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ואת בלעם בן בעור ואת בלעם בן בעור 
הרגו בחרבהרגו בחרב

קיבל  הרשע  שבלעם  העונש  על  מסופר  קיבל בפרשתנו  הרשע  שבלעם  העונש  על  מסופר  בפרשתנו 
הקב"ה  הרי  כי  להבין  צריך  ובאמת  בחרב,  הקב"ה שהרגוהו  הרי  כי  להבין  צריך  ובאמת  בחרב,  שהרגוהו 
לא ציוה להרגו אבל בכל זאת הרגוהו, ומדוע? רש"י לא ציוה להרגו אבל בכל זאת הרגוהו, ומדוע? רש"י 
שכר  ליטול  (למדין)  שם  הלך  'בלעם  מסביר:  שכר הק'  ליטול  (למדין)  שם  הלך  'בלעם  מסביר:  הק' 
עשרים וארבעה אלף שהפיל מישראל בעצתו, ויצא עשרים וארבעה אלף שהפיל מישראל בעצתו, ויצא 
ממדין לקראת ישראל ומשיאן עצה רעה, אמר להם ממדין לקראת ישראל ומשיאן עצה רעה, אמר להם 
אם כשהייתם ששים רבוא לא יכולתם להם, ועכשיו אם כשהייתם ששים רבוא לא יכולתם להם, ועכשיו 
רש"י  דברי  ע"פ  להילחם'?  באים  אתם  אלף  רש"י בי"ב  דברי  ע"פ  להילחם'?  באים  אתם  אלף  בי"ב 
ענשו של בלעם היה על העצה הרעה שבא להשיא ענשו של בלעם היה על העצה הרעה שבא להשיא 
בליבם,  להכניס  שרצה  הקרירות  ועל  בליבם, לישראל  להכניס  שרצה  הקרירות  ועל  לישראל 
להכניס  שרצה  הקרירות  על  נענש,  כך  על  להכניס ובאמת  שרצה  הקרירות  על  נענש,  כך  על  ובאמת 
בלב הלוחמים, כי כשיוצאים למלחמה או לכל דבר בלב הלוחמים, כי כשיוצאים למלחמה או לכל דבר 
לקלקל  יכול  הוא  קרירות,  ומכניס  אחד  ובא  לקלקל מצווה  יכול  הוא  קרירות,  ומכניס  אחד  ובא  מצווה 

ולקרר את כולם.ולקרר את כולם.
ה'ארחות  של  דבריו  את  להביא  ראוי  זה  ה'ארחות ובעניין  של  דבריו  את  להביא  ראוי  זה  ובעניין 
צדיקים' בשער השמחה וז"ל: 'יש עוד שמחה ושחוק צדיקים' בשער השמחה וז"ל: 'יש עוד שמחה ושחוק 
בעבודת  שזהיר  במי  שמשחק  מי  כגון  מאוד,  בעבודת רע  שזהיר  במי  שמשחק  מי  כגון  מאוד,  רע 
רעות:  ארבע  בזה  ויש  מצוותיו,  ומקיים  רעות: השי"ת  ארבע  בזה  ויש  מצוותיו,  ומקיים  השי"ת 
האחת - שהוא מחשיך נפשו מאור המצוות, כשהוא האחת - שהוא מחשיך נפשו מאור המצוות, כשהוא 
המצוות  יתגנו  אז  המצוות,  במקיימי  ומשחק  המצוות מואס  יתגנו  אז  המצוות,  במקיימי  ומשחק  מואס 
בעיניו. השניה - כי אולי מתוך השחוק ימנע הצדיק בעיניו. השניה - כי אולי מתוך השחוק ימנע הצדיק 
מצדקותיו, כי לא יוכל לסבול השחוק. השלישית - מצדקותיו, כי לא יוכל לסבול השחוק. השלישית - 
לא  השי"ת,  בדרכי  ללכת  ניסו  לא  אשר  אנשים  לא כי  השי"ת,  בדרכי  ללכת  ניסו  לא  אשר  אנשים  כי 
יוכלו לעשות תשובה מפני השחוק, וילכו בחושך כל יוכלו לעשות תשובה מפני השחוק, וילכו בחושך כל 
מחברו  שמונע  די  לא  המשחק  שזה  ונמצא  מחברו ימיהם,  שמונע  די  לא  המשחק  שזה  ונמצא  ימיהם, 
רב טוב הצפון לצדיקים, אלא שמוריד אותו לשאול רב טוב הצפון לצדיקים, אלא שמוריד אותו לשאול 
המחטיא  עונש  בכלל  הזה  המשחק  והנה  המחטיא תחתית,  עונש  בכלל  הזה  המשחק  והנה  תחתית, 
את הרבים. הרביעית - שדומה לליסטים העומד על את הרבים. הרביעית - שדומה לליסטים העומד על 
למלך,  דורון  המביאים  רגלי  וקוצץ  דרכים,  למלך, פרשת  דורון  המביאים  רגלי  וקוצץ  דרכים,  פרשת 
הלא זה שונאו ואויבו של המלך ורעתו רבה מאוד'!הלא זה שונאו ואויבו של המלך ורעתו רבה מאוד'!

