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ממון כשרממון כשר
עם  בהתוועדות  שישב  אחד  צדיק  על  עם מסופר  בהתוועדות  שישב  אחד  צדיק  על  מסופר 
חסידיו, ואמר להביא קצת יין שרף, כדי לעשות חסידיו, ואמר להביא קצת יין שרף, כדי לעשות 
כלל  על  השפעות  בזה  ולהמשיך  כלל 'לחיים',  על  השפעות  בזה  ולהמשיך  'לחיים', 
ישראל. ואולם תנאי התנה עמהם, שירכשו את ישראל. ואולם תנאי התנה עמהם, שירכשו את 
היי"ש אך ורק בכסף כשר למהדרין, אשר נקי היי"ש אך ורק בכסף כשר למהדרין, אשר נקי 

מכל רבב של חשש גניבה.מכל רבב של חשש גניבה.
לבו  נדבת  את  לתת  ידו  שהושיט  מי  כל  לבו והנה,  נדבת  את  לתת  ידו  שהושיט  מי  כל  והנה, 
למען מטרה זו, ביקש הרבי לדעת מאין לו אלו למען מטרה זו, ביקש הרבי לדעת מאין לו אלו 
נימוק  הרבי  העלה  קצר  בירור  ואחר  נימוק המעות,  הרבי  העלה  קצר  בירור  ואחר  המעות, 
ולא  כשרים,  שאינם  חשש  המעות  באלו  ולא שיש  כשרים,  שאינם  חשש  המעות  באלו  שיש 
את  אחד  שהושיט  עד  ממנו.  לקחת  את הסכים  אחד  שהושיט  עד  ממנו.  לקחת  הסכים 
כספו, וטען בפני הרבי כי אין ספק שכספו כשר כספו, וטען בפני הרבי כי אין ספק שכספו כשר 
והשיב  זאת?  לך  מנין  הרבי:  ושאלו  והשיב בתכלית.  זאת?  לך  מנין  הרבי:  ושאלו  בתכלית. 
שבא  והיות  זה,  הוא  הלוואה  כסף  כי  שבא החסיד,  והיות  זה,  הוא  הלוואה  כסף  כי  החסיד, 
לידו שלא על ידי משא ומתן, הסברא אומרת לידו שלא על ידי משא ומתן, הסברא אומרת 
והדברים  עוררים.  עליו  שאין  כסף  זהו  והדברים שאכן  עוררים.  עליו  שאין  כסף  זהו  שאכן 

מצאו חן בעיני הרבי.מצאו חן בעיני הרבי.
להיזהר  צריכים  כמה  עד  יודעים  אינם  להיזהר אנשים  צריכים  כמה  עד  יודעים  אינם  אנשים 
כל  ועל  וקדוש,  טהור  שיהיה  הממון,  כל בכשרות  ועל  וקדוש,  טהור  שיהיה  הממון,  בכשרות 
מודעים  הם  אין  איסור,  של  ממון  לא  מודעים פנים  הם  אין  איסור,  של  ממון  לא  פנים 
לכמה וכמה מושגים הבנויים ומורכבים ממאות לכמה וכמה מושגים הבנויים ומורכבים ממאות 
פרטי הלכות, ולכן אין הם יכולים לדעת בברור פרטי הלכות, ולכן אין הם יכולים לדעת בברור 
אבל  הכשרות.  בתכלית  כשר  אכן  ממונם  אבל אם  הכשרות.  בתכלית  כשר  אכן  ממונם  אם 
חשבון  ולעשות  לכך,  ערים  להיות  חשבון עליהם  ולעשות  לכך,  ערים  להיות  עליהם 
הנפש, אם אכן באים המעות בידם ביושר ואין הנפש, אם אכן באים המעות בידם ביושר ואין 

עליהם שום נדנוד של איסור. עליהם שום נדנוד של איסור. 
נאמר  בה  בפרשתינו,  תורה  רמזה  זה  ענין  נאמר על  בה  בפרשתינו,  תורה  רמזה  זה  ענין  על 
עניני  לצורך  השקל'  'מחצית  נתינת  של  עניני הציווי  לצורך  השקל'  'מחצית  נתינת  של  הציווי 
 - יתנו'  'זה  הכתוב  ואמר  וקרבנותיו,  - המקדש  יתנו'  'זה  הכתוב  ואמר  וקרבנותיו,  המקדש 
שתהיה הנתינה כזאת: 'מחצית השקל' ממעות שתהיה הנתינה כזאת: 'מחצית השקל' ממעות 
שאין  היינו  הקודש'  'בשקל  בבחינת  שאין שהם  היינו  הקודש'  'בשקל  בבחינת  שהם 
ביושר  שלא  האדם  אל  שבאו  חשש  ביושר עליהם  שלא  האדם  אל  שבאו  חשש  עליהם 

ובאמונה. ובאמונה. 
אדם,  של  במעותיו  תלויה  היא  הלוא  זו  אדם, מצוה  של  במעותיו  תלויה  היא  הלוא  זו  מצוה 
שמו,  על  הנתינה  שתהיה  האדם  שמו, וכשרוצה  על  הנתינה  שתהיה  האדם  וכשרוצה 
בטוח  להיות  עליו  כראוי,  המצוה  בה  בטוח ויקיים  להיות  עליו  כראוי,  המצוה  בה  ויקיים 
שלא  נמצא  אחרת  כי  שלו,  אכן  הם  שלא שהממון  נמצא  אחרת  כי  שלו,  אכן  הם  שהממון 
המצוה,  שקיים  זה  הוא  ולא  שנותן,  זה  המצוה, הוא  שקיים  זה  הוא  ולא  שנותן,  זה  הוא 
וכיון שידעה תורה שענין זה הוא מורכב מכמה וכיון שידעה תורה שענין זה הוא מורכב מכמה 
וכמה דברים, לכך רמזה שעל האדם לברר ענין וכמה דברים, לכך רמזה שעל האדם לברר ענין 
הם,  כשרים  שמעותיו  אצלו  ברור  שתהיה  הם, זה,  כשרים  שמעותיו  אצלו  ברור  שתהיה  זה, 

ושאכן קיים המצוה כתיקונה. ושאכן קיים המצוה כתיקונה. 
(עפ"י טיב התורה - כי תשא)(עפ"י טיב התורה - כי תשא)
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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

ספרים  מפי  כבר  ידוע  הלוא  בפרשתן,  אנו  שקוראים  העגל  חטא  ספרים הנה,  מפי  כבר  ידוע  הלוא  בפרשתן,  אנו  שקוראים  העגל  חטא  הנה, 
וסופרים, שהדברים נשגבים הם מבינתנו, וכלל הוא בידינו שכל המעשים וסופרים, שהדברים נשגבים הם מבינתנו, וכלל הוא בידינו שכל המעשים 
לאנשים  אפשר  שאי  זה  ענין  ובפרט  פשוטם,  כפי  אינם  בתורה  לאנשים הנזכרים  אפשר  שאי  זה  ענין  ובפרט  פשוטם,  כפי  אינם  בתורה  הנזכרים 
דור  אותו  שזכו  שאחר  כזאת  יתכן  והאיך  הדברים,  עומק  להבין  דור כערכינו  אותו  שזכו  שאחר  כזאת  יתכן  והאיך  הדברים,  עומק  להבין  כערכינו 
לראות גילויים גדולים כל כך מעת יציאת מצרים עד אותו יום יכשלו בחטא לראות גילויים גדולים כל כך מעת יציאת מצרים עד אותו יום יכשלו בחטא 
שהתורה  מאחר  אך  כפשוטן.  הדברים  אין  ספק  שללא  אלא  כזאת,  שהתורה חמור  מאחר  אך  כפשוטן.  הדברים  אין  ספק  שללא  אלא  כזאת,  חמור 
ללמוד  כדי  רק  השגתינו  כפי  לפרשה  בידינו  הרשות  ניתנת  היא,  ללמוד נצחית  כדי  רק  השגתינו  כפי  לפרשה  בידינו  הרשות  ניתנת  היא,  נצחית 
הוא,  'הוראה'  מלשון  'תורה'  כי  נעשה.  אשר  המעשה  את  העובדות  הוא, מאלו  'הוראה'  מלשון  'תורה'  כי  נעשה.  אשר  המעשה  את  העובדות  מאלו 

ומורה היא להאדם בכל זמן האיך להתמודד עם היצר של זה הזמן.  ומורה היא להאדם בכל זמן האיך להתמודד עם היצר של זה הזמן.  
לתועלת  לנו  הנחוצים  דברים  כמה  ללמוד  אנו  יכולים  זה  ממעשה  לתועלת והנה,  לנו  הנחוצים  דברים  כמה  ללמוד  אנו  יכולים  זה  ממעשה  והנה, 
אורח חיינו, ימים אלו הם ימי עקבתא דמשיחא, ובהם מתרבים הנסיונות אורח חיינו, ימים אלו הם ימי עקבתא דמשיחא, ובהם מתרבים הנסיונות 
למאוד, וממש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, כל תקופה קצרה למאוד, וממש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, כל תקופה קצרה 
מנסה  בחשאי  לה,  שקדמה  התקופה  לעומת  חדשות'  'פנים  בבחינת  מנסה הוא  בחשאי  לה,  שקדמה  התקופה  לעומת  חדשות'  'פנים  בבחינת  הוא 
התדרדרות  לידי  להביא  העלולים  שונים  כלים  מחנינו  בתוך  להכניס  התדרדרות היצר  לידי  להביא  העלולים  שונים  כלים  מחנינו  בתוך  להכניס  היצר 
ופריקת עול ח''ו, ובעוד שאנו לוחמים על הראשונות, מביא עלינו גל נוסף ופריקת עול ח''ו, ובעוד שאנו לוחמים על הראשונות, מביא עלינו גל נוסף 
שוב  מזלו  את  ומנסה  ידוע,  לא  עדיין  ומהותם  ששמם  חדשים  כלים  שוב עם  מזלו  את  ומנסה  ידוע,  לא  עדיין  ומהותם  ששמם  חדשים  כלים  עם 
גם על אלו ששמעם של הכלים הראשונים כבר הגיעו לאזנם, וכבר נחרדו גם על אלו ששמעם של הכלים הראשונים כבר הגיעו לאזנם, וכבר נחרדו 
כי  מרגשת  אחרא  הסטרא  כי  בחוש  אנו  רואים  הבאושים,  כי מתוצאותיהם  מרגשת  אחרא  הסטרא  כי  בחוש  אנו  רואים  הבאושים,  מתוצאותיהם 
קרוב יום קיצה, ומנסה היא בכל כוחה לכלות כל חלקה טובה באלו הימים קרוב יום קיצה, ומנסה היא בכל כוחה לכלות כל חלקה טובה באלו הימים 
בחזקת  הוא  כי  לדעת  אחד  כל  צריך  כזאת  ולעת  לה,  שנשאר  בחזקת המועטים  הוא  כי  לדעת  אחד  כל  צריך  כזאת  ולעת  לה,  שנשאר  המועטים 
כל  ושוטפים  הבאים  השטן  מגלי  מאוד  זהיר  להיות  ועליו  רוחנית,  כל סכנה  ושוטפים  הבאים  השטן  מגלי  מאוד  זהיר  להיות  ועליו  רוחנית,  סכנה 

