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חבר הראוי לךחבר הראוי לך
זי''ע,  מבעלזא  שלום  רבי  הרה''ק  על  זי''ע, מסופר  מבעלזא  שלום  רבי  הרה''ק  על  מסופר 
הכתוב  אל  בהגיעו  המגילה  קריאת  בעת  הכתוב שפעם  אל  בהגיעו  המגילה  קריאת  בעת  שפעם 
פעמים,  שתי  קראו  בביתו  שורר  איש  כל  פעמים, להיות  שתי  קראו  בביתו  שורר  איש  כל  להיות 
כפי  שמאלית  בשין  שורר  אמר  אחת  כפי פעם  שמאלית  בשין  שורר  אמר  אחת  פעם 
כך  אחר  ימנית,  בשין  אמרו  אחת  ופעם  כך הכתוב,  אחר  ימנית,  בשין  אמרו  אחת  ופעם  הכתוב, 
מלשון  הוא  ימנית  בשי''ן  ששורר  הרבי  מלשון הסביר  הוא  ימנית  בשי''ן  ששורר  הרבי  הסביר 
בנבואת  האמור  'אשורנו'  הכתוב  וכמאמר  בנבואת ראיה,  האמור  'אשורנו'  הכתוב  וכמאמר  ראיה, 
לומר  כיוון  ימנית  בשי''ן  שורר  וכשאמר  לומר בלעם,  כיוון  ימנית  בשי''ן  שורר  וכשאמר  בלעם, 
ולהשגיח  ביתו  בדקי  בתוך  לעיין  אחד  כל  ולהשגיח שעל  ביתו  בדקי  בתוך  לעיין  אחד  כל  שעל 
על בני ביתו שלא יהיו נמשכים אחר רוחות זרות על בני ביתו שלא יהיו נמשכים אחר רוחות זרות 
עד  ישרים  בדרכי  ילכו  למען  בחוצות,  עד הנושבות  ישרים  בדרכי  ילכו  למען  בחוצות,  הנושבות 

סוף כל הדורות. סוף כל הדורות. 
משנים  כמה  פי  הוא  בימינו  זה  חיוב  משנים תוקף  כמה  פי  הוא  בימינו  זה  חיוב  תוקף 
קדמוניות, בימינו ימי עקבתא דמשיחא מתגברת קדמוניות, בימינו ימי עקבתא דמשיחא מתגברת 
הסטרא אחרא למאוד, ואין לך יום שאין קללתו הסטרא אחרא למאוד, ואין לך יום שאין קללתו 
צצים  לבקרים  חדשים  חבירו,  משל  צצים מרובה  לבקרים  חדשים  חבירו,  משל  מרובה 
נסיונות חדשות ומשונות ברחובות קריה, ועל כל נסיונות חדשות ומשונות ברחובות קריה, ועל כל 
אב להשגיח מאוד ולראות שאלו הרוחות יפסחו אב להשגיח מאוד ולראות שאלו הרוחות יפסחו 

מעל פתחי בתיהם מבלי להכנס פנימה. מעל פתחי בתיהם מבלי להכנס פנימה. 
לתוך  חורדים  זרות  הרוחות  אין  אם  לתוך ההשגחה  חורדים  זרות  הרוחות  אין  אם  ההשגחה 
הם  מי  הצאצאים  על  ההשגחה  היא  היא  הם ביתו  מי  הצאצאים  על  ההשגחה  היא  היא  ביתו 
אלו  של  מעשיהם  ואם  עליהם,  אלו המתחברים  של  מעשיהם  ואם  עליהם,  המתחברים 
דעת  אחר  נמשך  האדם  דעת  כי  הם,  דעת רצויים  אחר  נמשך  האדם  דעת  כי  הם,  רצויים 
עלול  כדבעי  אינו  החבר  השקפת  ואם  עלול החבר,  כדבעי  אינו  החבר  השקפת  ואם  החבר, 

הדבר להשפיע על הבן. הדבר להשפיע על הבן. 
בכלל זה הוא ההשגחה גם על החבר הבא מבית בכלל זה הוא ההשגחה גם על החבר הבא מבית 
לענינים  הערכתו  אין  השכל  בדקות  באם  לענינים טוב,  הערכתו  אין  השכל  בדקות  באם  טוב, 
רוחניים באופן שהנך חפץ להחדיר בבנך ראה נא רוחניים באופן שהנך חפץ להחדיר בבנך ראה נא 

להפריד בין הדבקים הללו. להפריד בין הדבקים הללו. 
הכהן  על  נאסר  בה  בפרשתינו,  גם  רמוז  זה  הכהן ענין  על  נאסר  בה  בפרשתינו,  גם  רמוז  זה  ענין 
בה  אין  אלמנה  אשה  אלמנה,  אשה  לישא  בה גדול  אין  אלמנה  אשה  אלמנה,  אשה  לישא  גדול 
בגרושה  שנאסר  הדיוט  כהן  ואפילו  דופי,  בגרושה שום  שנאסר  הדיוט  כהן  ואפילו  דופי,  שום 
הגדול  להכהן  כן  פי  על  ואף  באלמנה,  הגדול הותר  להכהן  כן  פי  על  ואף  באלמנה,  הותר 
עליו  הטילו  יתירה  בקדושה  שנתקדש  עליו מאחיו  הטילו  יתירה  בקדושה  שנתקדש  מאחיו 
נחשב  קדושתו  לרוב  כי  לה,  להנשא  נחשב איסור  קדושתו  לרוב  כי  לה,  להנשא  איסור 
שהאדם  שככל  לך  הרי  לגביו,  פגם  אלמנה  שהאדם גם  שככל  לך  הרי  לגביו,  פגם  אלמנה  גם 
שלא  יותר  עצמו  את  להגביל  עליו  יותר  שלא מקודש  יותר  עצמו  את  להגביל  עליו  יותר  מקודש 
להתחבר אם אלו שהם נחותים ממדרגתו, באופן להתחבר אם אלו שהם נחותים ממדרגתו, באופן 

שהללו יכולים להמשיך לבו לדעתם.  שהללו יכולים להמשיך לבו לדעתם.  

(עפ''י טיב התורה - אמור)(עפ''י טיב התורה - אמור)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

תמיד:  נר  להעלת  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  צו 
(כד, א)  (כד, א)  

ופירש רש"י: תמיד - מלילה ללילה, כמו עולת תמיד שאינה אלא מיום ופירש רש"י: תמיד - מלילה ללילה, כמו עולת תמיד שאינה אלא מיום 
ליום:ליום:

מדברי רש''י אלו רואים אנו שמעלת דבר תמידי אינו דוקא בדבר הנעשה מדברי רש''י אלו רואים אנו שמעלת דבר תמידי אינו דוקא בדבר הנעשה 
או  ביומו  יום  מידי  קבוע  באופן  הנעשה  דבר  אלא  ברציפות,  שעות  או כ''ד  ביומו  יום  מידי  קבוע  באופן  הנעשה  דבר  אלא  ברציפות,  שעות  כ''ד 
מידי לילה הרי זה בגדר 'תמיד' אך מאחר שהדבר נכנס בגדר 'תמיד' יש מידי לילה הרי זה בגדר 'תמיד' אך מאחר שהדבר נכנס בגדר 'תמיד' יש 

לה אותה מעלה כדבר התמידי הנמשך ברציפות.לה אותה מעלה כדבר התמידי הנמשך ברציפות.
מכאן חיזוק גדול לאלו הטרודים בפרנסתם ואעפ''כ קובעים הם עיתים מכאן חיזוק גדול לאלו הטרודים בפרנסתם ואעפ''כ קובעים הם עיתים 
לתורה, בזמן המועט הנשאר להם, כי לפעמים עלול היצר להחליש דעתם לתורה, בזמן המועט הנשאר להם, כי לפעמים עלול היצר להחליש דעתם 
שלא  ועדיף  דבר,  ירוויח  לא  המועט  הזמן  שבזה  טענה  מתוך  אלו,  שלא של  ועדיף  דבר,  ירוויח  לא  המועט  הזמן  שבזה  טענה  מתוך  אלו,  של 
שעה  אותה  כי  לדעת  עליהם  כן  על  בחבורה,  וללמוד  לבוא  עצמו  שעה יטריח  אותה  כי  לדעת  עליהם  כן  על  בחבורה,  וללמוד  לבוא  עצמו  יטריח 
קטנה שהוא מקדיש דבר יום ביומו יש בה בחינה של 'תמיד' והיא חשובה קטנה שהוא מקדיש דבר יום ביומו יש בה בחינה של 'תמיד' והיא חשובה 
מאוד בשמים, ולכן לא יתרשל מחמת פיתויי היצר ויתחזק להקפיד לבל מאוד בשמים, ולכן לא יתרשל מחמת פיתויי היצר ויתחזק להקפיד לבל 
יחסר אף יום אחד מימי חייו מקביעות עיתים לתורה, כי הקביעות מכרזת יחסר אף יום אחד מימי חייו מקביעות עיתים לתורה, כי הקביעות מכרזת 

עליו שעוסק הוא בתורה 'תמיד'.עליו שעוסק הוא בתורה 'תמיד'.
וגם אם היצר מפתה לפעמים את האדם לוותר על חוק הקביעות שהציב וגם אם היצר מפתה לפעמים את האדם לוותר על חוק הקביעות שהציב 
לעצמו מחמת רווח ממון אל ישמע לו, ואמרתי לפרש את מאמר הכתוב לעצמו מחמת רווח ממון אל ישמע לו, ואמרתי לפרש את מאמר הכתוב 
גדר  עושה  שכהאדם  לך'  וטוב  אשריך  תאכל  כי  כפיך  גדר 'יגיע  עושה  שכהאדם  לך'  וטוב  אשריך  תאכל  כי  כפיך  'יגיע  ב)  קכח,  ב) (תהלים  קכח,  (תהלים 

כפו'  'יגיעת  וכל  מותרות,  לידי  המושכו  ליצר  להתפתות  לבל  כפו' לעצמו  'יגיעת  וכל  מותרות,  לידי  המושכו  ליצר  להתפתות  לבל  לעצמו 
אינו אלא ל'כי תאכל' בלבד, אז זוכה הוא לבחינת 'אשריך וטוב לך' וכפי אינו אלא ל'כי תאכל' בלבד, אז זוכה הוא לבחינת 'אשריך וטוב לך' וכפי 
שדרשו חכמינו ז''ל על אלו התיבות שדרשו חכמינו ז''ל על אלו התיבות (אבות ד, א)(אבות ד, א) אשריך בעולם הזה וטוב לך  אשריך בעולם הזה וטוב לך 
בעולם הבא, כי המניעה מלהימשך אחר המותרות באה לו לאדם מתוך בעולם הבא, כי המניעה מלהימשך אחר המותרות באה לו לאדם מתוך 
אמונה כי הכל בידי שמים, ולא ירוויח שום דבר יתר מן המגיע לו כשירבה אמונה כי הכל בידי שמים, ולא ירוויח שום דבר יתר מן המגיע לו כשירבה 
בסחורה, וממילא זוכה לשלוות הנפש שהיא עולם הזה, וגם אין לו מניעה בסחורה, וממילא זוכה לשלוות הנפש שהיא עולם הזה, וגם אין לו מניעה 
נמשך  אם  כן  לא  הבא.  לעולם  גם  זוכה  וממילא  לתורה,  עתים  נמשך מלקבוע  אם  כן  לא  הבא.  לעולם  גם  זוכה  וממילא  לתורה,  עתים  מלקבוע 
ב'  בזה  מאבד  צרכיו,  כדי  על  יתר  אף  בסחורה  להרבות  יצרו  עצת  ב' אחר  בזה  מאבד  צרכיו,  כדי  על  יתר  אף  בסחורה  להרבות  יצרו  עצת  אחר 
עולמות, כי עולם הזה הרי אין לו מאחר שהוא טרוד כל היום ודואג הוא עולמות, כי עולם הזה הרי אין לו מאחר שהוא טרוד כל היום ודואג הוא 
שנמשך  מאחר  ח''ו,  להפסיד  עלול  הבא  עולם  וגם  זמן,  לאחר  יאכל  שנמשך מה  מאחר  ח''ו,  להפסיד  עלול  הבא  עולם  וגם  זמן,  לאחר  יאכל  מה 

