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ויעשו את הפסח ויעשו את הפסח 
במועדובמועדו

לא  שבצעירותו  המשגיחים  מגדולי  אחד  לא סיפר  שבצעירותו  המשגיחים  מגדולי  אחד  סיפר 
בלבד  זו  ולא  בישיבתו,  הלמדנים  מגדולי  בלבד היה  זו  ולא  בישיבתו,  הלמדנים  מגדולי  היה 
אלא שהיה מידי פעם מעולל כל מיני תעלולים אלא שהיה מידי פעם מעולל כל מיני תעלולים 
קטנים, אך משום מה ראש הישיבה העלים עין קטנים, אך משום מה ראש הישיבה העלים עין 
עליהם,  דיבר  לא  ומעולם  שלו  החסרונות  עליהם, מכל  דיבר  לא  ומעולם  שלו  החסרונות  מכל 
טוב  הוא  כמה  לו  אומר  היה  תמיד  להיפך,  טוב אלא  הוא  כמה  לו  אומר  היה  תמיד  להיפך,  אלא 
וחשוב, וכי הוא מאמין בו שיצליח, לתומו חשב וחשוב, וכי הוא מאמין בו שיצליח, לתומו חשב 
שהוא  מה  מכל  יודע  אינו  ישיבה  הראש  כי  שהוא אז  מה  מכל  יודע  אינו  ישיבה  הראש  כי  אז 
מעולל, ודווקא לכן הוא נשאר בישיבה והמשיך מעולל, ודווקא לכן הוא נשאר בישיבה והמשיך 
לנסות ללמוד עד שלבסוף אכן הצליח בלימודו לנסות ללמוד עד שלבסוף אכן הצליח בלימודו 
נעשה  רבות  שנים  לאחר  והנה  ונתעלה,  נעשה ועלה  רבות  שנים  לאחר  והנה  ונתעלה,  ועלה 
בעצמו מחנך גדול בישראל, יום אחד ישבו יחד בעצמו מחנך גדול בישראל, יום אחד ישבו יחד 
חינוך,  אנשי  באסיפת  הזקן  ישיבה  והראש  חינוך, הוא  אנשי  באסיפת  הזקן  ישיבה  והראש  הוא 
באסיפתם דנו בסוגיית חינוך צעירי הדור, בתוך באסיפתם דנו בסוגיית חינוך צעירי הדור, בתוך 
שיחתם אמר לו הראש ישיבה 'דע לך כי ידעתי שיחתם אמר לו הראש ישיבה 'דע לך כי ידעתי 
בישיבתנו,  בהיותך  מעולל  היית  אשר  בישיבתנו, מכל  בהיותך  מעולל  היית  אשר  מכל 
מעשיך,  על  אותך  אוכיח  שאם  ביודעי  מעשיך, אבל  על  אותך  אוכיח  שאם  ביודעי  אבל 
שאיננו  שתחשוב  העדפתי  אותך,  מפסיד  שאיננו הריני  שתחשוב  העדפתי  אותך,  מפסיד  הריני 
ותמשיך  בישיבה  שתשאר  העיקר  כלום  ותמשיך יודעים  בישיבה  שתשאר  העיקר  כלום  יודעים 
הצלחתו  כל  כי  המשגיח  הבין  אז  הצלחתו להתעלות!  כל  כי  המשגיח  הבין  אז  להתעלות! 
הראש  של  הרבה  חכמתו  בזכות  היתה  הראש הגדולה  של  הרבה  חכמתו  בזכות  היתה  הגדולה 
עשרות  במשך  מלהוכיחו  שהתאפק  עשרות ישיבה  במשך  מלהוכיחו  שהתאפק  ישיבה 

שנים.שנים.
הנהגה זו אפשר ללמוד מפרשתינו, 'וידבר ד' אל הנהגה זו אפשר ללמוד מפרשתינו, 'וידבר ד' אל 
משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ 
את  ישראל  בני  ויעשו  הראשון:  בחודש  את מצרים  ישראל  בני  ויעשו  הראשון:  בחודש  מצרים 
הפסח במועדו' אומר שם רש"י 'פרשה שבראש הפסח במועדו' אומר שם רש"י 'פרשה שבראש 
הספר לא נאמרה עד אייר, ולמה לא פתח בזו? הספר לא נאמרה עד אייר, ולמה לא פתח בזו? 
ארבעים  שכל  ישראל,  של  גנותן  שהוא  ארבעים מפני  שכל  ישראל,  של  גנותן  שהוא  מפני 
אלא  הקריבו  לא  במדבר  ישראל  שהיו  אלא שנה  הקריבו  לא  במדבר  ישראל  שהיו  שנה 
פסח זה בלבד', מכאן ניתן ללמוד שמנהיג צריך פסח זה בלבד', מכאן ניתן ללמוד שמנהיג צריך 
בקול,  להשמיעם  ולא  הגנאי  דברי  את  בקול, להבליע  להשמיעם  ולא  הגנאי  דברי  את  להבליע 
ולהעמידם  ישראל  את  להוכיח  שצריך  ולהעמידם למרות  ישראל  את  להוכיח  שצריך  למרות 

על טעותם.על טעותם.
דבר זה צריך לדעת כל מנהיג, הן אב והן מחנך, דבר זה צריך לדעת כל מנהיג, הן אב והן מחנך, 
וטעויות  גנאי  דברי  להזכיר  אסור  וטעויות שפעמים  גנאי  דברי  להזכיר  אסור  שפעמים 
גורם  זה  שדבר  משום  ותלמידיו,  בניו  גורם שעשו  זה  שדבר  משום  ותלמידיו,  בניו  שעשו 
ריחוק, ועלינו להדבק במידותיו של הקב"ה, כמו ריחוק, ועלינו להדבק במידותיו של הקב"ה, כמו 
המזכירה  זו  פרשה  נדחתה  הקדושה  המזכירה שבתורה  זו  פרשה  נדחתה  הקדושה  שבתורה 
דברי  את  ידחה  אחד  כל  גם  ישראל,  של  דברי גנותן  את  ידחה  אחד  כל  גם  ישראל,  של  גנותן 
רק  באזניהם  וישמיע  ותלמידיו,  בניו  של  רק גנותן  באזניהם  וישמיע  ותלמידיו,  בניו  של  גנותן 

שבחם.שבחם.
(עפ''י טיב התורה - בהעלותך)(עפ''י טיב התורה - בהעלותך)
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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

ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח 
ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא: ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא: (ט, ו)(ט, ו)

במצות  עסוקים  היו  אנשים  שאותם  במצות   עסוקים  היו  אנשים  שאותם  כה:)  כה:)(סוכה  (סוכה  בגמרא  איתא  בגמרא הנה,  איתא  הנה, 
מת מצוה, וכיון שנטמאו נאסר עליהם להקריב קרבן הפסח, ונמצא מת מצוה, וכיון שנטמאו נאסר עליהם להקריב קרבן הפסח, ונמצא 
בוראם,  רצון  את  קיימו  פסח  קרבן  מלהקריב  מניעתם  בוראם, שבעצם  רצון  את  קיימו  פסח  קרבן  מלהקריב  מניעתם  שבעצם 
ואילו לא היו באים בטענת 'למה נגרע' לא היה עליהם שום תביעה ואילו לא היו באים בטענת 'למה נגרע' לא היה עליהם שום תביעה 
מן השמים, שהרי ההקרבה בזמנה היה עליהם באיסור חמור, ואילו מן השמים, שהרי ההקרבה בזמנה היה עליהם באיסור חמור, ואילו 
עצם  על  ואדרבא  נתנה,  לא  עדיין  שני  פסח  ע''י  ההשלמה  עצם תורת  על  ואדרבא  נתנה,  לא  עדיין  שני  פסח  ע''י  ההשלמה  תורת 
בכלל  היה  הדבר  שהרי  גדול,  לשכר  זכו  הפסח  מעשות  בכלל הפרישה  היה  הדבר  שהרי  גדול,  לשכר  זכו  הפסח  מעשות  הפרישה 
מה שאמרו חכמינו ז''ל (קידושין לט:) ישב ולא עשה עבירה מעלה מה שאמרו חכמינו ז''ל (קידושין לט:) ישב ולא עשה עבירה מעלה 
עליו הכתוב כאילו עשה מצוה, ונמצא שעצם טענתם 'למה נגרע' עליו הכתוב כאילו עשה מצוה, ונמצא שעצם טענתם 'למה נגרע' 
לא היה על איזה פגם עוון ח''ו, כי כאמור לא היה בעצם מניעתם לא היה על איזה פגם עוון ח''ו, כי כאמור לא היה בעצם מניעתם 
שום סיבה שיגרום איזה שהוא מסך המבדיל בינם לבוראם. ואם שום סיבה שיגרום איזה שהוא מסך המבדיל בינם לבוראם. ואם 
כן ראוי לעמוד על ענין טענתם ולהבין כוונתם, מהו ה'גרעון' שראו כן ראוי לעמוד על ענין טענתם ולהבין כוונתם, מהו ה'גרעון' שראו 

בעצם קיום מצות בוראם. בעצם קיום מצות בוראם. 
ובדרך אפשר יש לומר כי חילוק גדול יש בין הפורש מן העבירה ובדרך אפשר יש לומר כי חילוק גדול יש בין הפורש מן העבירה 
לבין המקיים מצוה, אכן מעלת הפורש מן העבירה היא לאין ערוך, לבין המקיים מצוה, אכן מעלת הפורש מן העבירה היא לאין ערוך, 
ועצם הדבר חביב אצל השי''ת כעושה מצוה, אך הרושם הנעשה ועצם הדבר חביב אצל השי''ת כעושה מצוה, אך הרושם הנעשה 
בנפש האדם ע''י עשיית מצוה היא רק ע''י עשייתה בפועל, המצוה בנפש האדם ע''י עשיית מצוה היא רק ע''י עשייתה בפועל, המצוה 
בספרים  שביארו  כמו  בבוראו,  האדם  נפש  את  המקשרת  בספרים היא  שביארו  כמו  בבוראו,  האדם  נפש  את  המקשרת  היא 
'חיבור'  שמשמעו  'צוותא'  מלשון  היא  'מצוה'  שתיבת  'חיבור' הקדושים  שמשמעו  'צוותא'  מלשון  היא  'מצוה'  שתיבת  הקדושים 
כי רק ע''י עשיית מצוות בפועל וכפי איכות המצוות זוכה האדם כי רק ע''י עשיית מצוות בפועל וכפי איכות המצוות זוכה האדם 
לשורשו  ויותר  יותר  ומתקשר  מדרגה  אחר  מדרגה  לשורשו להתעלות  ויותר  יותר  ומתקשר  מדרגה  אחר  מדרגה  להתעלות 
שאינו  דבר  מעשות  עצמו  מונע  כשהאדם  הדבר  שונה  שאינו העליון,  דבר  מעשות  עצמו  מונע  כשהאדם  הדבר  שונה  העליון, 
לרצון בוראו, כי על אף שעל ידי זה זכה שלא התרחק מבוראו, בכל לרצון בוראו, כי על אף שעל ידי זה זכה שלא התרחק מבוראו, בכל 
זאת אין האדם מתעלה מעצם השמירה, אכן מזכך ומכשיר עצמו זאת אין האדם מתעלה מעצם השמירה, אכן מזכך ומכשיר עצמו 
על ידי זה לקיים מצוות באופן יותר נעלה, אך כדי להתעלות מוטל על ידי זה לקיים מצוות באופן יותר נעלה, אך כדי להתעלות מוטל 

