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הפיוס לאורח הפיוס לאורח 
באופן  עסק  זצ''ל  מאמשינוב  שמעל'ה  רבי  באופן הרבי  עסק  זצ''ל  מאמשינוב  שמעל'ה  רבי  הרבי 
שבאה''ב  ביתו  אורחים,  הכנסת  במצות  שבאה''ב מופלא  ביתו  אורחים,  הכנסת  במצות  מופלא 
פעם  לאורחים,  ועד  בית  היא  כי  לכל  ידוע  פעם היה  לאורחים,  ועד  בית  היא  כי  לכל  ידוע  היה 
שנדד  ישראל,  ארץ  מבני  אורח  לביתו  שנדד אקלע  ישראל,  ארץ  מבני  אורח  לביתו  אקלע 
את  להניח  שרצה  וכיון  מצוה,  לצורך  את למרחקים  להניח  שרצה  וכיון  מצוה,  לצורך  למרחקים 

עצמותיו, היה סר למעונו של הרבי. עצמותיו, היה סר למעונו של הרבי. 
מיד כשהבחין בו הרבי, הכיר בו כי הוא אדם מורם מיד כשהבחין בו הרבי, הכיר בו כי הוא אדם מורם 
משאר ההמון, וכבדו למאוד, ובעצמו טרח להכין משאר ההמון, וכבדו למאוד, ובעצמו טרח להכין 
לשאר  דאג  כן  וכמו  מאכלו,  את  לפניו  לשאר ולהגיש  דאג  כן  וכמו  מאכלו,  את  לפניו  ולהגיש 
של  מסירותו  את  שראה  האורח  של הצטרכויותיו,  מסירותו  את  שראה  האורח  הצטרכויותיו, 
הרבי עבורו, לא היה ניחא ליה מזה, ובדבריו רימז הרבי עבורו, לא היה ניחא ליה מזה, ובדבריו רימז 

רימז לו להרבי שאין הוא ראוי לכך. רימז לו להרבי שאין הוא ראוי לכך. 
הרבי שהבין ללבבו של האורח, הגיב על כך ואמר, הרבי שהבין ללבבו של האורח, הגיב על כך ואמר, 
קדושה,  של  כחפץ  אצלי  כעת  חשובים  קדושה, הנכם  של  כחפץ  אצלי  כעת  חשובים  הנכם 
כשופר ותפילין ממש, כי כמו שאי אפשר לקיים כשופר ותפילין ממש, כי כמו שאי אפשר לקיים 
שלהם,  קדושה  התשמישי  מבלעדי  אלו  שלהם, מצוות  קדושה  התשמישי  מבלעדי  אלו  מצוות 
אורחים  הכנסת  מצוות  לקיים  יכול  איני  כן  אורחים כמו  הכנסת  מצוות  לקיים  יכול  איני  כן  כמו 

מבלעדיך. מבלעדיך. 
את  לו  בתתו  האורח,  דעת  את  הרבי  הניח  את בכך  לו  בתתו  האורח,  דעת  את  הרבי  הניח  בכך 
ההרגשה, כי לא למענו עושה הוא את כל הטורח ההרגשה, כי לא למענו עושה הוא את כל הטורח 
אורחים  הכנסת  במצות  לזכות  כדי  אלא  אורחים הזה,  הכנסת  במצות  לזכות  כדי  אלא  הזה, 

כדבעי. כדבעי. 
הוה  שבדידו  שליט''א  רבינו  ג''כ  סיפר  זה  הוה כעין  שבדידו  שליט''א  רבינו  ג''כ  סיפר  זה  כעין 
עובדא: פעם אחת הלכתי לבקר את הרב מבוניאד, עובדא: פעם אחת הלכתי לבקר את הרב מבוניאד, 
אותי  וכיבד  זצ"ל,  מושקוביץ  דוד  רבי  אותי הגה"צ  וכיבד  זצ"ל,  מושקוביץ  דוד  רבי  הגה"צ 
מסביר  שהוא  תוך  רבות  בי  והפציר  אצלו,  מסביר לאכול  שהוא  תוך  רבות  בי  והפציר  אצלו,  לאכול 
טובה  הרגשה  מכך  לו  תהיה  אצלו  אוכל  שאם  טובה לי  הרגשה  מכך  לו  תהיה  אצלו  אוכל  שאם  לי 
וגם בני ביתו יהיו מאוד מרוצים מזה וכו'. בדבריו וגם בני ביתו יהיו מאוד מרוצים מזה וכו'. בדבריו 
אלו הצליח להעניק לי את ההרגשה שכביכול אני אלו הצליח להעניק לי את ההרגשה שכביכול אני 

הוא זה שעושה לו טובה באכילתי אצלו.הוא זה שעושה לו טובה באכילתי אצלו.
הנהגה זו רואים אנו בפרשתינו אצל אברהם אבינו, הנהגה זו רואים אנו בפרשתינו אצל אברהם אבינו, 
כשהבחין אברהם אבינו בהמלאכים שעברו לפניו, כשהבחין אברהם אבינו בהמלאכים שעברו לפניו, 
אך  אצלו,  לסעוד  מהם  ובקש  לפניהם  רץ  אך מיד  אצלו,  לסעוד  מהם  ובקש  לפניהם  רץ  מיד 
להכביד  ירצו  לא  בחליו,  כשיבחינו  שמא  להכביד חשש  ירצו  לא  בחליו,  כשיבחינו  שמא  חשש 
אמר  לכך  ממנו,  ויפרשו  לארחם  הטורח  את  אמר עליו  לכך  ממנו,  ויפרשו  לארחם  הטורח  את  עליו 
להם: 'כי על כן עברתם על עבדכם', וכפי שפירש להם: 'כי על כן עברתם על עבדכם', וכפי שפירש 
כבודי.  זהו  מכם  מבקש  שאני  זה  שדבר  כבודי. רש"י,  זהו  מכם  מבקש  שאני  זה  שדבר  רש"י, 
הם  כי  ההרגשה  את  להם  נתן  הדברים  הם באלו  כי  ההרגשה  את  להם  נתן  הדברים  באלו 

המטיבים עמו, ולא הוא זה שמטיב עמהם. המטיבים עמו, ולא הוא זה שמטיב עמהם. 
שהיא  לעני'  'פיוס  מצוות  מקיימים  זו  שהיא בהנהגה  לעני'  'פיוס  מצוות  מקיימים  זו  בהנהגה 
חז''ל:  שאמרו  כמו  לעני'  מ'צדקה  יותר  חז''ל: חשובה  שאמרו  כמו  לעני'  מ'צדקה  יותר  חשובה 
והמפייסו  ברכות  בשש  מתברך  לעני  פתו  והמפייסו הנותן  ברכות  בשש  מתברך  לעני  פתו  הנותן 

בי''א ברכות. בי''א ברכות. 

(עפ''י טיב התורה - וירא)(עפ''י טיב התורה - וירא)
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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 9:00

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

השמים  מן  הגר  אל  אלהים  מלאך  ויקרא  הנער  קול  את  אלהים  השמים וישמע  מן  הגר  אל  אלהים  מלאך  ויקרא  הנער  קול  את  אלהים  וישמע 
ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר 

הוא שם: הוא שם: (כא, יז)(כא, יז)
עכשיו  עושה  שהוא  מעשים  לפי   - שם  הוא  באשר  רש''י:  עכשיו ופירש  עושה  שהוא  מעשים  לפי   - שם  הוא  באשר  רש''י:  ופירש 
הוא נדון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות, לפי שהיו מלאכי השרת הוא נדון ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות, לפי שהיו מלאכי השרת 
בניך  להמית  זרעו  שעתיד  מי  עולם,  של  רבונו  ואומרים  בניך מקטרגים  להמית  זרעו  שעתיד  מי  עולם,  של  רבונו  ואומרים  מקטרגים 
או  צדיק  הוא,  מה  עכשיו  משיבם  והוא  באר.  לו  מעלה  אתה  או בצמא  צדיק  הוא,  מה  עכשיו  משיבם  והוא  באר.  לו  מעלה  אתה  בצמא 
וזהו  דנו  אני  עכשיו  של  מעשיו  לפי  להם  אמר  צדיק,  לו  אמרו  וזהו רשע,  דנו  אני  עכשיו  של  מעשיו  לפי  להם  אמר  צדיק,  לו  אמרו  רשע, 
נבוכדנצר,  כשהגלם  בצמא,  ישראל  את  המית  והיכן  שם.  הוא  בצמא, כשהגלם נבוכדנצר, באשר  ישראל  את  שם. והיכן המית  הוא  באשר 
וגו'  מים  התיו  צמא  לקראת  וגו'  בערב  משא  וגו'   מים  התיו  צמא  לקראת  וגו'  בערב  משא  יד)   - יג  כא,  יד)(ישעיה   - יג  כא,  (ישעיה  שנאמר שנאמר 
לשוביהם  אומרים  ישראל  היו  ערביים  אצל  אותם  מוליכין  לשוביהם כשהיו  אומרים  ישראל  היו  ערביים  אצל  אותם  מוליכין  כשהיו 
בבקשה מכם, הוליכונו אצל בני דודנו ישמעאל וירחמו עלינו, שנאמר בבקשה מכם, הוליכונו אצל בני דודנו ישמעאל וירחמו עלינו, שנאמר 
יוצאים  ואלו  דודים]  אלא  דודנים  תקרי  דודנים [אל  אורחות  יוצאים   ואלו  דודים]  אלא  דודנים  תקרי  דודנים [אל  אורחות  שם)  שם)(שם,  (שם, 

כסבורים  נפוחים,  ונודות  מלוח  ודג  בשר  להם  ומביאין  כסבורים לקראתם  נפוחים,  ונודות  מלוח  ודג  בשר  להם  ומביאין  לקראתם 
ישראל שמלאים מים, וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו, הרוח נכנס בגופו ישראל שמלאים מים, וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו, הרוח נכנס בגופו 

ומת. ע"כ לשון רש"י. ומת. ע"כ לשון רש"י. 