העומד בדרכם ר"ל. העומד בדרכם ר"ל. 
כשנתבונן בנסיון העגל, רואים אנו כמה נקודות המסייעים לו לאדם לדעת כשנתבונן בנסיון העגל, רואים אנו כמה נקודות המסייעים לו לאדם לדעת 
האיך להתמודד עם יצרו בזמנים קשים אלו, הנקודה הראשונה מה שרואים האיך להתמודד עם יצרו בזמנים קשים אלו, הנקודה הראשונה מה שרואים 
מזה המעשה הוא ענין הזריזות והזהירות מאלו המכשולים, שהרי מעשה מזה המעשה הוא ענין הזריזות והזהירות מאלו המכשולים, שהרי מעשה 
העגל הלוא היה אחר שנתרוממו בני ישראל למאוד, נפסק זוהמתן, ומפי העגל הלוא היה אחר שנתרוממו בני ישראל למאוד, נפסק זוהמתן, ומפי 
הגבורה שמעו אנכי ולא יהיה לך, ותוך זמן קצר נכשלו בחטא מר זה, עד הגבורה שמעו אנכי ולא יהיה לך, ותוך זמן קצר נכשלו בחטא מר זה, עד 
שהגדירו חז''ל לזה המעשה לכלה שזינתה בתוך חופתה, ומזה רואים עד שהגדירו חז''ל לזה המעשה לכלה שזינתה בתוך חופתה, ומזה רואים עד 
כמה צדקו חכמינו ז''ל באמרם (אבות ב, ד) אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כמה צדקו חכמינו ז''ל באמרם (אבות ב, ד) אל תאמין בעצמך עד יום מותך, 
ומזה ילמד האדם עד כמה עליו להיות חרד שלא יבוא לידי נסיון, וגם אם ומזה ילמד האדם עד כמה עליו להיות חרד שלא יבוא לידי נסיון, וגם אם 
לעת עתה נדמה לו כי לעולם לא יבוא לידי נסיונות מעין אלו, שהרי ספון לעת עתה נדמה לו כי לעולם לא יבוא לידי נסיונות מעין אלו, שהרי ספון 
הוא בין כותלי בית המדרש, ולן בעומקה של תורה, וכרחוק מזרח ממערב הוא בין כותלי בית המדרש, ולן בעומקה של תורה, וכרחוק מזרח ממערב 
הוא מאותן רוחות זרות הנושבות ברחובות קריה, בכל זאת לא יאמר שלום הוא מאותן רוחות זרות הנושבות ברחובות קריה, בכל זאת לא יאמר שלום 
עלי נפשי, ועליו להיות ער שהיצר מנסה בכל כוחו לחבל כרמים, וכל דבר עלי נפשי, ועליו להיות ער שהיצר מנסה בכל כוחו לחבל כרמים, וכל דבר 
שאין הוא יודע טיבו יתנזר מזה עד אשר יוודע לו אם ראוי להשתמש בזה. שאין הוא יודע טיבו יתנזר מזה עד אשר יוודע לו אם ראוי להשתמש בזה. 
היצר  בידי  שעלה  אחר  גם  כי  והוא  המעשה,  מזה  ללמוד  לנו  ראוי  היצר עוד  בידי  שעלה  אחר  גם  כי  והוא  המעשה,  מזה  ללמוד  לנו  ראוי  עוד 
שהעמיד  מסויימים  קשיים  ובאמצעות  במזימותיו,  האדם  את  שהעמיד להכשיל  מסויימים  קשיים  ובאמצעות  במזימותיו,  האדם  את  להכשיל 
ממנו  אפסה  לא  כי  לדעת  עליו  זאת  בכל  התדרדרותו,  לידי  הביא  ממנו לפניו  אפסה  לא  כי  לדעת  עליו  זאת  בכל  התדרדרותו,  לידי  הביא  לפניו 
ע''י  וצורו  בקונו  ולהתדבק  המלך,  דרך  על  שוב  ולהתעלות  לחזור  ע''י התקוה  וצורו  בקונו  ולהתדבק  המלך,  דרך  על  שוב  ולהתעלות  לחזור  התקוה 

תורה ועבודת ה', וכעין מה שרואים באותו חטא, שהרי מעשה העגל היה תורה ועבודת ה', וכעין מה שרואים באותו חטא, שהרי מעשה העגל היה 
ענין של עבודה זרה החמור למאוד, ושקול הוא ככל התורה כולה, ובכל זאת ענין של עבודה זרה החמור למאוד, ושקול הוא ככל התורה כולה, ובכל זאת 
ונדמה  הלוחות,  נשתברו  מעמד  שבאותו  אף  ועל  התקוה,  מהם  נאבד  ונדמה לא  הלוחות,  נשתברו  מעמד  שבאותו  אף  ועל  התקוה,  מהם  נאבד  לא 
שוב  זכו  השי''ת,  אל  ששבו  אחר  זאת  בכל  הרעה,  עליהם  כלתה  כי  שוב היה  זכו  השי''ת,  אל  ששבו  אחר  זאת  בכל  הרעה,  עליהם  כלתה  כי  היה 
וניתן להם לוחות שניות, ונתקרבו כל כך לבוראם עד שזכו להמשיך שכינתו וניתן להם לוחות שניות, ונתקרבו כל כך לבוראם עד שזכו להמשיך שכינתו 
שנכשלו  אחר  גם  ליאוש  מקום  שאין  ומכאן  המשכן,  עשיית  ע''י  שנכשלו ביניהם  אחר  גם  ליאוש  מקום  שאין  ומכאן  המשכן,  עשיית  ע''י  ביניהם 

ונתדרדרו.ונתדרדרו.
זכו  שלא  מעלות  וכמה  לכמה  זכו  עוד  החטא  זה  אחר  אלא  בלבד,  זו  זכו ולא  שלא  מעלות  וכמה  לכמה  זכו  עוד  החטא  זה  אחר  אלא  בלבד,  זו  ולא 
בהם לולא זה החטא, כי עד שלא חטאו נאמר (לעיל כג, כ) הנה אנכי שלח בהם לולא זה החטא, כי עד שלא חטאו נאמר (לעיל כג, כ) הנה אנכי שלח 
אחר  ורק  הכנתי,  אשר  המקום  אל  ולהביאך  בדרך  לשמרך  לפניך  אחר מלאך  ורק  הכנתי,  אשר  המקום  אל  ולהביאך  בדרך  לשמרך  לפניך  מלאך 
שחטאו וביקש משה רחמים עליהם, אז הבטיחו השי''ת ואמר לו, (לג, יד) שחטאו וביקש משה רחמים עליהם, אז הבטיחו השי''ת ואמר לו, (לג, יד) 
ישראל  בני  כי  הקב''ה  ראה  החטא  זה  שאחר  והיינו  לך.  והנחתי  ילכו  ישראל פני  בני  כי  הקב''ה  ראה  החטא  זה  שאחר  והיינו  לך.  והנחתי  ילכו  פני 
גם  לפניהם.  בעצמו  ללכת  למשה  ונתרצה  חזק,  יותר  לסעד  הם  גם זקוקים  לפניהם.  בעצמו  ללכת  למשה  ונתרצה  חזק,  יותר  לסעד  הם  זקוקים 
באותה שעה ראה הקב''ה לנכון ללמד את הי''ג מדות למשה, וכפי שמביא באותה שעה ראה הקב''ה לנכון ללמד את הי''ג מדות למשה, וכפי שמביא 
רש''י שלמדו בזה סדר בקשת רחמים גם כשתכלה זכות אבות, כל זאת היו רש''י שלמדו בזה סדר בקשת רחמים גם כשתכלה זכות אבות, כל זאת היו 
בחינת כלים חדשים לכלל ישראל, שיהיה ביכולתם להחזיק תמיד מעמד, בחינת כלים חדשים לכלל ישראל, שיהיה ביכולתם להחזיק תמיד מעמד, 

וגם אחר שיתרחקו ממנו יהיה ביכולתם לחזור ולשוב שוב אליו. וגם אחר שיתרחקו ממנו יהיה ביכולתם לחזור ולשוב שוב אליו. 
משל למה הדבר דומה, לאדם שהלך עם בנו הקטן בדרך, והאב בידעו כי משל למה הדבר דומה, לאדם שהלך עם בנו הקטן בדרך, והאב בידעו כי 
הדרך מסוכנת היא, וכמה וכמה פתחים ומכשולים נמצאים על אם הדרך, הדרך מסוכנת היא, וכמה וכמה פתחים ומכשולים נמצאים על אם הדרך, 
חשש מאוד שמא ינזק בנו, ולכן החזיק בחוזק ביד בנו, שלא ילך אלא לידו, חשש מאוד שמא ינזק בנו, ולכן החזיק בחוזק ביד בנו, שלא ילך אלא לידו, 
ירד  לא  נער,  שהנער  מאחר  אך  מכשול,  מכל  לשמרו  ביכולתו  יהיה  ירד ואז  לא  נער,  שהנער  מאחר  אך  מכשול,  מכל  לשמרו  ביכולתו  יהיה  ואז 
לעומק כוונת אביו, וסבור היה כי גם הוא 'חכם' ויודע בעצמו להיות זהיר, לעומק כוונת אביו, וסבור היה כי גם הוא 'חכם' ויודע בעצמו להיות זהיר, 
למאוד  התאמץ  ולכן  לצורך,  שלא  הגבלה  לצידו  שילך  אביו  ברצון  למאוד וראה  התאמץ  ולכן  לצורך,  שלא  הגבלה  לצידו  שילך  אביו  ברצון  וראה 
להתיר את עצמו מידי אביו, וניסה לרוץ באופן חופשי לאורכו ולרוחבו של להתיר את עצמו מידי אביו, וניסה לרוץ באופן חופשי לאורכו ולרוחבו של 
אותו מקום מסוכן, לא עברו רגעים מועטים, וירד הבן לדעתו של האב, היה אותו מקום מסוכן, לא עברו רגעים מועטים, וירד הבן לדעתו של האב, היה 
זה אחר שנתקע רגלו אל פחת בלתי ניכר ונפל ונשברה רגלו. באותה שעה זה אחר שנתקע רגלו אל פחת בלתי ניכר ונפל ונשברה רגלו. באותה שעה 
על אף שהאב כועס מאוד על איולת בנו, מכל מקום יודע הוא כי אין כעת על אף שהאב כועס מאוד על איולת בנו, מכל מקום יודע הוא כי אין כעת 
זמן של הכאה, כעת כשבנו מוטל על הריצפה עם רגל שבורה מוטל עליו זמן של הכאה, כעת כשבנו מוטל על הריצפה עם רגל שבורה מוטל עליו 

להזעיק עזרה, ולשאת אותו למקום מרפא. להזעיק עזרה, ולשאת אותו למקום מרפא. 
כעין זה היה בחטא העגל, אחר שחטאו וגרמו בזה פגם גדול, הבין הקב''ה כעין זה היה בחטא העגל, אחר שחטאו וגרמו בזה פגם גדול, הבין הקב''ה 
כי לא עת תוכחה היא עבורם, ותחילה לכל יש לרפאות את העם ולקרבם כי לא עת תוכחה היא עבורם, ותחילה לכל יש לרפאות את העם ולקרבם 
שוב אליו, וראה לנכון להאיר להם יותר לבל יפלו שוב, ולהעמיד לפניהם שוב אליו, וראה לנכון להאיר להם יותר לבל יפלו שוב, ולהעמיד לפניהם 

ציונים שידעו את המעשה אשר יעשו בכדי להתקרב אליו. ציונים שידעו את המעשה אשר יעשו בכדי להתקרב אליו. 
וכן הוא גם בכל אדם פרטי, ועליו לדעת כי עצם העובדא שנפל ברשת היצר וכן הוא גם בכל אדם פרטי, ועליו לדעת כי עצם העובדא שנפל ברשת היצר 
לשוב,  עליו  שמוטל  הזמן  זהו  אדרבה,  רק  תקומה,  להעדר  ח''ו  סימן  לשוב, אינו  עליו  שמוטל  הזמן  זהו  אדרבה,  רק  תקומה,  להעדר  ח''ו  סימן  אינו 
בראותו  עליונים,  רחמים  של  בחינה  עליו  מתעורר  הזאת  בעת  דוקא  בראותו כי  עליונים,  רחמים  של  בחינה  עליו  מתעורר  הזאת  בעת  דוקא  כי 
ית' כי היצר העמיד קשיים בלתי נסבלים על זה האדם וגרם לו מה שגרם ית' כי היצר העמיד קשיים בלתי נסבלים על זה האדם וגרם לו מה שגרם 
לו, ועל עת כזו דוקא ימינו פשוטה לקבל שבים, ומסייע בידי השב לשוב לו, ועל עת כזו דוקא ימינו פשוטה לקבל שבים, ומסייע בידי השב לשוב 

ולהתעלות ומחדש ימיו כמקדם. ולהתעלות ומחדש ימיו כמקדם. 