על האדם לעסוק בקיום המצוות בפועל.על האדם לעסוק בקיום המצוות בפועל.
וזה היה טענת אנשים הללו שנבצר מהם הקרבת הפסח, אכן אין וזה היה טענת אנשים הללו שנבצר מהם הקרבת הפסח, אכן אין 
מאחר  הפסדנו,  לא  מצוה  שכר  גם  הדין,  מצד  תביעה  שום  מאחר עלינו  הפסדנו,  לא  מצוה  שכר  גם  הדין,  מצד  תביעה  שום  עלינו 
שאי עשייתה היה אז רצון השי''ת, אך משתוקקים אנו להתקרב אל שאי עשייתה היה אז רצון השי''ת, אך משתוקקים אנו להתקרב אל 
השי''ת, ולמה עלינו להפסיד ההתקרבות מכוח מצות הפסח, וכי זו השי''ת, ולמה עלינו להפסיד ההתקרבות מכוח מצות הפסח, וכי זו 
תורה וזו שכרה? האם מחמת היותינו מקיימים את התורה ונזהרים תורה וזו שכרה? האם מחמת היותינו מקיימים את התורה ונזהרים 
מכוח  השי''ת  אל  מלהתקרב  מאתנו  יבצר  ה'  פי  את  מלעבור  מכוח אנו  השי''ת  אל  מלהתקרב  מאתנו  יבצר  ה'  פי  את  מלעבור  אנו 
הזדמנות  להם  ניתן  ומיד  ותיכף  נתקבלה,  אכן  זו  טענה  זו?  הזדמנות מצוה  להם  ניתן  ומיד  ותיכף  נתקבלה,  אכן  זו  טענה  זו?  מצוה 
לקיים גם מצוה זו, והיה זה הדבר כעין מציאות חדשה, שכן הרבה לקיים גם מצוה זו, והיה זה הדבר כעין מציאות חדשה, שכן הרבה 
מצוות יש להן זמן מסויים בו אמורים אנו לקיימם, ובפרט מצוה מצוות יש להן זמן מסויים בו אמורים אנו לקיימם, ובפרט מצוה 
הקב''ה  שפסח  ע''ש  'פסח'  נקראת  שכן  בזמנה,  תלוי  שענינה  הקב''ה זו  שפסח  ע''ש  'פסח'  נקראת  שכן  בזמנה,  תלוי  שענינה  זו 

על בתי בני ישראל, והרי זה הזמן כבר עבר ואינו, ומה שייך לקיים על בתי בני ישראל, והרי זה הזמן כבר עבר ואינו, ומה שייך לקיים 
מצוה זו שלא בעונתה, אך בכל זאת מאחר שצדקו בדבריהם, וראו מצוה זו שלא בעונתה, אך בכל זאת מאחר שצדקו בדבריהם, וראו 
כי עז רצונם להתקרב אל השי''ת, זכו להתעלות על ידה גם שלא כי עז רצונם להתקרב אל השי''ת, זכו להתעלות על ידה גם שלא 

בעונתה.בעונתה.
במצב  אנו  נמצאים  לפעמים  כן,  גם  לדורות  לימוד  הוא  זה  במצב דבר  אנו  נמצאים  לפעמים  כן,  גם  לדורות  לימוד  הוא  זה  דבר 
אך  ידם,  על  להתעלות  כדי  פעלים  לעשות  אנו  משתוקקים  אך בו  ידם,  על  להתעלות  כדי  פעלים  לעשות  אנו  משתוקקים  בו 
מזדמנים לנו כל מיני סיבות שרואים אנו כי רצון העליון הוא לעת מזדמנים לנו כל מיני סיבות שרואים אנו כי רצון העליון הוא לעת 
עתה אחרת, לדוגמא, אברך תלמיד חכם החפץ להקדיש כל יומו עתה אחרת, לדוגמא, אברך תלמיד חכם החפץ להקדיש כל יומו 
לתורה ולזכות על ידה לבקיאות בכל מכמני התורה, ובבואו לבית לתורה ולזכות על ידה לבקיאות בכל מכמני התורה, ובבואו לבית 
המדרש בא לפניו אברך שקשתה עליו משנתו ומבקש את עזרתו, המדרש בא לפניו אברך שקשתה עליו משנתו ומבקש את עזרתו, 
חסר לו לאברך זה הפונה אליו בהירות בסוגיא מסויימת וחפץ הוא חסר לו לאברך זה הפונה אליו בהירות בסוגיא מסויימת וחפץ הוא 
לא  כי  המוכשר  זה  הוא  יודע  הכשרון,  ברוך  זה  אברך  עם  לא להמלך  כי  המוכשר  זה  הוא  יודע  הכשרון,  ברוך  זה  אברך  עם  להמלך 
על רגל אחת יפתר תעלומתו של זה העומד מולו, ולכן חפץ הוא על רגל אחת יפתר תעלומתו של זה העומד מולו, ולכן חפץ הוא 
שהרי  דחייה,  מאותה  נוחה  חכמים  רוח  אין  למעשה  אך  שהרי לדחותו,  דחייה,  מאותה  נוחה  חכמים  רוח  אין  למעשה  אך  לדחותו, 
מחזיק זה האדם טובה רק לעצמו, ובדין שיפרנס גם אחרים באור מחזיק זה האדם טובה רק לעצמו, ובדין שיפרנס גם אחרים באור 
אמר  ה)  ד,  רבה  (דברים  שאיתא  מה  לדעת  עליו  כן  ועל  אמר התורה,  ה)  ד,  רבה  (דברים  שאיתא  מה  לדעת  עליו  כן  ועל  התורה, 
הקדוש ברוך הוא, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד, ובודאי הקדוש ברוך הוא, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד, ובודאי 

לא ינזק מחמת זה שיקדיש מזמנו לסייע בעד חבירו.לא ינזק מחמת זה שיקדיש מזמנו לסייע בעד חבירו.
בכל  ישראל  גדולי  של  בתולדותיהם  ולבדוק  לתור  נצא  בכל וכאשר  ישראל  גדולי  של  בתולדותיהם  ולבדוק  לתור  נצא  וכאשר 
רק  הסתפקו  שלא  בקודש,  דרכם  היתה  שזו  נראה  רק הדורות,  הסתפקו  שלא  בקודש,  דרכם  היתה  שזו  נראה  הדורות, 
ללמד  לאחרים,  מזמנם  והקדישו  נתנו  גם  אלא  הפרטי,  ללמד בלימודם  לאחרים,  מזמנם  והקדישו  נתנו  גם  אלא  הפרטי,  בלימודם 
לא  אם  יודע  ומי  ישראל,  לעם  משפטיו  ואת  האלקים  חוקי  לא את  אם  יודע  ומי  ישראל,  לעם  משפטיו  ואת  האלקים  חוקי  את 

בזכות זאת זכו להצלחה כה גדולה ולסייעתא דשמיא בלימודם.בזכות זאת זכו להצלחה כה גדולה ולסייעתא דשמיא בלימודם.
האנשים  אלו  שנמנעו  שעה  שבאותה  בענינינו  אנו  שרואים  האנשים וכפי  אלו  שנמנעו  שעה  שבאותה  בענינינו  אנו  שרואים  וכפי 
אשר היו טמאים מעשות הפסח, עדיין לא ידעו כי ינתן להם זמן אשר היו טמאים מעשות הפסח, עדיין לא ידעו כי ינתן להם זמן 
מבלי  בוראם  רצון  את  עשו  אלא  החסר  את  להשלים  מכן  מבלי לאחר  בוראם  רצון  את  עשו  אלא  החסר  את  להשלים  מכן  לאחר 
לדעת כלל שיזכו אי פעם להשלים את החסר, אך השי''ת שראה לדעת כלל שיזכו אי פעם להשלים את החסר, אך השי''ת שראה 
איך שהללו מבטלים רצונם לרצונו, המציא להם דרך באופן שלא איך שהללו מבטלים רצונם לרצונו, המציא להם דרך באופן שלא 

עלה על הדעת ואכן זכו על ידי זה להשלים נפשם.עלה על הדעת ואכן זכו על ידי זה להשלים נפשם.
ובל נטעה לחשוב שאלו שהיו טמאים לנפש לא זכו בדבר רק אחר ובל נטעה לחשוב שאלו שהיו טמאים לנפש לא זכו בדבר רק אחר 
שטענו למה נגרע, ולולא טענתם לא זכו לכך, על אף שמנעו עצמם שטענו למה נגרע, ולולא טענתם לא זכו לכך, על אף שמנעו עצמם 
(ט,  הכתוב  מאמר  על  רש''י  בדברי  המעיין  כי  ה',  פי  את  (ט, מלעבור  הכתוב  מאמר  על  רש''י  בדברי  המעיין  כי  ה',  פי  את  מלעבור 
וזה  נכון,  הדבר  שאין  יווכח  לכם'  ה'  יצוה  מה  ואשמעה  'עמדו  וזה ח)  נכון,  הדבר  שאין  יווכח  לכם'  ה'  יצוה  מה  ואשמעה  'עמדו  ח) 
כל  כשאר  משה  ע''י  להאמר  זו  פרשה  היתה  'ראויה  שם:  כל לשונו  כשאר  משה  ע''י  להאמר  זו  פרשה  היתה  'ראויה  שם:  לשונו 
זכות  שמגלגלין  ידיהן  על  שתאמר  אלו  שזכו  אלא  כולה,  זכות התורה  שמגלגלין  ידיהן  על  שתאמר  אלו  שזכו  אלא  כולה,  התורה 
על ידי זכאי'. הרי שגם לולא תביעתם היו זוכים לכך, אלא חפצו על ידי זכאי'. הרי שגם לולא תביעתם היו זוכים לכך, אלא חפצו 
לא  ולכך  ידם,  על  זו  פרשה  שתכתב  בזה  גם  לזכותם  השמים  לא מן  ולכך  ידם,  על  זו  פרשה  שתכתב  בזה  גם  לזכותם  השמים  מן 
אין  אופן  שבכל  הרי  דבריהם,  את  שטענו  עד  כך  על  להם  אין הודיעו  אופן  שבכל  הרי  דבריהם,  את  שטענו  עד  כך  על  להם  הודיעו 

אדם מפסיד כשמבטל רצונו לרצון קונו.אדם מפסיד כשמבטל רצונו לרצון קונו.