אחר פתויי היצר המפתהו להרבות בהון ואינו מניחו לעסוק בתורה ח''ו.אחר פתויי היצר המפתהו להרבות בהון ואינו מניחו לעסוק בתורה ח''ו.
ועל עצם שכרו של הקובע עתים לתורה ראוי להביא מה שהיה רגיל על ועל עצם שכרו של הקובע עתים לתורה ראוי להביא מה שהיה רגיל על 
לשונו של אבי מורי זצ"ל לפרש את מאמר חכמינו ז''ל לשונו של אבי מורי זצ"ל לפרש את מאמר חכמינו ז''ל (נדה עג.)(נדה עג.) 'תנא דבי  'תנא דבי 
אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא' דהנה אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא' דהנה 
המכוון בזה המאמר אינו מובן, וכי אין אנו יודעים שהעוסק במצוות זוכה המכוון בזה המאמר אינו מובן, וכי אין אנו יודעים שהעוסק במצוות זוכה 
ואם  כולה,  התורה  ככל  היא  ששקולה  התורה  לימוד  וכ''ש  לשכר,  ואם הוא  כולה,  התורה  ככל  היא  ששקולה  התורה  לימוד  וכ''ש  לשכר,  הוא 
כן מה בא התנא להשמיענו? אלא שבהכרח כיוון התנא בזה להשמיענו כן מה בא התנא להשמיענו? אלא שבהכרח כיוון התנא בזה להשמיענו 
שמלבד שכרו על עצם עסק התורה זוכה זה השונה הלכות לתוספת שכר שמלבד שכרו על עצם עסק התורה זוכה זה השונה הלכות לתוספת שכר 
שהלימוד  הדבר  עצם  יום,  בכל  שהוא  משום  לכה  והסיבה  הבא,  שהלימוד בעולם  הדבר  עצם  יום,  בכל  שהוא  משום  לכה  והסיבה  הבא,  בעולם 
הוא בקביעות מזכה את האדם לשכר מרובה. אך הפטיר אבי מורי שבכדי הוא בקביעות מזכה את האדם לשכר מרובה. אך הפטיר אבי מורי שבכדי 
לזכות להבטחה זו מוטל על האדם לקיים מאמר זה כתיקונה בשלימות, לזכות להבטחה זו מוטל על האדם לקיים מאמר זה כתיקונה בשלימות, 
לרבות  אחד,  יום  ולו  להחסיר  מבלי  ויום,  יום  בכל  הלכות  שונה  לרבות להיות  אחד,  יום  ולו  להחסיר  מבלי  ויום,  יום  בכל  הלכות  שונה  להיות 

הימים בהם אין זמנו של אדם פנויה, כבפורים ויום הכיפורים, ושאר ימים הימים בהם אין זמנו של אדם פנויה, כבפורים ויום הכיפורים, ושאר ימים 
טובים, ורק אם עומד בכך אכן זוכה בזה השכר המיועד להקובעים עתים. טובים, ורק אם עומד בכך אכן זוכה בזה השכר המיועד להקובעים עתים. 
ואף שבאלו הזמנים טרוד האדם במצוות היום בכל זאת ראוי לו להתפנות ואף שבאלו הזמנים טרוד האדם במצוות היום בכל זאת ראוי לו להתפנות 
חשוב  הקביעות  שמעלת  מאחר  כי  בתורה,  בה  לעסוק  בכדי  מה  חשוב לזמן  הקביעות  שמעלת  מאחר  כי  בתורה,  בה  לעסוק  בכדי  מה  לזמן 
מאוד בשמים ראוי להיות זהיר בה למאוד, וגם ענינים רוחניים לא יבטלו מאוד בשמים ראוי להיות זהיר בה למאוד, וגם ענינים רוחניים לא יבטלו 
מח)  קיט,  מח) (תהלים  קיט,  (תהלים  הכתוב  מאמר  את  לפרש  שאמרתי  וכמו  מקביעותו,  הכתוב אותו  מאמר  את  לפרש  שאמרתי  וכמו  מקביעותו,  אותו 
לפני  דוד  שאמר  בחקיך'  ואשיחה  אהבתי,  אשר  מצותיך  אל  כפי  לפני 'ואשא  דוד  שאמר  בחקיך'  ואשיחה  אהבתי,  אשר  מצותיך  אל  כפי  'ואשא 
הקב''ה, שעל אף גודל אהבתי לקיים מצוותיך, והנני נושא את ידי תמיד הקב''ה, שעל אף גודל אהבתי לקיים מצוותיך, והנני נושא את ידי תמיד 
בכדי לקיימם בזריזות תיכף ומיד, ואינני מניח את ידי דרך עצלות, בכל בכדי לקיימם בזריזות תיכף ומיד, ואינני מניח את ידי דרך עצלות, בכל 
עניני  גם  כי  בתורה,  עוסק  להיות  בחוקיך'  ב'אשיחה  אני  זהיר  יודע  עניני זאת  גם  כי  בתורה,  עוסק  להיות  בחוקיך'  ב'אשיחה  אני  זהיר  יודע  זאת 
שמים הנאהבים עלי מאוד, אינם באים על חשבון עסק התורה, וזהיא אני שמים הנאהבים עלי מאוד, אינם באים על חשבון עסק התורה, וזהיא אני 

לא לבטל העסק בה מחמת קיום איזה מצוה תמורתה. לא לבטל העסק בה מחמת קיום איזה מצוה תמורתה. 
שהאדם  הזמן  שזה  לעורר  ראוי  ומעלתה,  הקביעות  בענין  דברי  שהאדם ומידי  הזמן  שזה  לעורר  ראוי  ומעלתה,  הקביעות  בענין  דברי  ומידי 
כל  לעיל  הנזכר  וכמאמר  למעשה  הנוגעים  בענינים  יהיה  לתורה  כל קובע  לעיל  הנזכר  וכמאמר  למעשה  הנוגעים  בענינים  יהיה  לתורה  קובע 
השונה הלכות בכל יום וכו', כי היא עיקר לימוד התורה, כי תכלית הלימוד השונה הלכות בכל יום וכו', כי היא עיקר לימוד התורה, כי תכלית הלימוד 
ע''י  אלא  לזכות  אפשר  אי  זה  ולדבר  מעשה,  לידי  עי''ז  לבוא  כדי  ע''י הוא  אלא  לזכות  אפשר  אי  זה  ולדבר  מעשה,  לידי  עי''ז  לבוא  כדי  הוא 
מוטל  ושעל  צעד  כל  על  כי  לדעת  האדם  ועל  למעשה,  בהלכה  מוטל העסק  ושעל  צעד  כל  על  כי  לדעת  האדם  ועל  למעשה,  בהלכה  העסק 
הבקיעות  ואי  התורה,  פי  על  לעשותה  האיך  לדעת  הישראלי  האיש  הבקיעות על  ואי  התורה,  פי  על  לעשותה  האיך  לדעת  הישראלי  האיש  על 
בהלכה משמעותה העדר ידיעת האיש הישראלי מהי חובתו כלפי בוראו, בהלכה משמעותה העדר ידיעת האיש הישראלי מהי חובתו כלפי בוראו, 

ונכשל מידי יום בכמה וכמה איסורים ר''ל. ונכשל מידי יום בכמה וכמה איסורים ר''ל. 
להקדים  שעליו  יודע  האדם  כשאין  הסנדל,  נעילת  ענין  הוא  לכך  להקדים דוגמא  שעליו  יודע  האדם  כשאין  הסנדל,  נעילת  ענין  הוא  לכך  דוגמא 
שנה  במשך  להיכשל  עלול  לימין,  שמאל  וקשירת  לשמאל  ימין  שנה נעילת  במשך  להיכשל  עלול  לימין,  שמאל  וקשירת  לשמאל  ימין  נעילת 
שלימה בשלוש מאות וחמישים וחמש עבירות, ואם היא שנה מעוברת שלימה בשלוש מאות וחמישים וחמש עבירות, ואם היא שנה מעוברת 
ניתוסף לו עוד שלושים עבירות, ואם הוא נוהג לנוח מעט גם איזה שעה ניתוסף לו עוד שלושים עבירות, ואם הוא נוהג לנוח מעט גם איזה שעה 
עובר  ונמצא  ביום,  פעמיים  נעליו  את  הוא  שנועל  ונמצא  היום,  עובר בצהרי  ונמצא  ביום,  פעמיים  נעליו  את  הוא  שנועל  ונמצא  היום,  בצהרי 
להעלות  מבלי  הוא  זה  וכל  ר''ל,  עבירות  מאות  משבע  יותר  שנה  להעלות במשך  מבלי  הוא  זה  וכל  ר''ל,  עבירות  מאות  משבע  יותר  שנה  במשך 

הדבר על הדעת. הדבר על הדעת. 
את  ומפיר  הכנסת,  בבית  להתפלל  הנכנס  אדם  הוא:  לכך  נוספת  את דוגמא  ומפיר  הכנסת,  בבית  להתפלל  הנכנס  אדם  הוא:  לכך  נוספת  דוגמא 
את  הוא  מצער  הרי  מתפללים,  שהציבור  בשעה  לדבר  שאסור  את ההלכה  הוא  מצער  הרי  מתפללים,  שהציבור  בשעה  לדבר  שאסור  ההלכה 
בוראו, אכן הוא עושה זאת מחמת העדר הידיעה, אך בכל אופן גורם דבר בוראו, אכן הוא עושה זאת מחמת העדר הידיעה, אך בכל אופן גורם דבר 
למעלה  רצויות  תפילותיו  ואין  תפילותיו,  לבין  בינו  הברזל  למחיצת  למעלה זה  רצויות  תפילותיו  ואין  תפילותיו,  לבין  בינו  הברזל  למחיצת  זה 

מחמת זה, הרי הדבר נורא ואיום. מחמת זה, הרי הדבר נורא ואיום. 
ולפעמים מחמת העדר הידיעה נכשלים בחמורות שבחמורות, שהרי כל ולפעמים מחמת העדר הידיעה נכשלים בחמורות שבחמורות, שהרי כל 
קטנה  עצם  הבורר  האדם  רבות,  שאלות  בתוכו  טמון  שבת  במעשה  קטנה זיז  עצם  הבורר  האדם  רבות,  שאלות  בתוכו  טמון  שבת  במעשה  זיז 
איסור  על  עובר  הוא  אך  כלל,  נרגש  שאינו  דבר  עושה  הוא  איסור ממאכליו,  על  עובר  הוא  אך  כלל,  נרגש  שאינו  דבר  עושה  הוא  ממאכליו, 
סקילה ר''ל, וכמו כן יש עוד כמה וכמה ענינים שבתועה כל דהוא נכשל סקילה ר''ל, וכמו כן יש עוד כמה וכמה ענינים שבתועה כל דהוא נכשל 

הוא ממש בחמורות, וכל זה הוא מחמת העדר הידיעה ר''ל. הוא ממש בחמורות, וכל זה הוא מחמת העדר הידיעה ר''ל. 
לנכון  יראה  לזה  אחת  שעה  ומקדיש  טרדותיו  רבו  אשר  היא  זה  כן  לנכון ועל  יראה  לזה  אחת  שעה  ומקדיש  טרדותיו  רבו  אשר  היא  זה  כן  ועל 
מידיעת  התועלת  עצם  ומלבד  למעשה,  הלכה  לעניני  זו  שעה  מידיעת להקדיש  התועלת  עצם  ומלבד  למעשה,  הלכה  לעניני  זו  שעה  להקדיש 
המעשה אשר יעשה, יש בה גם סיבה המושכו אל הלימוד מאחר שרואה המעשה אשר יעשה, יש בה גם סיבה המושכו אל הלימוד מאחר שרואה 

תועלת בלימודו.תועלת בלימודו.