טענת  את  הקב''ה  כששמע  למאוד,  הם  תמוהים  הדברים  אלו  טענת הנה,  את  הקב''ה  כששמע  למאוד,  הם  תמוהים  הדברים  אלו  הנה, 
המלאכים שאין ישמעאל ראוי להצלה, שאל הקב''ה 'עכשיו מהו' והם המלאכים שאין ישמעאל ראוי להצלה, שאל הקב''ה 'עכשיו מהו' והם 
הרי  יקרא?  צדיק  לזאת  וכי  השאלה,  כאן  ונשאלת  'צדיק'.  הרי משיבים  יקרא?  צדיק  לזאת  וכי  השאלה,  כאן  ונשאלת  'צדיק'.  משיבים 
חטאיו הגדולים הם שהביאו אותו למצבו באותה שעה, כמו שרואים חטאיו הגדולים הם שהביאו אותו למצבו באותה שעה, כמו שרואים 
אשר  המצרית  הגר  בן  את  שרה  ותרא  הכתוב  שאמר  אשר   המצרית  הגר  בן  את  שרה  ותרא  הכתוב  שאמר  ט)  (כא,  ט)  (כא,  לעיללעיל 
ילדה לאברהם 'מצחק'. ובתיבת מצחק נרמז שעבר על כל השלושה ילדה לאברהם 'מצחק'. ובתיבת מצחק נרמז שעבר על כל השלושה 
(שמות (שמות  שנאמר  כמו  זרה,  עבודה  לשון   - מצחק  וכדפרש''י:  שנאמר החמורות,  כמו  זרה,  עבודה  לשון   - מצחק  וכדפרש''י:  החמורות, 
לט  לצחק. דבר אחר לשון גילוי עריות, כמה דתימא (להלן לט  (להלן  לב, ו)לב, ו) ויקומו לצחק. דבר אחר לשון גילוי עריות, כמה דתימא ויקומו 

הנערים  נא  יקומו  הנערים   נא  יקומו  יד)  ב,  יד)(ש"ב  ב,  (ש"ב  כמו  רציחה  לשון  אחר  דבר  בי.  כמו לצחק  רציחה  לשון  אחר  דבר  בי.  לצחק  יז) יז) 

ואיך  שבתורה,  החמורות  על  שעבר  הרי  עכ''ל.  וגו'.  לפנינו  ואיך וישחקו  שבתורה,  החמורות  על  שעבר  הרי  עכ''ל.  וגו'.  לפנינו  וישחקו 
אמרו שצדיק הוא? אמרו שצדיק הוא? 

אך בדרך אפשר יש לומר, שלאמיתו של דבר לא עבר ישמעאל בפועל אך בדרך אפשר יש לומר, שלאמיתו של דבר לא עבר ישמעאל בפועל 
על אלו העבירות החמורות, אך ידוע מאמרו של רבי יוסי ברבי חנינה על אלו העבירות החמורות, אך ידוע מאמרו של רבי יוסי ברבי חנינה 
(ברכות י:)(ברכות י:) האשה מכרת באורחים יותר מבאיש, ורואים מכאן שהאשה  האשה מכרת באורחים יותר מבאיש, ורואים מכאן שהאשה 

בבינתה היתירה מכרת היא מיד את מהות האדם העומד מולה, וכעין בבינתה היתירה מכרת היא מיד את מהות האדם העומד מולה, וכעין 
זה היה בענינו של ישמעאל, שעל אף שעדיין לא עבר על כל אלו, בכל זה היה בענינו של ישמעאל, שעל אף שעדיין לא עבר על כל אלו, בכל 
זאת הכירה שרה בהנהגתו, כי בעתידו יבוא לידי כך, ויעבור על כל הג' זאת הכירה שרה בהנהגתו, כי בעתידו יבוא לידי כך, ויעבור על כל הג' 
כך,  לידי  תביאנו  שהנהגתו  הבחינה  היתירה  בבינתה  היא  כך, החמורות,  לידי  תביאנו  שהנהגתו  הבחינה  היתירה  בבינתה  היא  החמורות, 
זה  הנערים  יפרדו  מועד  שבעוד  ודאגה  למכה,  רפואה  הקדימה  זה ולכך  הנערים  יפרדו  מועד  שבעוד  ודאגה  למכה,  רפואה  הקדימה  ולכך 

מזה, כדי שלא ילמד יצחק ממעשיו ומהליכותיו ח''ו. מזה, כדי שלא ילמד יצחק ממעשיו ומהליכותיו ח''ו. 
פירוש זה מדוייק גם בפירושו הפשוט של תיבת 'מצחק' כי עדיין לא פירוש זה מדוייק גם בפירושו הפשוט של תיבת 'מצחק' כי עדיין לא 
בפועל  הדבר  את  לעשות  שכיוון  לא  'צחוק'  בבחינת  אם  כי  זה  בפועל היה  הדבר  את  לעשות  שכיוון  לא  'צחוק'  בבחינת  אם  כי  זה  היה 
בשדה  יוצאים  שהיו  בשדה   יוצאים  שהיו  בני)  עם  ד''ה  י,  בני)(פסוק  עם  ד''ה  י,  (פסוק  רש''י  שפירש  וכמו  רש''י ממש,  שפירש  וכמו  ממש, 

הזה  ה'צחוק'  מתוך  אבל  אני'  'משחק  ואמר  חצים  וירה  קשתו  הזה ונטל  ה'צחוק'  מתוך  אבל  אני'  'משחק  ואמר  חצים  וירה  קשתו  ונטל 
הבינה שרה כי לעתיד לא תהיה הדבר בגדר צחוק בעלמא, אלא יכוון הבינה שרה כי לעתיד לא תהיה הדבר בגדר צחוק בעלמא, אלא יכוון 
שאמר  ממה  זה  פירוש  מדוייק  וכן  תכליתם,  לשם  באמת  שאמר במעשיו  ממה  זה  פירוש  מדוייק  וכן  תכליתם,  לשם  באמת  במעשיו 
בקולה.  שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  כל  בקולה.   שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  כל  יב)  יב)(פסוק  (פסוק  לאברהם  לאברהם הקב''ה  הקב''ה 
ופירש רש''י: למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות. ורואים מכאן ופירש רש''י: למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות. ורואים מכאן 
שטענת שרה היתה בגדר נבואה, כי עדיין לא עבר על אלו העבירות שטענת שרה היתה בגדר נבואה, כי עדיין לא עבר על אלו העבירות 
מעלליו  ואת  מהותו  את  והבינה  ראתה  עניניו  שמתוך  אלא  מעלליו בפועל,  ואת  מהותו  את  והבינה  ראתה  עניניו  שמתוך  אלא  בפועל, 

בעתיד. בעתיד. 
לימוד גדול למידים אנו מכאן בענין של חבר, דהנה, כל אדם באשר לימוד גדול למידים אנו מכאן בענין של חבר, דהנה, כל אדם באשר 
הוא שם זקוק הוא לחברים, חבר הלוא הוא כידא אריכתא של האדם, הוא שם זקוק הוא לחברים, חבר הלוא הוא כידא אריכתא של האדם, 
כן  ועל  והגשמיים,  והן  הרוחניים  הן  עניניו  בכל  ידו  על  נעזר  כן והאדם  ועל  והגשמיים,  והן  הרוחניים  הן  עניניו  בכל  ידו  על  נעזר  והאדם 
על  אשר  בחברתו,  שחפצים  לאלו  מתחבר  שהאדם  הדברים  על מטבע  אשר  בחברתו,  שחפצים  לאלו  מתחבר  שהאדם  הדברים  מטבע 
לו  ואסור  הזה,  טבע  אחר  להימשך  לו  אסור  כי  לדעת,  עליו  מוטל  לו כן  ואסור  הזה,  טבע  אחר  להימשך  לו  אסור  כי  לדעת,  עליו  מוטל  כן 
עליו  מוטל  מקודם  מהותו,  את  הוא  מכיר  טרם  אדם  לשום  עליו להתחבר  מוטל  מקודם  מהותו,  את  הוא  מכיר  טרם  אדם  לשום  להתחבר 
שהוא  בו  שמכיר  אחר  ורק  עמו,  המתחבר  זה  של  קנקנו  על  שהוא לתהות  בו  שמכיר  אחר  ורק  עמו,  המתחבר  זה  של  קנקנו  על  לתהות 
נאמן לבוראו יסכים להתחבר עמו, אך אם מבחין בו בהנהגות שונות נאמן לבוראו יסכים להתחבר עמו, אך אם מבחין בו בהנהגות שונות 
להתחבר  ימהר  לא  כבורו,  תוכו  אין  שמא  ספק  המעוררים  להתחבר ומשונות  ימהר  לא  כבורו,  תוכו  אין  שמא  ספק  המעוררים  ומשונות 
עמו, כי אם אכן אין מעשיו רצויים, עלול הוא להביא את חביריו שיהיו עמו, כי אם אכן אין מעשיו רצויים, עלול הוא להביא את חביריו שיהיו 
ברייתו  'דרך  בזה''ל:  ברייתו ,  'דרך  בזה''ל:  ה"א),  פ"ו  דעות  ה"א)(הלכות  פ"ו  דעות  (הלכות  ברמב"ם  שכתב  וכמו  ברמב"ם כמותו,  שכתב  וכמו  כמותו, 
נוהג  וחביריו,  ריעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  נוהג של  וחביריו,  ריעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של 
החוטא  עם  ההתחברות  שעצם  ונמצא  עכ''ל,  מדינתו'  אנשי  החוטא כמנהג  עם  ההתחברות  שעצם  ונמצא  עכ''ל,  מדינתו'  אנשי  כמנהג 
משנה את דעתו של האדם לרעה ח''ו. וכמו שאמר פעם אחד מגדולי משנה את דעתו של האדם לרעה ח''ו. וכמו שאמר פעם אחד מגדולי 
צדיקים,  יהיו  שבניו  דווקא  לבקש  צריך  אינו  שאדם  הקודם,  צדיקים, הדור  יהיו  שבניו  דווקא  לבקש  צריך  אינו  שאדם  הקודם,  הדור 
אלא יבקש שיהיו לבניו חברים צדיקים, ואז ממילא בניו גם הם יהיו אלא יבקש שיהיו לבניו חברים צדיקים, ואז ממילא בניו גם הם יהיו 
צדיקים, כיון שמחוברים הם לחברים צדיקים והמחובר לטהור טהור. צדיקים, כיון שמחוברים הם לחברים צדיקים והמחובר לטהור טהור. 
כל  אדם  של  כשרותו  על  לערער  אפשר  אי  דבר  של  שלאמיתו  כל ואף  אדם  של  כשרותו  על  לערער  אפשר  אי  דבר  של  שלאמיתו  ואף 
עוד שלא רואים בפועל שהוא עבר על דעת קונו, בכל זאת מוטל על עוד שלא רואים בפועל שהוא עבר על דעת קונו, בכל זאת מוטל על 
האדם להיות זהיר מלהתחבר אל האדם שמעשיו מעוררים ספק על האדם להיות זהיר מלהתחבר אל האדם שמעשיו מעוררים ספק על 
כשרותו, וכמאמר העולם 'כבדהו וחשדהו' בינך לבינך עליך לכבדו, כי כשרותו, וכמאמר העולם 'כבדהו וחשדהו' בינך לבינך עליך לכבדו, כי 
כל עוד שלא ראו עליו שחטא הוא מוחזק בכשרותו, אבל אל לך למהר כל עוד שלא ראו עליו שחטא הוא מוחזק בכשרותו, אבל אל לך למהר 

ולהתחבר עמו, עד שתבוא לידי ודאות שהגון הוא באמת. ולהתחבר עמו, עד שתבוא לידי ודאות שהגון הוא באמת. 
למוטב,  להחזירו  כדי  הגון,  שאינו  זה  את  לקרב  חפץ  האדם  אם  למוטב, גם  להחזירו  כדי  הגון,  שאינו  זה  את  לקרב  חפץ  האדם  אם  גם 
עליו לדעת מקודם אם אכן ראוי הוא לכך, כי לא כל הרוצה ליטול את עליו לדעת מקודם אם אכן ראוי הוא לכך, כי לא כל הרוצה ליטול את 
השם יבוא ויטול, ולא כל הרוצה לקרב רחוקים מוכשר לכך, ואם אינו השם יבוא ויטול, ולא כל הרוצה לקרב רחוקים מוכשר לכך, ואם אינו 
עלולים  לפעמים  כי  מזה,  להימנע  לו  מוטב  לזה,  מוכשר  שהוא  עלולים יודע  לפעמים  כי  מזה,  להימנע  לו  מוטב  לזה,  מוכשר  שהוא  יודע 
התוצאות להיות להיפך ח''ו, ובמקום שהטוב ישפיע על הרע, ישפיע התוצאות להיות להיפך ח''ו, ובמקום שהטוב ישפיע על הרע, ישפיע 

הרע על הטוב ח''ו. הרע על הטוב ח''ו. 