וכמה עלינו להיזהר שלא נהיה חלילה מאויבי המלך וכמה עלינו להיזהר שלא נהיה חלילה מאויבי המלך 
וכשרואים בן או תלמיד, ואפילו חבר שנוהג במנהג וכשרואים בן או תלמיד, ואפילו חבר שנוהג במנהג 
טוב, צריך להיזהר מאוד שלא לצננו וללעוג לו, אלא טוב, צריך להיזהר מאוד שלא לצננו וללעוג לו, אלא 
שלא  במעשיו,  ולתמוך  ולחזקו  לעודדו  יש  שלא להיפך,  במעשיו,  ולתמוך  ולחזקו  לעודדו  יש  להיפך, 
נהיה חלילה מתלמידיו של בלעם הרשע, וכשננהג כן נהיה חלילה מתלמידיו של בלעם הרשע, וכשננהג כן 
אולי נזכה שיקויים בנו 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.אולי נזכה שיקויים בנו 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.

        (עפ"י  טיב התורה-מטות)(עפ"י  טיב התורה-מטות)
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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

ושרי  האלפים  שרי  הצבא  לאלפי  אשר  הפקדים  משה  אל  ושרי ויקרבו  האלפים  שרי  הצבא  לאלפי  אשר  הפקדים  משה  אל  ויקרבו 
המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל  ויאמרו  המלחמה המאות:  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל  ויאמרו  המאות: 
אשר  איש  ה'  קרבן  את  ונקרב  איש:  ממנו  נפקד  ולא  בידנו  אשר אשר  איש  ה'  קרבן  את  ונקרב  איש:  ממנו  נפקד  ולא  בידנו  אשר 
מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו 

לפני ה' : לפני ה' : (לא, מח - נ) (לא, מח - נ) 
על  הוא  כאן  האמור  הכפרה  שענין  שם  מביא  וכומז,  ד"ה  על וברש"י  הוא  כאן  האמור  הכפרה  שענין  שם  מביא  וכומז,  ד"ה  וברש"י 