אין אדם שומע לי ומפסידאין אדם שומע לי ומפסיד

א

פר˘˙ ב‰עלו˙ך
י"ב סיון ˙˘ע"ו
‚ליון 302



לימוד תורה בשבתלימוד תורה בשבת
השינה  [ואחר  שחרית  סעודת  אחר  א.א. 
לקרות  מדרש,  קובעים  ס"ב)],  (ערוה"ש 
ר"צ  סי'  (שו"ע  אגדה  בדברי  ולדרוש  בנביאים 

ס"ב).

הדרשה  להמשיך  אין  מקום,  ומכל  ב.ב. 
(מ"ב  שלישית  סעודה  זה  ידי  על  שיבטל 

סק"ח).

לרבים  ללמד  יהיה,  בדרשה  והעיקר  ג.ג. 
להורות  תורותיו,  ואת  האלהים  חוקי  את 
גם  והמותר,  והאסור  שבת,  הלכות 
להמשיך לב השומעים באגדה המדריכים 
את האדם ליראת שמים, וכמובא בילקוט 
(ריש פ' ויקהל): אמר הקדוש ברוך הוא למשה, 

לפניהם  ודרוש  גדולות,  קהילות  לך  עשה 
ממך  שילמדו  כדי  שבת,  הלכות  ברבים 
בכל  קהילות  להקהיל  הבאים  דורות 
שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות ללמד 
כדי  וכו',  והיתר  איסור  לישראל  ולהורות 
שיהא שמי הגדול מסקלס בין ָּבַני, עכ"ל. 

(מ"ב סק"ו בשם ב"ח ומג"א).

ד.ד. מובא במדרש, אמרה תורה לפני הקדוש 
ברוך הוא, רבש"ע כשיכנסו ישראל לארץ, 
זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו, אני מה תהא 
עלי, אמר לה הקב"ה יש לי זוג שאני מזווג 
ממלאכתם  בטלים  שהם  שמו,  ושבת  לך, 

ויכולים לעסוק בך (מ"ב סק"ה).
שאינן  בתים  ובעלי  הפועלים  ולכן,  ה.ה. 
עוסקים בתורה כל ימי שבוע, יעסקו יותר 
בתורה בשבת מתלמידי חכמים העוסקים 

בתורה כל ימי השבוע (רמ"א ס"ב).
בעונג  יותר  ימשיכו  חכמים  והתלמידי  ו. ו. 

מתענגים  הם  דהרי  קצת,  ושתייה  אכילה 
מקום  ומכל  (שם).  השבוע  ימי  כל  בלמודם 
יהיה רוב היום לה' ומיעוט להם (מקו"ח לבעל 

החו"י).

לחדש חידושים בתורה בשבתלחדש חידושים בתורה בשבת
(ח"ג  הק'  הזוהר  בשם  הספרים  כתבו  ז.ז. 
חידושי  לחדש  האדם  על  שמצוה  קעג.) 

לחדש,  הכי  בר  שאינו  ומי  בשבת,  תורה 
(מ"ב  הנה  עד  למד  שלא  דברים  ילמוד 
סק"ג), עוד כתוב בזוהר הק' (שם), שבמוצאי 

האדם  של  יתירה  נשמה  כשחוזרת  שבת 
הוא  ברוך  הקדוש  אותה  שואל  למקומה, 
(שע"ת  בשבת  בתורה  אמרה  חידוש  מה 

סק"א).

רושם  ורק  החול  בימות  שמחדש  מי  ח.ח. 
מוציא  לא  עדיין  אך  הדברים,  וכותב 
הראשונה  הפעם  אם  בפיו,  הדברים 
שמוציאם בפיו הוא בשבת, הרי הוא בכלל 
המעלה של המחדש חידושי תורה בשבת 

(שו"ת תורה לשמה לבעל הבא"ח סי' צ"ח).

עם  בטרוניא  בא  אינו  הקב"ה  ובודאי  ט. ט. 
בריותיו לחדש דווקא חידוש נפלא מאוד, 
אלא לפי שכלו יהולל איש, איש אל משא 
איזה  לברר  הן  יטוף,  מבינתו  ורוח  שכלו 
פירוש  פי  על  האמת  לפי  דגמרא  דינא 
פירוש  לחדש  או  ומפרשים,  תוספות 
אמיתי בפסוק של תורה נביאים וכתובים. 
גם נראה ברור אם חושב אדם איזה שעה 
איזה  בשכלו  לחדש  קודש  שבת  ביום 
הנהגה טובה בעבודת יוצרנו ובוראנו ית"ש 
ויתעלה, שיתנהג בהנהגה ישרה זו כל ימי 

ליוצרו  רוח  נחת  זו  בהנהגה  ולתת  השבוע 
טהרת  בהנהגת  הן  שמו,  וברוך  הוא  ברוך 
בכל  למעט  הדיבור  בהנהגת  הן  המחשבה 
יכולתו, הן בהנהגות התמדת לימודו יותר 
כוונת  בהנהגות  הן  ועברו,  שחלפו  מימים 
אף  וכיוצא,  הנהנין  בברכת  או  התפילה 
ומתן  במשא  גם  ומשגל,  אכילה  בהנהגת 
ברור  זה  ההיתר,  צד  על  בה  לעסוק  שלו 
יחשב,  כתורה  ישרה  מחשבת  שמלאכת 
בחידוש  ישתעשע  ויתעלה  ית"ש  והבורא 
זה בפמליא שלו, גם יתעטר הוא ית"ש וכל 
שבגן  הצדיקים  נשמות  וכל  שלו,  פמליא 
עדן, כמבואר בזוהר הק', וחישב עם קונהו 
האמת  דרך  על  תורה  סתרי  חידש  כאילו 

(יסושה"ע).

איסור לאכול סעודה או לילך ולטייל בזמן איסור לאכול סעודה או לילך ולטייל בזמן 
שקובעים מדרששקובעים מדרש

שעה  באותה  סעודה  לקבוע  אסור  י. י. 
שקובעים בה מדרש (שו"ע ס"ב).

מילי  בתלת  איתא,  לח:)  (גיטין  בגמרא  יא.יא. 
מנייהו,  וחד  מנכסייהו,  בתים  בעלי  נחתי 
בי  בעידן  בשבתא  סעודתא  דקבעי 
דברים  שלושה  על  [פירוש,  מדרשא, 
יורדים הבעלי בתים מנכסיהם, ואחד מהם 
הוא משום דקובעים סעודת השבת בזמן 
בירושלמי  כדאיתא  הוא  והענין  הדרשה], 
וימים  שבתות  ניתנו  לא  ה"ג)  טו  פרק  (שבת 

בהם  לעסוק  כדי  אלא  לישראל  טובים 
בתורה, מפני שכל ימות החול הם טרודים 
בה  לעסוק  פנאי  להם  ואין  במלאכתם, 
ממלאכה,  פנוים  הם  ובשבת  בקביעות, 

ויכולים לעסוק בה כראוי, לפיכך אסור לו 
לפנות עצמו מדברי תורה ולקבוע סעודתו 
בשעה שדורשין בבית המדרש דברי תורה 
יאחר  או  סעודתו  יקדים  אלא  ברבים, 

אותה (מ"ב סק"ז).
האנשים  לאותן  מגולה  תוכחת  וזהו  יב.יב. 
וברחובות,  בשוקים  ההיא  בעת  שמטיילין 
כי אפילו סעודת שבת שהיא מצוה, אסור 
לקבוע בשעה ההוא מפני ביטול תורה, וכל 
שכן שאסור אז לטייל ולהרבות אז בשיחה 

בטילה (שם).
כמו  סעודה  קביעות  בלי  לאכול  אבל  יג. יג. 

שרגיל בימות השבת, מותר (מ"ב סק"ח).
קביעות  חז"ל  שאסרו  הטעם  הנה,  יד.יד. 
בבית  הדרשה  שקובעים  בשעה  סעודה 
זה  ידי  על  שיתבטל  מפני  הוא  המדרש, 
מלימוד התורה, ממילא נשמע דמכל שכן 
שצריך ליזהר שלא יגרום על ידי זה ביטול 
שמצוי  מה  כגון  דרבים,  תורה  תלמוד 
שמזרזין  אנשים  לאיזה  הרבים  בעוונותינו 
להעולם בשבת בקיץ אף שעוד היום גדול, 
להתפלל מנחה ולקיים הסעודה שלישית, 
יפסיקו  המדרש  בית  אנשי  שכל  וגורמים 
מלימודם, וכבר אמרו חז"ל (שבת קיח:) אמר 
רבי יוסי, יהא חלקי ממושיבי בית המדרש 
ולא ממעמידי בית המדרש, [מעמידי היינו 
הגיע  לומר  האוכל  לעת  הממונים  אותם 

עת לעמוד ולאכול (רש"י שם)].
לא  בלימוד  יתמשכו  שאם  באופן  ורק 
ישאר זמן להתפלל מנחה ולקיים הסעודה 
לזרזם  נכון  בודאי  אז  כדין,  ביום  שלישית 

לזה (שם).