אדם  לבני  אם  כי  להתחבר  שלא  שמו,  כבוד  ע''ד  יעזרינו  אדם השי''ת  לבני  אם  כי  להתחבר  שלא  שמו,  כבוד  ע''ד  יעזרינו  השי''ת 
שחברתםם היא תועלת להאדם לעבודת השי''ת. שחברתםם היא תועלת להאדם לעבודת השי''ת. 

בענין בחירת החברבענין בחירת החבר
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ואע"פ  ויכלו,  אומר  לילה  של  בקידוש  א.א.   
שאמרו בתפילה, חוזר ואומרו כדי להוציא בניו 

ובני ביתו (סי' רע"א ס"י ומ"ב סקמ"ה) 
ב.ב.  ברוקח הביא בשם מדרש, דצריך לומר ויכלו 
ג' פעמים, אחד בתפילה ואחד לאחר התפילה 

ואחד על הכוס (מ"ב שם בשם הטור).
ויכלו  לומר  שכח  דאם  האחרונים,  כתבו  ג.ג.  
אומרו  בשבת)  שחל  טוב  ביום  (מצוי  קידוש  בשעת 
רגיל  ואם  שם),  (מ"ב  הכוס  על  סעודה  באמצע 
פרי  בברכת  דנפטר  הסעודה  תוך  יין  לשתות 
הגפן של הקידוש, אין לברך על הכוס אלא רק 
בתוך  לשתות  רגיל  אין  אם  אבל  ויכולו,  אומר 

הסעודה, צריך לברך על הכוס (כה"ח סק"ס).
ד.ד.  אם אין לו כוס, יכול לאומרו בתוך הסעודה 
על  דיאמרו  וי"א  סי"ג),  ו'  כלל  ח"ב  (חיי"א  כוס  בלא 

הפת (שול"ש סקי"ט).
בין  בשוגג  בין  בלילה,  קידש  לא  אם  ה.ה.  
במזיד, יש לו תשלומין למחר כל היום, עד בין 
השמשות (ס"ח ומ"ב סקל"ט), וה"ה ביום טוב (מ"ב סי' 

רצ"א סק"ה).

של  בקידוש  גם  יוצא  למחר,  כשמקדש  ו. ו.  

עצמו,  בפני  יום  של  על  לקדש  צריך  ואין  יום, 
סכ"א),  (ערוה"ש  וליום  ללילה  עולה  אחד  וקידוש 
ויכוון דיוצא בזה ידי חובת קידוש דלילה ודיום 

(כה"ח סק"נ).

ז. ז.  כשלא קידש בליל שבת אסור לשתות בבוקר 
אפילו מים עד שיקדש (כה"ח סי' רפ"ט סקי"ח).

של  שהקידוש  שיהיה  דצריך  ופשוט  ח.ח.  
כמו  סעודה,  במקום  ג"כ  יהיה  התשלומין, 

בלילה (סקל"ח).
הקידוש  נוסח  כל  אומר  ביום  וכשמקדש  ט.  
של לילה, מלבד ויכלו, לפי שבלילה היתה גמר 
סק"מ),  ומ"ב  (ס"ח  ביום  ולא  יתברך  השם  מלאכת 

ובלילה אף בסופה אומר ויכולו (כה"ח סקנ"א).
י. י.  אם נזכר בבין השמשות שלא קידש, מצדד 
הזכרת  בלי  קידוש  של  הנוסח  דיאמר  הפמ"ג, 
הוא  זה  ודין  וחתימה,  בפתיחה  ומלכות  שם 
כשהתפלל, דחשש לדעת המ"א דיוצא בתפילה 
מדאורייתא, וא"כ הרי הוא ספיקא דרבנן, אבל 
הוא  דהרי  גמורה,  ברכה  יברך  התפלל,  לא  אם 

ספיקא דאורייתא  (מ"ב סקל"ט ושעה"צ סקמ"ז).
הבדלה  זמן  הוא  עכשיו  דהרי  לתמוה,  [ויש 

איך  וכן  הכוס,  מן  יטעום  ואיך  לטעום,  ואסור 
וצ"ל  סעודה,  במקום  הקידוש  שיהיה  יאכל 
שלישית,  סעודה  באמצע  שהוא  דמדובר 
דוחה  מדאורייתא  שמקורו  דקידוש  י"ל,  ועוד 
לאיסור הטעימה שקודם הבדלה שהוא דרבנן 

(שעה"צ שם)].

יא. יא.  אם אין לו אלא כוס אחת לקידוש, יקדש 
בזה בלילה, ובזה כבוד הלילה קודם לכבוד יום, 
סעודה  צרכי  לקניית  בין  קודם  הלילה  וקידוש 

דיום, ובין לקידוש שעושין ביום (ס"ג ומ"ב סק"י).
יב.יב.  ומה שכתוב, דכבוד יום קודם לכבוד לילה, 
לו  שיש  כגון  סעודה,  צרכי  בשאר  דוקא  היינו 
לצורך  שיניחם  יותר  שטוב  מגדים,  מיני  מעט 
סעודת היום, [ובספר ים של שלמה, קורא תגר 
בליל  מוסיפין  ואדרבה  בזה,  נזהרים  שאין  על 
שבת], אבל אם אין לו אלא כוס אחד לקידוש, 

כבוד לילה קודם לכבוד יום (ס"ג ומ"ב סק"ט).
יג.יג.  ולכן, אם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש, 
וגם להכין צרכי הסעודה לכבוד הלילה ולכבוד 
לקידוש  יין  שיקנה  מוטב  היום,  ולקידוש  היום 

הלילה ממה שיכין צרכי הסעודה (ס"ג).

מצות  הוא  דקידוש  משום  הוא,  והטעם  יד. יד.  
עשה דאורייתא, ואילו להכין צרכי סעודה הוא 
וקראת  וכדכתיב,  קבלה,  מדברי  עונג  מצות 
זכור,  של  עשה  דהמצות  [ואע"ג  עונג,  לשבת 
שבת  קדושת  של  דברים  בזכירת  לקיים  נוכל 
בלבד, ועל היין אינו אלא מדברי סופרים, אפ"ה 
שלו  יין  גם  התורה  מן  הוא  קידוש  דעיקר  כיון 

קודם לכל (מ"ב סק"ז).
דוקא  זה  דכל  האחרונים,  הסכימו  אמנם  טו. טו.   
כשיש לו פת לצורך הלילה ולצורך היום, אבל 
כשאין לו פת, מוטב שיקנה לו פת ויקדש עליו, 
ביום  למחר  וכן  בלילה  פת  לאכול  חייב  דהא 

השבת (מ"ב סק"ז).
די  לו  ואין  הלילה,  לקידוש  יין  לו  יש  אם  טז. טז.   
כדי לקנות לקידוש היום, ומזון לכבוד היום, אף 
דמסתבר דכבוד היום עדיף מקידוש היום, מכל 
בלבד,  בפת  לו  די  היום  שלכבוד  אפשר  מקום 

ומן המותר יקנה לו יין לקידוש היום (מ"ב שם).
יז. יז.   ואפשר דדי לו בפת אחד, והמותר יקנה לו 
יין לקידוש היום, דלחם משנה אינו חובה כל כך 

(כה"ח סקט"ו, ועיין שעה"צ סקי"א).

עיקר אהבת השם יתברך לאברהם אבינו – בזכות 
טיב החינוך שמצוה לבניו וביתו אחריוטיב החינוך שמצוה לבניו וביתו אחריו

אמר השם יתעלה על אברהם אבינו עליו השלום אמר השם יתעלה על אברהם אבינו עליו השלום (בראשית יח, (בראשית יח, 
יט)יט): "כי ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, : "כי ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, 

על  ה'  הביא  למען  ומשפט,  צדקה  לעשות  ה'  דרך  על ושמרו  ה'  הביא  למען  ומשפט,  צדקה  לעשות  ה'  דרך  ושמרו 
אברהם את אשר דיבר עליו".אברהם את אשר דיבר עליו".

מבואר גודל החיבה והאהבה שאוהב השם יתברך לאברהם מבואר גודל החיבה והאהבה שאוהב השם יתברך לאברהם 
ואת  בניו  את  שמצוה  הנאמן,  החינוך  טיב  בשביל  ואת אבינו,  בניו  את  שמצוה  הנאמן,  החינוך  טיב  בשביל  אבינו, 
 – ומשפט.  צדקה  ובעשיית  ה',  דרך  בשמירת  אחריו  – ביתו  ומשפט.  צדקה  ובעשיית  ה',  דרך  בשמירת  אחריו  ביתו 
יתברך  השם  אומר  שבשבילה  כולנה,  על  עולה  המעלה  יתברך וזו  השם  אומר  שבשבילה  כולנה,  על  עולה  המעלה  וזו 
שאי אפשר לכסות מאברהם את אשר הוא עושה בהפיכת שאי אפשר לכסות מאברהם את אשר הוא עושה בהפיכת 
נאמנים  ביסודות  אחריו  וביתו  בניו  בהעמדת  כי  נאמנים סדום.  ביסודות  אחריו  וביתו  בניו  בהעמדת  כי  סדום. 
להשם ולתורתו, מוכיח את אהבתו ונאמנותו העצומה לדרך להשם ולתורתו, מוכיח את אהבתו ונאמנותו העצומה לדרך 
השם, שכן האדם מנחיל לבניו תמיד את הטוב ביותר כנודע. השם, שכן האדם מנחיל לבניו תמיד את הטוב ביותר כנודע. 
שדרשו  וכמו  מאד,  וחביבה  גדולה  החינוך  מצות  עצם  שדרשו גם  וכמו  מאד,  וחביבה  גדולה  החינוך  מצות  עצם  גם 
אל  "אמור  אל :  "אמור  וברש"י):  א,  כא  וברש"י)(ויקרא  א,  כא  (ויקרא  מקרא  חינוך  חובת  מקרא   חינוך  חובת  קיד.)  קיד.)(יבמות  (יבמות 

הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם וגו'". - שתי אמירות הללו הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם וגו'". - שתי אמירות הללו 
למה, להזהיר גדולים על הקטנים" ע"כ. וכן מקרא דמאכלות למה, להזהיר גדולים על הקטנים" ע"כ. וכן מקרא דמאכלות 
האסורות האסורות (ויקרא יא, מב)(ויקרא יא, מב): "לא תאכלום – לא תאכילום, להזהיר : "לא תאכלום – לא תאכילום, להזהיר 
מגדים  הפרי  האריך  וכבר  מגדים .  הפרי  האריך  וכבר  שם).  שם)(יבמות  (יבמות  הקטנים"  על  הקטנים" גדולים  על  גדולים 

(או"ח פתיחה הכוללת ח"ב ס"ק ט)(או"ח פתיחה הכוללת ח"ב ס"ק ט) בדיני מצוה זו לפרטיה עי"ש. בדיני מצוה זו לפרטיה עי"ש.