חובת ומעלת קביעות עתים לתורהחובת ומעלת קביעות עתים לתורה

א

פר˘˙ ‡מור
ו' ‡ייר ˙˘ע"ו
‚ליון 297



כך  אם  שאלה  בלשון  לחבירו  ששאל  מי  א. א.  
הספירה הלילה, והלה השיב לו הן, כיון ששאל 
דרך  דאין  יצא,  דלא  מודו  כו''ע  ספק  בלשון 
למנות בלשון שאלה, וכ"ש המשיב דודאי לא 

יצא (דע"ת ס"ד, כה"ח סקס"א). 
יום  היום  שאמר  ב'  א'  באותיות  ספר  אם  ב.ב. 
שיצא  אומרים  יש  ימים,  ג'  או  ב'  יום  או  א' 
ידי חובתו, ויש אומרים שלא יצא, ויש לחוש 
הרב  (שו"ע  ברכה  בלא  ולספור  לחזור  לדבריהם 

ס"ז, ביה"ל ד"ה מונה).

ג. ג. אם בירך בלב לא יצא, דהרהור לאו כדיבור 
דמי (ביה"ל שם). 

יום  שם  וכתב  איגרת  לחבירו  כתב  אם  ד.ד. 
הספירה בשלימות, כגון היום שבעה עשר יום 

שהם וכו' לא יצא (שע"ת סק"ו). 
ה.ה. היה לומד הלכות ספירת העומר והזכיר יום 
לספור,  כלל  כיון  ולא  הלימוד  בתוך  הספירה 
ישראל).  אבן  (הליכות  בברכה  אח"כ  לספור  יכול 
וי"א דיספור בלי ברכה, וראיה מק"ש פרק היה 

קורא וכו' (כה"ח סקכ"ט). 
ו.ו. אם אמר בלשון אחר כגון שאמר ביום ל"ט 
היום ארבעים חסר אחת יצא (מ"ב סקי"א). וה"ה 
אם אמר ביום י"ט עשרים חסר אחת נמי יצא 
אמר  אם  אבל  הארץ),  פרי  שו"ת  בשם  רעק"א  (הגהות 

ארבעים חסר שנים או ל"ט חסר אחד לא יצא. 
ז.ז. מנהג לומר אחר הספירה יהי רצון וכו' שיבנה 
מצות  נקיים  ואז  כלומר  וכו',  המקדש  בית 
מדאורייתא,  העומר  וספירת  העומר  הבאת 
ויש נוהגים לומר גם מזמור אל-הים יחננו וגו' 
אנא  תפילת  גם  לומר  נוהגים  ויש  סק"י),  (מ"ב 

בכח ורבונו של עולם (שו"ע הרב סי"א). 
הכוכבים  צאת  קודם  שעה  חצי  משהגיע  ח.ח. 
דאסור  וה"ה  הספירה,  אחר  עד  לאכול  אסור 

קודם  לעשות  שאסור  המלאכות  כל  לעשות 
לספור  קורא  שהשמש  ובמקום  התפילה, 
הזמן  קודם  שעה  בחצי  להחמיר  אין  ספירה 
(רמ"א ס"ד ומ"ב שם). וה"ה שמועיל עשיית שומר 

או עשיית תזכורת ע"י שעון מעורר (הליכות אבן 
אבל  הזמן,  קודם  שעה  בחצי  ודוקא  ישראל). 

(הלי"ש  שומר  על  סומכים  אין  הזמן  משהגיע 
פי"א ס"א), ויש מקילין בזה, דכיון שצריך לספור 

אם  אף  קודם,  דתדיר  משום  מעריב  אחר 
הוצרך להתאחר איזה זמן, לכן מכיון שסומכין 
על  קבוע  מנין  לו  ביש  מעריב  קודם  לאכול 
בשביל  גם  להם  לאסור  אין  המאוחר,  זמן 
מבק"ש  יותר  בספירה  להחמיר  דאין  ספירה, 

דאורייתא (אג"מ ח"ד סי' צ"ט).
והיינו  וסופר,  פוסק  לאכול,  התחיל  אם  ט.ט. 
דאפילו  וי"א  דאורייתא,  בזה"ז  ספירה  למ"ד 
למ"ד דרבנן נמי יש להפסיק, כיון שהוא דבר 
ולספור,  מעט  להפסיק  כלל  טורח  בו  שאין 
שעה  החצי  קודם  לאכול  התחיל  אם  מיהו 
שלפני צאת הכוכבים אין צריך להפסיק, אלא 

גומר אכילתו וסופר אחר כך (רמ"א ומ"ב שם). 
ביום  יספור  הלילה  כל  ספר  ולא  שכח  אם  י.י. 
בלי ברכה, ויכול לספור שאר הלילות בברכה, 
וכן הוא מסופק אם ספר בלילה או לא, יספור 

ביום בלי ברכה (שו"ע ס"ז ומ"ב וביה"ל שם). 
עד  נזכר  ולא  ביום  גם  ספר  ולא  שכח  ואם  יא.יא. 
טעה  שאתמול  לו  שנודע  או  שלאחריה,  ספירה 
בספירה וספר ספירה אחרת דדינו כמי שלא ספר 
כלל, סופר מכאן ולהבא בלא ברכה, ונכון שישמע 
בברכתם  שיוציאו  המברכים  מאחד  או  מהחזן 

ויכוין לצאת ואח"כ יספור (שו"ע ס"ח ומ"ב שם). 
יב.יב. אם נזכר בסוף היום בשעת בין השמשות 
ומנה אז בלא ברכה, יכול לספור שאר הימים 

כל  אך  לוי),  מבית  ס"ו,  פי"א  (הלי"ש  בברכה 
השמשות  בין  ודאי  שהוא  באופן  דוקא  זה 
שהוא  [י"א  הגאונים,  לשיטת  אף  הדיעות  לכל 
כשיעור 13.5 דקות, וי"א שהוא כשיעור 18 דקות], אבל אם 

כיון  תם,  רבינו  לשיטת  השמשות  בבין  נזכר 
כשכח  דינו  הרי  לילה,  בודאי  הוא  דלהגאונים 
ושוב אין יכול לספור שאר הימים בברכה (מנח"י 

ח"ט סי' נ"ז). 

יכול  אחד,  יום  ספר  אם  מסופק  הוא  אם  יג. יג. 
במקום  וה"ה  בברכה,  הימים  שאר  למנות 
בלא  שוב  לספור  צריך  דלכתחילה  שהדין 
או  בשבועות  ולא  בימים  שטעה  כגון  ברכה, 
חזר  לא  והוא  בימים,  ולא  בשבועות  שטעה 
(שו"ע  בברכה  הימים  שאר  למנות  יכול  וספר, 

ומ"ב שם). 

יד.יד. יש נוהגים שבכל יום אחר תפילת שחרית 
בלילה,  שספרו  מה  לספור  קולו  החזן  מגביה 
שאם  כדי  הציבור,  גם  עמו  לספור  וחוזרים 
שכח אחד לספור בלילה תעלה לו זו הספירה 

ויוכל לספור שאר הימים בברכה (כה"ח סק"פ). 
טו.טו. אם כשבירך היה בדעתו על יום אחר ונזכר 
שטעה וספר את היום הנכון אינו חוזר ומברך 

(שו"ע ס"ו). 

טז. טז. טעה ואמר יום אחר ונזכר לאחר כדי דיבור 
דיבור  כדי  תוך  נזכר  אם  אבל  ומברך,  חוזר 
הפעם  עוד  לומר  צריך  ואין  יצא,  מיד  ותיקן 
היום יום אלא די במה שיסיים את היום הנכון, 
יום  לספור  חשב  ברכתו  בעת  גם  אם  ואפילו 

אחר (מ"ב שם סקל"ב). 
שטעה  וסבר  כהוגן,  העומר  ספירת  ספר  יז. יז. 
כהוגן,  שלא  וספר  דיבור  כדי  תוך  בו  וחזר 
פי"א  (הלי"ש  הראשונה  בספירתו  שיצא  מסתבר 

ס"ה, תשוה"נ ח"ד סי' ק"ז). 

בברכה  לספור  לו  יש  לחינוך  שהגיע  קטן  יח.יח. 
ספירת  ימים  כמה  ספר  לא  ואם  סק"כ).  (שע"ת 

ברכה  בלא  הימים  שאר  לספור  יחנכו  העומר 
(גם אני אודך בשם הגרח"ק, מבית לוי). 

יט. יט. אב הסופר עם בנו הקטן, יכוין שלא לצאת 
ידי חובת ספירה, ואם לא כיון אלא ספר עמו 
סתם, יספור אח"כ בלא ברכה (שבה"ל ח"י סי' ע"ו). 
בימי  שהגדיל  דקטן  הפוסקים  הסכמת  כ.כ. 
הימים  שאר  לספור  להמשיך  יכול  הספירה 
אפילו  אחד  יום  חיסר  לא  [אם  בברכה 
הגדול  חובת  ידי  להוציא  גם  ויכול  בקטנותו], 
במצוה זו (חנוך לנער פ"כ ס"ח, מבית לוי, אבן ישראל ח"ט 

סי' ס"ג). 

ספירת  של  בכרטסת  בשבת  לחפש  מותר  כא.כא. 
העומר כדי להוציא ממנה הכרטיס הנחוץ לו עתה, 

ואין בכך משום איסור ברירה (הלי"ש פי"א סי"ב).
לתקן  אלו  ימים  במ''ט  לכוין  לאדם  טוב  כב.כב. 
א'  בשבוע  ספירות,  הז'  בכל  חטא  אשר  כל 
החסד,  בספירת  ופגם  חטא  אשר  לתקן  יכוין 
ופגם  חטא  אשר  לתקן  יכוין  ב'  ובשבוע 
(שעה"כ  שבועות  בז'  וכעד''ז  הגבורה,  בספירת 
דף פ"ו ע"ב). ויתפלל בליל ז' של כל שבוע אחר 

מה  לו  שימחול  ע"ז  להשי"ת  העומר  ספירת 
שחטא עליהם ויתקן את אשר פגם בהם (כה"ח 

ס"ק ק"ו). 

שכותבין  היא  תורה  ישראל  מנהג  כג.כג. 
שאסור  לפי  ישראל,  בני  למספר  באגרותיהן 
להסיח דעתו מהספירה שצריכין להיות 'שבע 
שבתות תמימות', וכמו שכתוב בזוה"ק דצריך 
דלא יתאבד מינה חושבנא דא (מנחם ציון להרה"ק 
בעצמי  נהגתי  וכן  בזה"ל:  שם  ומסיים  זיע"א,  מרימנוב  רמ"מ 

לומר כמה פעמים ביום בלי ברכה היום כך וכך לעומר). 