הרהורי עבירה שהיה להם בעת שהלכו למלחמה. הרהורי עבירה שהיה להם בעת שהלכו למלחמה. 
שעה  באותה  נזקקו  לה  הכפרה  ענין  מהו  לב  לשום  ראוי  שעה והנה  באותה  נזקקו  לה  הכפרה  ענין  מהו  לב  לשום  ראוי  והנה 
ולהילחם  לבוא  הגבורה  מפי  נצטוו  הרי  עבירה,  הרהורי  ולהילחם מחמת  לבוא  הגבורה  מפי  נצטוו  הרי  עבירה,  הרהורי  מחמת 
אנשים  מאתכם  החלצו  אנשים   מאתכם  החלצו  ג)  ג)(לא,  (לא,  הגבורה  מפי  למשה  כנאמר  הגבורה במדין,  מפי  למשה  כנאמר  במדין, 
לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין, והרי ידע הקב''ה שאם לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין, והרי ידע הקב''ה שאם 
יבואו בני ישראל להילחם במדין יתגרו בנותיהם בבני ישראל, וכמו יבואו בני ישראל להילחם במדין יתגרו בנותיהם בבני ישראל, וכמו 
שעשו כבר וגרמו מה שגרמו, ובכל זאת ציוה השי''ת להילחם בהם, שעשו כבר וגרמו מה שגרמו, ובכל זאת ציוה השי''ת להילחם בהם, 
ונמצא שמצות המלחמה היתה כעין הוראת שעה לדחות מחמתה ונמצא שמצות המלחמה היתה כעין הוראת שעה לדחות מחמתה 
לאו דלא תתורו, ואף אם נכשלו לא היה עליהם להביא כפרה, שהרי לאו דלא תתורו, ואף אם נכשלו לא היה עליהם להביא כפרה, שהרי 

על מנת כן ניצטוו, ולמה ראו לנכון להביא כפרה. על מנת כן ניצטוו, ולמה ראו לנכון להביא כפרה. 
אך לאמיתו של דבר, כשנתבונן בדברי חכמינו ז''ל נווכח שאכן זהו אך לאמיתו של דבר, כשנתבונן בדברי חכמינו ז''ל נווכח שאכן זהו 
חטא  על  דוקא  אינו  התשובה  שענין  והיינו  התשובה,  מעניני  חטא חלק  על  דוקא  אינו  התשובה  שענין  והיינו  התשובה,  מעניני  חלק 
שעבר עליו האדם מתוך בחירתו ורצונו העצמי, אלא אף על דבר שעבר עליו האדם מתוך בחירתו ורצונו העצמי, אלא אף על דבר 
בכל  עליו,  האשמה  להטיל  אפשר  ואי  בידו  נתונה  הבחירה  בכל שאין  עליו,  האשמה  להטיל  אפשר  ואי  בידו  נתונה  הבחירה  שאין 
זאת הוה התשובה לעת כזאת חלק מחובתו כלפי בוראו, ואף שעל זאת הוה התשובה לעת כזאת חלק מחובתו כלפי בוראו, ואף שעל 
כיוצא בזה אמרו כיוצא בזה אמרו (עבודה זרה ג.)(עבודה זרה ג.) שאין הקב''ה בא בטרוניא עם בריותיו,  שאין הקב''ה בא בטרוניא עם בריותיו, 
בכל זאת לא נפטר מידי תשובה, כי הן אמת שהחטא היה בהכרח, בכל זאת לא נפטר מידי תשובה, כי הן אמת שהחטא היה בהכרח, 
מכל מקום ניתן לו בחירה בענין התשובה, וככל שביכולתו לעשותה מכל מקום ניתן לו בחירה בענין התשובה, וככל שביכולתו לעשותה 
בכל  כי  לדעת,  ועליו  בזה,  להתרפות  לו  וחלילה  בזה,  הוא  בכל מחוייב  כי  לדעת,  ועליו  בזה,  להתרפות  לו  וחלילה  בזה,  הוא  מחוייב 
ולתקנו,  לשוב  מקום  לו  וכשנותנים  בנפשו,  פגם  החטא  גרם  ולתקנו, אופן  לשוב  מקום  לו  בנפשו, וכשנותנים  פגם  החטא  גרם  אופן 

והוא אינו שת לבו לכך, ודאי יתלו הקולר בצאורו. והוא אינו שת לבו לכך, ודאי יתלו הקולר בצאורו. 
ענין זה רואים אנו בדברי חכמינו ז''ל גם על כללות המין האנושי, ענין זה רואים אנו בדברי חכמינו ז''ל גם על כללות המין האנושי, 
ואף לא מחמת הוראת שעה כעין מלחמה זו, דאיתא בגמרא ואף לא מחמת הוראת שעה כעין מלחמה זו, דאיתא בגמרא (עירובין (עירובין 
יג:) יג:) תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו 