לקחים ומוסרים מנסיון העגללקחים ומוסרים מנסיון העגל

א

פר˘˙ כי ˙˘‡
י"ח ‡„ר ‡' ˙˘ע"ו
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זמן הסעודהזמן הסעודה
מוקדם  יותר  לאכול  הקדימה  אם  א. א. 
כגון  לו,  עונג  הוא  שבחול  הסעודה  מזמן 
שלא  יקדים,  הלילה,  סעודת  שנתעכלה 
ירעב עד זמן האכילה. ואם האיחור עונג לו, 
שיאכל  כדי  יאחר  נתעכל,  לא  שעדיין  כגון 
לתיאבון שזהו כבוד השבת (שו"ע סי' רפ"ח ס"ז, 

ושו"ע הרב סי"ג).

כמו  יום  כל  סעודות  לו  שיש  מי  וכן  ב.ב. 
בשבת, ישנה בשבת להקדים או לאחר (רמ"א 
ס"ז), כדי שיהיה ניכר שהוא לכבוד שבת (מ"ב 

בחדר  בשבת  אוכל  אם  הדין  והוא  סקכ"ג). 

זה  הרי  החול,  בימות  שאוכל  ממה  נאה 
גם כן היכר לכבוד שבת, וכן אם משתמש 
בשבת בכלים יקרים שבחול אינו משתמש 

בהן, וכן כל כיוצא בזה (ערוה"ש סט"ו).
שעה  אלא  הסעודה  זמן  יאחר  לא  ג. ג. 
רעב  יהיה  שלא  הרבה  יאחר  ולא  מועטת, 

בשבת (מ"ב סקכ"ד).
הוא  שנייה  סעודה  שזמן  אומרים  יש  ד.ד. 
קודם חצות דוקא (מ"ב סי' של"ד סק"ב בשם הב"ח), 
כל  על  התחלתה  להיות  צריכה  ולפחות 

פנים קודם חצות (ערוה"ש ס"ב).
סדר קידושא רבאסדר קידושא רבא

ה.ה. קודם שמקדשין קידוש של שחרית יש 
לכסות החלות המונחות על השלחן במפה, 

כמו בלילה (מ"ב סי' רעא ס"ק מא).
בעת  השלחן  על  החלות  להביא  ענין  יש  ו. ו. 

מיני  לאכול  קודם  הולך  אם  אף  הקידוש, 
מזונות, והוא כדי להראות שעיקר הסעודה 
ח"ג  (מנח"י  המזונות  על  ולא  הלחם  על  נקבע 

סי' יג).

וקידוש  הגפן',  פרי  'בורא  היין  על  מברך  ז. ז. 
והוא  ס"א),  (שו"ע  רבא'  'קידושא  נקרא  היום 
[-רואה  נהור  סגי  לעיוור  שקורין  כמו 
כלל  אינו  הקידוש  שזה  מפני  הרבה], 
לכבוד  חכמים  שתיקנוהו  רק  מדאורייתא, 

שבת ואסמכוהו אקרא (מ"ב סק"ג).
בפסוק  מתחילה  לפתוח  נוהגין  יש  ח.ח. 
יום  את  'זכור  או  וגו',  ישראל'  בני  'ושמרו 
השבת' עד 'ויקדשהו'. ויש שפותחין מ'על 
שכל  לפי  הוא,  כדין  ושלא  וגו',  ברך'  כן 
פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן 
כן  'על  שמתחילין  אומרים  ויש  סק"ב),  (מ"ב 

אין  כי  הפסוק,  באמצע  שהוא  אף  ברך', 
הכוונה להפסוק אלא להקדים איזה דברים 
לפני הברכה (ערוה"ש ס"ג). ויש אומרים שכיון 
כמו  נחשב  הרי  בהפסוק,  אתנחתא  שיש 
שפסקו משה, ולכן אין חשש להתחיל ב'על 

כן ברך' (שו"ת רב פעלים סי' יא, בשם חתם סופר).
אכילת מיני מזונות אחר הקידוש קודם הסעודהאכילת מיני מזונות אחר הקידוש קודם הסעודה

הקידוש,  אחר  מזונות  מיני  כשאוכלים  ט.ט. 
לפני  המזונות  לכסות  שיש  אומרים  יש 

קידוש (קישו"ע סי' נה ס"ה).
י.י. אם אכל מיני תרגימא מחמשת מיני דגן, 
שהם  סעודה,  במקום  קידוש  בזה  יוצא 

שהרי  מיין,  שבת  לסעודת  יותר  חשובים 
והוא  כ"ו).  סקכ"ה  רע"ג  סי'  (מ"ב  מזון  נקראים  הם 
כן  גם  תבשיל,  שהוא  קוג'ל  באכילת  הדין 
יוצא בזה קידוש במקום סעודה (אז נדברו ח"ח 

סי' ל"א אות ד).

או  חתן  לבית  לילך  שנוהגים  מה  ולכן,  יא.יא. 
מילה, ועושים שם קידוש, ואין שם כיסנין 
ממיני דגן לאכול אחר קידוש, אלא יש שם 
ולא  כלל,  שם  לטעום  לו  אין  מגדים,  מיני 
הכוס  כל  שותה  שהמקדש  במה  מועיל 
אף שהוא מחזיק רביעית, כיון שזה מועיל 
רק לשותה עצמו, אבל לא לאחרים (מ"ב שם 

סקכ"ו.

הלכות קידוש היוםהלכות קידוש היום
במקום  שיהיה  צריך  היום  קידוש  גם  יב. יב. 

סעודה (שו"ע סי' רפ"ט ס"א).
יג. יג.  אף אם כבר שמע קידוש בבית הכנסת 
בבית  שנית  לקדש  יכול  רבה,  בקידושא  או 
ומן  סקי"ט).  רע"ג  סי'  (מ"ב  ביתו  בני  להוציא  כדי 
פת  על  היום  קידוש  שקידש  מי  אף  הנכון, 
שוב  יקדש  תרגימא,  ומיני  בכיסנין  הבאה 
קודם שיאכל פת גמורה (שלמת חיים ח"א סי' נ"ט).

כמו  שיקדש,  קודם  כלום  יטעום  לא  יד.ד. 
בקידוש הלילה (סי' רפ"ט ס"א).

טו.טו. גם הנשים שייכים בענין זה, שבכל עניני 
שבת האיש והאשה שוין (מ"ב סק"ו).

טז.טז. אבל לשתות מים בבוקר קודם התפילה 
חובת  עליו  חל  לא  שעדיין  מפני  מותר, 

קידוש, כיון שהקידוש אינו שייך אלא בזמן 
הסעודה, ואיסור שתיה קודם התפילה לא 

שייך במים (שו"ע ס"א, ומ"ב סק"ז).
התפילה,  קודם  לאכול  לו  שהותר  מי  יז.יז. 
לקדש  שצריך  פשוט  לרפואה,  שהוא  כגון 

מתחילה (ביאה"ל ד"ה חובת).
סדר הסעודהסדר הסעודה

ידיו,  את  יטול  היין  על  שקידש  אחר  יח. יח. 
ויסעוד  בלילה,  כמו  משנה  לחם  על  ויבצע 

הסעודה (שו"ע ס"א).
ומיטה  ערוך,  שלחנו  יהיה  בשחרית  יט.יט. 
בסעודת  כמו  פרוסה,  ומפה  יפה,  מוצעת 

הלילה (שו"ע סי' רפט ס"א).
כ. כ. מה שאמרו שיהיה 'מיטה מוצעת', היינו 
שמציעה  או  שבת,  מערב  מוצעת  שיהיה 
בשבת כדי שיישן בה בשבת אחר הסעודה, 
אם  בזיון  ויש  שם  שדר  בחדר  שאוכל  או 
לא יציע המטות, שאז מותר להציע מיטתו 
שנקרא לצורך שבת. אבל בלאו הכי אסור 
להציע המיטה בשבת (מ"ב סק"א). והכלל הוא, 
כל זמן שהוא עושה זאת לכבוד יום השבת, 
זאת  עושה  כן  אם  אלא  אסור  ואינו  מותר, 

למוצאי שבת (כה"ח סק"א).
כא.כא. טוב ללמוד תורה קצת, קודם האכילה 

(מ"ב סק"ה).

כב.כב. כתב ברוקח, אחר שאכלו כל צרכם, יש 
הוא  ברוך  להקדוש  ושבח  זמירות  מזמרים 

(מ"ב סק"ה).

בענין אמירת פרשת הקטורתבענין אמירת פרשת הקטורת
הכיור  פרשת  קוראים  אנו  השבוע  הכיור בפרשת  פרשת  קוראים  אנו  השבוע  בפרשת 
והקטורת. ועי' בשו"ע (סי' א סעיף ט) וז"ל: יש והקטורת. ועי' בשו"ע (סי' א סעיף ט) וז"ל: יש 
נוהגין לומר פרשת הכיור ואח"כ פרשת תרומת נוהגין לומר פרשת הכיור ואח"כ פרשת תרומת 
הדשן ואח"כ פרשת התמיד ואח"כ פרשת מזבח הדשן ואח"כ פרשת התמיד ואח"כ פרשת מזבח 

מקטר קטורת ופרשת סמני הקטורת ועשייתו.מקטר קטורת ופרשת סמני הקטורת ועשייתו.
ויעויין במשנ"ב (סי' מח ס"ק א) בתוו"ד: ונראה ויעויין במשנ"ב (סי' מח ס"ק א) בתוו"ד: ונראה 
לי פשוט דמי שיודע סדר מצוה ללמוד בגמ' הפי' לי פשוט דמי שיודע סדר מצוה ללמוד בגמ' הפי' 
מה שאומרים בכל יום עניני הקטורת, כדי שיבין מה שאומרים בכל יום עניני הקטורת, כדי שיבין 
מה שהוא אומר ובזה תחשב לו האמירה במקום מה שהוא אומר ובזה תחשב לו האמירה במקום 

ההקטרה.ההקטרה.
ועי' בספר יסוד ושורש העבודה ועי' בספר יסוד ושורש העבודה (שער השני) (שער השני) שהביא שהביא 
מדברי הזוהר וז"ל: וגודל מעלת קריאת פרשיות מדברי הזוהר וז"ל: וגודל מעלת קריאת פרשיות 
במקומות  הקדוש  בזוהר  כן  גם  רבו  קטורת  במקומות של  הקדוש  בזוהר  כן  גם  רבו  קטורת  של 
בכדי  אחד  מקום  רק  לפניך  ואעתיק  בכדי הרבה,  אחד  מקום  רק  לפניך  ואעתיק  הרבה, 
להלהיב לבות בני אדם, להביאם לשעבוד הכוונה להלהיב לבות בני אדם, להביאם לשעבוד הכוונה 

בשעת קריאתם.בשעת קריאתם.
ואעתיק לך בזה רק התרגום של הזוהר: דבר זה ואעתיק לך בזה רק התרגום של הזוהר: דבר זה 
שמתבונן  מי  שכל  הקב"ה,  לפני  כרותה  שמתבונן ברית  מי  שכל  הקב"ה,  לפני  כרותה  ברית 
הקטורת,  מעשה  את  יום  בכל  וקורא  הקטורת, בשכלו,  מעשה  את  יום  בכל  וקורא  בשכלו, 
ינצל מכל דברים רעים וכשפים שבעולם, ומכל ינצל מכל דברים רעים וכשפים שבעולם, ומכל 
פגעים רעים ומהרהורים רעים, ומדין רע ומדבר פגעים רעים ומהרהורים רעים, ומדין רע ומדבר 
ומגיפה, ולא יוזק כל היום ההוא, שאין הסטרא ומגיפה, ולא יוזק כל היום ההוא, שאין הסטרא 
שיכוין  האדם  וצריך  עליו,  לשלוט  יכול  שיכוין אחרא  האדם  וצריך  עליו,  לשלוט  יכול  אחרא 
אדם  בני  אם  להחבריא,  שמעון  רבי  אמר  אדם בה.  בני  אם  להחבריא,  שמעון  רבי  אמר  בה. 
עד  יודעים,  עד היו  יודעים,  היו 
חשובה  חשובה כמה  כמה 