ונקדשתי בתוך בני ישראל
אני  ישראל  בני  בתוך  ונקדשתי  קדשי  שם  את  תחללו  ולא 
ולא  שנאמר  ממשמע  רש"י:  ופירש  לב)  (כב,  מקדשכם:  ה' 
תחללו, מה תלמוד לומר ונקדשתי, מסור עצמך וקדש שמי:

שקיומה  אף  ועל  ישראל,  בר  כל  על  מוטל  זו  מצוה  חובת  שקיומה הנה  אף  ועל  ישראל,  בר  כל  על  מוטל  זו  מצוה  חובת  הנה 
מוטל  זאת  כל  עם  שונים,  במצבים  אם  כי  נוהגת  אינה  מוטל בפועל  זאת  כל  עם  שונים,  במצבים  אם  כי  נוהגת  אינה  בפועל 
האופנים  את  לדעת  ועליו  בליבו,  חובתה  להשריש  אדם  כל  האופנים על  את  לדעת  ועליו  בליבו,  חובתה  להשריש  אדם  כל  על 
שאם  כדי  א.  טעמים,  ב'  מפני  וזאת  לקיימה.  מחוייב  הוא  שאם בהם  כדי  א.  טעמים,  ב'  מפני  וזאת  לקיימה.  מחוייב  הוא  בהם 
יזדמן לו לקיימה בפועל יהיה מוכן ומזומן לכך. ב. כי אף אם לא יזדמן לו לקיימה בפועל יהיה מוכן ומזומן לכך. ב. כי אף אם לא 
שאמרו  מה  בכלל  הוא  ובזה  במחשבה,  יקיימה  בפועל  שאמרו יקיימה  מה  בכלל  הוא  ובזה  במחשבה,  יקיימה  בפועל  יקיימה 
עליו  מעלה  עשאה  ולא  מצוה  לעשות  חישב  סג.)  (שבת  עליו חז''ל  מעלה  עשאה  ולא  מצוה  לעשות  חישב  סג.)  (שבת  חז''ל 

הכתוב כאילו עשאה.הכתוב כאילו עשאה.
ואופן קיומה במחשבה איתא מהאר''י הק', כי צריך לכוון בקיום ואופן קיומה במחשבה איתא מהאר''י הק', כי צריך לכוון בקיום 
ב'קריאת  ובפרט  שמו,  קדושת  על  נפשו  את  שמוסר  מצוה  ב'קריאת כל  ובפרט  שמו,  קדושת  על  נפשו  את  שמוסר  מצוה  כל 
שמע' שקוראים בכל יום, צריכים לכוון על מסירות נפשו אל ה'.שמע' שקוראים בכל יום, צריכים לכוון על מסירות נפשו אל ה'.
וחובת מצוה זו הוא מעת יציאת מצרים כמו שמפרש רש''י הק' וחובת מצוה זו הוא מעת יציאת מצרים כמו שמפרש רש''י הק' 
וז''ל:  מצרים',  מארץ  אתכם  'המוציא  הכתוב  מאמר  על  וז''ל: להלן  מצרים',  מארץ  אתכם  'המוציא  הכתוב  מאמר  על  להלן 
שנחיה  כדי  והיינו  מצרים,  מארץ  הבורא  הוציאנו  כן  מנת  שנחיה שעל  כדי  והיינו  מצרים,  מארץ  הבורא  הוציאנו  כן  מנת  שעל 

במסירות נפש.במסירות נפש.
(ק"ש  הכוונות'  ב'שער  ז''ל  מהאר''י  מובא  זו  מצוה  (ק"ש ובמעלת  הכוונות'  ב'שער  ז''ל  מהאר''י  מובא  זו  מצוה  ובמעלת 
דרוש ו,) שעל ידי כן, אפילו אין בנו דרוש ו,) שעל ידי כן, אפילו אין בנו 
והרשענו  טובים,  מעשים  והרשענו שום  טובים,  מעשים  שום 

עד להפליא, הנה על ידי מסירת נפשנו להריגה, מתכפרים 
עוונותינו כולם, ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עילאה, כמו 
כסא  עד  שמגעת  תשובה  גדולה  פו.):  (יומא  חז"ל  שאמרו 
הכבוד, שנאמר (הושע יד, ב): 'שובה ישראל עד ה' אלקיך', 
עכ"ל. ודברים מעין אלו נמצאים בכתביו כמה וכמה פעמים, 
עוונותיו,  כל  לאדם  נמחל  זה  ידי  ועל  הנפש,  את  למסור  עוונותיו, שיכוין  כל  לאדם  נמחל  זה  ידי  ועל  הנפש,  את  למסור  שיכוין 
ובזה נעשה תשובה עילאה, והוא הכוונה שאנו צריכים לכוין בכל ובזה נעשה תשובה עילאה, והוא הכוונה שאנו צריכים לכוין בכל 
ברכה כשאומרים 'מלך העולם', שמוכנים אנו למסור את נפשו ברכה כשאומרים 'מלך העולם', שמוכנים אנו למסור את נפשו 

ממש למען הבורא.ממש למען הבורא.
כן  גם  מאריך  הספר),  (בתחילת  העבודה'  ושורש  'יסוד  כן ובספר  גם  מאריך  הספר),  (בתחילת  העבודה'  ושורש  'יסוד  ובספר 
בחשיבות העבודה של מסירות נפש, וכתב שזהו עיקר העבודה בחשיבות העבודה של מסירות נפש, וכתב שזהו עיקר העבודה 

שיקבל האדם על עצמו תמיד מסירות נפש.שיקבל האדם על עצמו תמיד מסירות נפש.
וכל צדיקי הדורות קיימו מצוה זו מתוך געגועין וכיסופין לבוראם, וכל צדיקי הדורות קיימו מצוה זו מתוך געגועין וכיסופין לבוראם, 
ומסופר על אחד מתלמידי הרה''ק רבי מרדכי מלכוויטש זי''ע, ומסופר על אחד מתלמידי הרה''ק רבי מרדכי מלכוויטש זי''ע, 
מאיר  ר'  למאוד,  זו  למצוה  שהשתוקק  זצ''ל,  ממיר  מאיר  מאיר רבי  ר'  למאוד,  זו  למצוה  שהשתוקק  זצ''ל,  ממיר  מאיר  רבי 
זה היה סוחר, ולרגל מסחרו היה מרבה לנדוד מעיר לעיר, אירע זה היה סוחר, ולרגל מסחרו היה מרבה לנדוד מעיר לעיר, אירע 
פעם בעת שנדד לצורך מסחרו, עבר בתוך יער שמם, ושם ביער פעם בעת שנדד לצורך מסחרו, עבר בתוך יער שמם, ושם ביער 
מחבואו,  למקום  סמוך  העגלה  וכשנתקרב  ערל,  איזה  מחבואו, התחבא  למקום  סמוך  העגלה  וכשנתקרב  ערל,  איזה  התחבא 

יצא משם ולא הניחו להמשיך בדרכו.יצא משם ולא הניחו להמשיך בדרכו.
ר' מאיר הוכרח לעצור את הכרכרה, והגוי טיפס עליה, והתקרב ר' מאיר הוכרח לעצור את הכרכרה, והגוי טיפס עליה, והתקרב 
השניה,  בידו  וחרב  האחת,  בידו  צלם  כשמחזיק  מאיר,  ר'  השניה, אל  בידו  וחרב  האחת,  בידו  צלם  כשמחזיק  מאיר,  ר'  אל 
ואמר לר' מאיר שרוצה שיציית לו וינשק את הצלם, ובאם יסרב ואמר לר' מאיר שרוצה שיציית לו וינשק את הצלם, ובאם יסרב 
יהרוג אותו בחרבו, כראות ר' מאיר את אשר לפניו, דיבר על לב יהרוג אותו בחרבו, כראות ר' מאיר את אשר לפניו, דיבר על לב 
הערל, והתחנן על נפשו ועל נפשות ביתו, וכמו כן ניסה לפייסו הערל, והתחנן על נפשו ועל נפשות ביתו, וכמו כן ניסה לפייסו 
ר'  בראות  רצונו,  את  לשנות  ומיאן  התעקש  הערל  אך  ר' בממון,  בראות  רצונו,  את  לשנות  ומיאן  התעקש  הערל  אך  בממון, 
מאיר שלא יועילו תחנוניו, התכונן לקדש שם שמים, ואמר אל מאיר שלא יועילו תחנוניו, התכונן לקדש שם שמים, ואמר אל 
הערל, שהוא לא ינשק את הצלם, ומוכן הוא למסור נפשו עליה.הערל, שהוא לא ינשק את הצלם, ומוכן הוא למסור נפשו עליה.

לשמע דברים אלו, הכניס הערל את הסכין לתוך כיסו המיוחד, לשמע דברים אלו, הכניס הערל את הסכין לתוך כיסו המיוחד, 
אם  הגוי  אותו  שאל  מאיר  ר'  לפליאת  מאומה.  לעשות  אם מבלי  הגוי  אותו  שאל  מאיר  ר'  לפליאת  מאומה.  לעשות  מבלי 
הוא מכירו. ענה לו ר' מאיר שאינו מכירו, סיפר לו הגוי, שהוא הוא מכירו. ענה לו ר' מאיר שאינו מכירו, סיפר לו הגוי, שהוא 
היה הילד שנתגדל בתוך ביתו. כי ר' מאיר זה עבר פעם באחת היה הילד שנתגדל בתוך ביתו. כי ר' מאיר זה עבר פעם באחת 
הרחובות, ומצא שם ילד נכרי היושב ובוכה, שאל אותו ר' מאיר הרחובות, ומצא שם ילד נכרי היושב ובוכה, שאל אותו ר' מאיר 
אביו  כי  כפשוטו,  גג  קורת  לו  שחסר  הנער  ענה  בכייתו,  אביו לפשר  כי  כפשוטו,  גג  קורת  לו  שחסר  הנער  ענה  בכייתו,  לפשר 
על  מאיר  ר'  רחמי  גברו  להחזיקו,  עוד  רוצה  ואינו  מביתו,  על זרקו  מאיר  ר'  רחמי  גברו  להחזיקו,  עוד  רוצה  ואינו  מביתו,  זרקו 
בתוך  בית  כבן  נתגדל  והלאה  ומאז  ביתו,  לתוך  והזמינו  בתוך הנער,  בית  כבן  נתגדל  והלאה  ומאז  ביתו,  לתוך  והזמינו  הנער, 

ביתו, עד שגדל והיה לאיש.ביתו, עד שגדל והיה לאיש.
במה  הסתפקת  לא  השנים  אלו  במשך  כי  הערל,  סיפר  במה עכשיו  הסתפקת  לא  השנים  אלו  במשך  כי  הערל,  סיפר  עכשיו 
הייתי  כאילו  מחסורי  לכל  דואג  היית  אלא  גג,  קורת  לי  הייתי שנתת  כאילו  מחסורי  לכל  דואג  היית  אלא  גג,  קורת  לי  שנתת 
לשער,  שאין  חסד  עמדי  שגמלת  הרגשתי  ותמיד  יחיד,  כבן  לשער, לך  שאין  חסד  עמדי  שגמלת  הרגשתי  ותמיד  יחיד,  כבן  לך 
ואחר שהייתי לאיש חיפשתי תמיד איזה דבר שאוכל לגמול לך ואחר שהייתי לאיש חיפשתי תמיד איזה דבר שאוכל לגמול לך 
על מידת טובך, אך לא היה לי במה, כי ברוך ה' הנך בעל פרנסה על מידת טובך, אך לא היה לי במה, כי ברוך ה' הנך בעל פרנסה 
ואינך חסר מאומה, אך דבר אחד הייתי יודע שאוכל לגמול אתך, ואינך חסר מאומה, אך דבר אחד הייתי יודע שאוכל לגמול אתך, 
כי בהיותי בביתך ראיתי בך, כי הנך משתוקק מאוד למסור נפשך כי בהיותי בביתך ראיתי בך, כי הנך משתוקק מאוד למסור נפשך 
שתקיים  כך  לידי  להביאך  אפשר  הנה  בליבי  ואמרתי  שתקיים לבוראך,  כך  לידי  להביאך  אפשר  הנה  בליבי  ואמרתי  לבוראך, 
ולשם  שמו,  קדושת  על  להיהרג  הסכמתך  ע''י  בפועל  זו  ולשם מצוה  שמו,  קדושת  על  להיהרג  הסכמתך  ע''י  בפועל  זו  מצוה 