כפי ערך שפלותו כך זוכה 
לסיוע בהבנת התורהלסיוע בהבנת התורה

כתוב במדרש (תנחומא פרשת בהעלותך סימן ג): וז"ל, כתוב במדרש (תנחומא פרשת בהעלותך סימן ג): וז"ל, 
בהעלותך את הנרות, את מוצא שנתקשה משה במעשה בהעלותך את הנרות, את מוצא שנתקשה משה במעשה 
הקב"ה  לו  שהראה  עד  המשכן,  כלי  מכל  יותר  הקב"ה המנורה  לו  שהראה  עד  המשכן,  כלי  מכל  יותר  המנורה 

באצבע.באצבע.
מהו  זהב,  מקשה  כו',  משה  נתקשה  דברים  מהו בשלשה  זהב,  מקשה  כו',  משה  נתקשה  דברים  בשלשה 
מקשה כלומר מה קשה היא לעשות, שהרבה יגע משה מקשה כלומר מה קשה היא לעשות, שהרבה יגע משה 
עד שלא עשה המנורה, שכן הוא אומר מקשה תיעשה עד שלא עשה המנורה, שכן הוא אומר מקשה תיעשה 

המנורההמנורה (שמות כה, לא) (שמות כה, לא).
כיון שנתקשה אמר הקב"ה למשה, טול זהב והשליכהו כיון שנתקשה אמר הקב"ה למשה, טול זהב והשליכהו 
לאש והוציאהו, והיא נעשית מעצמה, וכפתוריה ופרחיה לאש והוציאהו, והיא נעשית מעצמה, וכפתוריה ופרחיה 
גביעיה וקניה ממנה, היה מכה בפטיש ומעצמה נעשית, גביעיה וקניה ממנה, היה מכה בפטיש ומעצמה נעשית, 
ולא  מלא,  יו"ד  המנורה,  תיעשה  מקשה  אומר  הוא  ולא לכך  מלא,  יו"ד  המנורה,  תיעשה  מקשה  אומר  הוא  לכך 

כתיב תעשה; כלומר מעצמה תיעשה.כתיב תעשה; כלומר מעצמה תיעשה.
ואמר  לאור,  והשליכו  הככר  את  נטל  משה,  עשה  ואמר מה  לאור,  והשליכו  הככר  את  נטל  משה,  עשה  מה 
משה: רבש"ע, הרי הככר נשלך בתוך האש, כשם שאתה משה: רבש"ע, הרי הככר נשלך בתוך האש, כשם שאתה 
רוצה תעשה לפניך, מיד יצאת המנורה עשויה כתקונה, רוצה תעשה לפניך, מיד יצאת המנורה עשויה כתקונה, 
כן  וגו',  ה'  הראה  אשר  כמראה  כן   וגו',  ה'  הראה  אשר  כמראה  ד)  ח,  ד)(במדבר  ח,  (במדבר  כתיב  כתיב לכך  לכך 
עשה משה אין אומר כאן אלא כן עשה, סתם מי עשה - עשה משה אין אומר כאן אלא כן עשה, סתם מי עשה - 

הקב"ה', עכ"ל המדרש.הקב"ה', עכ"ל המדרש.
ד  מו לי ד ו מו לי לעשות ו שעליו  לאדם,  הוא  לעשות גדול  שעליו  לאדם,  הוא  גדול 

טענה  ואין  יכולתו,  כפי  טענה רק  ואין  יכולתו,  כפי  רק 

להתחיל  רק  צריך  הוא  לעשות.  יכול  כשאינו  האדם  על 
את  יגמור  כבר  הבורא  ואז  יכול,  כן  שהוא  מה  את ולעשות  יגמור  כבר  הבורא  ואז  יכול,  כן  שהוא  מה  ולעשות 
תהיה  לא  לפחות  הדבר,  יגמר  לא  אם  ואפילו  תהיה השאר,  לא  לפחות  הדבר,  יגמר  לא  אם  ואפילו  השאר, 
להתחיל  אדם  יוכל  כך  עשאו.  שלא  האדם  על  להתחיל טענה  אדם  יוכל  כך  עשאו.  שלא  האדם  על  טענה 

אפילו בעבודות הקשות ביותר בעולם.אפילו בעבודות הקשות ביותר בעולם.
גם  קיים  בכלל  שהיה  מה  וכל  היא,  נצחית  התורה  גם והרי  קיים  בכלל  שהיה  מה  וכל  היא,  נצחית  התורה  והרי 

בפרטות אצל כל אדם.בפרטות אצל כל אדם.
בעבודתו,  ולהתחיל  'פטיש'  לקחת  האדם  צריך  כן,  בעבודתו, אם  ולהתחיל  'פטיש'  לקחת  האדם  צריך  כן,  אם 
סופה,  עד  להשלימה  יכול  שלא  לו  נראה  אם  סופה, ואפילו  עד  להשלימה  יכול  שלא  לו  נראה  אם  ואפילו 
ידע שהבורא כבר יראה איך לגמור שתצא העבודה בכי ידע שהבורא כבר יראה איך לגמור שתצא העבודה בכי 
טוב ובשלימות, וכיון שהתחיל אדם את הדבר, תהיה לו טוב ובשלימות, וכיון שהתחיל אדם את הדבר, תהיה לו 
סיעתא דשמיא לסיימו, ואפילו אם יהיה זה למעלה מן סיעתא דשמיא לסיימו, ואפילו אם יהיה זה למעלה מן 

הטבע שלו.הטבע שלו.
יסוד גדול זה הוא ההסבר לכך שהצדיקים הגדולים יכלו יסוד גדול זה הוא ההסבר לכך שהצדיקים הגדולים יכלו 
באמת  שהם  בהכרה  חיו  שכן  מאחרים,  יותר  באמת לעשות  שהם  בהכרה  חיו  שכן  מאחרים,  יותר  לעשות 
הוא  הבורא  ורק  לבד,  דבר  שום  לעשות  יכולים  הוא אינם  הבורא  ורק  לבד,  דבר  שום  לעשות  יכולים  אינם 
שעושה הכל, ומתוך שהיתה להם שפלות גדולה, וסמכו שעושה הכל, ומתוך שהיתה להם שפלות גדולה, וסמכו 
מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  זכו  לגמרי,  הבורא  על  מיוחדת עצמם  דשמיא  לסיעתא  זכו  לגמרי,  הבורא  על  עצמם 

בכל העניינים.בכל העניינים.
בעצמם,  שמתגאים  מתוך  הרשעים,  כן  שאין  בעצמם, מה  שמתגאים  מתוך  הרשעים,  כן  שאין  מה 
וסומכים רק על כוחם, הם אינם מתחילים עבודה, אלא וסומכים רק על כוחם, הם אינם מתחילים עבודה, אלא 
ומתוך  ולעשות,  לגמור  שבכוחם  בעצמם  יודעים  כן  ומתוך אם  ולעשות,  לגמור  שבכוחם  בעצמם  יודעים  כן  אם 

כך אינם מגיעים לעשיית שום דבר בעבודת ה'.כך אינם מגיעים לעשיית שום דבר בעבודת ה'.
ויודע  בעיניו,  שפל  יותר  הוא  יותר,  צדיק  שאדם  ויודע ככל  בעיניו,  שפל  יותר  הוא  יותר,  צדיק  שאדם  ככל 
לסיעתא  זוכה  כך  ומתוך  מאומה,  לעשות  יכול  לסיעתא שאינו  זוכה  כך  ומתוך  מאומה,  לעשות  יכול  שאינו 

אל  יותר  קרוב  נעשה  בשפלותו  כי  יותר,  גדולה  אל דשמיא  יותר  קרוב  נעשה  בשפלותו  כי  יותר,  גדולה  דשמיא 
הקב"ה, ובכך מכין יותר כלים להכניס בתוכו את קבלת הקב"ה, ובכך מכין יותר כלים להכניס בתוכו את קבלת 

גזירות הבורא בכל ענייניו.גזירות הבורא בכל ענייניו.
כלי  בשאר  ולא  במנורה,  דוקא  זה  יסוד  נאמר  כלי לכן  בשאר  ולא  במנורה,  דוקא  זה  יסוד  נאמר  לכן 
שאמרו  כמו  לתורה,  מרמזת  שהמנורה  משום  שאמרו המקדש,  כמו  לתורה,  מרמזת  שהמנורה  משום  המקדש, 
 - שיחכים  הרוצה  יצחק:  רבי  'אמר   : - שיחכים  הרוצה  יצחק:  רבי  'אמר  כה:):  בתרא  כה:)(בבא  בתרא  (בבא  חז"ל חז"ל 
ידרים, ושיעשיר - יצפין, וסימניך: שולחן בצפון ומנורה ידרים, ושיעשיר - יצפין, וסימניך: שולחן בצפון ומנורה 
בדרום', ע"כ. ועל זה נאמר בדרום', ע"כ. ועל זה נאמר (משלי ו, כג)(משלי ו, כג): 'כי נר מצוה ותורה : 'כי נר מצוה ותורה 
אור', רק התורה היא הנקראת אור, ומכאן רמז שהמנורה אור', רק התורה היא הנקראת אור, ומכאן רמז שהמנורה 

היא התורה.היא התורה.
את  להבין  הרוצה  שאדם  לרמז,  הקדושה  התורה  את ובאה  להבין  הרוצה  שאדם  לרמז,  הקדושה  התורה  ובאה 
התורה ולהשיג את חכמתה באמת, צריך להדרים, היינו התורה ולהשיג את חכמתה באמת, צריך להדרים, היינו 
עושה  לא  בעצם  שהאדם  המנורה,  מענין  ללמוד  עושה לבוא  לא  בעצם  שהאדם  המנורה,  מענין  ללמוד  לבוא 
לעשות  היה  יכול  לא  שמשה  וכמו  הבורא,  רק  לעשות כלום,  היה  יכול  לא  שמשה  וכמו  הבורא,  רק  כלום, 
להבין  יכול  לא  התורה  את  הלומד  כך  המנורה,  את  להבין לבד  יכול  לא  התורה  את  הלומד  כך  המנורה,  את  לבד 

סודותיה לבדו, רק ע"י סיוע מהבורא יתברך.סודותיה לבדו, רק ע"י סיוע מהבורא יתברך.
ובאמת ענין זה נאמר דוקא במשה, עליו נאמר: 'והאיש ובאמת ענין זה נאמר דוקא במשה, עליו נאמר: 'והאיש 
משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה' משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה' (במדבר (במדבר 
ידי  על  זה  היה  זו,  למדריגה  משה  שהגיע  מה  כי  ידי ,  על  זה  היה  זו,  למדריגה  משה  שהגיע  מה  כי  ג),  ג)יב,  יב, 

מופלאה,  בשפלות  התורה  את  ללמוד  שהגיע  מופלאה, המנורה,  בשפלות  התורה  את  ללמוד  שהגיע  המנורה, 
מתוך ידיעה שהוא לא עושה כלום, וכמו שאמר בפירוש מתוך ידיעה שהוא לא עושה כלום, וכמו שאמר בפירוש 
להחכים  'הרוצה  נאמר:  זה  ועל  המנורה,  להחכים בעשיית  'הרוצה  נאמר:  זה  ועל  המנורה,  בעשיית 
ידרים', ללמוד משם שכפי ערך השפלות, כך זוכה אדם ידרים', ללמוד משם שכפי ערך השפלות, כך זוכה אדם 

להשראת השכינה.להשראת השכינה.