לפי  הקטורת  מעשה  היא 
כל  לוקחים  היו  הקב"ה, 
והיו  ממנה,  ותיבה  תיבה 
מעלין אותה להיות עטרה 
על ראשם ככתר של זהב, 
להתבונן  צריך  הקטורת,  בפרשת  שעוסק  להתבונן ומי  צריך  הקטורת,  בפרשת  שעוסק  ומי 
באמירתו  יכוין  ואם  הקטורת,  במעשה  באמירתו בשכלו  יכוין  ואם  הקטורת,  במעשה  בשכלו 
הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  חלק  לו  יש  יום,  הבא, כל  ובעולם  הזה  בעולם  חלק  לו  יש  יום,  כל 
ויסתלק הדבר והמגיפה ממנו ומכל העולם, וינצל ויסתלק הדבר והמגיפה ממנו ומכל העולם, וינצל 
הרעים,  מכוחות  הזה,  עולם  של  הדינים  הרעים, מכל  מכוחות  הזה,  עולם  של  הדינים  מכל 

ומדין הגהינם, עכ"ל בקיצור.ומדין הגהינם, עכ"ל בקיצור.
ובדף ריט ע"א מסיים בזה"ל, ותרגומו: בא וראה, ובדף ריט ע"א מסיים בזה"ל, ותרגומו: בא וראה, 
זה האדם שהדין רודף אחריו, הוא צריך לאמירת זה האדם שהדין רודף אחריו, הוא צריך לאמירת 
בתשובה  לשוב  צריך  ותחילה  הקטורת,  בתשובה מעשה  לשוב  צריך  ותחילה  הקטורת,  מעשה 
שיסתלקו  סיוע  היא  הקטורת  אז  קונו,  שיסתלקו לפני  סיוע  היא  הקטורת  אז  קונו,  לפני 
הדינים ממנו, ובזה ודאי מסתלקים הדינים ממנו, הדינים ממנו, ובזה ודאי מסתלקים הדינים ממנו, 
הקטורת  מעשה  את  להזכיר  בזה  רגיל  הוא  הקטורת אם  מעשה  את  להזכיר  בזה  רגיל  הוא  אם 
שתי פעמים ביום, בבוקר ובערב, הרי שהקטירו שתי פעמים ביום, בבוקר ובערב, הרי שהקטירו 
את הקטורת בבוקר ובערב, כמו כן צריך לקרוא את הקטורת בבוקר ובערב, כמו כן צריך לקרוא 
פרשת הקטורת בבוקר ובערב, וזהו קיום העולם פרשת הקטורת בבוקר ובערב, וזהו קיום העולם 
לדרתיכם.  ה'  לפני  תמיד  קטרת  דכתיב  לדרתיכם. תמיד  ה'  לפני  תמיד  קטרת  דכתיב  תמיד 
של  הקיום  וגם  למטה,  העולם  קיום  הוא  של ודאי  הקיום  וגם  למטה,  העולם  קיום  הוא  ודאי 
העולם למעלה, ולכן עשה הקב"ה חד לבני אדם העולם למעלה, ולכן עשה הקב"ה חד לבני אדם 
מפני שהוא צורך לקיום העולמות, וזהו הבטחה מפני שהוא צורך לקיום העולמות, וזהו הבטחה 
שאין  בזמן  שאפילו  לישראל,  הקב"ה  שאין שהבטיח  בזמן  שאפילו  לישראל,  הקב"ה  שהבטיח 
פרשת  קריאת  זה  כל  עם  מזבח,  ואין  פרשת מקדש  קריאת  זה  כל  עם  מזבח,  ואין  מקדש 
קטורת  הקטיר  כאילו  לו  עולה  בכוונה  קטורת הקטורת  הקטיר  כאילו  לו  עולה  בכוונה  הקטורת 
ההוא  במקום  כי  עוד  ואמר  המקדש.  ההוא בבית  במקום  כי  עוד  ואמר  המקדש.  בבית 
שלא מזכירים בכל יום מעשה הקטורת, הדינים שלא מזכירים בכל יום מעשה הקטורת, הדינים 
שלמעלה שורים בו וכו'. כדכתיב "קטרת תמיד שלמעלה שורים בו וכו'. כדכתיב "קטרת תמיד 
לפני ה'" שפירושו תמיד היא עומדת לפני הקב"ה לפני ה'" שפירושו תמיד היא עומדת לפני הקב"ה 
יותר מכל עבודות אחרות, כי חביבה היא מעשה יותר מכל עבודות אחרות, כי חביבה היא מעשה 

הקטורת, שהיא יקרה וחביבה לפני הקב"ה, יותר הקטורת, שהיא יקרה וחביבה לפני הקב"ה, יותר 
לכן  שבעולם.  הטובות  ורצונות  העבודות  לכן מכל  שבעולם.  הטובות  ורצונות  העבודות  מכל 
לתפילה,  הקטורת  מעשה  את  להקדים  לתפילה, צריכים  הקטורת  מעשה  את  להקדים  צריכים 
השירות  אומרים  השירות ואח"כ  אומרים  ואח"כ  דזמרה),  פסוקי  לומר,  דזמרה), (רצונו  פסוקי  לומר,  (רצונו 

ותשבחות והתפילות, שעל ידם מייחדים את כל ותשבחות והתפילות, שעל ידם מייחדים את כל 
העולמות, הכל כמו שאמרנו למעלה.העולמות, הכל כמו שאמרנו למעלה.

להזהר  לאדם,  זו  בהערה  ודי  בקיצור,  להזהר עכ"ל  לאדם,  זו  בהערה  ודי  בקיצור,  עכ"ל 
ובערב,  בבוקר  הקטורת  פרשיות  ובערב, באמירת  בבוקר  הקטורת  פרשיות  באמירת 
ככתוב  היטב,  התיבות  ובדקדוק  גדול  ככתוב במיתון  היטב,  התיבות  ובדקדוק  גדול  במיתון 
בתורה ובכוונת הלב, ודי בזה, ע"כ, וע"ע בשו"ע בתורה ובכוונת הלב, ודי בזה, ע"כ, וע"ע בשו"ע 

סקל"ב ברמ"א שם.סקל"ב ברמ"א שם.
בענין אמירת הקטורתבענין אמירת הקטורת

בן  שמואל  א"ר  בן תניא  שמואל  א"ר  תניא  ז:)  ז:) (דף  (דף  ברכות  בגמ'  ברכות עי'  בגמ'  עי' 
אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני 
שהוא  צבא'  ד'  י-ה  אכתריאל  וראיתי  שהוא ולפנים  צבא'  ד'  י-ה  אכתריאל  וראיתי  ולפנים 
בני  ישמעאל  לי  ואמר  ונשא,  רם  כסא  על  בני יושב  ישמעאל  לי  ואמר  ונשא,  רם  כסא  על  יושב 
רחמיך  שיכבשו  מלפניך  יה"ר  לו  אמרתי  רחמיך ברכני,  שיכבשו  מלפניך  יה"ר  לו  אמרתי  ברכני, 
עם  ותתנהג  מדותך  על  רחמיך  ויגלו  כעסך  עם את  ותתנהג  מדותך  על  רחמיך  ויגלו  כעסך  את 
בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת בניך במידת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת 

הדין, ונענע לי בראשו, וכו' עיי"ש.הדין, ונענע לי בראשו, וכו' עיי"ש.
ומסוגלת  רצון  עת  שהקטורת  רואים  ומסוגלת עכ"פ  רצון  עת  שהקטורת  רואים  עכ"פ 

לכבישת הדין והתעוררות הרחמים.לכבישת הדין והתעוררות הרחמים.
קטורת מעולה מהקרבנותקטורת מעולה מהקרבנות

אמר  וז"ל,  תצוה  פרשת  תנחומא  אמר ובמדרש  וז"ל,  תצוה  פרשת  תנחומא  ובמדרש 
הקב"ה מכל הקרבנות שאתם מקריבין אין חביב הקב"ה מכל הקרבנות שאתם מקריבין אין חביב 
עלי כקטורת, תדע שכל הקרבנות כולו לצורכיהן עלי כקטורת, תדע שכל הקרבנות כולו לצורכיהן 
של ישראל, כיצד, החטאת היתה באה על חטא של ישראל, כיצד, החטאת היתה באה על חטא 
והאשם, כן העולה באה על הרהור הלב, השלמים והאשם, כן העולה באה על הרהור הלב, השלמים 
מצות  על  באין  שהן  לכפרה  אלא  באים  מצות אינם  על  באין  שהן  לכפרה  אלא  באים  אינם 
החטא  על  לא  באה  אינה  הקטורת  אבל  החטא עשה,  על  לא  באה  אינה  הקטורת  אבל  עשה, 
ולא על העוון ולא על האשם, אלא על השמחה, ולא על העוון ולא על האשם, אלא על השמחה, 

הרי שמן וקטורת ישמח לב עכ"ל. הרי שמן וקטורת ישמח לב עכ"ל. 

ב)  (קמא,  ב)  (קמא,  בתהלים  הפסוק  לפרש  אפשר  זה  בתהליםוע"פ  הפסוק  לפרש  אפשר  זה  וע"פ 
כנגד  דהתפילה  לפניך,  קטורת  תפילתי  כנגד תכון  דהתפילה  לפניך,  קטורת  תפילתי  תכון 
מקרבנות,  גדול  יותר  דקטורת  וכיון  מקרבנות, הקרבנות,  גדול  יותר  דקטורת  וכיון  הקרבנות, 
אנו אומרים תיכון תפילתי קטורת לפניך, דיהא אנו אומרים תיכון תפילתי קטורת לפניך, דיהא 

נחשב התפילה כקטורת.נחשב התפילה כקטורת.
ומובא  אדר,  חודש  השמחה,  בחודש  ומובא בעמדנו  אדר,  חודש  השמחה,  בחודש  בעמדנו 
ולהרוג  להשמיד  הגזירה  ולהרוג שבעת  להשמיד  הגזירה  שבעת  טז.)  טז.) (מגילה  (מגילה  בגמ' בגמ' 
קמיצה  הלכות  מרדכי  לימד  היהודים  כל  קמיצה את  הלכות  מרדכי  לימד  היהודים  כל  את 
ואמר המן אתי מלא קומצא דידהו ודחי עשרת ואמר המן אתי מלא קומצא דידהו ודחי עשרת 
המהרש"א  ומסביר  ביד,  כסף  כיכר  המהרש"א אלפים  ומסביר  ביד,  כסף  כיכר  אלפים 
כהקריב,  חשיב  קמיצה  הלכות  הלימוד  כהקריב, דע"י  חשיב  קמיצה  הלכות  הלימוד  דע"י 
ורואים  ובקטורת,  בקרבנות  גם  בענינינו  ורואים וה"ה  ובקטורת,  בקרבנות  גם  בענינינו  וה"ה 
כל  שדחה  הקטורת  וכן  הקרבנות  חשיבות  כל גודל  שדחה  הקטורת  וכן  הקרבנות  חשיבות  גודל 

הגזירות.הגזירות.
(עי' בספר נועם אלימלך (פרשת תצוה) מגילה נקראת באחד (עי' בספר נועם אלימלך (פרשת תצוה) מגילה נקראת באחד 
לומר  אדם  בני  כל  על  מוטל  החיוב  ולזה  וז"ל,  בתו"ד  לומר עשר,  אדם  בני  כל  על  מוטל  החיוב  ולזה  וז"ל,  בתו"ד  עשר, 
שימתיק  בכדי  מקומן,  איזהו  משנת  קודם  הקטורת  שימתיק סימני  בכדי  מקומן,  איזהו  משנת  קודם  הקטורת  סימני 
בי"א סימני הקטורת את י"א כוחות הדין של הסט"א, שהם בי"א סימני הקטורת את י"א כוחות הדין של הסט"א, שהם 

עשתי עשר יריעות עיזים, כידוע ליודעי חן.)עשתי עשר יריעות עיזים, כידוע ליודעי חן.)