אומרים:  והללו  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  אומרים: אומרים:  והללו  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח  אומרים: 
נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם 
במעשיו.  יפשפש   - שנברא  עכשיו  משנברא,  יותר  נברא  במעשיו. שלא  יפשפש   - שנברא  עכשיו  משנברא,  יותר  נברא  שלא 

ואמרי לה: ימשמש במעשיו. ואמרי לה: ימשמש במעשיו. 
שלש  רב,  אמר  עמרם  רב  אמר  שלש   רב,  אמר  עמרם  רב  אמר  קסד:)  בתרא  קסד:)(בבא  בתרא  (בבא  בגמרא  מצינו  בגמרא עוד  מצינו  עוד 
תפילה  ועיון  עבירה  הרהור  יום,  בכל  מהן  ניצול  אדם  אין  תפילה עבירות  ועיון  עבירה  הרהור  יום,  בכל  מהן  ניצול  אדם  אין  עבירות 

ולשון הרע.ולשון הרע.
השי''ת  ידע  האדם  שנברא  בעת  שגם  אנו  רואים  המאמרים  השי''ת באלו  ידע  האדם  שנברא  בעת  שגם  אנו  רואים  המאמרים  באלו 
שלא יהיה צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כבר מתחילת שלא יהיה צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כבר מתחילת 
האדם  ביכולת  יהיה  לא  שבו  מצב  להיווצר  עלול  כי  ידע  האדם הבריאה  ביכולת  יהיה  לא  שבו  מצב  להיווצר  עלול  כי  ידע  הבריאה 
הרע,  היצר  הוא  עליון  מלאך  מול  במלחמה  לעמוד  מחומר  הרע, הקרוץ  היצר  הוא  עליון  מלאך  מול  במלחמה  לעמוד  מחומר  הקרוץ 

אך בכל זאת ברא את האדם, כי ידע שבסופו של דבר נותן בידו כח אך בכל זאת ברא את האדם, כי ידע שבסופו של דבר נותן בידו כח 
אשר  את  ולתקן  מעונו  להיטהר  ביכולתו  יהיה  ידה  שעל  אשר התשובה  את  ולתקן  מעונו  להיטהר  ביכולתו  יהיה  ידה  שעל  התשובה 

פגם, וכעצת חכמינו ז''ל במאמרם הנזכר 'יפשפש במעשיו'. פגם, וכעצת חכמינו ז''ל במאמרם הנזכר 'יפשפש במעשיו'. 
שיהיה  עשה  לא  ולמה  ככה,  ה'  עשה  מה  על  השואל,  ישאל  שיהיה ואם  עשה  לא  ולמה  ככה,  ה'  עשה  מה  על  השואל,  ישאל  ואם 
ומה  בדרכו,  שימעוד  מבלי  יצרו,  מול  לעמוד  לאדם  היכולת  ומה תמיד  בדרכו,  שימעוד  מבלי  יצרו,  מול  לעמוד  לאדם  היכולת  תמיד 
לתקנו  זוכה  ושוב  ממדרגתו  ויורד  נכשל  שהאדם  בכך  יש  לתקנו תועלת  זוכה  ושוב  ממדרגתו  ויורד  נכשל  שהאדם  בכך  יש  תועלת 
בתשובה והתחזקות, הרי יותר יתרבה כבוד שמים אם יעמוד תמיד בתשובה והתחזקות, הרי יותר יתרבה כבוד שמים אם יעמוד תמיד 
איתן מבלי לזוז מרצון בוראו, ומה תועלת יש בדבר שיבוא האדם איתן מבלי לזוז מרצון בוראו, ומה תועלת יש בדבר שיבוא האדם 