אבינו  אברהם  גבי  האמורה  זו  חינוך  במעלת  לתמוה  אבינו ויש  אברהם  גבי  האמורה  זו  חינוך  במעלת  לתמוה  ויש 
ע"ה: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו'", באיזה בנים ע"ה: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו'", באיזה בנים 
של  ללידתו  קדמה  סדום  של  הפיכתה  הלא  מדבר,  של הכתוב  ללידתו  קדמה  סדום  של  הפיכתה  הלא  מדבר,  הכתוב 
וצריך  הכתוב,  נתכוון  'בניו'  איזה  ועל  תמימה,  שנה  וצריך יצחק  הכתוב,  נתכוון  'בניו'  איזה  ועל  תמימה,  שנה  יצחק 

עיון.עיון.
זצוק"ל,  איש  החזון  מרן  שנשאל  מה  פי  על  בזה  זצוק"ל, והנראה  איש  החזון  מרן  שנשאל  מה  פי  על  בזה  והנראה 
זמן  בשנינותו:  וענה   – הילדים?  חינוך  מתחיל  גיל  זמן מאיזה  בשנינותו:  וענה   – הילדים?  חינוך  מתחיל  גיל  מאיזה 

מצות חינוך מתחיל עשר שנים לפני החתונה!...מצות חינוך מתחיל עשר שנים לפני החתונה!...
ויסוד הדבר, שהרי ברור ופשוט שמי שבעצמו אינו מחונך, ויסוד הדבר, שהרי ברור ופשוט שמי שבעצמו אינו מחונך, 
לא יתכן שיוכל לחנך אחרים... שכן אינו בתורת חינוך, ועצם לא יתכן שיוכל לחנך אחרים... שכן אינו בתורת חינוך, ועצם 
בחינוך  היא  חינוך  כל  ותחילת  החינוך,  מן  מופקעת  בחינוך מהותו  היא  חינוך  כל  ותחילת  החינוך,  מן  מופקעת  מהותו 

עצמי למשמעת עצמית בדבר שמחנך בו אחרים.עצמי למשמעת עצמית בדבר שמחנך בו אחרים.
משמעת  סדרי  הרגל  הנחלת  היא,  'חינוך'  שורש  משמעת ונקודת  סדרי  הרגל  הנחלת  היא,  'חינוך'  שורש  ונקודת 
תשוקת  ועצירת  בריסון  תשוקת וגדר,  ועצירת  בריסון  וגדר, 
חמדת החומר, הן מצד תאוות חמדת החומר, הן מצד תאוות 

הגוף, והן מצד המידות הקשות ככעס וגאווה ודומיהם. 
מוח  ולהיות  חומר,  על  צורה  להגביר  מרגיל  והחינוך 
יקבל.  מיד  הלב  שחושק  דבר  כל  ולא  הלב,  על  שליט 
הרי  זה,  יסוד  משולל  עצמו  המחנך  כאשר  כן  ואם   –
להשליט  מסוגל  אינו  ואם  חינוך,  מתורת  מופקע  הוא 
לחנך  הוא  יבוא  כיצד  עצמו,  בריסון  פנימית  לחנך 'משמעת'  הוא  יבוא  כיצד  עצמו,  בריסון  פנימית  'משמעת' 

אחרים.אחרים.
החינוך  צורת  שעיקר  החינוך,  בספרי  נודע  זה  החינוך ומטעם  צורת  שעיקר  החינוך,  בספרי  נודע  זה  ומטעם 
ובמה  האישית',  ב'דוגמא  היא  בלב,  רושם  ועושה  ובמה הפועלת  האישית',  ב'דוגמא  היא  בלב,  רושם  ועושה  הפועלת 
יותר  והרבה  המחנך.  הנהגת  מציאות  בעצם  החניך  יותר שרואה  והרבה  המחנך.  הנהגת  מציאות  בעצם  החניך  שרואה 
שחי  מה  את  כי  לעשות!  צריך  בחינוך,  לדבר  שצריך  שחי ממה  מה  את  כי  לעשות!  צריך  בחינוך,  לדבר  שצריך  ממה 
פנימה  בנפשו  ומחדיר  מכניס  הוא  בעיניו,  ורואה  פנימה החניך  בנפשו  ומחדיר  מכניס  הוא  בעיניו,  ורואה  החניך 
חייו.  ממציאות  הרחוקים  בעלמא  מדיבורים  יותר  חייו. הרבה  ממציאות  הרחוקים  בעלמא  מדיבורים  יותר  הרבה 
[כעין שאומרים העולם: 'תמונה אחת שווה אלפי מילים'...].[כעין שאומרים העולם: 'תמונה אחת שווה אלפי מילים'...].
ונבנה  מתחיל  חינוך  של  שעיקרו  יסוד,  מאותו  נובע  זה  של חינוך מתחיל ונבנה וכל  וכל זה נובע מאותו יסוד, שעיקרו 
בחינוך המחנך את עצמו, שבמילא מאחר שיהיה הוא עצמו בחינוך המחנך את עצמו, שבמילא מאחר שיהיה הוא עצמו 
אחריו.  ותלמידיו  בניו  גם  ממנו  וילמדו  יתחנכו  כבר  אחריו. מחונך,  ותלמידיו  בניו  גם  ממנו  וילמדו  יתחנכו  כבר  מחונך, 
תחתיו  עצמם  מצד  ונכנעים  בקרבתו,  עימו  חיים  תחתיו שהרי  עצמם  מצד  ונכנעים  בקרבתו,  עימו  חיים  שהרי 
תהיה  ובמילא  המחונכים,  ודרכיו  הנעימה  הנהגתו  תהיה לקלוט  ובמילא  המחונכים,  ודרכיו  הנעימה  הנהגתו  לקלוט 
'הדוגמא האישית' שיראו אצל המחנך נקלטת וחודרת בהם 'הדוגמא האישית' שיראו אצל המחנך נקלטת וחודרת בהם 

היטב פנימה.היטב פנימה.
החינוך,  בענין  איש  החזון  של  פסקו  יפה  מבואר  החינוך, ובזה  בענין  איש  החזון  של  פסקו  יפה  מבואר  ובזה 
עיקר  כל  שכן  החניך,  שנולד  בטרם  עוד  מתחיל  עיקר שעיקרו  כל  שכן  החניך,  שנולד  בטרם  עוד  מתחיל  שעיקרו 
ויסוד החינוך הוא במה שמחנך את עצמו, ומכין את עצמו ויסוד החינוך הוא במה שמחנך את עצמו, ומכין את עצמו 

אל החינוך שצריך לחנך את חניכיו.אל החינוך שצריך לחנך את חניכיו.
וניחא לפי זה מה שהזכיר הכתוב אצל אברהם אבינו ע"ה, וניחא לפי זה מה שהזכיר הכתוב אצל אברהם אבינו ע"ה, 
עוד בטרם שנולד יצחק, "כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת עוד בטרם שנולד יצחק, "כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת 
העת  כל  אבינו  אברהם  עצמו  שהכין  והיינו  אחריו".  העת ביתו  כל  אבינו  אברהם  עצמו  שהכין  והיינו  אחריו".  ביתו 
תמיד, שיהיה בעצם מהותו 'איש חינוך', לבניו וביתו אחריו, תמיד, שיהיה בעצם מהותו 'איש חינוך', לבניו וביתו אחריו, 
ואהבתיו  ידעתיו  ולכן  להיוולד.  העתיד  יצחק  בשביל  ואהבתיו גם  ידעתיו  ולכן  להיוולד.  העתיד  יצחק  בשביל  גם 
אהבה עזה, כי בכל העת מכין הוא ומעמיד את יסוד החינוך, אהבה עזה, כי בכל העת מכין הוא ומעמיד את יסוד החינוך, 
להיותו מוכן תמיד לעבודה זו: "אשר יצוה את בניו ואת ביתו להיותו מוכן תמיד לעבודה זו: "אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

אחריו, ושמרו דרך ה'".אחריו, ושמרו דרך ה'".
******

שמספרים  אחת,  עובדא  כאן  להביא  יש  הענין  שמספרים להמחשת  אחת,  עובדא  כאן  להביא  יש  הענין  להמחשת 
העולם, אשר בעיירה אחת היה עגלון זקן, שזה שנים רבות העולם, אשר בעיירה אחת היה עגלון זקן, שזה שנים רבות 
ממקום  ומסיעם  העיירה  בני  כל  את  בנאמנות  משרת  ממקום היה  ומסיעם  העיירה  בני  כל  את  בנאמנות  משרת  היה 
עליו  סמכו  וכולם  נאמנה,  מלאכתו  את  עשה  הוא  עליו למקום.  סמכו  וכולם  נאמנה,  מלאכתו  את  עשה  הוא  למקום. 