הלל העל על

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙
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ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הלכות לימוד תורה בשבתהלכות לימוד תורה בשבת



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰עם ‰מ˙‡וננים – ב˙לונו˙ 
ו˙רעומ˙

המפרשים נתקשו כאן בביאור גדר חטא המפרשים נתקשו כאן בביאור גדר חטא המתאונניםהמתאוננים, , 
כל  ופירשו  חטאם,  היה  במה  בכתוב  מפורש  כל שאין  ופירשו  חטאם,  היה  במה  בכתוב  מפורש  שאין 

אחד לפי דרכו.אחד לפי דרכו.
התאוננותם  בעצם  היה  התאוננותם שחטאם  בעצם  היה  שחטאם  ז"ל,  ז"ל, הרמב"ן  הרמב"ן  דעת דעת 
"מתאוננים", "מתאוננים",  הם:  כן  וכשמם  ובתרעומת,  הם: בתלונות  כן  וכשמם  ובתרעומת,  בתלונות 

שהם מתלוננים ובוכים תמיד על מצבם.שהם מתלוננים ובוכים תמיד על מצבם.
נתרחקו  כאשר  כי  בעיני,  "והנכון  כאן:  הרמב"ן  נתרחקו וז"ל  כאשר  כי  בעיני,  "והנכון  כאן:  הרמב"ן  וז"ל 
המדבר  בתוך  ובאו  ליישוב,  קרוב  שהיה  סיני  המדבר מהר  בתוך  ובאו  ליישוב,  קרוב  שהיה  סיני  מהר 
הגדול והנורא, במסע הראשון היו מצטערים בעצמם הגדול והנורא, במסע הראשון היו מצטערים בעצמם 
ומה  הזה?  במדבר  נחיה  ואיך  נעשה?  ומה מה  הזה?  במדבר  נחיה  ואיך  נעשה?  מה  לאמר: לאמר: 
והעינוי?  העמל  נסבול  ואיך  נשתה?  ומה  והעינוי? נאכל?  העמל  נסבול  ואיך  נשתה?  ומה  נאכל? 
כו'  חי  אדם  כו'   חי  אדם  יתאונןיתאונן  'מה  מלשון  'מה   מלשון   – ממנו?  נצא  –ומתי  ממנו?  נצא  ומתי 
(איכה ג, לט)(איכה ג, לט), שהוא לשון כואב ומצטער על עצמו. ואמר , שהוא לשון כואב ומצטער על עצמו. ואמר 

כאשר  נפשם,  במר  מדברים  היו  כי  כאשר   נפשם,  במר  מדברים  היו  כי  'כמתאוננים','כמתאוננים', 
יעשו הכואבים". יעשו הכואבים". 

"והיה "והיה 'רע באזני ה'''רע באזני ה'', שהיה להם ללכת אחריו בשמחה , שהיה להם ללכת אחריו בשמחה 
היו  והם  להם.  נתן  אשר  טובה  כל  מרוב  לבב,  היו ובטוב  והם  להם.  נתן  אשר  טובה  כל  מרוב  לבב,  ובטוב 
כאנוסים ומוכרחין, מתאוננים ומתרעמים על עניינם כאנוסים ומוכרחין, מתאוננים ומתרעמים על עניינם 

וכו'" עכ"ל הזהב.וכו'" עכ"ל הזהב.
ובספר הקדוש ובספר הקדוש פרי צדיקפרי צדיק (פרשא דידן אות ז)(פרשא דידן אות ז) יישב לפי דרכו  יישב לפי דרכו 
משום   – משום '".   – ד'".  דבאזני  באזני  "רע  הכתוב  לשון  הרמב"ן,  "רע של  הכתוב  לשון  הרמב"ן,  של 
"רע  תמיד  נאמר  בפועל  שבמעשה  העבירה  "רע שעל  תמיד  נאמר  בפועל  שבמעשה  העבירה  שעל 
בעיני דבעיני ד'" '" (בראשית לח ז, ש"א כט ז, מלאכי ב יז, דה"י א ב ג)(בראשית לח ז, ש"א כט ז, מלאכי ב יז, דה"י א ב ג). אבל על . אבל על 
לשון  מתאים  ותרעומת  בטענות  תלונות  לשון התאוננות  מתאים  ותרעומת  בטענות  תלונות  התאוננות 
באזניו.  תלונותיהם  תמיד  שהשמיעו  באזניו. '",  תלונותיהם  תמיד  שהשמיעו  ד'",  דבאזני  "באזני 
ובנרגנות,  בכעס  המקום  על  חלוק  לבם  שהיה  ובנרגנות, מתוך  בכעס  המקום  על  חלוק  לבם  שהיה  מתוך 
ואינם  ואינם ,  ממורמריםממורמרים,  שתמיד  מתאוננים  של  שתמיד כדרכם  מתאוננים  של  כדרכם 

שמחים בחלקם. שמחים בחלקם. 

• ~ • ~ •
המגיד  נחום  רבי  המגיד הרה"ק  נחום  רבי  הרה"ק  של  קודש  נאווה  של בביתו  קודש  נאווה  בביתו 
היו  זי"ע,  היו   זי"ע,  עינים'  'מאור  עינים'  'מאור  בעלבעל  זצוק"ל,  זצוק"ל, מטשרנוביל  מטשרנוביל 
דרים עמו יחדיו בניו וצאצאיו הקדושים, זרע ברך ה'. דרים עמו יחדיו בניו וצאצאיו הקדושים, זרע ברך ה'. 
זצוק"ל  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  זצוק"ל הרה"ק  מטשרנוביל  מרדכי  רבי  הרה"ק  שבנו  שבנו כידוע  כידוע 
מלאכים  כולם  שהיו  לרוב,  ובבנות  בבנים  מלאכים התברך  כולם  שהיו  לרוב,  ובבנות  בבנים  התברך 
כולם  הנהיגו  הימים  שברבות  מעלה,  שרפי  כולם קדושים  הנהיגו  הימים  שברבות  מעלה,  שרפי  קדושים 
את עם בני ישראל, בתפארת מלכות בית טשרנוביל את עם בני ישראל, בתפארת מלכות בית טשרנוביל 

המסועפת בכל חצרות קדשיה.המסועפת בכל חצרות קדשיה.
היה  מוטלה,  רבי  של  הקדושים  בניו  מחמשת  היה אחד  מוטלה,  רבי  של  הקדושים  בניו  מחמשת  אחד 
הרבי  הרבי   זצוק"ל,  מרחמסטריבקא  יוחנן  רבי  זצוק"ל,הרה"ק  מרחמסטריבקא  יוחנן  רבי  הרה"ק 
הראשון לשושלת בית הראשון לשושלת בית רחמסטריבקארחמסטריבקא. הוא היה ידוע . הוא היה ידוע 
תפארת  בשלמות  הקדושים,  האחים  שבין  תפארת כענוותן  בשלמות  הקדושים,  האחים  שבין  כענוותן 
ד): :  קמט,  ד)(תהילים  קמט,  (תהילים  הכתוב  בה  מעיד  כאשר  הענווה,  הכתוב מידת  בה  מעיד  כאשר  הענווה,  מידת 

"כי רוצה ד' בעמו "כי רוצה ד' בעמו יפאר ענווים בישועה".יפאר ענווים בישועה".

לאחר  הצדיקים  האחים  שכשהתיישבו  לאחר מסופר,  הצדיקים  האחים  שכשהתיישבו  מסופר, 
ביניהם,  הירושה  לחלוק  הגדול  אביהם  ביניהם, הסתלקות  הירושה  לחלוק  הגדול  אביהם  הסתלקות 
בחר לו כל אחד מן האחים את חלק ירושתו, ומידה בחר לו כל אחד מן האחים את חלק ירושתו, ומידה 
והשני  במוח  בחר  האחד  התרומיות,  ממידותיו  אחת ממידותיו התרומיות, האחד בחר במוח והשני אחת 
בלב וכדומה. ואילו רבי יוחנטשע היה יושב מן הצד בלב וכדומה. ואילו רבי יוחנטשע היה יושב מן הצד 
שבחרו  לאחר  בדבר.  כלום  מתערב  ואינו  שבחרו בהשקט,  לאחר  בדבר.  כלום  מתערב  ואינו  בהשקט, 
פנו  רצונו,  לפי  ונחלתו  חלקו  אחד  כל  האחים  פנו להם  רצונו,  לפי  ונחלתו  חלקו  אחד  כל  האחים  להם 

אליו בשאלתם: ומה יבחר לו יוחנטשע בירושה?אליו בשאלתם: ומה יבחר לו יוחנטשע בירושה?
ב'גאר-ניט'  בוחר  ב'גאר-ניט' "אני  בוחר  "אני  בחכמה:  יוחנן  רבי  להם  בחכמה: ענה  יוחנן  רבי  להם  ענה 
[כלום] [כלום] של אבינו ז"ל הכ"מ"...של אבינו ז"ל הכ"מ"... כלומר, במידת 'אין',  כלומר, במידת 'אין', 
הענווה  שלמות  בתכלית  המוחלט  הביטול  הענווה שהיא  שלמות  בתכלית  המוחלט  הביטול  שהיא 
לפני אלקים חיים! ודו"ק היטב בלשון חכמים מרפא.לפני אלקים חיים! ודו"ק היטב בלשון חכמים מרפא.