לידי כך. לידי כך. 
התושבה לשאלה זו מובא בספרים הקדושים, גם בהם מבואר רבות התושבה לשאלה זו מובא בספרים הקדושים, גם בהם מבואר רבות 
עליה  בני  גם  נוחלים  לפעם  שמפעם  הוא  דבריהם  ותוכן  זה,  עליה ענין  בני  גם  נוחלים  לפעם  שמפעם  הוא  דבריהם  ותוכן  זה,  ענין 
איזה ירידה במדרגתם, וכמה וכמה סיבות נאמרו על כך, אך הדבר איזה ירידה במדרגתם, וכמה וכמה סיבות נאמרו על כך, אך הדבר 
הכולל כל הסיבות היא ענין 'ירידה לצורך עליה' והוא, כי לפעמים הכולל כל הסיבות היא ענין 'ירידה לצורך עליה' והוא, כי לפעמים 
חפצים מן השמים לזכות לאדם מישראל במעלה ובמדרגה שעדיין חפצים מן השמים לזכות לאדם מישראל במעלה ובמדרגה שעדיין 
ידה  על  וזוכה  מדרגה  לאיזה  זכה  כה  שבין  הלה  אך  בה,  זכה  ידה לא  על  וזוכה  מדרגה  לאיזה  זכה  כה  שבין  הלה  אך  בה,  זכה  לא 
כן  על  אשר  להתעלות,  כך  כל  משתוקק  אינו  השמים,  מן  כן להארה  על  אשר  להתעלות,  כך  כל  משתוקק  אינו  השמים,  מן  להארה 
ומחמת  שעה,  אותה  עד  זכה  לה  מדרגה  אותה  את  ממנו  ומחמת נוטלים  שעה,  אותה  עד  זכה  לה  מדרגה  אותה  את  ממנו  נוטלים 
שרואה  ומאחר  גדול,  ובהסתר  בחשכות  עצמו  את  הוא  מוצא  שרואה כן  ומאחר  גדול,  ובהסתר  בחשכות  עצמו  את  הוא  מוצא  כן 
הוא את מצבו, גורם לו הדבר להתאמץ בעבודת שמים בהתאמצות הוא את מצבו, גורם לו הדבר להתאמץ בעבודת שמים בהתאמצות 
ויתר  שאת  ביתר  להתעלות  לבסוף  זוכה  אכן  זה  ידי  ועל  ויתר יתירה,  שאת  ביתר  להתעלות  לבסוף  זוכה  אכן  זה  ידי  ועל  יתירה, 
שרצו  מדרגה  באותה  יגיעתו  בזכות  אותו  מזכים  השמים  ומן  שרצו אז,  מדרגה  באותה  יגיעתו  בזכות  אותו  מזכים  השמים  ומן  אז, 

מלכתחילה לזכותו. מלכתחילה לזכותו. 
כל  את  באמת  משקיעים  אשר  לאלה  במיוחד  ניכר  זה  כל ענין  את  באמת  משקיעים  אשר  לאלה  במיוחד  ניכר  זה  ענין 
בירידה  לפעמים  מרגישים  שהם  כראוי,  ה'  בעבודת  ורובם  בירידה ראשם  לפעמים  מרגישים  שהם  כראוי,  ה'  בעבודת  ורובם  ראשם 
פתאומית התוקפת אותם בשיא פריחתם בעבודת ה', והרי זה להם פתאומית התוקפת אותם בשיא פריחתם בעבודת ה', והרי זה להם 
למורת רוח גדולה, אחרי כל מאמציהם הבלתי נלאים, והתעוררותם למורת רוח גדולה, אחרי כל מאמציהם הבלתי נלאים, והתעוררותם 
הגדולה עד מאד. אך באמת על ירע לבבם בזה, כי כך היא דרכה של הגדולה עד מאד. אך באמת על ירע לבבם בזה, כי כך היא דרכה של 
תורה, עליות רצופות מביאות בכנפיהן גם ירידות, בבחינת 'ירידה תורה, עליות רצופות מביאות בכנפיהן גם ירידות, בבחינת 'ירידה 