ועל ישרו.ועל ישרו.
האוהב  ונמרץ,  צעיר  אדם  הגיע  העיירה  ואל  היום  האוהב ויהי  ונמרץ,  צעיר  אדם  הגיע  העיירה  ואל  היום  ויהי 

מאד את מלאכת הסוסים, הוא קנה לו סוס ועגלה בריאים מאד את מלאכת הסוסים, הוא קנה לו סוס ועגלה בריאים 
זאת  משראה   – העיירה!  עגלון  במושכות  ותפס  זאת וחזקים,  משראה   – העיירה!  עגלון  במושכות  ותפס  וחזקים, 
העגלון הזקן, בא כנגדו בטענה ותלונה על שמשיג את גבולו העגלון הזקן, בא כנגדו בטענה ותלונה על שמשיג את גבולו 
ומקפח את פרנסתו. אך לעומתו טען הצעיר, שמחמת גילו ומקפח את פרנסתו. אך לעומתו טען הצעיר, שמחמת גילו 
המבוגר מתנהל הוא בעצלתיים, וכבר הגיע הזמן אשר עליו המבוגר מתנהל הוא בעצלתיים, וכבר הגיע הזמן אשר עליו 
להסיר את ידיו ממושכות העגלה, ולפי גילו וכוחותיו איננו להסיר את ידיו ממושכות העגלה, ולפי גילו וכוחותיו איננו 

מתאים כבר לתפקיד זה!מתאים כבר לתפקיד זה!
לנוכח דברים אלו, נענה הזקן ואמר: אולי יש צדק בדבריך, לנוכח דברים אלו, נענה הזקן ואמר: אולי יש צדק בדבריך, 
שמחמת גילי הגיע הזמן שעלי למסור את מושכות העגלה שמחמת גילי הגיע הזמן שעלי למסור את מושכות העגלה 
כי  עצמך,  את  להוכיח  אתה  צריך  אבל  הצעירים.  מן  כי לאחד  עצמך,  את  להוכיח  אתה  צריך  אבל  הצעירים.  מן  לאחד 
המלאכה.  את  שיודע  המתאים,  האדם  הוא  אתה  המלאכה. אמנם  את  שיודע  המתאים,  האדם  הוא  אתה  אמנם 
הנה אשאלך מספר שאלות, ותוכיח את כישוריך במלאכת הנה אשאלך מספר שאלות, ותוכיח את כישוריך במלאכת 
לא  שאם  עמך,  ואתנה  אקדים  אחד  תנאי  אולם  לא העגלונות.  שאם  עמך,  ואתנה  אקדים  אחד  תנאי  אולם  העגלונות. 
גבולי  את  להשיג  שלא  מבטיחני  אתה  הרי  במבחן,  גבולי תצליח  את  להשיג  שלא  מבטיחני  אתה  הרי  במבחן,  תצליח 

בעיירה, ואכן הלה הסכים לתנאו.בעיירה, ואכן הלה הסכים לתנאו.
התחיל העגלון הזקן במבחן ושאל אותו, אמור נא אחי: מה התחיל העגלון הזקן במבחן ושאל אותו, אמור נא אחי: מה 
הנך עושה באם בעת נסיעתך נקלעת אל תוך ביצה עמוקה הנך עושה באם בעת נסיעתך נקלעת אל תוך ביצה עמוקה 

וקשה, ואתה עומד תקוע עם הסוס והעגלה בתוך הבוץ?וקשה, ואתה עומד תקוע עם הסוס והעגלה בתוך הבוץ?
בחוזק  השוט  עם  להצליף  יש  שכזה  במקרה  הצעיר:  בחוזק ענה  השוט  עם  להצליף  יש  שכזה  במקרה  הצעיר:  ענה 
הבור  מן  עצמו  את  להוציא  שייאלץ  עד  הסוס,  של  גבו  הבור על  מן  עצמו  את  להוציא  שייאלץ  עד  הסוס,  של  גבו  על 

בשארית כוחותיו.בשארית כוחותיו.
- ומה תעשה אם גם זאת לא יועיל, ועדיין לא הצליח הסוס - ומה תעשה אם גם זאת לא יועיל, ועדיין לא הצליח הסוס 

לצאת?לצאת?
- במקרה זה, ענה האיש, אפנה את כל החפצים מן העגלה, - במקרה זה, ענה האיש, אפנה את כל החפצים מן העגלה, 
לסוס  לו  יקל  וכך  שבתוכה,  האנשים  את  גם  הצורך  לסוס ובעת  לו  יקל  וכך  שבתוכה,  האנשים  את  גם  הצורך  ובעת 
לסחוב החוצה את העגלה. ואם גם בכך לא יהיה די, אגש אף לסחוב החוצה את העגלה. ואם גם בכך לא יהיה די, אגש אף 
אני בעצמי עם שאר הנוסעים שבעגלה להושיט יד לעזרת אני בעצמי עם שאר הנוסעים שבעגלה להושיט יד לעזרת 

הסוס בסחיבת העגלה.הסוס בסחיבת העגלה.
- ומה תעשה, אם גם לאחר כל המאמצים והעצות שהזכרת, - ומה תעשה, אם גם לאחר כל המאמצים והעצות שהזכרת, 

עדיין תקועה העגלה עמוק בבוץ? הקשה הזקן.עדיין תקועה העגלה עמוק בבוץ? הקשה הזקן.
- בכהאי גוונא, אומר הצעיר, לא תהיה ברירה, כי אם לגשת - בכהאי גוונא, אומר הצעיר, לא תהיה ברירה, כי אם לגשת 
למקום קרוב ולהביא סוס נוסף לתגבורת, ולרתום גם אותו למקום קרוב ולהביא סוס נוסף לתגבורת, ולרתום גם אותו 
אל המלאכה, וכך בכוחות משותפים של כולם, בודאי תצא אל המלאכה, וכך בכוחות משותפים של כולם, בודאי תצא 

העגלה מן הביצה הקשה הזו.העגלה מן הביצה הקשה הזו.
תקועה  עדיין  המאמצים  כל  לאחר  אף  אם  תעשה  ומה  תקועה -  עדיין  המאמצים  כל  לאחר  אף  אם  תעשה  ומה   -
העגלה, וכמעט לא ניתן לחלץ את הסוס מטביעתו ברפש?העגלה, וכמעט לא ניתן לחלץ את הסוס מטביעתו ברפש?

כאן כבר נשאר הצעיר חסר אונים, לאחר שניצל כבר את כל כאן כבר נשאר הצעיר חסר אונים, לאחר שניצל כבר את כל 
העצות הידועות לו, וכל האפשרויות הקיימות, ולא ידע מה העצות הידועות לו, וכל האפשרויות הקיימות, ולא ידע מה 
ניתן לעשות עוד. או אז נענה ואמר לעגלון הזקן: אכן רואה ניתן לעשות עוד. או אז נענה ואמר לעגלון הזקן: אכן רואה 
הזאת,  הקשה  המלאכה  עם  להתמודד  מסוגל  שאינני  הזאת, אני  הקשה  המלאכה  עם  להתמודד  מסוגל  שאינני  אני 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ע˜י„˙ יˆח˜ – ˘ור˘ 'מסירו˙ נפ˘' בי˘ר‡ל!

עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם 
(אבות ה, ג)(אבות ה, ג), וגדול שבכולם הוא נסיון העקידה., וגדול שבכולם הוא נסיון העקידה.

בעקידת  בה  יש  גדולה  מה  העולם,  תמיהת  בעקידת מפורסמת  בה  יש  גדולה  מה  העולם,  תמיהת  מפורסמת 
אברהם  של  ביותר  הקשה  כניסיון  שנחשבת  אברהם יצחק,  של  ביותר  הקשה  כניסיון  שנחשבת  יצחק, 
אבינו, הלא כמה אלפים ורבבות מפשוטי עמך ישראל אבינו, הלא כמה אלפים ורבבות מפשוטי עמך ישראל 
הגם  השם.  קידוש  על  הדורות  במשך  נפשם  הגם שמסרו  השם.  קידוש  על  הדורות  במשך  נפשם  שמסרו 
בעצמו,  יתברך  השם  מפי  מפורש  ציווי  קיבלו  בעצמו, שלא  יתברך  השם  מפי  מפורש  ציווי  קיבלו  שלא 
ואברהם מצווה ועומד בדבר מפי עליון, והוא רק עקדו ואברהם מצווה ועומד בדבר מפי עליון, והוא רק עקדו 

ליצחק ולא שחטו.ליצחק ולא שחטו.
מידת  כח  עצם  שכל  הקדושים,  בספרים  ביארו  מידת ברם  כח  עצם  שכל  הקדושים,  בספרים  ביארו  ברם 
הזקן  אבינו  בישראל  והשריש  נטע  נפש'  הזקן 'מסירות  אבינו  בישראל  והשריש  נטע  נפש'  'מסירות 
שמסרו  העקידות  כל  שורש  שמשם  העקידה,  שמסרו בניסיון  העקידות  כל  שורש  שמשם  העקידה,  בניסיון 
אותו  שעמד  ואלמלא  הדורות.  בכל  נפשם  את  אותו ישראל  שעמד  ואלמלא  הדורות.  בכל  נפשם  את  ישראל 
מסירות  ענין  בישראל  שייך  היה  לא  זה  בניסיון  מסירות זקן  ענין  בישראל  שייך  היה  לא  זה  בניסיון  זקן 
ו,  ו, (דברים  (דברים  בנו  להתקיים  זו  מידה  בנו  השריש  והוא  בנו נפש,  להתקיים  זו  מידה  בנו  השריש  והוא  נפש, 
ה)ה) "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך", אמן. "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך", אמן.

• ~ • ~ •
הרה"ק הרה"ק בעל 'ברכת אברהם' מסלונים זצוק"לבעל 'ברכת אברהם' מסלונים זצוק"ל, היה רגיל , היה רגיל 
לספר עובדא נוראה מגודל אהבת ה'מסירות נפש' של לספר עובדא נוראה מגודל אהבת ה'מסירות נפש' של 
מאוד,  עליו  אהוב  היה  המעשה  זה  טיב  קמאי,  מאוד, חסידי  עליו  אהוב  היה  המעשה  זה  טיב  קמאי,  חסידי 

והיה מתלהב ביקוד אש קודש בדרך סיפורו.והיה מתלהב ביקוד אש קודש בדרך סיפורו.
• ~ • ~ •

אחד החסידים החשובים אחד החסידים החשובים בלעכוויטשבלעכוויטש, היה הנגיד החסיד , היה הנגיד החסיד 
המפורסם הנקרא: המפורסם הנקרא: 'רבי מאיר מירער','רבי מאיר מירער', על שם מוצאו מן  על שם מוצאו מן 
היותו  מלבד  שכן  שולחנות,  לשתי  זכה  הוא  היותו .  מלבד  שכן  שולחנות,  לשתי  זכה  הוא  מירמיר.  העיר העיר 
גביר עשיר בעל הון רב, היה בעיקר איש חסיד תלמיד גביר עשיר בעל הון רב, היה בעיקר איש חסיד תלמיד 
חכם מופלג העובד את קונו באהבה עצומה, כדרכם של חכם מופלג העובד את קונו באהבה עצומה, כדרכם של 
חסידי לעכעוויטש בימים ההם, שהתפרסמו בעבודתם חסידי לעכעוויטש בימים ההם, שהתפרסמו בעבודתם 
שעות  כמה  שנמשכו  רם  בקול  ובתפילותיהם  שעות הנעלית  כמה  שנמשכו  רם  בקול  ובתפילותיהם  הנעלית 

ביום.ביום.
תקופה  מדי  לרבו,  רבות  מגיע  היה  מירער  מאיר  תקופה ר'  מדי  לרבו,  רבות  מגיע  היה  מירער  מאיר  ר' 
את  מצא  שם  הרחוקה,  ללעכעוויטש  'נסיעה'  את ערך  מצא  שם  הרחוקה,  ללעכעוויטש  'נסיעה'  ערך 
תלמידי  עליון  חסידי  חבורת  בסגל  נפשו  אהבה  תלמידי אשר  עליון  חסידי  חבורת  בסגל  נפשו  אהבה  אשר 
בעל  בהיותו   – בעל   בהיותו   – זצוק"ל.  מלעכוויטש  מרדכי  רבי  זצוק"ל.הרה"ק  מלעכוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק 
ארוכים  שבועות  לשהות  באפשרותו  היה  ארוכים אמצעים  שבועות  לשהות  באפשרותו  היה  אמצעים 
דירה  בית  לעצמו  שרכש  לאחר  דמהימנותא,  דירה בצילא  בית  לעצמו  שרכש  לאחר  דמהימנותא,  בצילא 