כך עשיתי פעולה זו,כך עשיתי פעולה זו,
אך למעשה אחר שזיכיתי אותך בכך, אינו עולה על ליבי לקיימה אך למעשה אחר שזיכיתי אותך בכך, אינו עולה על ליבי לקיימה 

בפועל.בפועל.
למען  נפשם  למסור  הצדיקים  השתוקקו  כמה  עד  מזה  למען רואים  נפשם  למסור  הצדיקים  השתוקקו  כמה  עד  מזה  רואים 
שמו ית', עד שאפילו ערל שלא ידע בין ימינו לשמאלו, הצליח שמו ית', עד שאפילו ערל שלא ידע בין ימינו לשמאלו, הצליח 
אם  להיהודי  לו  יחשב  ולטובה  מציאות,  כזה  ויש  שיתכן  אם להבין  להיהודי  לו  יחשב  ולטובה  מציאות,  כזה  ויש  שיתכן  להבין 

יזכה בכך.יזכה בכך.
יעזור השי''ת שנזכה לקיים מצוה זו במחשבה, ונזכה שיחשב לנו יעזור השי''ת שנזכה לקיים מצוה זו במחשבה, ונזכה שיחשב לנו 

כמעשה, ונזכה על ידה לשלימות ולכל טוב.כמעשה, ונזכה על ידה לשלימות ולכל טוב.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ל‰ז‰יר ‚„ולים על ‰˜טנים
בדרך  מפרש  הפרשה)  (ריש  בדרך   מפרש  הפרשה)  (ריש  אלימלך  אלימלךנועם  נועם  בסה"ק בסה"ק 
להזהיר להזהיר  ז"ל,  רש"י  כוונת  לומר  "יש  וזל"ק:  ז"ל, רמז,  רש"י  כוונת  לומר  "יש  וזל"ק:  רמז, 
רצה  רצה ,  הקטנים,  הקטניםעל  על  גדולים.  צדיקים  דהיינו  גדולים. ,  צדיקים  דהיינו  גדוליםגדולים, 
לומר על עבירות קטנים, שאדם דש בעקבו" עכל"ק. לומר על עבירות קטנים, שאדם דש בעקבו" עכל"ק. 
בענין  המעשיות',  'טיב  של  קטן  מקבץ  בעניןלפנינו  המעשיות',  'טיב  של  קטן  מקבץ  לפנינו 
מענטשין  גרויסע  מענטשין –  גרויסע   – הקטנים'  על  גדולים  הקטנים' 'להזהיר  על  גדולים  'להזהיר 
שנזהרו  גדולים  אנשים   – זאכען...  קליינע  שנזהרו אויף  גדולים  אנשים   – זאכען...  קליינע  אויף 

והקפידו בדברים קטנים.והקפידו בדברים קטנים.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

הגאון הגאון  מורנו  של  הנשגבה  ורוממותו  גדולתו  כל  מורנו עם  של  הנשגבה  ורוממותו  גדולתו  כל  עם 
'אור  בעל  זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  ר'  הרב  מחו'  'אור הצדיק  בעל  זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  ר'  הרב  מחו'  הצדיק 
ובכל  ועבודה  בתורה  שבדור,  הרוח  מענקי  ובכל   ועבודה  בתורה  שבדור,  הרוח  מענקי  החמה',החמה', 
מידה נכונה כנודע. – היה מקפיד ונזהר מאוד תמיד מידה נכונה כנודע. – היה מקפיד ונזהר מאוד תמיד 
במקום  ואדרבה  שבקטנים,  קטנים  בדברים  במקום גם  ואדרבה  שבקטנים,  קטנים  בדברים  גם 
גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. ומעולם לא זחה גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. ומעולם לא זחה 
דעתו חלילה, לזלזל בשום דין או מנהג ישראל, אף דעתו חלילה, לזלזל בשום דין או מנהג ישראל, אף 

לא בדברים קטנים ח"ו.לא בדברים קטנים ח"ו.
לדוגמא אנקוט גודל זהירותו בהלכות לדוגמא אנקוט גודל זהירותו בהלכות ברכות הנהניןברכות הנהנין, , 
שהינם  הלכותיהן,  פרטי  בכל  היטב  בקי  שהינם שבהיותו  הלכותיהן,  פרטי  בכל  היטב  בקי  שבהיותו 
בכל  מחשב  היה  הסבוכות,  הסוגיות  מן  בכל כידוע  מחשב  היה  הסבוכות,  הסוגיות  מן  כידוע 
מאכל שהניחו לפניו, כל הצדדים וצדי צדדים שיש מאכל שהניחו לפניו, כל הצדדים וצדי צדדים שיש 
רכיבי  מהם  ולברר  לדעת  וכו'.  ובשיעורו  רכיבי בברכתו  מהם  ולברר  לדעת  וכו'.  ובשיעורו  בברכתו 
אותו מזון, כיצד הוכן והתבשל, כדי לקבוע מהי כאן אותו מזון, כיצד הוכן והתבשל, כדי לקבוע מהי כאן 

ברכה ראשונה, ומה היא ברכה אחרונה.ברכה ראשונה, ומה היא ברכה אחרונה.
התבוננות  לאחר  להלכתא  מסיק  היה  רבות  התבוננות פעמים  לאחר  להלכתא  מסיק  היה  רבות  פעמים 
ביישוב הדעת, על מאכלים שונים שהעולם נוקטים ביישוב הדעת, על מאכלים שונים שהעולם נוקטים 
כמה  בזה  שיש  ברכתם,  טיב  את  פשטות  כמה בתורת  בזה  שיש  ברכתם,  טיב  את  פשטות  בתורת 

ספיקות ומחלוקות בין הפוסקים. ספיקות ומחלוקות בין הפוסקים. 
בברכת בברכת  נפשו  את  לפטור  רצה  לא  שכאלו  נפשו במקרים  את  לפטור  רצה  לא  שכאלו  במקרים 
שהכלשהכל, כדי לאפוקי נפשיה מפלוגתא. משום שהיא , כדי לאפוקי נפשיה מפלוגתא. משום שהיא 
"אם  מ.):  (ברכות  המשנה  [ולשון  הכוללת',  "אם 'ברכה  מ.):  (ברכות  המשנה  [ולשון  הכוללת',  'ברכה 
אמר שהכל יצא", משמע שהוא בדיעבד]. ולכן היה אמר שהכל יצא", משמע שהוא בדיעבד]. ולכן היה 
אדמה  ספק  כגון  האפשריות,  הברכות  כל  אדמה מברך  ספק  כגון  האפשריות,  הברכות  כל  מברך 
וכן  לפטרו,  כדי  עץ  וממין  אדמה  ממין  הביא  וכן העץ,  לפטרו,  כדי  עץ  וממין  אדמה  ממין  הביא  העץ, 

בכולם.בכולם.
שהתעורר  ספק  על  לי,  אמר  אחת  שהתעורר בהזדמנות  ספק  על  לי,  אמר  אחת  בהזדמנות 
והבאתי  אחרונה,  לברכה  השיעור  כמות  והבאתי בענין  אחרונה,  לברכה  השיעור  כמות  בענין 
 – השיעור.  להשלמת  המאכל  מאותו  תוספת  – לפניו  השיעור.  להשלמת  המאכל  מאותו  תוספת  לפניו 
לראות  צריך  אחרונה,  ברכה  שיעור  ספק  לראות שבמקום  צריך  אחרונה,  ברכה  שיעור  ספק  שבמקום 
להשלים את השיעור ולברך. להשלים את השיעור ולברך. וצריך אף ללוות מעות וצריך אף ללוות מעות 
ידו,  תחת  לו  אין  באם  המין,  מאותו  עוד  לקנות  ידו,כדי  תחת  לו  אין  באם  המין,  מאותו  עוד  לקנות  כדי 
ודלא   – בוודאות.  אחרונה  ברכה  לברך  שיוכל  ודלא כדי   – בוודאות.  אחרונה  ברכה  לברך  שיוכל  כדי 
כדרכם של אנשים, שפוסקים לעצמם תיכף להקל, כדרכם של אנשים, שפוסקים לעצמם תיכף להקל, 

וכשמסתפק אם אכל כשיעור אינו מברך כלום...וכשמסתפק אם אכל כשיעור אינו מברך כלום...
אחד  נכבד  איש  על  הזדמנות,  באותה  לי  אחד וסיפר  נכבד  איש  על  הזדמנות,  באותה  לי  וסיפר 
מיקירי קרתא דשופריא, שעמד לפתוח מיקירי קרתא דשופריא, שעמד לפתוח 'בית חינוך' 'בית חינוך' 
לבנות ירושלים ת"ו, והיה מתייעץ בכל דבר עם לבנות ירושלים ת"ו, והיה מתייעץ בכל דבר עם מרן מרן 
מפורטת  הדרכה  לו  מפורטת שנתן  הדרכה  לו  שנתן  מבריסק,  זצוק"ל  מבריסק, הגרי"ז  זצוק"ל  הגרי"ז 
הדברים  אחד   – הספר.  בית  הנהגת  ענייני  הדברים בכל  אחד   – הספר.  בית  הנהגת  ענייני  בכל 
סדר  היה  בתוקף,  רב  הבריסקער  עליהם  סדר שעמד  היה  בתוקף,  רב  הבריסקער  עליהם  שעמד 
לימוד 'הלכות ברכות הנהנין' בבית חינוך, לימוד 'הלכות ברכות הנהנין' בבית חינוך, ולהקפיד ולהקפיד 

תמיד שיברכו הברכות בקול רם! תמיד שיברכו הברכות בקול רם! משום שאף הבנות משום שאף הבנות 
בלא  הזה  העולם  מן  ליהנות  האיסור  בכלל  בלא והנשים  הזה  העולם  מן  ליהנות  האיסור  בכלל  והנשים 
ברכה (ברכות לה.), וכל דינים והלכות הללו שייכות ברכה (ברכות לה.), וכל דינים והלכות הללו שייכות 
היטב.  הדק  הלכות  אותם  כל  ללמדן  וצריך  להן,  היטב. גם  הדק  הלכות  אותם  כל  ללמדן  וצריך  להן,  גם 
הלכות  סדר  איזה  פעמים,  כמה  ומברר  דורש  הלכות והיה  סדר  איזה  פעמים,  כמה  ומברר  דורש  והיה 
לומדים הבנות, וכיצד מנחילים להם ידיעת כל פרטי לומדים הבנות, וכיצד מנחילים להם ידיעת כל פרטי 

הדינים הללו.הדינים הללו.
[מתוך 'הספד' לזכרו, בתום השלושים][מתוך 'הספד' לזכרו, בתום השלושים]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בפעם אחרת נערך בביתי שמחת בפעם אחרת נערך בביתי שמחת 'שלום זכר''שלום זכר', לכבוד , לכבוד 
זונדל  מוהר"ר  של  נינו  גם  שהוא  זונדל   מוהר"ר  של  נינו  גם  שהוא  שיחי',  שיחי',נכדי  נכדי  לידת לידת 
ר'  רבא  ר' הסבא  רבא  הסבא  עצמו  הטריח  השמחה  לרגל  עצמו ע"ה.  הטריח  השמחה  לרגל  ע"ה. 
מביתו  קודש  שבת  בליל  רגלית  מביתו בהליכה  קודש  שבת  בליל  רגלית  בהליכה  זונדל, זונדל, 
כדי  חאגיז,  שברחוב  ביתי  עד  כדי   חאגיז,  שברחוב  ביתי  עד  'כנסת''כנסת'  שבשכונת שבשכונת 
ואת  היולדת  נכדתו  את  ולברך  בשמחה,  ואת להשתתף  היולדת  נכדתו  את  ולברך  בשמחה,  להשתתף 