לצורך עליה', ולא תיתכן עליה נוספת אלמלי יש ירידה.לצורך עליה', ולא תיתכן עליה נוספת אלמלי יש ירידה.
אכן תכלית אותה נפילה היא כדי להרבות כבוד שמים, כי על ידי אכן תכלית אותה נפילה היא כדי להרבות כבוד שמים, כי על ידי 
שיתעלה האדם תהיה גם עבודתו לבוראו במעלה יתירה, אך אותה שיתעלה האדם תהיה גם עבודתו לבוראו במעלה יתירה, אך אותה 
שעה היא בגדר סכנה להאדם המתנסה, כי מאידך נמצא לפעמים שעה היא בגדר סכנה להאדם המתנסה, כי מאידך נמצא לפעמים 
הוא  ופורש  לפתותו  הזדמנות  כאן  מוצא  לאדם  לו  האורב  הוא שהיצר  ופורש  לפתותו  הזדמנות  כאן  מוצא  לאדם  לו  האורב  שהיצר 
את מצודתו להפילו בה, ועד שהאדם זוכה לכבוש אותו ולהתגבר את מצודתו להפילו בה, ועד שהאדם זוכה לכבוש אותו ולהתגבר 
אשר  נפילה  אותה  וזוהי  ח''ו,  בנפשו  לחבל  היצר  זה  עלול  אשר נגדו,  נפילה  אותה  וזוהי  ח''ו,  בנפשו  לחבל  היצר  זה  עלול  נגדו, 

נעשית בהכרח שלא מתוך כוונה עליונה תחילה. נעשית בהכרח שלא מתוך כוונה עליונה תחילה. 
תחת  מסתתר  מת  שעה  באותה  לדעת  האדם  על  מוטל  כן  תחת ועל  מסתתר  מת  שעה  באותה  לדעת  האדם  על  מוטל  כן  ועל 
אותה מסוה של חשכות, ושזוהי דרכה של עולם, וצריך לעבוד על אותה מסוה של חשכות, ושזוהי דרכה של עולם, וצריך לעבוד על 
זה ולהתגבר, ולא להתייאש ולהתפתות לעצת היצר באותה שעה זה ולהתגבר, ולא להתייאש ולהתפתות לעצת היצר באותה שעה 
קשה, ואם אכן יתחזק באותה שעה קשה יזכה ויתקיים בו מאמר קשה, ואם אכן יתחזק באותה שעה קשה יזכה ויתקיים בו מאמר 

הכתוב הכתוב (משלי כד, טז) (משלי כד, טז) שבע יפול צדיק – וקם!שבע יפול צדיק – וקם!
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משנכנס אב ממעטין בשמחהמשנכנס אב ממעטין בשמחה
סי'  (שו"ע  בשמחה  ממעטין  אב  משנכנס  א.א.   
שאין  דהיינו  שפי'  שם  מ"ב  ועי'  ס"א,  תקנ"א 

ממה  שימעט  דהיינו  וי"א  כלל,  בו  שמחין 
שדרכו לנהוג בשאר הימים, עי' שעה"צ שם). 

של  המולד  משעת  דהיינו  שכתבו  ויש  ב.ב.   
חודש אב דריע מזליה (פמ"ג בא"א סק"ב). 

ימים  בעשרה  מלשמוח  נזהר  שהוא  מי  ג.ג.  
אלו, יזכה לעשרת הדברים שעתיד הקב"ה 
לחדש לעתיד לבוא, כדאיתא במדרש רבה 

סדר בא פט''ו (כה"ח סק"א). 
ד.ד.   מה שרגילין לקרוא שם החודש מנחם 
אי"ה  לזה  שנזכה  נחמה  לשם  הוא  אב, 

בקרוב בימינו (ערוה"ש סי' קכ"ו סט"ז).
מזכירין  ואין  הרחמים  אב  אומרים  אין  ה.ה.  
נשמות בשבת מברכין אב, או בשבת שחל 