נאה ומרווח בלעכוויטש סמוך לחצר הקודש.נאה ומרווח בלעכוויטש סמוך לחצר הקודש.
היה לו לרבי מאיר מירער משרת נאמן, היה זה בחור גוי היה לו לרבי מאיר מירער משרת נאמן, היה זה בחור גוי 
צעיר שעמד תמיד לשמשו בכל עת, הוא ניהל בחכמה צעיר שעמד תמיד לשמשו בכל עת, הוא ניהל בחכמה 

בנסיעותיו  ואף  הגדול,  הבית  ענייני  כל  את  בנסיעותיו ובמסירות  ואף  הגדול,  הבית  ענייני  כל  את  ובמסירות 
העסקים  בניהול  לעזרתו  צמוד  היה  למקום  העסקים ממקום  בניהול  לעזרתו  צמוד  היה  למקום  ממקום 
מאיר,  לרבי  גוי  אותו  נקשר  השנים  במשך  מאיר, המסועפים.  לרבי  גוי  אותו  נקשר  השנים  במשך  המסועפים. 
מאיר  רבי  ותהלוכותיו.  מנהגיו  כל  את  היטב  מאיר והכיר  רבי  ותהלוכותיו.  מנהגיו  כל  את  היטב  והכיר 
שילם את שכרו ביד רחבה, הוא הרוויח 'משכורת' נאה שילם את שכרו ביד רחבה, הוא הרוויח 'משכורת' נאה 
בתור  לעצמו  שמר  שקיבל  הכסף  כל  ואת  בתור במלאכתו,  לעצמו  שמר  שקיבל  הכסף  כל  ואת  במלאכתו, 
בחור,  בתור  כמעט  לו  היו  לא  הוצאות  כאשר  בחור, 'חיסכון',  בתור  כמעט  לו  היו  לא  הוצאות  כאשר  'חיסכון', 
דר  היה  שבו  הבית,  מבעל  קיבל  הצטרכויותיו  כל  דר ואת  היה  שבו  הבית,  מבעל  קיבל  הצטרכויותיו  כל  ואת 

בקביעות.בקביעות.
לאחר שנים של עבודה בנאמנות הצטבר תחת ידו סכום לאחר שנים של עבודה בנאמנות הצטבר תחת ידו סכום 
לחפש  החל  הוא  לביתו.  הוא  גם  לעשות  והחליט  לחפש הגון,  החל  הוא  לביתו.  הוא  גם  לעשות  והחליט  הגון, 
זיווגו,  את  מצא  מהרה  ועד  מתאים,  'שידוך'  זיווגו, לעצמו  את  מצא  מהרה  ועד  מתאים,  'שידוך'  לעצמו 
את  סיים  חתונתו  לקראת  ביתו.  את  והקים  את התחתן  סיים  חתונתו  לקראת  ביתו.  את  והקים  התחתן 
בעיר  לגור  ועבר  במיר,  מאיר  ר'  של  באחוזתו  בעיר עבודתו  לגור  ועבר  במיר,  מאיר  ר'  של  באחוזתו  עבודתו 
מסוים  במסחר  כספו  מיטב  את  השקיע  שם  מסוים אחרת,  במסחר  כספו  מיטב  את  השקיע  שם  אחרת, 
בביתו  שרכש  והנאמנות  היושרה  בעסקיו.  חיל  בביתו ועשה  שרכש  והנאמנות  היושרה  בעסקיו.  חיל  ועשה 
של ר' מאיר במיר, עיצבו את אופיו ומידותיו הישרים, של ר' מאיר במיר, עיצבו את אופיו ומידותיו הישרים, 

ומצא את מקומו בין שועי עולם מן השורה הראשונה.ומצא את מקומו בין שועי עולם מן השורה הראשונה.
קשריו עם ר' מאיר מירער מיטיבו לא נותקו גם לאחר קשריו עם ר' מאיר מירער מיטיבו לא נותקו גם לאחר 
שהתחתן, מלבד קשרי המסחר שביניהם היה ר' מאיר שהתחתן, מלבד קשרי המסחר שביניהם היה ר' מאיר 
תמיד מסייע בעדו בכל עת מצוא, והוא הכיר לו מאוד תמיד מסייע בעדו בכל עת מצוא, והוא הכיר לו מאוד 
גודל  לשער  ובנקל  רגליו,  על  שהעמידו  כך  על  גודל טובה  לשער  ובנקל  רגליו,  על  שהעמידו  כך  על  טובה 

הקידוש השם שנעשה מזה.הקידוש השם שנעשה מזה.
• ~ • ~ •

לרגלי  מנסיעותיו  באחת  נקלע  מאיר  ורבי  היום  לרגלי ויהי  מנסיעותיו  באחת  נקלע  מאיר  ורבי  היום  ויהי 
מסחרו אל אותה עיר בה גר הגוי דנן משמשו לשעבר, מסחרו אל אותה עיר בה גר הגוי דנן משמשו לשעבר, 
כפי  ומרווח  טוב  אכסניא  מקום  מצא  שלא  כפי ובהיות  ומרווח  טוב  אכסניא  מקום  מצא  שלא  ובהיות 
ידע  שם  הגוי,  של  הידיים  רחב  לביתו  פנה  לו,  ידע הנצרך  שם  הגוי,  של  הידיים  רחב  לביתו  פנה  לו,  הנצרך 

שימצא אכסניא נאה.שימצא אכסניא נאה.
והנכבד,  החשוב  האורח  לקראת  מאוד  שמח  והנכבד, הגוי  החשוב  האורח  לקראת  מאוד  שמח  הגוי 
ממש  הוא  הגדול,  בביתו  שלמה  קומה  עבורו  ממש והקציב  הוא  הגדול,  בביתו  שלמה  קומה  עבורו  והקציב 
רם  אורחו  על  נעימה  אווירה  להשרות  כדי  מגדרו  רם יצא  אורחו  על  נעימה  אווירה  להשרות  כדי  מגדרו  יצא 
המעלה, ושאלו כל העת במה יוכל עוד להטיב עמו. רבי המעלה, ושאלו כל העת במה יוכל עוד להטיב עמו. רבי 
מאיר נהנה ממקום האכסניה שהסתדר על הצד היותר מאיר נהנה ממקום האכסניה שהסתדר על הצד היותר 
טוב, ובמשך היום עסק בענייני עסקיו שהתקדמו כראוי טוב, ובמשך היום עסק בענייני עסקיו שהתקדמו כראוי 

וכיאות.וכיאות.
מדי  לקום  היתה  ימימה  מימים  מאיר  ר'  של  מדי דרכו  לקום  היתה  ימימה  מימים  מאיר  ר'  של  דרכו 
לילה בחצות, וכדרכם של חסידי קמאי התיישב לארץ לילה בחצות, וכדרכם של חסידי קמאי התיישב לארץ 
בעריכת 'תיקון חצות' בבכייה ובהתעוררות, ולאחר מכן בעריכת 'תיקון חצות' בבכייה ובהתעוררות, ולאחר מכן 
שחרית  תפילת  עד  הקדושה  בתורה  בהתמדה  שחרית לעסוק  תפילת  עד  הקדושה  בתורה  בהתמדה  לעסוק 

"בכל דרכיך דעהו""בכל דרכיך דעהו"
כדי  באוטובוס  בודדת  נסיעה  עבור  כסף  כדי אפילו  באוטובוס  בודדת  נסיעה  עבור  כסף  אפילו 

להגיע לעבודה לא היה ברשותי.  להגיע לעבודה לא היה ברשותי.  
עצרתי  מה,  ויהי  לוקח  איני  שהלוואות  עצרתי מכיוון  מה,  ויהי  לוקח  איני  שהלוואות  מכיוון 
לצומת  אותי  הסיע  הראשון  הטרמפ  לצומת טרמפים.  אותי  הסיע  הראשון  הטרמפ  טרמפים. 

מרכזי משם ניסיתי להתקדם בעזרת טרמפ נוסף.מרכזי משם ניסיתי להתקדם בעזרת טרמפ נוסף.
לכיוון  מבט  העפתי  מוכר,  קול  בשמי  קרא  לכיוון לפתע  מבט  העפתי  מוכר,  קול  בשמי  קרא  לפתע 
לאוטובוס  הממתין  שלי  הבוס  ניצב  ומולי  לאוטובוס הקול  הממתין  שלי  הבוס  ניצב  ומולי  הקול 
עבורי  גם  שילם  שהבוס  כמובן  לעבודה.  עבורי בדרכו  גם  שילם  שהבוס  כמובן  לעבודה.  בדרכו 

והגענו לעבודה יחדיו ובזמן.והגענו לעבודה יחדיו ובזמן.
שהספיקה  משכורתי  את  קיבלתי  כבר  יום  שהספיקה באותו  משכורתי  את  קיבלתי  כבר  יום  באותו 

עבור החודש הבא...עבור החודש הבא...
בעל המעשה: ה. ש.בעל המעשה: ה. ש.

חסד ברגלחסד ברגל
דפיקות  נשמעו  הסוכות  חג  כניסת  לפני  דפיקות שעה  נשמעו  הסוכות  חג  כניסת  לפני  שעה 
בדלת, בדלת עמדו אנשים זרים שבקשו להשאיל בדלת, בדלת עמדו אנשים זרים שבקשו להשאיל 
לנו"  "אין  להגיד  שהספקתי  לפני  עוד  לחג.  לנו" מזרון  "אין  להגיד  שהספקתי  לפני  עוד  לחג.  מזרון 
מזרון  להם  ישלחו  בשמחה  כי  אשתי  מזרון השיבה  להם  ישלחו  בשמחה  כי  אשתי  השיבה 

לדירתם.לדירתם.
תיכף ביקשה כי אתן להם את המזרון שלה. תיכף ביקשה כי אתן להם את המזרון שלה. 

"ועל מה תניחי את ראשך?!" שאלתי"ועל מה תניחי את ראשך?!" שאלתי
דירה  ששכרו  באנשים  מדובר  כי  הבינה  כבר  דירה היא  ששכרו  באנשים  מדובר  כי  הבינה  כבר  היא 
מהמתוכנן  נפשות  יותר  עם  והגיעו  לחג  מהמתוכנן בבניין  נפשות  יותר  עם  והגיעו  לחג  בבניין 
אין  כי  לה  להסביר  ניסיתי  נוסף.  מזרון  אין וצריכים  כי  לה  להסביר  ניסיתי  נוסף.  מזרון  וצריכים 
עם  מראש  שבאו  אנשים  עבור  לסבול  מצוה  עם לה  מראש  שבאו  אנשים  עבור  לסבול  מצוה  לה 
יותר נפשות מהמתוכנן...  אך היא איתנה בדעתה יותר נפשות מהמתוכנן...  אך היא איתנה בדעתה 
השיבה: "צדקה תציל ממוות! אם אנשים דופקים השיבה: "צדקה תציל ממוות! אם אנשים דופקים 

שעה לפני החג נותנים ולא מפסידים מזה."שעה לפני החג נותנים ולא מפסידים מזה."
כמובן שהתקפלתי והבאתי להם את המזרון.כמובן שהתקפלתי והבאתי להם את המזרון.