בנה הנולד לה למזל טוב.בנה הנולד לה למזל טוב.
לקראתו,  הכל  חרדו  השמחה  אל  בהגיעו  לקראתו, תיכף  הכל  חרדו  השמחה  אל  בהגיעו  תיכף 
וקיבלנו פניו בהדר, אבי הבן שליט"א בעל השמחה וקיבלנו פניו בהדר, אבי הבן שליט"א בעל השמחה 
הדרך  אחר  המטעמים,  מכל  לפניו  להגיש  הדרך מיהר  אחר  המטעמים,  מכל  לפניו  להגיש  מיהר 
בחר  להפתעתנו  אך   – עצמו.  את  שהטריח  בחר הארוכה  להפתעתנו  אך   – עצמו.  את  שהטריח  הארוכה 
חומוס]  חומוס]  [גרגר  'ארבעס''ארבעס' [גרגר  הזו,  התקרובת  מכל  הזו, לעצמו  התקרובת  מכל  לעצמו 
אחד! הוא ברך בשמחה ובכוונה גדולה ברכת 'בורא אחד! הוא ברך בשמחה ובכוונה גדולה ברכת 'בורא 
פרי האדמה', וחילקו לאותו 'ארבעס' לשניים, ואכל פרי האדמה', וחילקו לאותו 'ארבעס' לשניים, ואכל 

החצי האחד, ותו לא מידי!...החצי האחד, ותו לא מידי!...
מאלו  שהרבה  בהיות  עמו,  ונימוקו  טעמו  מאלו ופירש  שהרבה  בהיות  עמו,  ונימוקו  טעמו  ופירש 
ה'ארבעס' המשובחים בין כך אין באפשרותו לאכול ה'ארבעס' המשובחים בין כך אין באפשרותו לאכול 
עתה... ועל 'ארבעס' אחד שלם הרי הוא כבר מכניס עתה... ועל 'ארבעס' אחד שלם הרי הוא כבר מכניס 
שמא  אצלו,  שהתעורר  הספק  בבית  עצמו  שמא את  אצלו,  שהתעורר  הספק  בבית  עצמו  את 
שלם  גרגר  בהיותו  שלם   גרגר  בהיותו  'בריה',  'בריה',  דין  ה'ארבעס'  בזה  דיןיש  ה'ארבעס'  בזה  יש 
כברייתו. שכן אם חלה בו תורת 'בריה', הרי יתכן לפי כברייתו. שכן אם חלה בו תורת 'בריה', הרי יתכן לפי 
כמה שיטות שמצד חשיבות דין 'בריה' שבו התחייב כמה שיטות שמצד חשיבות דין 'בריה' שבו התחייב 
בברכה אחרונה, אף אם אין בו שיעורא דכזית, והוא בברכה אחרונה, אף אם אין בו שיעורא דכזית, והוא 
רבא  ספיקא  האי  מחמת  ולפיכך  בדבר.  רבא מסופק  ספיקא  האי  מחמת  ולפיכך  בדבר.  מסופק 

דהלכתא, העדיף שלא לאכול כי אם את חציו...דהלכתא, העדיף שלא לאכול כי אם את חציו...
[שם][שם]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
של  חייו  אורחות  מסדרי  למדתי  רבים  של לימודים  חייו  אורחות  מסדרי  למדתי  רבים  לימודים 
הכהן  לוי  רבי  מורנו  הגה"צ  ומורי  אבי  הכהן אדוני  לוי  רבי  מורנו  הגה"צ  ומורי  אבי  אדוני  כבוד כבוד 
זצוק"ל, בעל 'מעדני השולחן',זצוק"ל, בעל 'מעדני השולחן', אשר כל אורחות חייו  אשר כל אורחות חייו 
פרטי  בכל  שמים  שם  וקידש  ולדוגמא,  למופת  פרטי היו  בכל  שמים  שם  וקידש  ולדוגמא,  למופת  היו 
קמיה  כעבדא  תמיד  מכוונים  בהיותם  קמיה הליכותיו.  כעבדא  תמיד  מכוונים  בהיותם  הליכותיו. 
מאריה, כפי רצון אביו שבשמים, בהוראתו הברורה מאריה, כפי רצון אביו שבשמים, בהוראתו הברורה 
נר לרגליו  'השולחן ערוך', 'השולחן ערוך', שהיה נר לרגליו שהיה  ספר  והבהירה של ספר והבהירה של 

בכל סדרי החיים.בכל סדרי החיים.
ופעוטים,  קטנים  בעניינים  ממנו  למדתי  ופעוטים, ביותר  קטנים  בעניינים  ממנו  למדתי  ביותר 
שנראים לפעמים כדברים של מה בכך... אך בשבילי שנראים לפעמים כדברים של מה בכך... אך בשבילי 
הם היו 'תורה שלמה', לראות וללמוד ולקחת מוסר, הם היו 'תורה שלמה', לראות וללמוד ולקחת מוסר, 
וצדיקים,  גאונים  וענקים,  גדולים  אנשים  וצדיקים, כיצד  גאונים  וענקים,  גדולים  אנשים  כיצד 
ביותר,  ופשוטים  קטנים  לדברים  אף  דעתם  ביותר, נותנים  ופשוטים  קטנים  לדברים  אף  דעתם  נותנים 
והצדק,  היושר  במידת  מכוונים  הם  גם  והצדק, שיהיו  היושר  במידת  מכוונים  הם  גם  שיהיו 

ולעשות אף בהם נחת רוח לבורא יתברך שמו!ולעשות אף בהם נחת רוח לבורא יתברך שמו!

'מה נשתה השנה הזו' 'מה נשתה השנה הזו' 
להתברך  מורי  אבי  עם  ירושלימה  עליתי  שבע  להתברך מבאר  מורי  אבי  עם  ירושלימה  עליתי  שבע  מבאר 
ישועה  עבור  בעדנו  יעתיר  כי  ולבקשו  הצדיק  ישועה מפי  עבור  בעדנו  יעתיר  כי  ולבקשו  הצדיק  מפי 

גדולה לה היינו זקוקים.גדולה לה היינו זקוקים.
שותפות  עסקת  לנו  והציע  בקשב,  האזין  שותפות הצדיק  עסקת  לנו  והציע  בקשב,  האזין  הצדיק 

שבזכותה בוודאי נזכה לכל הישועות. שבזכותה בוודאי נזכה לכל הישועות. 
להציע,  לצדיק  יש  עסקה  איזו  לשמוע  אוזן  להציע, הטינו  לצדיק  יש  עסקה  איזו  לשמוע  אוזן  הטינו 
מדי  לאור  שיוצא  עלון  "יש  ואמר:  דברו  נשא  מדי הרב  לאור  שיוצא  עלון  "יש  ואמר:  דברו  נשא  הרב 
העלון  הקהילה'  'טיב  בשם  הנקרא  בשבתו  העלון שבת  הקהילה'  'טיב  בשם  הנקרא  בשבתו  שבת 
על  העולם  ברחבי  עותקים  אלפי  בעשרות  על מופץ  העולם  ברחבי  עותקים  אלפי  בעשרות  מופץ 
ומדפיסים  במייל  העלון  את  שמקבלים  יהודים  ומדפיסים ידי  במייל  העלון  את  שמקבלים  יהודים  ידי 
או  הכנסת,  לבית  ומביאים  שלהם  הביתית  או במדפסת  הכנסת,  לבית  ומביאים  שלהם  הביתית  במדפסת 
להפיץ  ודואגים  מקומי  לדפוס  שמעבירים  להפיץ אחרים  ודואגים  מקומי  לדפוס  שמעבירים  אחרים 
כאלו  ישנם  מגוריהם,  באזור  ומקוואות  כנסיות  כאלו בבתי  ישנם  מגוריהם,  באזור  ומקוואות  כנסיות  בבתי 
הם  אלו  כל  הרבים,  את  ומזכים  לעירם  הם הדואגים  אלו  כל  הרבים,  את  ומזכים  לעירם  הדואגים 
להיות  עצמכם  על  קבלו  אישי,   באופן  שלי  להיות שותפים  עצמכם  על  קבלו  אישי,   באופן  שלי  שותפים 
אני  ובטוח  יכולתכם  ככל  והפיצו  למצוה  אני שותפים  ובטוח  יכולתכם  ככל  והפיצו  למצוה  שותפים 

בזאת שתראו ישועה!"בזאת שתראו ישועה!"
כזו בקשה להדפיס ולהפיץ, למה לא?!כזו בקשה להדפיס ולהפיץ, למה לא?!

חזרנו לבאר שבע והתחלתי לברר את עלויות ההדפסה חזרנו לבאר שבע והתחלתי לברר את עלויות ההדפסה 
אבל  קטנות,  לא  בעלויות  שמדובר  וראיתי  אבל וההפצה  קטנות,  לא  בעלויות  שמדובר  וראיתי  וההפצה 
שבוע אחד אני יכול לעמוד בזה והתחלתי עם שבוע שבוע אחד אני יכול לעמוד בזה והתחלתי עם שבוע 
אחד.  כתבתי בגב העלון שדרושים תורמים להפצת אחד.  כתבתי בגב העלון שדרושים תורמים להפצת 
העלון ומאז ועד היום חלף לו שנה תמימה כאשר מדי העלון ומאז ועד היום חלף לו שנה תמימה כאשר מדי 
 130130 ב  המופצים  עלונים  ב   המופצים  עלונים   15001500 מדפיסים  אנו  מדפיסים שבוע  אנו  שבוע 

בתי כנסת ברחבי העיר באר שבע. בתי כנסת ברחבי העיר באר שבע. 
וראה זה פלא, בכל שבוע רואים אנו בהשגחה פרטית וראה זה פלא, בכל שבוע רואים אנו בהשגחה פרטית 
מאנשים  והכל  שבע  בבאר  ההפצה  הוצאות  מאנשים כיסוי  והכל  שבע  בבאר  ההפצה  הוצאות  כיסוי 
סכום  שתורם  אחד  גביר  לא  אפילו  אין  סכום פשוטים,  שתורם  אחד  גביר  לא  אפילו  אין  פשוטים, 
משמעותי הכל מעמך בית ישראל, ישנו תורם קבוע משמעותי הכל מעמך בית ישראל, ישנו תורם קבוע 
שהצעתי לו שנכניס בעלון שם להצלחה, רפואה  או שהצעתי לו שנכניס בעלון שם להצלחה, רפואה  או 
לעילוי נשמת ותגובתו הייתה: "תכתוב שנתרם לשם לעילוי נשמת ותגובתו הייתה: "תכתוב שנתרם לשם 
יחוד קודשה בריך הוא ושכינתיה.   "מי כעמך ישראל  יחוד קודשה בריך הוא ושכינתיה.   "מי כעמך ישראל  

כבר אמרנו???!!!"  כבר אמרנו???!!!"  
חלפה  והנה  אחד  חודש  אפילו  שנשרוד  האמנתי  חלפה לא  והנה  אחד  חודש  אפילו  שנשרוד  האמנתי  לא 
לה שנה של שותפות מוצלחת עם הצדיק אבל יתירה לה שנה של שותפות מוצלחת עם הצדיק אבל יתירה 
מזאת שותפות עם הבורא יתברך שמו בפרסום שמו מזאת שותפות עם הבורא יתברך שמו בפרסום שמו 

בעולם וחיזוק אלפי אנשים נוספים מידי שבוע!!!בעולם וחיזוק אלפי אנשים נוספים מידי שבוע!!!
אחד  לכל  להגיד  כדי  לעלון  הסיפור  את  שולח  אחד אני  לכל  להגיד  כדי  לעלון  הסיפור  את  שולח  אני 
להיות  הדבר  בידך  בעולם:  העלון  את  שקורא  להיות ואחד  הדבר  בידך  בעולם:  העלון  את  שקורא  ואחד 
לכל  לא  אם  בעולם  יתברך  שמו  בהפצת  מלא  לכל שותף  לא  אם  בעולם  יתברך  שמו  בהפצת  מלא  שותף 
ולסביבתך  שלך  הכנסת  לבית  תדאג  לפחות  ולסביבתך העיר  שלך  הכנסת  לבית  תדאג  לפחות  העיר 
שמחים  האנשים  כמה  עד  מושג  לכם  אין  שמחים הקרובה  האנשים  כמה  עד  מושג  לכם  אין  הקרובה 
או  שבת  בשולחן  לספר  סיפור  להם  שיש  לי  או ומודים  שבת  בשולחן  לספר  סיפור  להם  שיש  לי  ומודים 

רעיון על הפרשה וכו'... רעיון על הפרשה וכו'... 
בליל הסדר השנה כששאלנו 'מה נשתנה' כבר היה לי בליל הסדר השנה כששאלנו 'מה נשתנה' כבר היה לי 
תשובה נוספת שזכינו להפיץ את האמונה בכל העיר תשובה נוספת שזכינו להפיץ את האמונה בכל העיר 

שזו מטרת חג הפסח כולה!!!  שזו מטרת חג הפסח כולה!!!  
אם אתם סקרנים לדעת, כמובן שהישועה לא איחרה אם אתם סקרנים לדעת, כמובן שהישועה לא איחרה 

מלהגיע באורח נס.מלהגיע באורח נס.
בעלת המעשה:נ. נ.בעלת המעשה:נ. נ.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אלהם" כא, א
פירש רש"י: "אמור ואמרת – להזהיר גדולים על הקטנים".