בו ראש חודש אב (מ"ב סי' רפ"ד סקט"ז).
תענית צדיקיםתענית צדיקים

צדיקים,  תענית  הוא  אב  חודש  ראש  ו.ו.  
וראוי  הכהן,  אהרן  בו  שמת  יום  שהוא 
חודש,  ראש  שהוא  אע"פ  בו  להתענות 
על  יחמיר  נפש  ובעל  בו,  יתענו  שלא  וי"א 
עצמו אם אפשר לו, ומ"מ טוב שלא ישלים 

התענית (שו"ע סי' תק"פ סעי' א' ב' ובמ"ב שם).
ישראל שיש לו דין עם נכריישראל שיש לו דין עם נכרי

יראה  נכרי,  עם  דין  לו  שיש  ישראל  ז.ז.   
שמזלו  זה  בחודש  עמו  מלדון  להשתמט 
עד  ועכ"פ  אלול,  חודש  ראש  עד  והיינו  רע, 
עד  דדי  הזוהר  משמעות  שכן  באב,  תשעה 

לאחר תשעה באב (שו"ע שם ובמ"ב ושעה"צ). וי"א 
היו  לא  שכן  אפשר,  ודאי  באב  ט"ו  דאחר 
באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים 
וכיום הכיפורים, ואתיא יו"ט ואפסקיה, ונסו 
יגון ואנחה, ששון ושמחה ישיגו (הגהות חת"ס, 

בא"ח דברים ס"א).

להימנע ממצב סכנה בימים אלולהימנע ממצב סכנה בימים אלו
אלו  בימים  מלעשות  להימנע  כדאי  ח.ח.  
בו  שחל  בשבוע  ועכ"פ  דחוף,  שאינו  ניתוח 
תשעה באב, ואם אין קושי בדבר טוב למנוע 

כבר מי"ז בתמוז (מבית לוי). 
מלטוס  להימנע  ראוי  האפשר  ובמידת  ט.ט.  
נסיעות  שבזמנינו  ואע"פ  הימים,  בתשעת 
כאן  יש  מ"מ  יום,  שבכל  מעשים  הם  כאלו 
ואין  הגומל,  עליה  שמברכים  סכנה  משום 
לו לאדם להכניס עצמו לספק סכנה בימים 

אלו (הלי"ש פי"ד סכ"ד, מבית לוי). 
משא ומתןמשא ומתן

ממעטין  התענית  עד  חודש  מראש  י.י.  
במשא ובמתן (שו"ע סי' תקנ"א ס"ב).

יא.יא.  ונחלקו הפוסקים בדבר, י"א דלא אמרו 
שמחה,  שגורם  ומתן  במשא  אלא  למעט 
וכיו"ב,  חופה  וצרכי  כסף  כלי  קניית  כגון 
אינו  כאלו  בכלים  ונותן  שנושא  מי  כן  ועל 
להסרסור  ואף  לעכו"ם,  כ"א  למכרם  רשאי 
בפרהסיא,  בעיר  אותן  שישא  כדאי  אינו 
שאר  אבל  להרואים,  שמחה  שמביא  מפני 
משא ומתן אין צריך למעט כלל. וי"א דצריך 
אלא  יעסוק  ולא  ומתן,  משא  בכל  למעט 

כשיש  לא  אם  פרנסתו,  לכדי  שצריך  במה 
יריד שמצוי אז לקנות יותר בזול דאז מותר 
(מ"ב  האבד  לדבר  שנחשב  משום  ענין,  בכל 

סקי"א ושעה"צ שם).

שהכל  משום  זה,  בכל  להקל  נהגו  ובזמנינו 
להחמיר  יש  ומ"מ  פרנסתינו,  לכדי  נחשב 

במשא ומתן של שמחה (מ"ב שם).
או  מקרר  כגון  החשובים,  דברים  שאר  יב.יב.  
ומתן  כמשא  נחשבים  וכיו"ב,  וריהוט  מזגן 
מן  מאד  סובל  שהוא  מי  ומ"מ  שמחה.  של 
לו  להקל  אפשר  חולה,  בגדר  והוא  החום 

בקניית מזגן (מבית לוי, הליכות אבן ישראל).
תשעת  קודם  הללו  הדברים  קנה  אם  יג.יג.  
מותר  למוכר,  הכסף  שילם  וכבר  הימים 
אבן  (הליכות  הימים  בתשעת  גם  לביתו  לקבלו 

ישראל).