סיר  בסמוך,  שגרה  הסבתא  אצל  אכלנו  החג  סיר בליל  בסמוך,  שגרה  הסבתא  אצל  אכלנו  החג  בליל 
השנתיים  בן  בני  רגלי  על  ונשפך  מעד  רותח  השנתיים מרק  בן  בני  רגלי  על  ונשפך  מעד  רותח  מרק 
וגרם לו לכוויה חמורה, סבתא תיכף מיהרה להגיש וגרם לו לכוויה חמורה, סבתא תיכף מיהרה להגיש 
עור  על  נכבדה  שכבה  ומרחה  כוויות  נגד  עור משחה  על  נכבדה  שכבה  ומרחה  כוויות  נגד  משחה 

התינוק.  התינוק.  
עלינו  כיצד  לברר  החובש  של  לביתו  מיהרתי  עלינו אני  כיצד  לברר  החובש  של  לביתו  מיהרתי  אני 
החובש  הורה  הרבה  לשמחתי  בכוויה?  החובש לטפל  הורה  הרבה  לשמחתי  בכוויה?  לטפל 
והוסיף  הסבתא  של  המשחה  את  בדיוק  והוסיף למשוח  הסבתא  של  המשחה  את  בדיוק  למשוח 

הוראות מדויקות לטיפול.הוראות מדויקות לטיפול.
הסתבר שסבתה קנתה את המשחה עבור נכד אחר הסתבר שסבתה קנתה את המשחה עבור נכד אחר 
נשארה  וכך  החג  קודם  שבועיים  קלות  נשארה שנכווה  וכך  החג  קודם  שבועיים  קלות  שנכווה 
הטיפול  שאילולי  בבני  מידי  לטיפול  המשחה  הטיפול לה  שאילולי  בבני  מידי  לטיפול  המשחה  לה 

המהיר היה מצבו מחמיר מאוד.המהיר היה מצבו מחמיר מאוד.
תורה,  שמחת  לאחר  עד  בדיוק  הספיקה  תורה, המשחה  שמחת  לאחר  עד  בדיוק  הספיקה  המשחה 

וב"ה לא נשאר כמעט זכר לכוויה.וב"ה לא נשאר כמעט זכר לכוויה.
להישפך  אמור  היה  בני  רגלי  על  שנשפך  להישפך המרק  אמור  היה  בני  רגלי  על  שנשפך  המרק 
מעד  השניה  ובמאית  גופו  כל  על  הטבע  מעד בדרך  השניה  ובמאית  גופו  כל  על  הטבע  בדרך 
הרגשנו  ב"ה.  ברגליו  רק  ונכווה  פלאי  באופן  הרגשנו ונפל  ב"ה.  ברגליו  רק  ונכווה  פלאי  באופן  ונפל 
שזכות החסד של המזרון היא שעמדה לנו לשמירה שזכות החסד של המזרון היא שעמדה לנו לשמירה 

עליונה.עליונה.
בעל המעשה: ב. ר.בעל המעשה: ב. ר.

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ויהי אחר הדברים האלה, והאלקים נסה את אברהם וגו', קח 
נא את בנך את יחידך אשר אהבת וגו'" (כב, א-ב)
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אבל אולי תואיל נא בטובך ללמדני אתה, כיצד באמת יוצאים אבל אולי תואיל נא בטובך ללמדני אתה, כיצד באמת יוצאים >
מתוך הסבך הקשה הזה? – כי אמנם רואה אני שהפסדתי את מתוך הסבך הקשה הזה? – כי אמנם רואה אני שהפסדתי את 
מלשרת  נואש  אומר  איני  עדיין  אבל  זו,  בעיירה  כאן  מלשרת משרתי  נואש  אומר  איני  עדיין  אבל  זו,  בעיירה  כאן  משרתי 
במצב  לעשות  מה  לדעת  אני  ומבקש  אחרת,  בעיירה  במצב כעגלון  לעשות  מה  לדעת  אני  ומבקש  אחרת,  בעיירה  כעגלון 

שכזה?שכזה?
נענה הזקן במתק לשונו ואמר לו: האמת אומר, כי גם אני כזקן נענה הזקן במתק לשונו ואמר לו: האמת אומר, כי גם אני כזקן 
ביש  במצב  לעשות  עוד  ניתן  מה  יודע  אינני  במלאכה  ביש ורגיל  במצב  לעשות  עוד  ניתן  מה  יודע  אינני  במלאכה  ורגיל 
היודע  מנוסה  כעגלון  ברור!  אני  יודע  אחד  דבר  ברם  היודע שכזה...  מנוסה  כעגלון  ברור!  אני  יודע  אחד  דבר  ברם  שכזה... 
שצריך  שכזו...  הסתבכות  של  משמעותה  מהי  היטב  שצריך ומכיר  שכזו...  הסתבכות  של  משמעותה  מהי  היטב  ומכיר 
אלפי  באלף  ולהיזהר  שבעולם  המאמצים  כל  את  אלפי לעשות  באלף  ולהיזהר  שבעולם  המאמצים  כל  את  לעשות 
אזהרות מראש, שלא להיקלע למצב מביש שכזה, שאין ממנו אזהרות מראש, שלא להיקלע למצב מביש שכזה, שאין ממנו 

תקומה אחר כך!תקומה אחר כך!
שאנו  החינוך'  'טיב  לענין  הדברים,  וקולעים  תואמים  שאנו כמה  החינוך'  'טיב  לענין  הדברים,  וקולעים  תואמים  כמה 
להיות  צריכה  ההורים  של  והחכמה  העבודה  שעיקר  להיות עסוקים,  צריכה  ההורים  של  והחכמה  העבודה  שעיקר  עסוקים, 
הדרך  להכין  חלילה,  הבוץ  אל  הבן  ייכנס  בטרם  הדרך מתחילה,  להכין  חלילה,  הבוץ  אל  הבן  ייכנס  בטרם  מתחילה, 
לפניו כראוי וכיאות. ואף עוד בטרם זכה האדם להביא הבנים לפניו כראוי וכיאות. ואף עוד בטרם זכה האדם להביא הבנים 
ומזומן  מוכן  להיות  שאפשר,  מה  בכל  עצמו  את  יכין  ומזומן לעולם,  מוכן  להיות  שאפשר,  מה  בכל  עצמו  את  יכין  לעולם, 
אל התפקיד כנדרש, שבבוא העת יידע אל נכון לכוון את הדרך אל התפקיד כנדרש, שבבוא העת יידע אל נכון לכוון את הדרך 
חלילה  עצמו  את  ימצא  שלא  כדי   – מופלגה.  בזהירות  חלילה היטב  עצמו  את  ימצא  שלא  כדי   – מופלגה.  בזהירות  היטב 
הוא  נזכרים,  אז  רק  שאם  הבוץ...  בתוך  עמוק  הימים  מן  הוא ביום  נזכרים,  אז  רק  שאם  הבוץ...  בתוך  עמוק  הימים  מן  ביום 
אפשר  ואי  ניתן  לא  כמעט  שלפעמים  עד  מדי,  מאוחר  אפשר כבר  ואי  ניתן  לא  כמעט  שלפעמים  עד  מדי,  מאוחר  כבר 

להיחלץ משם, השם ישמרנו.להיחלץ משם, השם ישמרנו.



כוותיקין. – גם כאן בבית האכסניה לא שינה ממנהגו, כוותיקין. – גם כאן בבית האכסניה לא שינה ממנהגו, 
בכרכרתו  עמו  נושא  היה  ההכרחיים  ספריו  בכרכרתו את  עמו  נושא  היה  ההכרחיים  ספריו  את 
ההדורה לכל מקום, וכך התגבר כארי מדי לילה עם ההדורה לכל מקום, וכך התגבר כארי מדי לילה עם 

חצות והחל בסדרי עבודתו בקודש.חצות והחל בסדרי עבודתו בקודש.
אמירת  באמצע  הלילות,  באחד  לארץ  ביושבו  אמירת והנה  באמצע  הלילות,  באחד  לארץ  ביושבו  והנה 
תיקון חצות, הופתע לראות את הגוי בעל הבית נכנס תיקון חצות, הופתע לראות את הגוי בעל הבית נכנס 
את  כנראה  זכר  הגוי  לילה. –  באישון  לחדרו  את פתאום  כנראה  זכר  הגוי  לילה. –  באישון  לחדרו  פתאום 
תיקון  הוא  עורך  זו  שבשעה  וידע  יומו  וסדר  תיקון מנהגיו  הוא  עורך  זו  שבשעה  וידע  יומו  וסדר  מנהגיו 
חצות בבכיות ודמעות, ובחר להפתיעו דוקא בשעה חצות בבכיות ודמעות, ובחר להפתיעו דוקא בשעה 

זו.זו.
פניו  נשתנו  אחת  בבת  ולפתע  החדר,  אל  נכנס  פניו הגוי  נשתנו  אחת  בבת  ולפתע  החדר,  אל  נכנס  הגוי 
רח"ל,  גדול  'צלם'  מחיקו  שלף  הוא  לקצה,  רח"ל, מקצה  גדול  'צלם'  מחיקו  שלף  הוא  לקצה,  מקצה 
ובידו השניה אחז 'סכין קצבים' גדולה! ובקול מאיים ובידו השניה אחז 'סכין קצבים' גדולה! ובקול מאיים 
צעק: הקשב נא היטב! באם הנך משתווה לצלם זה צעק: הקשב נא היטב! באם הנך משתווה לצלם זה 
'שוחט'  אני  הרי  משתחווה  אינך  באם  אך  טוב,  'שוחט' הרי  אני  הרי  משתחווה  אינך  באם  אך  טוב,  הרי 

אותך בסכין זו כאן ועכשיו!אותך בסכין זו כאן ועכשיו!
לא  הוא  נפשו,  עומק  עד  הזדעזע  מירער  מעיר  לא רבי  הוא  נפשו,  עומק  עד  הזדעזע  מירער  מעיר  רבי 
הוא  לרדת...  גוי  יכול  המדרגה  שפל  לאיזה  הוא האמין  לרדת...  גוי  יכול  המדרגה  שפל  לאיזה  האמין 
מירר בבכי בבקשת תחנונים להצלת נפשו, אבל הגוי מירר בבכי בבקשת תחנונים להצלת נפשו, אבל הגוי 
לשמוע  אבה  ולא  נוראה  באכזריות  כנגדו  לשמוע התאכזר  אבה  ולא  נוראה  באכזריות  כנגדו  התאכזר 

כלום, רק אחת בפיו, או משתחווה או נשחט!כלום, רק אחת בפיו, או משתחווה או נשחט!
• ~ • ~ •