• ~ • ~ •
פעם יצא המאור עיניים מחדר קדשו, וטייל מעט בין פעם יצא המאור עיניים מחדר קדשו, וטייל מעט בין 
חדרי הבית החצר ובית המדרש, כמנהג קדשו מפעם חדרי הבית החצר ובית המדרש, כמנהג קדשו מפעם 
לפעם, כדי לעקוב מקרוב אחר מעשיהם והליכותיהם לפעם, כדי לעקוב מקרוב אחר מעשיהם והליכותיהם 

של כל אחד מבניו ונכדיו מגדול ועד קטן.של כל אחד מבניו ונכדיו מגדול ועד קטן.
אחר  חיפש  הבית,  פינות  בכל  כך  בהתהלכו  אחר והנה  חיפש  הבית,  פינות  בכל  כך  בהתהלכו  והנה 
יוחנן  ר'  הרבי  מצאוהו,  ולא  הקטן  נכדו  יוחנן 'יוחנטשע'  ר'  הרבי  מצאוהו,  ולא  הקטן  נכדו  'יוחנטשע' 
היה אז בילדותו, והפליאה היתה גדולה להיכן נעלם היה אז בילדותו, והפליאה היתה גדולה להיכן נעלם 
עיניים  המאור  אך  היום.  באמצע  כך  קטן  ילד  עיניים לו  המאור  אך  היום.  באמצע  כך  קטן  ילד  לו 
הרגיע את בני המשפחה, שאין להם לדאוג בדבר, כי הרגיע את בני המשפחה, שאין להם לדאוג בדבר, כי 
בשמירה  שמור  והוא  עליו,  חופפת  הקדושה  בשמירה שכינה  שמור  והוא  עליו,  חופפת  הקדושה  שכינה 

עליונה, ובודאי ישוב הביתה בתוך זמן קצר.עליונה, ובודאי ישוב הביתה בתוך זמן קצר.
קצר  זמן  בתוך  הילד  חזר  הצדיק  ניבא  כאשר  קצר ואכן  זמן  בתוך  הילד  חזר  הצדיק  ניבא  כאשר  ואכן 
המשמשים  ידי  על  מיד  נקרא  הוא  הביתה,  המשמשים ונכנס  ידי  על  מיד  נקרא  הוא  הביתה,  ונכנס 
יושב  שהוא  עיניים,  המאור  זקנו  אצל  תיכף  יושב להיכנס  שהוא  עיניים,  המאור  זקנו  אצל  תיכף  להיכנס 

וממתין עליו.וממתין עליו.
הסבא  לקראתו  שמח  פנימה  בקודש  הסבא בהיכנסו  לקראתו  שמח  פנימה  בקודש  בהיכנסו 
ושאלו  חיבה,  של  בקריאה  אליו  קרבו  הוא  ושאלו קדישא,  חיבה,  של  בקריאה  אליו  קרבו  הוא  קדישא, 
געגאנגען?  ביסטו  א'וו  צדיק'ל,  נאר  געגאנגען? זאג  ביסטו  א'וו  צדיק'ל,  נאר  זאג  באהבה: באהבה: 

[תאמר נא צדיק'ל, היכן הלכת?].[תאמר נא צדיק'ל, היכן הלכת?].
מדברים  הגדולים  ששמע  תומו,  לפי  הילד  מדברים סיפר  הגדולים  ששמע  תומו,  לפי  הילד  סיפר 
מסתובב מסתובב  הנביא'  הנביא' 'אליהו  'אליהו  שהנה  בהויף,  כאן  שהנה ביניהם  בהויף,  כאן  ביניהם 
כעת ביריד המתקיים בחוצות העיר כעת ביריד המתקיים בחוצות העיר טשרנובילטשרנוביל... ולכן ... ולכן 
רצתי תיכף החוצה, כדי לזכות לראות את פני קדשו!רצתי תיכף החוצה, כדי לזכות לראות את פני קדשו!

נו, המשיך הסבא לשאול כשהחיוך המתוק אינו מש נו, המשיך הסבא לשאול כשהחיוך המתוק אינו מש 
מפני קדשו, און מפני קדשו, און דו האסט עיהם געטראפין? דו האסט עיהם געטראפין? [והאם [והאם 

אכן פגשת בו?].אכן פגשת בו?].
לא, הודה הילד על האמת, לא פגשתי בו שם!לא, הודה הילד על האמת, לא פגשתי בו שם!

שאל הסבא, אם כן מדוע התעכבת שם ביריד? למה שאל הסבא, אם כן מדוע התעכבת שם ביריד? למה 
לא חזרת מיד הביתה?לא חזרת מיד הביתה?

דרך  בשוק  שם  לי  דרך למדתי  בשוק  שם  לי  למדתי  בחכמתו,  הילד  בחכמתו, אמר  הילד  אמר 

"ויהי העם כמתאוננים רע באזני ד', וישמע ד' ויחר אפו וגו'""ויהי העם כמתאוננים רע באזני ד', וישמע ד' ויחר אפו וגו'"
(יא, א)(יא, א)

שירת העומר שירת העומר 2
שיטת  לפי  הזמנים  כל  את  לשמור  אבא  בית  שיטת ממסורת  לפי  הזמנים  כל  את  לשמור  אבא  בית  ממסורת 
רבינו תם,  בבית הכנסת בו אני מתפלל בשבת מסיימים רבינו תם,  בבית הכנסת בו אני מתפלל בשבת מסיימים 
תפילת ערבית לפני זמן ר"ת,  משכך אחרי גמר התפילה תפילת ערבית לפני זמן ר"ת,  משכך אחרי גמר התפילה 
אני פוסע לבית כנסת אחר שם סופרים בזמן ר"ת ומשם אני פוסע לבית כנסת אחר שם סופרים בזמן ר"ת ומשם 

אני ממשיך הביתה. אני ממשיך הביתה. 
בדרכי לבית אני שולף את העלון טיב הקהילה ומכין עצמי בדרכי לבית אני שולף את העלון טיב הקהילה ומכין עצמי 
באוצר סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת, כאשר לפתע באוצר סיפורים ודברי תורה לשולחן שבת, כאשר לפתע 
בחוקותי  בחוקותי    299299 בגיליון  שפורסם  הסיפור  את  קורא  בגיליון אני  שפורסם  הסיפור  את  קורא  אני 
ששר  אדם  על  מסופר  בסיפור  העומר"  "שירת  ששר בכותרתו  אדם  על  מסופר  בסיפור  העומר"  "שירת  בכותרתו 
שיר על ספירת העומר בדרכו מבית החולים לקצה העיר שיר על ספירת העומר בדרכו מבית החולים לקצה העיר 
של מונסי ולפתע נזכר כי לא ספר ספירת העומר, לפתע של מונסי ולפתע נזכר כי לא ספר ספירת העומר, לפתע 
תפסתי את עצמי שגם אני טרם ספרתי ספירת העומר...תפסתי את עצמי שגם אני טרם ספרתי ספירת העומר...

מה שקרה זה שאחרי התפילה נסחפתי בשיחה עם חבר מה שקרה זה שאחרי התפילה נסחפתי בשיחה עם חבר 
שזמן רב לא ראיתיו ומתוך היסח הדעת עשיתי את דרכי שזמן רב לא ראיתיו ומתוך היסח הדעת עשיתי את דרכי 
ובזכות  עומר  לספור  השני  הכנסת  לבית  במקום  ובזכות הביתה  עומר  לספור  השני  הכנסת  לבית  במקום  הביתה 
קריאת הסיפור בעלון נזכרתי בדבר, כמובן שנכנסתי לבית קריאת הסיפור בעלון נזכרתי בדבר, כמובן שנכנסתי לבית 
כנסת סמוך והייתה לי 'שירת העומר' בשמחה עצומה על כנסת סמוך והייתה לי 'שירת העומר' בשמחה עצומה על 

התזכורת המדהימה שקבלתי בהשגחה מופלאה שכזו.התזכורת המדהימה שקבלתי בהשגחה מופלאה שכזו.

בעל המעשה: ב. ג.בעל המעשה: ב. ג.

ביצה שנולדה...ביצה שנולדה...
מדי יום שישי אני מכין ביצים קשות לסעודת היום כנהוג, מדי יום שישי אני מכין ביצים קשות לסעודת היום כנהוג, 
פעם ביצים קשות רגילות ופעם ביצים חומות אותם אני פעם ביצים קשות רגילות ופעם ביצים חומות אותם אני 
משאיר בשקית בסיר החמין עד שביום שבת הן חומות. משאיר בשקית בסיר החמין עד שביום שבת הן חומות. 
הפעם כאשר ניגשתי למלאכת הכנת הביצים ניגשה בתי הפעם כאשר ניגשתי למלאכת הכנת הביצים ניגשה בתי 
ובקשה אם אוכל הפעם להכין את הביצים חומות, השבתי ובקשה אם אוכל הפעם להכין את הביצים חומות, השבתי 

בשמחה.בשמחה.
את  אכין  כי  ודרש  התנגדות  הביע  החמש  בן  שבני  את אלא  אכין  כי  ודרש  התנגדות  הביע  החמש  בן  שבני  אלא 
הביצים לבנות... לא הבנתי על מה הסיפור הלוא הוא אוהב הביצים לבנות... לא הבנתי על מה הסיפור הלוא הוא אוהב 
אותן בשני האופנים, כדי לא להכנס לויכוחים הצעתי לבני אותן בשני האופנים, כדי לא להכנס לויכוחים הצעתי לבני 
את  ואילו  במקרר  עבורו  לבנה  אחת  ביצה  לו  אשאיר  את כי  ואילו  במקרר  עבורו  לבנה  אחת  ביצה  לו  אשאיר  כי 
והכל  הפשרה  על  שמח  הוא  החמין.  לסיר  אכניס  והכל השאר  הפשרה  על  שמח  הוא  החמין.  לסיר  אכניס  השאר 

בא על מקומו בשלום.בא על מקומו בשלום.
להכין  שכח  כי  ואמר  שכן  ביתי  בדלת  דפק  השבת  להכין ביום  שכח  כי  ואמר  שכן  ביתי  בדלת  דפק  השבת  ביום 
עבורו,  מיותרת  ביצה  לי  יש  שמא  וביקש  לשבת  עבורו, ביצים  מיותרת  ביצה  לי  יש  שמא  וביקש  לשבת  ביצים 
השבתי בשמחה, אך משראה שהביצים בסיר החמין ירד השבתי בשמחה, אך משראה שהביצים בסיר החמין ירד 
בני  לפתע  כאשר  בפניו  התנצלתי  ללכת,  ובא  החשק  בני לו  לפתע  כאשר  בפניו  התנצלתי  ללכת,  ובא  החשק  לו 
בן החמש שאל אותי "למה אתה אומר שיש לך רק בסיר בן החמש שאל אותי "למה אתה אומר שיש לך רק בסיר 
ביצים? יש לך ביצה אחת לבנה במקרר! תן לו את שלי!!!"ביצים? יש לך ביצה אחת לבנה במקרר! תן לו את שלי!!!"
עד  בה  ששמח  לשכן  והגישה  למקרר  ניגש  עצמו  עד הילד  בה  ששמח  לשכן  והגישה  למקרר  ניגש  עצמו  הילד 

מאוד.מאוד.
לחינם  שלא  בני  התעקש  מדוע  היטב  הבנתי  אז  לחינם או  שלא  בני  התעקש  מדוע  היטב  הבנתי  אז  או 

להשאיר ביצה אחת עבור השכן...להשאיר ביצה אחת עבור השכן...
בעל המעשה: ר. י.בעל המעשה: ר. י.
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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
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בעבודת השם יתברך! ולכן התעכבתי...בעבודת השם יתברך! ולכן התעכבתי...
ומה למדת שם? – תמה הסבא והתפלא מאוד, מה יכול ומה למדת שם? – תמה הסבא והתפלא מאוד, מה יכול 
דווקא  השם,  בעבודת  דרכים  לו  ללמוד  קטן  ילד  דווקא כבר  השם,  בעבודת  דרכים  לו  ללמוד  קטן  ילד  כבר 

בתוככי השוק ההומה?... בתוככי השוק ההומה?... 
פתח הילד ופירש מה שלמד שם בשוק.פתח הילד ופירש מה שלמד שם בשוק.