טעם אמירת אין כאלוקינוטעם אמירת אין כאלוקינו
בשערי תשובה (סימן קלב סק"ו) הביא משו"ת בשערי תשובה (סימן קלב סק"ו) הביא משו"ת 
תחילה  שאומרים  והטעם  בתו"ד,  ביהודה,  תחילה נודע  שאומרים  והטעם  בתו"ד,  ביהודה,  נודע 
לכך  מעשרת,  שהקטורת  לפי  כאלקינו,  לכך אין  מעשרת,  שהקטורת  לפי  כאלקינו,  אין 
ועצם  כחי  יאמר  שלא  כאלקינו,  אין  ועצם אומרים  כחי  יאמר  שלא  כאלקינו,  אין  אומרים 
שכשאומרים  אלה,  מדברים  רואים  עכ"פ  שכשאומרים ידי,  אלה,  מדברים  רואים  עכ"פ  ידי, 
קטורת,  הקטיר  כאילו  נחשב  הקטורת,  קטורת, פרשת  הקטיר  כאילו  נחשב  הקטורת,  פרשת 
ולכן גם מעשרת, וכוונתו דאיתא במשנה חדשים ולכן גם מעשרת, וכוונתו דאיתא במשנה חדשים 
לקטורת,  מיוחד  פיס  עשו  בוקר  דבכל  לקטורת, לבקרים,  מיוחד  פיס  עשו  בוקר  דבכל  לבקרים, 
ורצו תמיד שיהיו כהנים חדשים כיון שמעשרת, ורצו תמיד שיהיו כהנים חדשים כיון שמעשרת, 

והיום יש לנו ענין זה ע"י אמירת קטורת.והיום יש לנו ענין זה ע"י אמירת קטורת.
הקרבנות  להקריב  נזכה  שבמהרה  יעזרו  הקרבנות השי"ת  להקריב  נזכה  שבמהרה  יעזרו  השי"ת 
והקטרת הקטורת בבית קדשינו ותפארתנו, אמן.והקטרת הקטורת בבית קדשינו ותפארתנו, אמן.
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דיני קידושא רבא וסעודת יום השבת דיני קידושא רבא וסעודת יום השבת 



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˘ב˙ ˜ו„˘ – ‚ 
[ושמרוושמרו  ירצה,  "עוד  וזל"ק:   ,] ירצה,  "עוד  וזל"ק:  זי"ע,  הקדוש  החיים  זי"עהאור  הקדוש  החיים  האור  פירש פירש 
'ואביו 'ואביו  יא)  לז  (בראשית  יא)   לז  (בראשית  אומרו  דרך  על  השבת],  את  ישראל  אומרובני  דרך  על  השבת],  את  ישראל  בני 

שמרשמר את הדבר', פירוש ממתין ומצפה מתי יבוא".  את הדבר', פירוש ממתין ומצפה מתי יבוא". 
לצד  טורח,  כדבר  השבת  יהיה  שלא  לצוות  בזה,  לצד "והכונה  טורח,  כדבר  השבת  יהיה  שלא  לצוות  בזה,  "והכונה 
מניעת מלאכת הרצון ומצוא החפץ. – אלא צריכין לשמוח בו מניעת מלאכת הרצון ומצוא החפץ. – אלא צריכין לשמוח בו 
בשלימות הרצון, וחפץ בדבר, ותמיד יהיה ממתין ומצפה מתי בשלימות הרצון, וחפץ בדבר, ותמיד יהיה ממתין ומצפה מתי 

יבוא".יבוא".
מצות  בחפץ  הכוונה  לשלול  השבת',  את  'לעשות  מצות "ואומרו  בחפץ  הכוונה  לשלול  השבת',  את  'לעשות  "ואומרו 
השבת למרגוע הגוף, ולעונג אשר יתענג. – אלא לצד עשות השבת למרגוע הגוף, ולעונג אשר יתענג. – אלא לצד עשות 

מצות השבת, ולא לתכלית המורגשות" עכל"ק.מצות השבת, ולא לתכלית המורגשות" עכל"ק.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

חבר חבר  שליט"א,  פריינד  אורי  חיים  רבי  שליט"א,הגה"צ  פריינד  אורי  חיים  רבי  הגה"צ  ממחו'  ממחו' שמעתי  שמעתי 
הבד"ץהבד"ץ פה עיה"ק ת"ו, טיב מעשה נפלא, שיש בו הרבה מוסר  פה עיה"ק ת"ו, טיב מעשה נפלא, שיש בו הרבה מוסר 

השכל.השכל.
רחוקה,  לנסיעה  פעם  לנסיעה רחוקה, נצרך  פעם  נצרך  זצוק"ל  אייגר  עקיבא  רבי  אייגר זצוק"ל הגה"ק  רבי עקיבא  הגה"ק 
הגדולה  העיר  אל  בדרכו  נקלע  שחר  עם  קודש  שבת  הגדולה ובערב  העיר  אל  בדרכו  נקלע  שחר  עם  קודש  שבת  ובערב 
רעו  עת  באותה  ברבנות  כיהן  שם  רעו   עת  באותה  ברבנות  כיהן  שם  'ניקלשבורג',  'ניקלשבורג',  לאלקיםלאלקים 
רב  שהיה  רב ,  שהיה  זצוק"ל,  בנעט  מרדכי  זצוק"לרבי  בנעט  מרדכי  רבי  המפורסם  הגאון  המפורסם וידידיו  הגאון  וידידיו 

העיר, ורב הכולל של כל מדינת העיר, ורב הכולל של כל מדינת 'מעהרן'מעהרן' והגלילות.' והגלילות.
המרא  חברו  אצל  לביקור  ייכנס  באם  בדעתו,  הגרע"א  המרא חכך  חברו  אצל  לביקור  ייכנס  באם  בדעתו,  הגרע"א  חכך 
דאתרא, הרי בוודאי מן הנימוס יצטרך להזמינו להיות אורחו דאתרא, הרי בוודאי מן הנימוס יצטרך להזמינו להיות אורחו 
שמא  חשש  וגם  לזה.  מוכנים  הם  אין  ושמא  קודש,  שמא לשבת  חשש  וגם  לזה.  מוכנים  הם  אין  ושמא  קודש,  לשבת 
יצטרך הרב לכבדו במשך השבת, ויפריע בזה מעבודתו הרמה יצטרך הרב לכבדו במשך השבת, ויפריע בזה מעבודתו הרמה 

בשבת קודש עם בני קהילתו.בשבת קודש עם בני קהילתו.
צדדית  קטנה  אכסניה  שהיא  איזה  לעצמו  חיפש  צדדית לפיכך  קטנה  אכסניה  שהיא  איזה  לעצמו  חיפש  לפיכך 
ונסתר  קטן  בפונדק  נפשו  שאהבה  את  מצא  ואכן  ונסתר ושקטה,  קטן  בפונדק  נפשו  שאהבה  את  מצא  ואכן  ושקטה, 
ולימוד  את השבת בהשקט  להעביר  בפאתי העיר, שם חשב להעביר את השבת בהשקט ולימוד בפאתי העיר, שם חשב 

רצוף בהתמדה ושקידה כדרכו בקודש.רצוף בהתמדה ושקידה כדרכו בקודש.
יפות,  פנים  ובסבר  בכבוד  התקבל  הפונדק  אל  יפות, כשנכנס  פנים  ובסבר  בכבוד  התקבל  הפונדק  אל  כשנכנס 
לשאלתו של בעל הבית לזהותו, אמר שהוא 'מלמד' מפוזנא, לשאלתו של בעל הבית לזהותו, אמר שהוא 'מלמד' מפוזנא, 

ורוצה להתארח כאן בפונדק, ולאחר השבת ימשיך בדרכו.ורוצה להתארח כאן בפונדק, ולאחר השבת ימשיך בדרכו.
מי  לברר  הגרע"א  ביקש  בחדרו,  חפציו  את  שסידר  מי לאחר  לברר  הגרע"א  ביקש  בחדרו,  חפציו  את  שסידר  לאחר 
הוא השוחט ששחט כאן את הבשר לכבוד השבת, אמר בעל הוא השוחט ששחט כאן את הבשר לכבוד השבת, אמר בעל 

האכסניא: אני הוא השוחט כאן! האכסניא: אני הוא השוחט כאן! 
אפשר בבקשה לבדוק את החלף? – ביקש הגרע"א. אפשר בבקשה לבדוק את החלף? – ביקש הגרע"א. 

'בבקשה' אמר האיש, והראה לפניו את הסכין של הלחם...'בבקשה' אמר האיש, והראה לפניו את הסכין של הלחם...
כזה,  שוחט  על  לסמוך  ניתן  כיצד  מאוד,  עד  הגרע"א  כזה, נחרד  שוחט  על  לסמוך  ניתן  כיצד  מאוד,  עד  הגרע"א  נחרד 

המאכיל את ישראל נבלות וטריפות?המאכיל את ישראל נבלות וטריפות?
שקנו  היהודים  כל  את  להציל  ההכרח  שמן  החליט  אתר  שקנו על  היהודים  כל  את  להציל  ההכרח  שמן  החליט  אתר  על 
כאן בשר לשבת קודש מאכילת בשר פיגולים! – במצב שכזה כאן בשר לשבת קודש מאכילת בשר פיגולים! – במצב שכזה 
לביקור  להיכנס  מוכרח  היה  עתה  לפניו,  ברירה  נותרה  לביקור לא  להיכנס  מוכרח  היה  עתה  לפניו,  ברירה  נותרה  לא 
הגדולה  המכשלה  על  להעמידו  כדי  דאתרא,  המרא  הגדולה בבית  המכשלה  על  להעמידו  כדי  דאתרא,  המרא  בבית 

שהתגלתה במחנהו.שהתגלתה במחנהו.
מלכים,  בכבוד  שם  התקבל  הרב  לבית  ישראל  גאון  מלכים, כשהגיע  בכבוד  שם  התקבל  הרב  לבית  ישראל  גאון  כשהגיע 
יצא  דאתרא  המרא  הקדוש  הרב  לקראתו,  וחרדו  ששו  יצא הכל  דאתרא  המרא  הקדוש  הרב  לקראתו,  וחרדו  ששו  הכל 
אלו  עולם  גדולי  שני  נכנסו  וכך  פניו,  את  להקביל  אלו לקראתו  עולם  גדולי  שני  נכנסו  וכך  פניו,  את  להקביל  לקראתו 
יחדיו הביתה באהבה ובחיבה גדולה, תיכף התפתחה ביניהם יחדיו הביתה באהבה ובחיבה גדולה, תיכף התפתחה ביניהם 
לאחר  חכמים.  תלמידי  של  כדרכם  עמוקה  תורנית  לאחר שיחה  חכמים.  תלמידי  של  כדרכם  עמוקה  תורנית  שיחה 
מכן ביקש הגרע"א מכל הנוכחים לצאת מן החדר, ומשיצאו מכן ביקש הגרע"א מכל הנוכחים לצאת מן החדר, ומשיצאו 
'שוחט'  להעמיד  יתכן  כיצד  הרב,  את  הגרע"א  שאל  'שוחט' כולם  להעמיד  יתכן  כיצד  הרב,  את  הגרע"א  שאל  כולם 
יראים  וסופרים  חכמים  המלאה  ורוממה  חשובה  בעיר  יראים שכזה  וסופרים  חכמים  המלאה  ורוממה  חשובה  בעיר  שכזה 

ושלמים, הלא הוא מאכילם כאן בשר פיגולים! ושלמים, הלא הוא מאכילם כאן בשר פיגולים! 
המרא דאתרא נחרד ונבהל עד עמקי נפשו, ידעתי את האיש המרא דאתרא נחרד ונבהל עד עמקי נפשו, ידעתי את האיש 

היה  לא  ומעולם  וישר,  תם  אלקים  ירא  הוא  הרב,  אמר  היה דנן,  לא  ומעולם  וישר,  תם  אלקים  ירא  הוא  הרב,  אמר  דנן, 
שוחט!שוחט!