מעט מאותם הנהגות פשוטות וקטנות, אפרט בפניכם מעט מאותם הנהגות פשוטות וקטנות, אפרט בפניכם 
כאן, למען נלמד להבין שגדולת איש גדול וצדיק, איננה כאן, למען נלמד להבין שגדולת איש גדול וצדיק, איננה 
רק במעשיו הגדולים, וביבול תורתו הגדולה והמבורכת, רק במעשיו הגדולים, וביבול תורתו הגדולה והמבורכת, 

כי אם אף בהנהגות הפשוטות של חיי היום יום.כי אם אף בהנהגות הפשוטות של חיי היום יום.
למשללמשל, כל סדר תפילות וברכות, ברכת המזון, וקריאת , כל סדר תפילות וברכות, ברכת המזון, וקריאת 
מתוך  אומר  היה  הכל  וכיוצא,  המיטה  שעל  מתוך שמע  אומר  היה  הכל  וכיוצא,  המיטה  שעל  שמע 
הסידור, מילה במילה. ולא סמך על כך שברבות השנים הסידור, מילה במילה. ולא סמך על כך שברבות השנים 
כבר בוודאי שגור הכל על לשונו מעצמו... ולא פתח את כבר בוודאי שגור הכל על לשונו מעצמו... ולא פתח את 
פיו הק' מעולם לומר התפילה או הקרי"ש שעל המיטה פיו הק' מעולם לומר התפילה או הקרי"ש שעל המיטה 
במתינות  מתוכו  לקרוא  לפניו,  פתוח  שהסידור  במתינות לפני  מתוכו  לקרוא  לפניו,  פתוח  שהסידור  לפני 

וביישוב הדעת כמונה מעות.וביישוב הדעת כמונה מעות.
שנה, ,  מחמישים  שנהיותר  מחמישים  יותר  שלפני  נאמן,  איש  לי  שלפני וסיפר  נאמן,  איש  לי  וסיפר 
פעם  לו  אמר  לימים,  צעיר  פעם '  לו  אמר  לימים,  צעיר  בחור'  מצוה  בחור'בר  מצוה  'בר  בהיותו בהיותו 
אבי מורי ע"האבי מורי ע"ה: אם ברצונך לסיים את התפילה בקיצור : אם ברצונך לסיים את התפילה בקיצור 
להיות  כיצד  מצוינת  עצה  בשבילך  לי  יש  להיות ובמהירות...  כיצד  מצוינת  עצה  בשבילך  לי  יש  ובמהירות... 
הראשון שגומר 'שמונה עשרה' בבית הכנסת!... – באם הראשון שגומר 'שמונה עשרה' בבית הכנסת!... – באם 
תתפלל כך את כל התפילה בעל פה, בלא סידור... הרי תתפלל כך את כל התפילה בעל פה, בלא סידור... הרי 
מובטח לך עם הזמן שתדלג על הרבה מילים פה ושם... מובטח לך עם הזמן שתדלג על הרבה מילים פה ושם... 
קטעים  על  לדלג  גם  תתחיל  הזמן  במשך  לאט  קטעים ולאט  על  לדלג  גם  תתחיל  הזמן  במשך  לאט  ולאט 
שלמים בתפילה... כך שלבסוף תוכל להתפלל 'תפילת שלמים בתפילה... כך שלבסוף תוכל להתפלל 'תפילת 
כולם  המתפללים  כל  את  'להשיג'  ותוכל  כולם הבזק'...  המתפללים  כל  את  'להשיג'  ותוכל  הבזק'... 
במרוצתך!... – הדברים האלו שבקעו מלב טהור וכואב במרוצתך!... – הדברים האלו שבקעו מלב טהור וכואב 
חדרו היטב ללבו, כאשר ידוע הכלל (ספר הישר לר"ת חדרו היטב ללבו, כאשר ידוע הכלל (ספר הישר לר"ת 
הלב", ,  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  הלב""דברים  אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  "דברים  יג):  יג): שער  שער 

ומאז איננו מסוגל להתפלל שום תפילה בעל פה!ומאז איננו מסוגל להתפלל שום תפילה בעל פה!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

בהזדמנות אחת, כשהלך בדרכו בין מבואותיה הטהורים בהזדמנות אחת, כשהלך בדרכו בין מבואותיה הטהורים 
של עיר הקודש ת"ו, פגש בילד קטן תמים וזך, מבני ציון של עיר הקודש ת"ו, פגש בילד קטן תמים וזך, מבני ציון 
'מעבר 'מעבר  ליד  הכביש  בצדי  המדרכה  על  העומד  ליד היקרים,  הכביש  בצדי  המדרכה  על  העומד  היקרים, 
חצייה'חצייה', וממתין לאיש גדול שיעבירנו את הכביש, כפי , וממתין לאיש גדול שיעבירנו את הכביש, כפי 

שחינכה אותו אמו, שלא לחצות שום כביש לבדו!שחינכה אותו אמו, שלא לחצות שום כביש לבדו!
ניגש אליו אבי באהבה ובחביבות, ואמר לו בחיוך: הנה ניגש אליו אבי באהבה ובחביבות, ואמר לו בחיוך: הנה 
בחציית  והרי  הכביש,  את  לחצות  כעת  צריכים  בחציית שנינו  והרי  הכביש,  את  לחצות  כעת  צריכים  שנינו 
הכביש בשמירה ובזהירות, מקיימים אנו מצות התורה הכביש בשמירה ובזהירות, מקיימים אנו מצות התורה 
"ונשמרתם "ונשמרתם  טו)  ד,  (דברים  עלינו  שציוותה  טו) הקדושה,  ד,  (דברים  עלינו  שציוותה  הקדושה, 
מאד לנפשותיכם"מאד לנפשותיכם", ואתה כנראה גם מקיים בזה , ואתה כנראה גם מקיים בזה מצות מצות 
כיבוד אם! כיבוד אם! – הבה נא נחצה יחדיו את הכביש בזהירות, – הבה נא נחצה יחדיו את הכביש בזהירות, 
ונחשוב ביחד שאנו רוצים לעשות בזה רצון ה', ובחציית ונחשוב ביחד שאנו רוצים לעשות בזה רצון ה', ובחציית 
כביש זו 'לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו', על ידי כביש זו 'לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו', על ידי 
מצוות הללו שאנו מקיימים, אשה ריח ניחוח לה', נחת מצוות הללו שאנו מקיימים, אשה ריח ניחוח לה', נחת 
רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני! – ובכך תחב ידו בידו, רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני! – ובכך תחב ידו בידו, 
על  וגילה,  שמחה  מלא  בלב  הכביש  את  יחדיו  על וחצו  וגילה,  שמחה  מלא  בלב  הכביש  את  יחדיו  וחצו 

המצוות הגדולות שהזדמנו לידם.המצוות הגדולות שהזדמנו לידם.
שנים רבות לאחר מכן, הילד גדל ונעשה לאיש, והעיד שנים רבות לאחר מכן, הילד גדל ונעשה לאיש, והעיד 
אבי  שהעבירו  פשוטה,  אבי   שהעבירו  פשוטה,  כביש'  כביש''חציית  'חציית  שאותה  שאותה בפני,  בפני, 
ואינה  ולנפשו,  ללבו  עמוק  חדרה  ורחימו,  ואינה בדחילו  ולנפשו,  ללבו  עמוק  חדרה  ורחימו,  בדחילו 
שלם'  'פרק  אז  ממנו  למד  הוא  לעולם!  ממנו  שלם' נשכחת  'פרק  אז  ממנו  למד  הוא  לעולם!  ממנו  נשכחת 

תמיד,  ולחשב  לחשוב  ישראל,  איש  של  חיים  תמיד, בדרכי  ולחשב  לחשוב  ישראל,  איש  של  חיים  בדרכי 
כיצד ובמה צריך ויכול הוא לעשות רצון קונו, איזה דין כיצד ובמה צריך ויכול הוא לעשות רצון קונו, איזה דין 
או הלכה שבתורת ה' יכול הוא לקיים בתנועה פלונית, או הלכה שבתורת ה' יכול הוא לקיים בתנועה פלונית, 
או בפעולה אלמונית, לקדש שם שמים, ולעשות נחת או בפעולה אלמונית, לקדש שם שמים, ולעשות נחת 
ויורדים  נוקבים  ויורדים והדברים  נוקבים  והדברים   – וזמן!  עת  בכל  ליוצרנו  – רוח  וזמן!  עת  בכל  ליוצרנו  רוח 

כל חדרי לב מבין ומבקש.כל חדרי לב מבין ומבקש.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

צעירים,  לבחורים  או  לילדים  לעורר  תמיד  היתה  צעירים, דרכו  לבחורים  או  לילדים  לעורר  תמיד  היתה  דרכו 
בלימוד  או  שעושים  מצוה  בכל  לחשוב  לשכוח  בלימוד שלא  או  שעושים  מצוה  בכל  לחשוב  לשכוח  שלא 
והראה  ה'.  רצון  בזה  לעשות  שמתכוונים  והראה שלומדים,  ה'.  רצון  בזה  לעשות  שמתכוונים  שלומדים, 
במשנה במשנה  שנפסק  מפורש  הלכה  פסק  תמיד  שנפסק לפניהם  מפורש  הלכה  פסק  תמיד  לפניהם 
שם  הלכתא  לן  דקיימא  בהא  י),  ס"ק  ס'  (סימן  שם   הלכתא  לן  דקיימא  בהא  י),  ס"ק  ס'  (סימן  ברורהברורה 
ובין  דאורייתא  מצוות  בין  כוונה,  צריכות  ובין שמצוות  דאורייתא  מצוות  בין  כוונה,  צריכות  שמצוות 
דכל  שהגם  ברורה,  המשנה  שם  ופוסק  דרבנן.  דכל מצוות  שהגם  ברורה,  המשנה  שם  ופוסק  דרבנן.  מצוות 
לצאת,  כדי  הוא  שעשייתו  הענין,  לפי  שמוכח  לצאת, "היכא  כדי  הוא  שעשייתו  הענין,  לפי  שמוכח  "היכא 
מעשייתו  מוכח  כי  יצא",  בפירוש  כיון  שלא  פי  על  מעשייתו אף  מוכח  כי  יצא",  בפירוש  כיון  שלא  פי  על  אף 
שלכן עושה זאת משום המצוה. – מכל מקום כל זה רק שלכן עושה זאת משום המצוה. – מכל מקום כל זה רק 
לכוין  ליזהר  צריך  ודאי  לכוין לכתחילה  ליזהר  צריך  ודאי  לכתחילה  אבל  בדיעבד,  אבל "לענין  בדיעבד,  "לענין 
קודם כל מצוה, לצאת ידי חובת המצוהקודם כל מצוה, לצאת ידי חובת המצוה" עכל"ק. – ועל " עכל"ק. – ועל 
דבר  בכל  לחשוב  לשכוח  שלא  ומזהיר,  מעורר  היה  דבר כך  בכל  לחשוב  לשכוח  שלא  ומזהיר,  מעורר  היה  כך 