בראותו כי כלתה אליו הרעה, פנה ר' מאיר אל הגוי בראותו כי כלתה אליו הרעה, פנה ר' מאיר אל הגוי 
בשנים,  רבות  זה  היטב  אותי  אתה  מכיר  הרי  בשנים, ואמר:  רבות  זה  היטב  אותי  אתה  מכיר  הרי  ואמר: 
הטמא  הצלם  לזה  אשתחווה  שלא  אתה  הטמא ויודע  הצלם  לזה  אשתחווה  שלא  אתה  ויודע 

רק  אבקשך  ואופן,  פנים  בשום 
השנים  כל  על  טובה  הכרת  כאות 
את  שתקיים  עמך,  שהטבתי 
המוות,  לפני  האחרונה  בקשתי 
כדי  שעות  שלש  כעת  לי  נא  כדי הנח  שעות  שלש  כעת  לי  נא  הנח 
היטב  נפשי  ואת  עצמי  את  היטב להכין  נפשי  ואת  עצמי  את  להכין 
ורחימו  בדחילו  נפשי  את  ורחימו למסור  בדחילו  נפשי  את  למסור 

על קידוש השם!על קידוש השם!
מקובל  כאשר  לבקשה,  נענה  מקובל הגוי  כאשר  לבקשה,  נענה  הגוי 
לבקשתו  להיענות  הגויים  בין  לבקשתו גם  להיענות  הגויים  בין  גם 
הוא  למוות,  הנידון  של  הוא האחרונה  למוות,  הנידון  של  האחרונה 
בכבלי  ורגליו  ידיו  את  אפוא  בכבלי אזק  ורגליו  ידיו  את  אפוא  אזק 
ברזל, אל מול פניו הניח את הסכין ברזל, אל מול פניו הניח את הסכין 
היטב,  מושחזת  כשהיא  היטב, הגדולה  מושחזת  כשהיא  הגדולה 

ויצא מן החדר.ויצא מן החדר.
התיישב  הגדול  העובד  מאיר  התיישב רבי  הגדול  העובד  מאיר  רבי 
ותשובתו  תפילותיו  את  ותשובתו לערוך  תפילותיו  את  לערוך 
לחייו  האחרונות  השעות  לחייו בשלוש  האחרונות  השעות  בשלוש 

עלי אדמות, לא ניתן לתאר את גודל הבכייה הנוראה עלי אדמות, לא ניתן לתאר את גודל הבכייה הנוראה 
שנשמעה מחדרו, ועבודתו העצומה בדמעות שליש שנשמעה מחדרו, ועבודתו העצומה בדמעות שליש 

באותן שלש שעות בקעה רקיעים.באותן שלש שעות בקעה רקיעים.
בסילודין,  מאיר  רבי  התקדש  שעות  שלוש  בסילודין, באותם  מאיר  רבי  התקדש  שעות  שלוש  באותם 
קידוש  על  להיעקד  עצומה  באהבה  עצמו  את  קידוש להכין  על  להיעקד  עצומה  באהבה  עצמו  את  להכין 
התנא  של  מאמרו  את  היטב  זכר  הוא  יתברך.  התנא שמו  של  מאמרו  את  היטב  זכר  הוא  יתברך.  שמו 
שסרקו  בשעה  נשמתו  כשיצאה  שסרקו   בשעה  נשמתו  כשיצאה  עקיבא  עקיבארבי  רבי  האלקי האלקי 
ימי  "כל  ימי :  "כל  סא:):  סא:)(ברכות  (ברכות  ברזל  של  במסרקות  בשרו  ברזל את  של  במסרקות  בשרו  את 
'בכל נפשך, אפילו נוטל הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך, אפילו נוטל  הייתי מצטער על פסוק זה 
את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו" עי"ש. את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו" עי"ש. 
החינוך  החינוךספר  ספר  דברי  את  ושוב  שוב  לעצמו  שינן  דברי הוא  את  ושוב  שוב  לעצמו  שינן  הוא 
הזהב:  וז"ל  השם,  קידוש  מצות  הזהב: בשורש  וז"ל  השם,  קידוש  מצות  בשורש  רצו)  רצו) (מצוה  (מצוה 

"שורש מצוה זו ידוע, כי האדם לא נברא רק לעבוד "שורש מצוה זו ידוע, כי האדם לא נברא רק לעבוד 
בוראו, ומי שאינו מוסר גופו על עבודת אדוניו איננו בוראו, ומי שאינו מוסר גופו על עבודת אדוניו איננו 
עבד טוב. והרי בני אדם ימסרו נפשותם על אדוניהם, עבד טוב. והרי בני אדם ימסרו נפשותם על אדוניהם, 
קל וחומר על מצות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך קל וחומר על מצות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא" עכ"ל. הוא" עכ"ל. 
שתתקבל  שעות,  באותם  מאיר  רבי  אפוא  שתתקבל התחנן  שעות,  באותם  מאיר  רבי  אפוא  התחנן 
מוכן  היה  השני  ומצד  ה'.  לפני  אשה  כקרבן  מוכן נפשו  היה  השני  ומצד  ה'.  לפני  אשה  כקרבן  נפשו 
ועומד בשמחה גדולה מאוד באהבה וברצון למות על ועומד בשמחה גדולה מאוד באהבה וברצון למות על 

קידוש שמו יתברך!קידוש שמו יתברך!
אל  הגוי  נכנס  המוקצבות  השעות  שלושת  אל כעבור  הגוי  נכנס  המוקצבות  השעות  שלושת  כעבור 
החדר, והנה התהפכו פניו לבלי הכר, הוא נראה רגוע החדר, והנה התהפכו פניו לבלי הכר, הוא נראה רגוע 
ושליו וכשחיוך קטן נסוך על שפתיו תפס את הסכין ושליו וכשחיוך קטן נסוך על שפתיו תפס את הסכין 
בידו, וחתך בעזרתה את הכבלים שאזק בהם את רבי בידו, וחתך בעזרתה את הכבלים שאזק בהם את רבי 

מאיר, והכריז בשמחה: הנך משוחרר!מאיר, והכריז בשמחה: הנך משוחרר!
עתה?  קרה  מה  מאוד,  גדלה  מאיר  ר'  של  עתה? פליאתו  קרה  מה  מאוד,  גדלה  מאיר  ר'  של  פליאתו 
הולך  מה  קסבר?  מאי  ולבסוף  קסבר  מאי  הולך מעיקרא  מה  קסבר?  מאי  ולבסוף  קסבר  מאי  מעיקרא 

כאן?כאן?
פתח הגוי והסביר:פתח הגוי והסביר:

טובה  הכרת  כלפיך  חש  שהנני  עידן  זה  טובה האמת,  הכרת  כלפיך  חש  שהנני  עידן  זה  האמת, 
מעודי,  אותי  שכלכלת  הוא  אתה  הלא  מעודי, עצומה,  אותי  שכלכלת  הוא  אתה  הלא  עצומה, 
והעמדת אותי על הרגליים, כל העושר הגדול הפרוס והעמדת אותי על הרגליים, כל העושר הגדול הפרוס 
בביתך  שהרווחתי  הממון  מן  הכל  עיניך  לנגד  בביתך כאן  שהרווחתי  הממון  מן  הכל  עיניך  לנגד  כאן 
על  לך  להודות  אוכל  ובמה  כיצד  ידעתי  לא  על הגדול!  לך  להודות  אוכל  ובמה  כיצד  ידעתי  לא  הגדול! 
כל הטוב אשר גמלת עמדי, כלום חסר מבית הנגיד? כל הטוב אשר גמלת עמדי, כלום חסר מבית הנגיד? 
ובכל מתנה שאביא לך לא אוכל לבטא עומק תודתי ובכל מתנה שאביא לך לא אוכל לבטא עומק תודתי 

אליך! אליך! 
אך זאת זכרתי מאותם שנים רבות שעשיתי בביתך אך זאת זכרתי מאותם שנים רבות שעשיתי בביתך 
בבחרותי, שתמיד דיברת אודות אהבת ה' שצריך לכך בבחרותי, שתמיד דיברת אודות אהבת ה' שצריך לכך 
מסירות נפש! פעמים רבות כשהייתי משרת לפניכם, מסירות נפש! פעמים רבות כשהייתי משרת לפניכם, 
והן  משפחתך,  בני  במחיצת  וחג  שבת  בסעודות  והן הן  משפחתך,  בני  במחיצת  וחג  שבת  בסעודות  הן 
לעת  מעת  שהתכנסו  החסידים  בחבורת  לעת בהיותך  מעת  שהתכנסו  החסידים  בחבורת  בהיותך 
בביתך שבמיר, או בחצר הקודש בלעכוויטש, תמיד בביתך שבמיר, או בחצר הקודש בלעכוויטש, תמיד 
איש  שצריך  נפש  המסירות  אודות  שיחתכם  איש נסבה  שצריך  נפש  המסירות  אודות  שיחתכם  נסבה 

יהודי להיות מוכן למסור נפשו באהבה!יהודי להיות מוכן למסור נפשו באהבה!
שאהבה  ביותר  הגדול  הדבר  שזהו  כן,  אם  שאהבה ידעתי  ביותר  הגדול  הדבר  שזהו  כן,  אם  ידעתי 
נפשך, למסור נפש על קידוש השם! – לפיכך בחרתי נפשך, למסור נפש על קידוש השם! – לפיכך בחרתי 
לזכותך  בשבילך...  ביותר  הנאה  הפרס  את  לזכותך עבורך  בשבילך...  ביותר  הנאה  הפרס  את  עבורך 
גדולות  למדרגות  הגעת  שבוודאי  זו,  גדולה  גדולות במצווה  למדרגות  הגעת  שבוודאי  זו,  גדולה  במצווה 
את  שהכנת  שעות  שלש  את באותם  שהכנת  שעות  שלש  באותם 
 – כראוי!  נפש  למסירות  – עצמך  כראוי!  נפש  למסירות  עצמך 

ובזאת גמלתי עמך טובה רבה!ובזאת גמלתי עמך טובה רבה!
• ~ • ~ •

הברכת  כשסיים  הפעמים  הברכת באחד  כשסיים  הפעמים  באחד 
טיב  לספר  זצוק"ל  טיב אברהם  לספר  זצוק"ל  אברהם 
מאוד  התלהב  זה,  נורא  מאוד מעשה  התלהב  זה,  נורא  מעשה 
הבין  ערל  גוי  אפילו  הבין באומרו:  ערל  גוי  אפילו  באומרו: 
ביותר  הגדול  והפרס  ביותר שהמתנה  הגדול  והפרס  שהמתנה 
שניתן להעניק ליהודי, היא הזכות שניתן להעניק ליהודי, היא הזכות 

להיהרג על קידוש השם!להיהרג על קידוש השם!
וסיים שיחתו בזעקה מנהמת לב:וסיים שיחתו בזעקה מנהמת לב:

משתוקק  כמה  עולם,  של  משתוקק ריבונו  כמה  עולם,  של  ריבונו 
קדושת  על  נפשי  את  למסור  קדושת אני  על  נפשי  את  למסור  אני 

שמך!שמך!
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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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