תיכף הורה הרב לקרוא אליו מיידית את אותו בעל אכסניא, תיכף הורה הרב לקרוא אליו מיידית את אותו בעל אכסניא, 
האיש  הובהל  קלה  שעה  תוך  לקראתו.  המתינו  ואורחו  האיש והרב  הובהל  קלה  שעה  תוך  לקראתו.  המתינו  ואורחו  והרב 
מי  האמת!  "אמור  הרב:  שאלו  כניסתו  עם  ומיד  הבית,  מי אל  האמת!  "אמור  הרב:  שאלו  כניסתו  עם  ומיד  הבית,  אל 

שחט לך את העופות לשבת?".שחט לך את העופות לשבת?".
שהעמיד  השוחט  הוא  "הלא  האיש,  ענה  המקומי",  שהעמיד "השו"ב  השוחט  הוא  "הלא  האיש,  ענה  המקומי",  "השו"ב 

הרב כאן לכל בני העיר!".הרב כאן לכל בני העיר!".
"והלא לאורחי הרם דנן אמרת שאתה הוא השוחט!" – שאלו "והלא לאורחי הרם דנן אמרת שאתה הוא השוחט!" – שאלו 

הרב במפגיע.הרב במפגיע.
כן, התחייך האיש ואמר בדרך צחות: "אם הוא 'מלמד' בפוזנא, כן, התחייך האיש ואמר בדרך צחות: "אם הוא 'מלמד' בפוזנא, 

הרי אני 'שוחט' בניקלשבורג"...הרי אני 'שוחט' בניקלשבורג"...
ותיכף  היטב,  הגרע"א  את  הכיר  האכסניה  שבעל  ותיכף התברר  היטב,  הגרע"א  את  הכיר  האכסניה  שבעל  התברר 
משהגיע לאכסנייתו והציג את עצמו כמלמד פשוט מפוזנא, משהגיע לאכסנייתו והציג את עצמו כמלמד פשוט מפוזנא, 
נבוך  הוא  אך  השבת.  במשך  כאן  להסתתר  שכוונתו  נבוך הבין  הוא  אך  השבת.  במשך  כאן  להסתתר  שכוונתו  הבין 
מאוד בדבר, כיצד ניתן להעלים מן הרב המרא דאתרא ומכל מאוד בדבר, כיצד ניתן להעלים מן הרב המרא דאתרא ומכל 
שנמצא  הדגול  האורח  על  הגדולה  ההפתעה  את  העיר,  שנמצא בני  הדגול  האורח  על  הגדולה  ההפתעה  את  העיר,  בני 
בתוך  בהשקט  כאן  יישב  וקדושו  ישראל  גאון  בתוך במחיצתם...  בהשקט  כאן  יישב  וקדושו  ישראל  גאון  במחיצתם... 
להציג  התחכם  לפיכך   – כלום?  ולא  יידעו  לא  והם  העיר,  להציג בני  התחכם  לפיכך   – כלום?  ולא  יידעו  לא  והם  העיר,  בני 
את עצמו כשוחט... ולהראות את סכין הלחם לפניו... שהבין את עצמו כשוחט... ולהראות את סכין הלחם לפניו... שהבין 
לתקן  כדי  הרב  בפני  עצמו  לגלות  הגרע"א  ייאלץ  כך  לתקן שמתוך  כדי  הרב  בפני  עצמו  לגלות  הגרע"א  ייאלץ  כך  שמתוך 

הדבר, וכך ייוודע בעיר דבר הגעתו של האורח החשוב.הדבר, וכך ייוודע בעיר דבר הגעתו של האורח החשוב.
הגרע"א,  לרעהו  בנעט  מרדכי  רבי  הגאון  פנה  הביקור,  הגרע"א, בסיום  לרעהו  בנעט  מרדכי  רבי  הגאון  פנה  הביקור,  בסיום 
ואמר שמעתה שכבר נתפרסם דבר הגעתו הנה לשבת קודש, ואמר שמעתה שכבר נתפרסם דבר הגעתו הנה לשבת קודש, 
הוצאות  וכל  בביתו,  להתארח  שיישאר  ממנו  הוא  הוצאות מבקש  וכל  בביתו,  להתארח  שיישאר  ממנו  הוא  מבקש 

השבת עליו.השבת עליו.
להפריע  רוצה  שאינו  להתחמק,  הגרע"א  ניסה  להפריע מתחילה  רוצה  שאינו  להתחמק,  הגרע"א  ניסה  מתחילה 
למהלך השבת הנהוג כאן, ושמא יפול עליהם למטלה, כאשר למהלך השבת הנהוג כאן, ושמא יפול עליהם למטלה, כאשר 
אם  לברר,  ניסה  נפשו  בעדינות  בואו.  אל  מראש  הודיע  אם לא  לברר,  ניסה  נפשו  בעדינות  בואו.  אל  מראש  הודיע  לא 
שניתן  לניקלשבורג,  הסמוכה  קטנה  עיירה  איזו  אולי  שניתן ישנה  לניקלשבורג,  הסמוכה  קטנה  עיירה  איזו  אולי  ישנה 

עוד להגיע שם בעוד היום גדול.עוד להגיע שם בעוד היום גדול.
מפריע  שאינו  ואמר  מאוד,  בו  הפציר  בנעט  המהר"ם  מפריע אבל  שאינו  ואמר  מאוד,  בו  הפציר  בנעט  המהר"ם  אבל 
ולכל  ביתו  ולבני  לו  לכבוד  זה  יהיה  אדרבה,  כלום,  ולכל חלילה  ביתו  ולבני  לו  לכבוד  זה  יהיה  אדרבה,  כלום,  חלילה 
הרמת  בזה  ויש  כזה,  חשוב  לאורח  שיזכו  הקדושה,  הרמת הקהילה  בזה  ויש  כזה,  חשוב  לאורח  שיזכו  הקדושה,  הקהילה 

קרן התורה, והרמת קרן השבת!קרן התורה, והרמת קרן השבת!
משראה הגרע"א כך לא נותרה ברירה לפניו, ונשאר להתארח משראה הגרע"א כך לא נותרה ברירה לפניו, ונשאר להתארח 
ברחבי  כנפיים  השמועה  עשתה  מהרה  עד  הרב.  של  ברחבי בביתו  כנפיים  השמועה  עשתה  מהרה  עד  הרב.  של  בביתו 
העיר שהגאון הקדוש נמצא בעיר בביתו של הרב, והכל חפצו העיר שהגאון הקדוש נמצא בעיר בביתו של הרב, והכל חפצו 

לראות בזיו הדר קדשו.לראות בזיו הדר קדשו.
הרב המרא דאתרא כיבד את הגרע"א למסור הרב המרא דאתרא כיבד את הגרע"א למסור 'דרשה' 'דרשה' בשבת בשבת 
אחר הצהריים בבית הכנסת הגדול שבעיר, ואכן בערב שבת אחר הצהריים בבית הכנסת הגדול שבעיר, ואכן בערב שבת 
לדרשתו  לדרשתו   מקומות'  מקומות''מראי  'מראי  העיר  ברחבי  פורסמו  מועד  העיר מבעוד  ברחבי  פורסמו  מועד  מבעוד 
להכין  והלומדים  חכמים  התלמידי  שיוכלו  כדי  הגאון,  להכין של  והלומדים  חכמים  התלמידי  שיוכלו  כדי  הגאון,  של 

עצמם היטב לקראת הדרשה הגדולה.עצמם היטב לקראת הדרשה הגדולה.
השבת עברה עליהם בטוב ובנעימים, כל בני העיר נהרו במשך השבת עברה עליהם בטוב ובנעימים, כל בני העיר נהרו במשך 
יחדיו,  עולם  עמודי  שני  של  בתפילותיהם  להשתתף  יחדיו, השבת  עולם  עמודי  שני  של  בתפילותיהם  להשתתף  השבת 

ולזכות לברכה מן האורח הרם.ולזכות לברכה מן האורח הרם.
הגדולה,  הדרשה  כמובן  היתה  השבת  של  הכותרת  הגדולה, גולת  הדרשה  כמובן  היתה  השבת  של  הכותרת  גולת 
עם  יחד  וזקנים  צעירים  צורבים  ישבו  השבת  כל  עם במשך  יחד  וזקנים  צעירים  צורבים  ישבו  השבת  כל  במשך 
את  להכין  שבעיר,  המדרשות  בתי  בכל  מופלגים  את לומדים  להכין  שבעיר,  המדרשות  בתי  בכל  מופלגים  לומדים 
את  היטב  להבין  שיזכו  כדי  מקומות,  המראי  בלימוד  את עצמם  היטב  להבין  שיזכו  כדי  מקומות,  המראי  בלימוד  עצמם 
העולם  בכל  מפורסם  שהיה  הגרע"א,  של  העמוק  העולם פלפולו  בכל  מפורסם  שהיה  הגרע"א,  של  העמוק  פלפולו 

בגאונותו העצומה.  בגאונותו העצומה.  

'עשה לך רב וקנה לך חבר''עשה לך רב וקנה לך חבר'
ההשגחה  פני  את  לראות  זכיתי  רבות  ההשגחה פעמים  פני  את  לראות  זכיתי  רבות  פעמים 
יהודי  קהל  לקבלת  אלי  הגיע   כאשר  יהודי העליונה  קהל  לקבלת  אלי  הגיע   כאשר  העליונה 
ההמתנה  ובחדר  מסוימת  צרה  בדבר  ההמתנה להתייעץ  ובחדר  מסוימת  צרה  בדבר  להתייעץ 
יושב יהודי אחר שיכול לעזור לו לפטור את צרתו, יושב יהודי אחר שיכול לעזור לו לפטור את צרתו, 
מסוים  בתחום  עבודה  המחפש  אדם  לחלופין  מסוים או  בתחום  עבודה  המחפש  אדם  לחלופין  או 
שנותר  מה  כל  בתחום.  העוסק  יהודי  יושב  שנותר ובחדר  מה  כל  בתחום.  העוסק  יהודי  יושב  ובחדר 