שעושה לשם מצוה.שעושה לשם מצוה.
מליזענסק  אלימלך  ר'  הרבי  מליזענסק הרה"ק  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  שכתב  דרך  שכתב על  דרך  על 
הדברים  "בכל  ד):  (ס"ק  הדברים   "בכל  ד):  (ס"ק  קטן  בצעטיל  זי"ע  קטןזצוק"ל  בצעטיל  זי"ע  זצוק"ל 
מעשיות,  במצוות  הן  בתפלה,  הן  בתורה,  הן  מעשיות, שבעולם,  במצוות  הן  בתפלה,  הן  בתורה,  הן  שבעולם, 
זאת,  עושה  זאת, 'הריני  עושה  'הריני  הלשון:  בזה  לומר  עצמו,  את  הלשון: ירגיל  בזה  לומר  עצמו,  את  ירגיל 
לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה, לעשות נחת רוח להבורא לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה, לעשות נחת רוח להבורא 
בתוכיות  זאת  לומר  עצמו  את  וירגיל  בתוכיות   זאת  לומר  עצמו  את  וירגיל  שמו'.  שמו'.יתברך  יתברך 
גדולה  הארה  ירגיש  הזמן  גדולה ובהמשך  הארה  ירגיש  הזמן  ובהמשך  הלב,  הלב, ופנימיות  ופנימיות 

באמירה זו" עכל"ק. באמירה זו" עכל"ק. 
[מתוך 'דרשת התעוררות' בכינוס מיוחד לזכרו][מתוך 'דרשת התעוררות' בכינוס מיוחד לזכרו]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
גאב"ד  זצוק"ל,  מנדלסון  בנימין  רבי  הגאון  גאב"ד הרב  זצוק"ל,  מנדלסון  בנימין  רבי  הגאון  הרב 
מחמת  קשים,  ייסורים  ימיו  בסוף  סבל  מחמת   קשים,  ייסורים  ימיו  בסוף  סבל  ת"ו,  ת"ו,קוממיות  קוממיות 
חולשתו הגדולה, וכאבים שונים שתקפוהו, כל פעילות חולשתו הגדולה, וכאבים שונים שתקפוהו, כל פעילות 

שהיה צריך לעשות בגופו, עלתה לו בקושי רב. שהיה צריך לעשות בגופו, עלתה לו בקושי רב. 
ברוב קדושתו היה מקפיד כל ימיו בצורת סדר ברוב קדושתו היה מקפיד כל ימיו בצורת סדר 'לבישת 'לבישת 
הקפיד  מתלבש,  שהיה  פעם  ובכל  הקפיד   מתלבש,  שהיה  פעם  ובכל  בצניעות.  בצניעות.הבגדים'  הבגדים' 
ההכרח.  מן  יותר  מגופו  חלק  שום  חלילה  יתגלה  ההכרח. שלא  מן  יותר  מגופו  חלק  שום  חלילה  יתגלה  שלא 
במשך  עצמו  את  שהרגיל  שלם  'סדר'  בזה  לו  במשך היה  עצמו  את  שהרגיל  שלם  'סדר'  בזה  לו  היה 
ואנה  אנה  מסתובב  שהיה  ובגד,  בגד  בכל  ואנה השנים  אנה  מסתובב  שהיה  ובגד,  בגד  בכל  השנים 
וכיוצא, כדי לשמר היטב את סגולת הצניעות וקדושת וכיוצא, כדי לשמר היטב את סגולת הצניעות וקדושת 

ישראל קודש.ישראל קודש.
בקושי  לו  עלתה  ופעולה  תזוזה  כשכל  ימיו,  בקושי בערוב  לו  עלתה  ופעולה  תזוזה  כשכל  ימיו,  בערוב 
ובייסורים, היה כל סדר לבישה שצריך להתלבש, מעשה ובייסורים, היה כל סדר לבישה שצריך להתלבש, מעשה 
משום  לעצמו  וויתר  לא  כי  עצמו!  בפני  משום   לעצמו  וויתר  לא  כי  עצמו!  בפני  נפש'  נפש''מסירות  'מסירות 

הנהגה שנהג במשך השנים, והיה סדר התלבשותו כרוך הנהגה שנהג במשך השנים, והיה סדר התלבשותו כרוך 
בדקות ארוכות של ייסורים וכאבים קשים.בדקות ארוכות של ייסורים וכאבים קשים.

פעם אמר לו בנו, מדוע זה תייסר את עצמך כל כך בכל פעם אמר לו בנו, מדוע זה תייסר את עצמך כל כך בכל 
סדר לבישה פשוט, הרי תוכל להתלבש כרגיל, ותחסוך סדר לבישה פשוט, הרי תוכל להתלבש כרגיל, ותחסוך 
לך בזה כמה דקות טובות ויקרות של יייסורים וכאבים!לך בזה כמה דקות טובות ויקרות של יייסורים וכאבים!

ענה לו אביו בחכמתו: ענה לו אביו בחכמתו: 
הכמה דקות הללו, זה כל היהדות!הכמה דקות הללו, זה כל היהדות! [די פאר מינוט, דאס  [די פאר מינוט, דאס 
שמוכן  בזה  מוכיח  כאשר  יידישקייט!],  גאנצע  די  שמוכן איז  בזה  מוכיח  כאשר  יידישקייט!],  גאנצע  די  איז 

למסור נפשו בשביל הצניעות והקדושה!למסור נפשו בשביל הצניעות והקדושה!
['פרטיות' – קובץ ['פרטיות' – קובץ 130517130517]
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הרה"ק הרה"ק  בפני  פעם  בפני התבטא  פעם  התבטא  'הנושרים' 'הנושרים'  מן  אחד  מן בחור  אחד  בחור 
הרבי ר' שלומק'ה מזוויעל זצוק"ל זי"ע,הרבי ר' שלומק'ה מזוויעל זצוק"ל זי"ע, כשניסה לדבר  כשניסה לדבר 
על לבו: רבי, חבל על כל מילה שהרבי טורח להשיבני! על לבו: רבי, חבל על כל מילה שהרבי טורח להשיבני! 
לשנות  כעת  מסוגל  ואינני  לשנות   כעת  מסוגל  ואינני  שאני!  מה  וזה  אני,  ככה  שאני!כי  מה  וזה  אני,  ככה  כי 

את דרכי לטובה! – ירחם המרחם.את דרכי לטובה! – ירחם המרחם.
בראותו כי כן, פנה אליו הרבי הק' ואמר: אם כך, ברצוני בראותו כי כן, פנה אליו הרבי הק' ואמר: אם כך, ברצוני 
הנך  כאשר  גם  אחד! –  דבר  היטב  שתזכור  רק  הנך לבקשך  כאשר  גם  אחד! –  דבר  היטב  רק שתזכור  לבקשך 
רח"ל,  בנעורת  כאש  בוער  והייצר  בתאוותיך,  רח"ל, מסתבך  בנעורת  כאש  בוער  והייצר  בתאוותיך,  מסתבך 
ולהכניס  והיקר,  הקדוש  בכל  ולמרוד  לקום  ולהכניס ומסיתך  והיקר,  הקדוש  בכל  ולמרוד  לקום  ומסיתך 
את עצמך אל באר שחת של צואה רותחת רח"ל. – הרי את עצמך אל באר שחת של צואה רותחת רח"ל. – הרי 
רגעים  בכמה  תחילה  בנפשך  אתה  מתחבט  זאת  רגעים בכל  בכמה  תחילה  בנפשך  אתה  מתחבט  זאת  בכל 
מתחבטת  נפשך  כאשר  והמבוכה,  הספק  תסבוכת  מתחבטת של  נפשך  כאשר  והמבוכה,  הספק  תסבוכת  של 
בינה לבין עצמה באותם שניות ספורות, עד שמקבלת בינה לבין עצמה באותם שניות ספורות, עד שמקבלת 
את החלטת היצר הרע לקום ולמרוד בעבירות הקשות. את החלטת היצר הרע לקום ולמרוד בעבירות הקשות. 
של  'שניות'  אותם  שעל  היטב!  תזכור  זאת  של ברם,  'שניות'  אותם  שעל  היטב!  תזכור  זאת  ברם, 
התחבטות ומבוכה, שנלחמת בנפשך אנה ואנה, ללכת התחבטות ומבוכה, שנלחמת בנפשך אנה ואנה, ללכת 
ואין  מאוד!  הרבה  שכרך  ללכת...  לא  או  העבירה  ואין אל  מאוד!  הרבה  שכרך  ללכת...  לא  או  העבירה  אל 
לאביך  עלתה  גדול  ותענוג  רוח  נחת  כמה  מושג  לאביך לך  עלתה  גדול  ותענוג  רוח  נחת  כמה  מושג  לך 
נכשלת  לבסוף  אם  גם  המלחמה!  מאותה  נכשלת שבשמים  לבסוף  אם  גם  המלחמה!  מאותה  שבשמים 
חלילה בעבירה רח"ל, שעליה נענשים בעונשים קשים חלילה בעבירה רח"ל, שעליה נענשים בעונשים קשים 
ומרים רח"ל, הרי אין כל זה גורע משכרך הגדול המצפה ומרים רח"ל, הרי אין כל זה גורע משכרך הגדול המצפה 
לך על אותם מספר רגעים של מלחמה. [וכ"ה מפורש לך על אותם מספר רגעים של מלחמה. [וכ"ה מפורש 
זצוק"ל  מפשיסחא  ירחמיאל  ר'  הרבי  תורת  זצוק"ל בספה"ק  מפשיסחא  ירחמיאל  ר'  הרבי  תורת  בספה"ק 

דף פה]. דף פה]. 
בסופו  התגברת  אם  וחומר,  קל  של  בנו  בן  וחומר  בסופו וקל  התגברת  אם  וחומר,  קל  של  בנו  בן  וחומר  וקל 
של דבר, והצד הטוב ניצח, הרי אין ערוך לרב טוב הצפון של דבר, והצד הטוב ניצח, הרי אין ערוך לרב טוב הצפון 

לך, עין לא ראתה אלקים זולתך!לך, עין לא ראתה אלקים זולתך!
הדברים הפשוטים הללו נקבו וחלחלו אל לבו של אותו הדברים הפשוטים הללו נקבו וחלחלו אל לבו של אותו 
שהתגדל  עד  גמור,  תשובה  לבעל  נהפך  והוא  שהתגדל בחור,  עד  גמור,  תשובה  לבעל  נהפך  והוא  בחור, 

לאיש תלמיד חכם וירא אלקים מרבים.לאיש תלמיד חכם וירא אלקים מרבים.
[שם][שם]

להזהיר גדולים על הקטנים!להזהיר גדולים על הקטנים!
– שלא לזלזל בדברים קטנים!– שלא לזלזל בדברים קטנים!

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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