אחר  בחיפושים  הרבים  הדוכנים  בין  בהתהלכי  אחר הנה  בחיפושים  הרבים  הדוכנים  בין  בהתהלכי  הנה 
מכירת מכירת  לפינת  הגעתי  השלום,  עליו  הנביא'  לפינת 'אליהו  הגעתי  השלום,  עליו  הנביא'  'אליהו 
הסוסיםהסוסים שביריד... והנה רואה אני כמה קונים מתגודדים  שביריד... והנה רואה אני כמה קונים מתגודדים 

סביבות הסוסים, ומחפשים להם 'סוס טוב' להנאתם. סביבות הסוסים, ומחפשים להם 'סוס טוב' להנאתם. 
הסוס  מראה  את  היטב  ובחנו  הקונים  שהסתכלו  הסוס לאחר  מראה  את  היטב  ובחנו  הקונים  שהסתכלו  לאחר 
קטן'  'סיבוב  עליו  לערוך  ביקשו  וחוסנו,  חוזקו  קטן' והדרו,  'סיבוב  עליו  לערוך  ביקשו  וחוסנו,  חוזקו  והדרו, 
'קפצו'  הם  ופעילותו.  תקינותו  של  מעשית  'קפצו' לבדיקה  הם  ופעילותו.  תקינותו  של  מעשית  לבדיקה 
במגרש  ניסיון  ברכיבת  והחלו  הסוס,  על  ועלו  במגרש אפוא  ניסיון  ברכיבת  והחלו  הסוס,  על  ועלו  אפוא 

המיועד במיוחד לכך בתוך מתחם הסוסים.המיועד במיוחד לכך בתוך מתחם הסוסים.
לימודו  טיב  לפרש  הנער  ממשיך  לב,  שמתי  לימודו והנה  טיב  לפרש  הנער  ממשיך  לב,  שמתי  והנה 
לסוס,  מסוס  משתנים  הסוסים  שתכונות  השוק,  לסוס, ביום  מסוס  משתנים  הסוסים  שתכונות  השוק,  ביום 
ישנם סוסים נכנעים ונוחים, תיכף נשמעים להוראותיו ישנם סוסים נכנעים ונוחים, תיכף נשמעים להוראותיו 
'סוסים  הם  אלו  שעליהם,  הרכב  של  'סוסים וקריאותיו  הם  אלו  שעליהם,  הרכב  של  וקריאותיו 
ונקנו  הקונים,  ידי  על  תיכף  נחטפו  אשר  ונקנו ממושמעים',  הקונים,  ידי  על  תיכף  נחטפו  אשר  ממושמעים', 

בכסף מלא.בכסף מלא.
יותר  חזקים  אשר  עקשנים...  סוסים  ישנם  מאידך  יותר אך  חזקים  אשר  עקשנים...  סוסים  ישנם  מאידך  אך 
בדעתם ורצונם... הם לא נענים מהרה לפקודות העגלון, בדעתם ורצונם... הם לא נענים מהרה לפקודות העגלון, 
ההוראות...  אחר  מצייתים  ואינם  דבר,  בכל  ההוראות... מסרבים  אחר  מצייתים  ואינם  דבר,  בכל  מסרבים 
ולרוץ  לברוח  תמיד  ומנסים  במגרש,  משתוללים  ולרוץ רק  לברוח  תמיד  ומנסים  במגרש,  משתוללים  רק 

לעצמם...לעצמם...
בדוכן  נשארו  כמובן  הללו,  גאווה  בעלי  בדוכן הסוסים  נשארו  כמובן  הללו,  גאווה  בעלי  הסוסים 
המכירות, אף אחד לא חפץ בהם לקנותם... כד"א המכירות, אף אחד לא חפץ בהם לקנותם... כד"א (תהילים (תהילים 

קמז, י)קמז, י) "לא בגבורת הסוס יחפץ"...  "לא בגבורת הסוס יחפץ"... 

אף  ראש,  כחפויי  עתה  עד  שם  עומדים  הללו  אף הסוסים  ראש,  כחפויי  עתה  עד  שם  עומדים  הללו  הסוסים 
אינם  ביריד,  שלהם  והמוכרים  בהם,  חפץ  אינו  אינם אחד  ביריד,  שלהם  והמוכרים  בהם,  חפץ  אינו  אחד 

יודעים כיצד ניתן להתפטר מהם!...יודעים כיצד ניתן להתפטר מהם!...
כשעמדתי מן הצד והתבוננתי בתהלוכות שוק הסוסים כשעמדתי מן הצד והתבוננתי בתהלוכות שוק הסוסים 
ההומה, למדתי לעצמי לקח מוסר השכל בדרכי עבודת ההומה, למדתי לעצמי לקח מוסר השכל בדרכי עבודת 
השם יתברך: שמי שנכנע בענווה, מקבל באהבה הנהגה השם יתברך: שמי שנכנע בענווה, מקבל באהבה הנהגה 
מקבל  הוא  השי"ת  עמו  שעושה  מה  ובכל  מעלה,  מקבל של  הוא  השי"ת  עמו  שעושה  מה  ובכל  מעלה,  של 
ואל  המנוחה  על  מהרה  להגיע  זוכה  הוא  הרי  ואל ברצון,  המנוחה  על  מהרה  להגיע  זוכה  הוא  הרי  ברצון, 

הנחלה. הנחלה. 
של  להנהגה  תמיד  ומתנגדים  המתאוננים  אלו  של ואילו  להנהגה  תמיד  ומתנגדים  המתאוננים  אלו  ואילו 
משתוללים  רק  הם  חיים,  אינם  חייהם  עמהם,  משתוללים מעלה  רק  הם  חיים,  אינם  חייהם  עמהם,  מעלה 
אין  ולעולם  למקום,  ממקום  בורחים  תמיד,  העת  אין כל  ולעולם  למקום,  ממקום  בורחים  תמיד,  העת  כל 

מוצאים את בעליהם מוצאים את בעליהם (כביכול)(כביכול) יתברך ואת ביתם! יתברך ואת ביתם!
עמד  המתוקים,  נכדו  דברי  את  קדישא  הסבא  עמד כשמוע  המתוקים,  נכדו  דברי  את  קדישא  הסבא  כשמוע 
לא  הנביא'  'אליהו  את  אמנם  ואמר:  ראשו,  על  לא ונשקו  הנביא'  'אליהו  את  אמנם  ואמר:  ראשו,  על  ונשקו 

עליך  חפפה  הקדושה  רוחו  אבל  ביריד...  שם  עליך מצאת  חפפה  הקדושה  רוחו  אבל  ביריד...  שם  מצאת 
ממרום, כאשר תכלית יציאתך אל השוק, היתה בחיפוש ממרום, כאשר תכלית יציאתך אל השוק, היתה בחיפוש 

אחריו... אחריו... 
בלימוד  שזכית  הארה  באותה  אותך  זיכו  השמים  בלימוד מן  שזכית  הארה  באותה  אותך  זיכו  השמים  מן 
טיב 'מוסר השכל' זה, להעמידך על תפארת ענוותנותך. טיב 'מוסר השכל' זה, להעמידך על תפארת ענוותנותך. 
תמיד  ומתרעמים  המתאוננים  מן  חלילה  להיות  תמיד שלא  ומתרעמים  המתאוננים  מן  חלילה  להיות  שלא 
כל  תמיד  ובהכנעה  באהבה  לקבל  רק  רוחם,  כל בגסות  תמיד  ובהכנעה  באהבה  לקבל  רק  רוחם,  בגסות 
ובשמחה  ברצון  יתברך,  השם  עמנו  שעושה  ובשמחה הנהגה  ברצון  יתברך,  השם  עמנו  שעושה  הנהגה 

באמת ובתמים, אמן.באמת ובתמים, אמן.
 [קובץ  [קובץ 500032500032 מתוך שיחה בענייני אמונה וביטחון] מתוך שיחה בענייני אמונה וביטחון]

• ~ • ~ •
לי אחד מחשובי הרבנים דפה עיה"ק ת"ו, שהיה  סיפר לי אחד מחשובי הרבנים דפה עיה"ק ת"ו, שהיה סיפר 
מסתופף רבות בצל מסתופף רבות בצל כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא 

זצוק"ל.זצוק"ל.
שבעת שהיה יושב שבעת שהיה יושב 'שבעה' 'שבעה' באבלותו אחר פטירת אחיו באבלותו אחר פטירת אחיו 
כנפשו, כנפשו, הרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זצוק"להרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זצוק"ל, עלו ובאו , עלו ובאו 

כל גדולי הדור לנחמו בצערו. כל גדולי הדור לנחמו בצערו. 
וכאשר היה זה שנים ספורות בלבד לאחר עלות הכורת וכאשר היה זה שנים ספורות בלבד לאחר עלות הכורת 
ותלמידיו  חסידיו  ואלפי  הענפה  משפחתו  בני  כל  ותלמידיו על  חסידיו  ואלפי  הענפה  משפחתו  בני  כל  על 
האיומה  השואה  בשנות  המוקד  על  שעלו  האיומה הקדושים,  השואה  בשנות  המוקד  על  שעלו  הקדושים, 
מציפורני  נסים  בנסי  עצמו  הוא  ניצל  ובקושי  מציפורני הי"ד.  נסים  בנסי  עצמו  הוא  ניצל  ובקושי  הי"ד. 
אז  חשבו  כידוע.  מקום  בכל  אחריו  שחיפשו  אז הנאצים,  חשבו  כידוע.  מקום  בכל  אחריו  שחיפשו  הנאצים, 
עתה  צערו  שכנראה  לנחמו,  לביתו  שהגיעו  עתה המנחמים  צערו  שכנראה  לנחמו,  לביתו  שהגיעו  המנחמים 
בניו  כל  באיבוד  לו  די  לא  שאם  ומכופל,  כפול  בניו גדול  כל  באיבוד  לו  די  לא  שאם  ומכופל,  כפול  גדול 
ובנותיו חתניו ונכדיו הקדושים והטהורים, הרי עתה גם ובנותיו חתניו ונכדיו הקדושים והטהורים, הרי עתה גם 
אחיו היחיד שהיה יד ימינו וצמוד עמו כל העת באהבים, אחיו היחיד שהיה יד ימינו וצמוד עמו כל העת באהבים, 
הגדולה  והערצה  אהבה  וברוב   – ממנו.  נקטף  הוא  הגדולה גם  והערצה  אהבה  וברוב   – ממנו.  נקטף  הוא  גם 
ובהתקשרות  ביותר,  אליו  רוחשים  ישראל  כל  ובהתקשרות שהיו  ביותר,  אליו  רוחשים  ישראל  כל  שהיו 