זה לשדך ביניהם והכל בא על מקומו בשלום.זה לשדך ביניהם והכל בא על מקומו בשלום.
במיוחד:  ובולט  שונה  משהו  קרה  שהפעם  במיוחד: אלא  ובולט  שונה  משהו  קרה  שהפעם  אלא 
מדי  שעולה  בנפש  בעיות  מעט  עם  בבחור  מדי מדובר  שעולה  בנפש  בעיות  מעט  עם  בבחור  מדובר 
משתדל  ואני  בפני  ליבו  את  להשיח  בפעם  משתדל פעם  ואני  בפני  ליבו  את  להשיח  בפעם  פעם 
הגיע  הוא  הפעם  האפשר.  ככל  ולייעץ  הגיע להקשיב  הוא  הפעם  האפשר.  ככל  ולייעץ  להקשיב 
הנושאים  כל  את  איתו  מיציתי  שכבר  הנושאים והרגשתי  כל  את  איתו  מיציתי  שכבר  והרגשתי 
האפשריים באריכות יתר, והנה הוא מופיע ובליבי האפשריים באריכות יתר, והנה הוא מופיע ובליבי 
אף  על  הפעם?"  לו  לעזור  אוכל  "כיצד  אף חשבתי  על  הפעם?"  לו  לעזור  אוכל  "כיצד  חשבתי 
הוא  שבור  לאדם  ולהקשיב  לשבת  העניין  הוא שעצם  שבור  לאדם  ולהקשיב  לשבת  העניין  שעצם 
שכאשר  אלא  עצמו  בפני  וחשובה  גדולה  שכאשר מצווה  אלא  עצמו  בפני  וחשובה  גדולה  מצווה 
אנשים אחרים ממתינים על עניינים דחופים חשתי אנשים אחרים ממתינים על עניינים דחופים חשתי 
כי אולי זה לא נכון להאריך איתו על חשבון אחרים כי אולי זה לא נכון להאריך איתו על חשבון אחרים 
כאשר אין תועלת מעשית ממשית.  לא חלף רגע כאשר אין תועלת מעשית ממשית.  לא חלף רגע 
אותם  עם  לזה  דומה  אופי  בעל  נוסף  בחור  אותם והופיע  עם  לזה  דומה  אופי  בעל  נוסף  בחור  והופיע 
ששוחחנו  הראשון  לזה  הצעתי  תיכף  ששוחחנו מורכבויות,  הראשון  לזה  הצעתי  תיכף  מורכבויות, 
שעות רבות במצטבר שייעץ ויעזור לזה החדש כיוון שעות רבות במצטבר שייעץ ויעזור לזה החדש כיוון 
הטובות  העצות  כל  את  לייעץ  בעצמו  כבר  הטובות שיודע  העצות  כל  את  לייעץ  בעצמו  כבר  שיודע 
ההצעה  על  שמח  מצידו  הוא  מקרה.  לכל  ההצעה ביותר  על  שמח  מצידו  הוא  מקרה.  לכל  ביותר 
הכרות  שיעשו  כדי  אחר  בחדר  אותם  הכרות והושבתי  שיעשו  כדי  אחר  בחדר  אותם  והושבתי 
ניגשתי  דקות  ארבעים  כעבור  השני,   עם  ניגשתי אחד  דקות  ארבעים  כעבור  השני,   עם  אחד 
יחדיו  משוחחים  אותם  ומצאתי  קורה  מה  יחדיו לבדוק  משוחחים  אותם  ומצאתי  קורה  מה  לבדוק 
החליפו  הם  והכירו,  שנפגשו  שמחים  שחוק  החליפו בבת  הם  והכירו,  שנפגשו  שמחים  שחוק  בבת 
ביניהם מספרי טלפון וקבעו לשוחח בקביעות. שני ביניהם מספרי טלפון וקבעו לשוחח בקביעות. שני 
החברים באמת חיזקו אחד את השני ויצאו שמחים החברים באמת חיזקו אחד את השני ויצאו שמחים 

ומאושרים מהמפגש.ומאושרים מהמפגש.
בעל המעשה: מורינו הרב שליט"אבעל המעשה: מורינו הרב שליט"א

'ברכת השחר''ברכת השחר'
אין זה סוד כי השאת ילדים כרוכה בהוצאות רבות אין זה סוד כי השאת ילדים כרוכה בהוצאות רבות 
ולמרות היותי אדם עובד וקובע עיתים לתורה אין ולמרות היותי אדם עובד וקובע עיתים לתורה אין 

הקומץ משביע את הארי.הקומץ משביע את הארי.
הכנסת  עבור  יד  על  יד  לקבץ  יצאתי  רבי  בעצת  הכנסת   עבור  יד  על  יד  לקבץ  יצאתי  רבי  בעצת   

כלה. כלה. 
כמנהגי  כוותיקין  תפילה  על  לוותר  אם  כמנהגי התלבטתי  כוותיקין  תפילה  על  לוותר  אם  התלבטתי 
בכמה  ולהתרים  לעבור  להספיק  בכדי  יום  בכמה מדי  ולהתרים  לעבור  להספיק  בכדי  יום  מדי 
ולהתפלל  כלה  הכנסת  לצורך   כנסת  בתי  ולהתפלל שיותר  כלה  הכנסת  לצורך   כנסת  בתי  שיותר 

במניין מאוחר יותר.במניין מאוחר יותר.
בנץ,  תפילתי  זמן  את  שביטלתי  אחד  יום  בנץ, אחרי  תפילתי  זמן  את  שביטלתי  אחד  יום  אחרי 
החמה  בנץ  תפילה  על  יותר  לוותר  שלא  החמה החלטתי  בנץ  תפילה  על  יותר  לוותר  שלא  החלטתי 

שזהו זמן תפילה רצוי ביותר לפניו יתברך.שזהו זמן תפילה רצוי ביותר לפניו יתברך.
תיכף לאחר התפילה ניגש אלי יהודי ונתן לי נתינה תיכף לאחר התפילה ניגש אלי יהודי ונתן לי נתינה 
יום  באותו  שבקשתי,  מבלי  כלה  להכנסת  יום הגונה  באותו  שבקשתי,  מבלי  כלה  להכנסת  הגונה 
פתח ה' את ליבם של אנשים ונתנו לי בעין יפה עד פתח ה' את ליבם של אנשים ונתנו לי בעין יפה עד 

שיצאתי עם סכום יפה פי כמה מהיום הקודם.  שיצאתי עם סכום יפה פי כמה מהיום הקודם.  
בעל המעשה: א. ס.בעל המעשה: א. ס.
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המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
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בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את 
השבת לדורותם ברית עולם" (לא, טז).השבת לדורותם ברית עולם" (לא, טז).



בהגיע העת, היה בית המדרש הגדול מלא מפה לפה, אלו בהגיע העת, היה בית המדרש הגדול מלא מפה לפה, אלו 
החלונות,  סביב  הצטופפו  פנימה,  להידחק  הצליחו  החלונות, שלא  סביב  הצטופפו  פנימה,  להידחק  הצליחו  שלא 
הושלך  והנה   – כראוי.  הדרשה  ולשמוע  לראות  לזכות  הושלך כדי  והנה   – כראוי.  הדרשה  ולשמוע  לראות  לזכות  כדי 
בהדרו,  צועד  נראה  איגר  עקיבא  רבי  הגדול  הגאון  בהדרו, הס,  צועד  נראה  איגר  עקיבא  רבי  הגדול  הגאון  הס, 
נכנסו  שניהם  דאתרא,  המרא  הרב  של  בידו  נתמך  נכנסו כשהוא  שניהם  דאתרא,  המרא  הרב  של  בידו  נתמך  כשהוא 
שבמזרח,  מקומו  על  התיישב  הרב  המדרש.  לבית  שבמזרח, יחדיו  מקומו  על  התיישב  הרב  המדרש.  לבית  יחדיו 
הק'  לפרוכת  נשק  הקודש,  ארון  במדרגות  עלה  הק' והגרע"א  לפרוכת  נשק  הקודש,  ארון  במדרגות  עלה  והגרע"א 
בנושאו תפילה חרישית, ואחר ניגש אל הדוכן, ובקול גדול בנושאו תפילה חרישית, ואחר ניגש אל הדוכן, ובקול גדול 

ונעים פתח בדרשתו.ונעים פתח בדרשתו.
ובבקשת  ובבקשת ,  סג:),  סג:)(ברכות  (ברכות  כדין  אכסניה  בכבוד  שפתח  כדין לאחר  אכסניה  בכבוד  שפתח  לאחר 
עוקר  גדולה,  בחריפות  לדרוש  החל  דאתרא,  המרא  עוקר רשות  גדולה,  בחריפות  לדרוש  החל  דאתרא,  המרא  רשות 
חיבר  בקודש  וכדרכו  ואיתנה,  ישרה  בסברא  וטוחנן  חיבר הרים  בקודש  וכדרכו  ואיתנה,  ישרה  בסברא  וטוחנן  הרים 
הגאונות  לנוכח  משתאים  כשהכל  לסוגיא,  סוגיא  הגאונות בין  לנוכח  משתאים  כשהכל  לסוגיא,  סוגיא  בין 

העצומה הנשפכת לפניהם בשפע.העצומה הנשפכת לפניהם בשפע.
נהנה  הצד  מן  במקומו  שישב  בנעט  המהר"ם  הגדול  נהנה הרב  הצד  מן  במקומו  שישב  בנעט  המהר"ם  הגדול  הרב 
הגדולים  הרבנים  ישבו  סביבו  הדרשה,  ממהלך  הגדולים מאוד  הרבנים  ישבו  סביבו  הדרשה,  ממהלך  מאוד 
לפעם  מפעם  אשר  מופלגים,  חכמים  תלמידי  לפעם שבעיר,  מפעם  אשר  מופלגים,  חכמים  תלמידי  שבעיר, 
התלחשו ביניהם לשאת ולתת בדברי הגאון. מתחילה היו התלחשו ביניהם לשאת ולתת בדברי הגאון. מתחילה היו 
אלו לחשושים שקטים, אך ככל שהעמיק הגאון בדרשתו, אלו לחשושים שקטים, אך ככל שהעמיק הגאון בדרשתו, 
 – התורה.  באש  לוהטים  והרב  הלומדים  של  פניהם  – נעשו  התורה.  באש  לוהטים  והרב  הלומדים  של  פניהם  נעשו 
בשלב מסוים, ביקש המרא דאתרא את רשותו של הגרע"א בשלב מסוים, ביקש המרא דאתרא את רשותו של הגרע"א 

להפסיקו לרגע, והקשה בפניו קושיא חמורה על דבריו.להפסיקו לרגע, והקשה בפניו קושיא חמורה על דבריו.
היא  זו  אכן,  אמר:  ותיכף  לרגע,  נבוך  נראה  הצדיק  היא הגאון  זו  אכן,  אמר:  ותיכף  לרגע,  נבוך  נראה  הצדיק  הגאון 

קושיא עצומה,קושיא עצומה, וצריך עיון גדול! וצריך עיון גדול!
היהדות,  וחיזוק  אגדה  בדברי  דרשתו  את  סיים  היהדות, הגרע"א  וחיזוק  אגדה  בדברי  דרשתו  את  סיים  הגרע"א 
מן  ירד  וכשסיים  נכוחים!  דברים  משיב  ישק  מן שפתיים  ירד  וכשסיים  נכוחים!  דברים  משיב  ישק  שפתיים 

הבמה. הבמה. 
מנחה  לתפילת  יחדיו  הקהל  כל  נפנה  דרבנן,  קדיש  מנחה לאחר  לתפילת  יחדיו  הקהל  כל  נפנה  דרבנן,  קדיש  לאחר 
וסעודה שלישית ברוב עם, בהשתתפות הגאונים הצדיקים.וסעודה שלישית ברוב עם, בהשתתפות הגאונים הצדיקים.
דאתרא,  המרא  רעהו  עם  במזרח  למעלה  בסעודה  דאתרא, ביושבו  המרא  רעהו  עם  במזרח  למעלה  בסעודה  ביושבו 
בשקט  לרב  הגרע"א  אמר  בהשקט,  ביניהם  בשקט ושוחחו  לרב  הגרע"א  אמר  בהשקט,  ביניהם  ושוחחו 
התירוץ  הלא  בדרשה,  שהקשיתם  מה  בענין  התירוץ ובניחותא:  הלא  בדרשה,  שהקשיתם  מה  בענין  ובניחותא: 

פשוט, ויישב על אתר את כל הקושיא היטב! פשוט, ויישב על אתר את כל הקושיא היטב! 
המהר"ם בנעט נסער מן התירוץ המופלא, ותמה: אם היה המהר"ם בנעט נסער מן התירוץ המופלא, ותמה: אם היה 
לכבוד הרב תירוץ יפה כל כך לקושייתי, מדוע כששאלתי לכבוד הרב תירוץ יפה כל כך לקושייתי, מדוע כששאלתי 

באמצע הדרשה, הניח הרב את שאלתי בצריך עיון גדול?!באמצע הדרשה, הניח הרב את שאלתי בצריך עיון גדול?!
נוטה  אורח  כאן  אני  הנה  הגרע"א,  ענה  פשוט!  הרי  נוטה זה  אורח  כאן  אני  הנה  הגרע"א,  ענה  פשוט!  הרי  זה 
ללון על שבת אחת, באם יחשבו בני העיר שאין לי פתרון ללון על שבת אחת, באם יחשבו בני העיר שאין לי פתרון 
לקושייתו של הרב, לא אפסיד מכך כלום. – אבל אתה הלא לקושייתו של הרב, לא אפסיד מכך כלום. – אבל אתה הלא 
העיר  בני  שיכירו  ההכרח  מן  דאתרא,  מרא  העיר,  רב  העיר הנך  בני  שיכירו  ההכרח  מן  דאתרא,  מרא  העיר,  רב  הנך 
דליקבלו  היכי  כי  העצומה,  וגאונותו  רבם  גדולת  דליקבלו ויידעו  היכי  כי  העצומה,  וגאונותו  רבם  גדולת  ויידעו 
מרות מיניה! לפיכך כדי להגדיל את כבודו של הרב בעיני מרות מיניה! לפיכך כדי להגדיל את כבודו של הרב בעיני 
על  תשובה  בידי  שאין  כמי  להראות  העדפתי  עירו,  על בני  תשובה  בידי  שאין  כמי  להראות  העדפתי  עירו,  בני 
קושייתו, וכך ישיחו בני העיר ביניהם על קושייתו הנפלאה קושייתו, וכך ישיחו בני העיר ביניהם על קושייתו הנפלאה 
עיון  בצריך  אותה  מניח  הגרע"א  שאפילו  שלהם,  הרב  עיון של  בצריך  אותה  מניח  הגרע"א  שאפילו  שלהם,  הרב  של 

גדול!גדול!
רישומה של אותה שבת עוד ניכר שבועות רבים לאחר מכן, רישומה של אותה שבת עוד ניכר שבועות רבים לאחר מכן, 
ביקורו של גדול ישראל השאיר את חותמו על כל בני העיר!ביקורו של גדול ישראל השאיר את חותמו על כל בני העיר!

העצומה  וגאונותו  גדלותו  על  כאן  שלמדנו  ממה  העצומה ויותר  וגאונותו  גדלותו  על  כאן  שלמדנו  ממה  ויותר 
המפורסמת,  ענוותנותו  מידת  למדנו  הקדושה,  המפורסמת, בתורה  ענוותנותו  מידת  למדנו  הקדושה,  בתורה 
ודרכי נועם במידות טובות וישרות, לחשב ולהתחשב בכל ודרכי נועם במידות טובות וישרות, לחשב ולהתחשב בכל 
דבר, את כבודו של הרב המרא דאתרא, ואת כבודו וטובתו דבר, את כבודו של הרב המרא דאתרא, ואת כבודו וטובתו 

של השני, לא של עצמי...של השני, לא של עצמי...
["פרטיות" קובץ ["פרטיות" קובץ 1212]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
השבת  את  לעשות   – השבת  את  ישראל  בני  השבת "ושמרו  את  לעשות   – השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו 
לדורותם", יסוד שמירת השבת ממלאכה וטלטול וכיוצא, לדורותם", יסוד שמירת השבת ממלאכה וטלטול וכיוצא, 
שווה היא לכל בני ישראל. אבל כיצד שווה היא לכל בני ישראל. אבל כיצד "לעשות את השבת", "לעשות את השבת", 
באיזו צורה, ובאיזה תוכן פנימי עושים את השבת למעשה באיזו צורה, ובאיזה תוכן פנימי עושים את השבת למעשה 
אבותינו  בבית  שראינו  כפי  אבותינו ,  בבית  שראינו  כפי  'לדורותם''לדורותם',  נתון  זה  נתון בפועל,  זה  בפועל, 

ואבות אבותינו לדורותיהם. ואבות אבותינו לדורותיהם. 
האדם  שראה  השבת  צורת  מאוד  קובעת  בזה  כיוצא  האדם בכל  שראה  השבת  צורת  מאוד  קובעת  בזה  כיוצא  בכל 
ולמעלה  אביו  ואבי  מאביו  שקיבל  מה  כפי  אביו,  ולמעלה בבית  אביו  ואבי  מאביו  שקיבל  מה  כפי  אביו,  בבית 

בקודש, כן ימשיך אף הוא בדרכם בקודש. בקודש, כן ימשיך אף הוא בדרכם בקודש. 
בעל  בעל הגה"צ  הגה"צ  מורי  אבי  בבית  ולמדתי  שהתחנכתי  מורי ממה  אבי  בבית  ולמדתי  שהתחנכתי  ממה 
מקודשת  השבת  ראיתי  מקודשת   השבת  ראיתי  הכ"מ,  זצוק"ל  השולחן  הכ"מ,מעדני  זצוק"ל  השולחן  מעדני 
ונשגבה עד מאוד, וכל יסוד קדושת השבת קיבלתי וינקתי ונשגבה עד מאוד, וכל יסוד קדושת השבת קיבלתי וינקתי 

בבית אבא.בבית אבא.
קדושה  מלאים  היו  מארי  אבא  בבית  השבת  קדושה סעודות  מלאים  היו  מארי  אבא  בבית  השבת  סעודות 
מסתיר  תמיד  שהיה  הגדולה  צניעותו  אף  ועל  מסתיר וברכה,  תמיד  שהיה  הגדולה  צניעותו  אף  ועל  וברכה, 
עצמו וגדולתו, נחבא אל הכלים בהצנע לכת גם בתוך ביתו עצמו וגדולתו, נחבא אל הכלים בהצנע לכת גם בתוך ביתו 
פנימה. – בסעודות השבת היה מתגלה מעט מגדולת נפשו פנימה. – בסעודות השבת היה מתגלה מעט מגדולת נפשו 
ההומה ומתרפקת על דודה באהבת רעים ביחודא עילאה. ההומה ומתרפקת על דודה באהבת רעים ביחודא עילאה. 

ורנן  גילת  נעים  בקול  הזמירות  הזמירותכל  כל  לשורר  בקודש  לשורר מנהגו  בקודש  מנהגו 
הפרשה  בענייני  בדברותיו  ולהאריך  דקדושה,  בכיסופין 

וענייני הזמירות ופירושיהם. וענייני הזמירות ופירושיהם. 
ערוך  שהשולחן  הלכה,  איש  מהותו  בעצם  בהיותו  מאידך 
נר לרגליו בכל פסיעה ופעולה, היה נוהג מדי שבת בשבתו 
האסור  את  לדעת  השבת,  בהלכות  הסעודה  בתוך  ללמוד 
לומד  היה  שניה  ובסעודה  השבת.  בהליכות  המותר  ואת 
שהיה  הלשון,  שמירת  בהלכות  חיים',  חיים','חפץ  'חפץ  ספר  ספר מתוך  מתוך 

מקפיד בזה מאוד כידוע. מקפיד בזה מאוד כידוע. 
כיוצא בדבר, גם כיוצא בדבר, גם מאמי מורתי ע"ה מאמי מורתי ע"ה ינקתי רבות מזיו הודה 
פניא  בהדי  שבוע  בכל  השבת.  של  הנשגבה  וקדושתה 
מעלי דשבתא, כשניגשה לרחיצת הפנים והידיים לקראת 
הדלקת הנרות, אחר שעמדה כל היום על המלאכה מלאכת 
בני  כל  על  נופלת  ורוממותה  השבת  יראת  היתה  הקודש, 
בכל  השבת  קדושת  את  למשש  ניתן  שכמעט  עד  הבית, 
הקדושות,  נרות  על  כנפיה  פורשת  כשהיתה  הבית.  פינות 
דמעות  שפכה  חרישית,  בתפילה  בידיה  פניה  ומליטה 

נחקקה  הזו  הקדושה  תחושת   – הזכות.  בתפילותיה  נחקקה כמים  הזו  הקדושה  תחושת   – הזכות.  בתפילותיה  כמים 
היטב בלב ונפש צאצאיה לשנים רבות, לעשות את השבת היטב בלב ונפש צאצאיה לשנים רבות, לעשות את השבת 

לדורותם ברית עולם!לדורותם ברית עולם!
[ספר 'טיב השבת' (היו"ל בקרוב בעז"ה) - הקדמה][ספר 'טיב השבת' (היו"ל בקרוב בעז"ה) - הקדמה]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
סדרי  על  סדרי   על  הכ"מ,  הגאון  אאמו"ר  הכ"מ,מכבוד  הגאון  אאמו"ר  מכבוד  וקיבלתי  וקיבלתי שמעתי  שמעתי 
השבת שראה הוא בבית אביו, השבת שראה הוא בבית אביו, הגה"צ המקובל רבי גמליאל הגה"צ המקובל רבי גמליאל 
מספר  תמיד  והיה  מספר .  תמיד  והיה  קישענוב.  ישיבת  ראש  זצוק"ל,  קישענובהכהן  ישיבת  ראש  זצוק"ל,  הכהן 
ומתאר ברטט את העבודה הגדולה שהיה אביו הצדיק רבן ומתאר ברטט את העבודה הגדולה שהיה אביו הצדיק רבן 

גמליאל עובד השי"ת בהתלהבות נפלאה בשבת קודש. גמליאל עובד השי"ת בהתלהבות נפלאה בשבת קודש. 
כשניגש בליל שבת לקדש על הכוס היו פניו בוערות כלפיד כשניגש בליל שבת לקדש על הכוס היו פניו בוערות כלפיד 
אש, ועורך הקידוש בקול חוצב בהתלהבות עצומה. בטרם אש, ועורך הקידוש בקול חוצב בהתלהבות עצומה. בטרם 
התחיל לקדש ציווה על כל העומדים מלפניו לגשת ולעמוד התחיל לקדש ציווה על כל העומדים מלפניו לגשת ולעמוד 
מלפניו  שיעמדו  הרשה  לא  ביתו  ובני  לבניו  גם  מלפניו מאחוריו,  שיעמדו  הרשה  לא  ביתו  ובני  לבניו  גם  מאחוריו, 
טעם  לו  היה  ובוודאי  הקידוש,  בעת  קדשו  בפני  טעם ולהביט  לו  היה  ובוודאי  הקידוש,  בעת  קדשו  בפני  ולהביט 

הכמוס בדבר, ומי יבוא בסוד קדושים.הכמוס בדבר, ומי יבוא בסוד קדושים.
עצומה  בהתלהבות  רב,  זמן  אצלו  ארכו  השבת  עצומה תפילות  בהתלהבות  רב,  זמן  אצלו  ארכו  השבת  תפילות 
היה שופך את נפשו לפני ה'. שעה ארוכה לאחר שהציבור היה שופך את נפשו לפני ה'. שעה ארוכה לאחר שהציבור 
כבר סיים את תפילתו, היה נשאר לבדו בבית המדרש זמן כבר סיים את תפילתו, היה נשאר לבדו בבית המדרש זמן 
ממושך כדי להשלים כל סדר התפילה, וסדרי חוק לימודיו ממושך כדי להשלים כל סדר התפילה, וסדרי חוק לימודיו 

הרבים. הרבים. 
כשניגשו בביתו לסעודת השבת, שלחו את אבי שהיה אז כשניגשו בביתו לסעודת השבת, שלחו את אבי שהיה אז 
אבי  סיפר  תדיר  הקידוש.  לערוך  לביתו  אותו  שיקרא  אבי ילד,  סיפר  תדיר  הקידוש.  לערוך  לביתו  אותו  שיקרא  ילד, 
בוערים  פניו  שהיו  ראה  לקוראו,  המדרש  לבית  בוערים שכשנכנס  פניו  שהיו  ראה  לקוראו,  המדרש  לבית  שכשנכנס 
באותה שעה בדחילו ורחימו, מתוך דבקות עצומה בבוראו באותה שעה בדחילו ורחימו, מתוך דבקות עצומה בבוראו 

ובשבתא קדישא, שושבינא דמטרוניתא.ובשבתא קדישא, שושבינא דמטרוניתא.
[שם][שם]
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צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