איתן כידוע, היו עולים כולם לביתו לנחמו בכל לב.איתן כידוע, היו עולים כולם לביתו לנחמו בכל לב.
והנה בין הבאים הגיע הגאון המפורסם, והנה בין הבאים הגיע הגאון המפורסם, רבי איסר זלמן רבי איסר זלמן 
'אבן האזל''אבן האזל', ראש ישיבת , ראש ישיבת עץ חיים, עץ חיים,  מלצר זצוק"למלצר זצוק"ל, בעל , בעל 
היה  הוא  בדורו.  החרדית  היהדות  קברניטי  היה ומגדולי  הוא  בדורו.  החרדית  היהדות  קברניטי  ומגדולי 
נפשו  עדינות  בגודל  נודע  כאשר  ונסער,  נרגש  נפשו מאוד  עדינות  בגודל  נודע  כאשר  ונסער,  נרגש  מאוד 
הרבי,  בפני  בוכים  בקול  ואמר  הרגש.  אמן  שהיה  הרבי, ולבו,  בפני  בוכים  בקול  ואמר  הרגש.  אמן  שהיה  ולבו, 
הצרות  בכל  הגדול,  בצערו  מאוד  עמו  משתתף  הצרות שהוא  בכל  הגדול,  בצערו  מאוד  עמו  משתתף  שהוא 
הקשות שעברו עליו, ומבקש ומתפלל עליו תמיד שלא הקשות שעברו עליו, ומבקש ומתפלל עליו תמיד שלא 

יידע חלילה עוד שום צער.יידע חלילה עוד שום צער.
וכשפניו  כלום,  התרגש  לא  לעומתו  הקדוש  הרבי  וכשפניו אך  כלום,  התרגש  לא  לעומתו  הקדוש  הרבי  אך 
מאירים בנועם זיו עליון ענה בשלוות נפש ואמר, שאינו מאירים בנועם זיו עליון ענה בשלוות נפש ואמר, שאינו 
מבין על מה הוא נסער כל כך, כאשר מעולם לא הרגיש מבין על מה הוא נסער כל כך, כאשר מעולם לא הרגיש 

שום צער בדבר... ויהי לפלא! שום צער בדבר... ויהי לפלא! 
בעלזאבעלזא  קדשו  מעיר  בריחתו  תחילת  עם  שתיכף  קדשו כידוע  מעיר  בריחתו  תחילת  עם  שתיכף  כידוע 
בעת  איוב  בשורת  אליו  הגיעה  לאלקים,  בעת הגדולה  איוב  בשורת  אליו  הגיעה  לאלקים,  הגדולה 

נשרף  עתה  שזה  וגליציה,  פולין  ערי  בין  ונד  נע  נשרף היותו  עתה  שזה  וגליציה,  פולין  ערי  בין  ונד  נע  היותו 
על  בעלותו  על   בעלותו  הי"ד,  זצוק"ל  משה'לי  ר'  הרבי  הקדוש  הי"ד,בנו  זצוק"ל  משה'לי  ר'  הרבי  הקדוש  בנו 
 – קהילתו.  מבני  הרבה  עם  השם  קידוש  על  – המוקד  קהילתו.  מבני  הרבה  עם  השם  קידוש  על  המוקד 
לבריאותו,  מאוד  חששו  והמסורים  הנאמנים  לבריאותו, הגבאים  מאוד  חששו  והמסורים  הנאמנים  הגבאים 
כשישמע שמועה קשה זו. אך מה מאוד הופתעו כאשר כשישמע שמועה קשה זו. אך מה מאוד הופתעו כאשר 
ברוך ברוך  ואמר:  לשמים,  הקדושות  ידיו  שני  הרים  ואמר: תיכף  לשמים,  הקדושות  ידיו  שני  הרים  תיכף 
קרבנות  בתוך  ה',  לפני  עולה  קרבן  הקרבתי  אני  גם  קרבנות ה',  בתוך  ה',  לפני  עולה  קרבן  הקרבתי  אני  גם  ה', 

ישראל, בעת הגדולה הזו! ישראל, בעת הגדולה הזו! 
מקום  באותו  עדים  שני  להעמיד  ציווה  אתר  על  מקום ותיכף  באותו  עדים  שני  להעמיד  ציווה  אתר  על  ותיכף 
פניו  בצורת  שיכירוהו  כדי  העיר,  בכיכר  שם  פניו שנשרף  בצורת  שיכירוהו  כדי  העיר,  בכיכר  שם  שנשרף 
בטרם תתמוסס, או שיפנוהו משם, כדי שיוכלו להעיד בטרם תתמוסס, או שיפנוהו משם, כדי שיוכלו להעיד 
 – חלילה.  עגונה  תישאר  ולא  אשתו  את  ולהתיר  – שמת  חלילה.  עגונה  תישאר  ולא  אשתו  את  ולהתיר  שמת 
שבישראל,  ונוראה  גדולה  צרה  עת  אותה  כל  שבישראל, ובתוככי  ונוראה  גדולה  צרה  עת  אותה  כל  ובתוככי 
שניתכה זה עתה גם על ראשו, היתה דעת קדשו נטויה שניתכה זה עתה גם על ראשו, היתה דעת קדשו נטויה 
זו  ה'  דבר  לקיים  ביותר,  והכואבים  הקשים  זו ברגעים  ה'  דבר  לקיים  ביותר,  והכואבים  הקשים  ברגעים 
אבן  ערוך  בשולחן  השי"ת  ציוונו  כיצד  ולחשוב  אבן הלכה!  ערוך  בשולחן  השי"ת  ציוונו  כיצד  ולחשוב  הלכה! 
העזר בדין העמדת עדי 'מת בעלה' בהכרת צורת הפנים העזר בדין העמדת עדי 'מת בעלה' בהכרת צורת הפנים 

דווקא להיתר העגונה, ומי יבוא בסוד קדושים.דווקא להיתר העגונה, ומי יבוא בסוד קדושים.
לנחמו  אצלו  נכנס  כאשר  עת,  באותה  היה  בדבר  לנחמו כיוצא  אצלו  נכנס  כאשר  עת,  היה באותה  כיוצא בדבר 
הנהוג:  הנוסח  שאמר  ולאחר  הנהוג: ,  הנוסח  שאמר  ולאחר  זצוק"ל,  הרבנים  זצוק"לאחד  הרבנים  אחד 
מילים,  כמה  עוד  הוסיף  מילים,   כמה  עוד  הוסיף  וכו'",  אתכם  ינחם  וכו'","המקום  אתכם  ינחם  "המקום 
הקדוש  בנו  איבד  הוא  שגם  [אחר  הומה  בלב  הקדוש באומרו  בנו  איבד  הוא  שגם  [אחר  הומה  בלב  באומרו 
הי"ד ומשפחתו בשואה]: הי"ד ומשפחתו בשואה]: "איר זאלט נישט וויסען מער "איר זאלט נישט וויסען מער 

פון קיין צער!"...פון קיין צער!"... [שהרבי לא יידע עוד צער ח"ו]. [שהרבי לא יידע עוד צער ח"ו].
אתר,  על  תיכף  הגיב  הקדוש,  הרבי  זאת  אתר, כששמע  על  תיכף  הגיב  הקדוש,  הרבי  זאת  כששמע 
באומרו: באומרו: כ'האב קיינמאל פון קיין צער נישט געווסט!... כ'האב קיינמאל פון קיין צער נישט געווסט!... 
שוב  לחזור  וביקשו  צער!].  שום  ידעתי  לא  שוב [מעולם  לחזור  וביקשו  צער!].  שום  ידעתי  לא  [מעולם 
ולומר ג' פעמים הנוסח כמו שהוא "המקום ינחם וכו'", ולומר ג' פעמים הנוסח כמו שהוא "המקום ינחם וכו'", 

בלא שום תוספת!בלא שום תוספת!
מגדולי  מגדולי אחד  אחד  עם  אחת  בהזדמנות  כך  על  עם כששוחחתי  אחת  בהזדמנות  כך  על  כששוחחתי 
ומילה  מילה  כל  שבהיות  הסביר,  ומילה   מילה  כל  שבהיות  הסביר,  שליט"א  שליט"אירושלים  ירושלים 
של השרף הק' מבעלז מדודה במשקל של זהב כנודע, של השרף הק' מבעלז מדודה במשקל של זהב כנודע, 
קיין  פון  קיין   פון  מערמער  וויסען  "נישט  הלשון:  כששמע  וויסען לפיכך  "נישט  הלשון:  כששמע  לפיכך 
ומעכשיו  בצער,  היה  עתה  שעד  הוא  שמשמעו  ומעכשיו צער",  בצער,  היה  עתה  שעד  הוא  שמשמעו  צער", 

לא יידע עוד, הוכרח לתקן הדבר. לא יידע עוד, הוכרח לתקן הדבר. 
כל  וקיבל  צער,  שום  לו  היה  לא  בעבר  שגם  כל להודיע  וקיבל  צער,  שום  לו  היה  לא  בעבר  שגם  להודיע 
הנעשה עמו באהבה באמת ובתמים. ומעולם לא עלתה הנעשה עמו באהבה באמת ובתמים. ומעולם לא עלתה 
למה  של  הרהור  או  קלה  מחשבה  צל  שום  לבו  למה על  של  הרהור  או  קלה  מחשבה  צל  שום  לבו  על 
תמיד  היה  חיים  באלקים  הגדולה  בדבקותו  תמיד ומדוע...  היה  חיים  באלקים  הגדולה  בדבקותו  ומדוע... 
הנהגה  בכל  הקדושה,  לשכינה  מרכבה  ומחובר  הנהגה צמוד  בכל  הקדושה,  לשכינה  מרכבה  ומחובר  צמוד 
שלם  ולבו  במוטב,  והן  בטוב  הן  עמו,  הנעשה  שלם ומקרה  ולבו  במוטב,  והן  בטוב  הן  עמו,  הנעשה  ומקרה 

תמיד עם ה' אלקיו בחסד וברחמים גדולים.תמיד עם ה' אלקיו בחסד וברחמים גדולים.
[שם][שם]

 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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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
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