בכלים  אפילו  מותר,  כלים  שכירות  יד.יד.  
שאסור לקנותם (שם).

טו.טו.  ויש מקומות שנהגו שלא לעסוק בימים 
היא  דזו  ואף  כלל,  ומתן  משא  בשום  אלו 
אפשר  הדיעות,  לכל  הדין  מן  שלא  חומרא 
הרוצה  ולפיכך  וגדר,  סייג  משום  כן  שעשו 
התרה.  צריך  ה"ז  ומתן  במשא  שם  לעסוק 
וכל זה רק לענין המנהג ההוא שאין עוסקין 
כלל במשא ומתן, דזה המנהג אינו מן הדין, 
ועל כן מהני עכ"פ התרה אף במקום שנהגו 
כן, אבל במקום שנהגו כדיעה השניה דלעיל 
שממעטין בכל משא ומתן ואפילו אינו של 
שמחה, חייבין לנהוג כן, ואינו מועיל התרה, 

הפוסקים  כדעת  אבותיהם  קיבלו  דכבר 
המג"א  בשם  סקי"א  שם  (שעה"צ  הדין  מן  כן  דס"ל 

וש"א). 

אסור,  ענין  בכל  חדשים  בגדים  קניית  טז.טז.  
ואפילו אין בדעתו ללבשם עד לאחר תשעה 
ג"כ  שאסור  בגדים  מכיבוס  גרע  דלא  באב, 
תשעה  קודם  ללבשם  בדעתו  אין  אם  אף 

באב (שו"ע שם ס"ז ובמ"ב שם).
יז.יז.  מי שאין לו מנעלים המיוחדים לתשעה 
אב,  חודש  ראש  קודם  לקנותן  ושכח  באב 
מותר לקנותן גם בתוך שבוע שחל בו תשעה 
באב, כיון שקשה לו לילך יחף בפוזמקאות 
בלבד (אג"מ ח"ג סי' פ'). ויש שכתבו עוד משום 
טוב  לכתחלה  ומ"מ  לאבילות.  זכר  שהוא 
תבוא  והמחמיר  הכיפורים,  ביום  שיחדשם 

עליו ברכה (כה"ח סקצ"ו).
דאסור  וה"ה  לקנותם,  שאסור  וי"א  יח.יח.  
ללבשם בתשעה באב אם לא לבשם קודם 
אותם  מדד  כבר  אם  אמנם  חודש,  ראש 
(הליכות  להקל  אפשר  הקנייה  בשעת  בחנות 

אבן ישראל).

בימים  חדשים  תפילין  לקנות  מותר  יט.יט.  
בגד,  ואינו  מצוה  של  חפץ  שהוא  כיון  אלו, 
אף  שאסור  מסתבר  בגד  שהוא  וטלית 

שלובשין אותו רק למצוה (אג"מ ח"ג סי' פ').
כ.כ.  מותר ליתן מתנה לחתן בר מצוה וכיו"ב 
עצמו  באב  תשעה  ביום  אך  אלו,  בימים 
(מבית  מתנה  אז  ליתן  שאין  האחרונים  כתבו 

לוי).

בגודל מעלת אמירת תיקון חצות
מלוכה,  עיר  מלך  מקדש  על  ההתאבלות  של  הכללי  הענין  מלבד 

ישנו ענין מיוחד של אמירת תיקון חצות.
הזדמנות  האדם,  עבור  איפה  מהווה  חצות  תיקון  אמירת  שעת 
מיוחדת לעריכת חשבון נפש על הריחוק הגדול שנוצר בעוה"ר מאז 
חרבה מקדשינו, ריחוק שגדל והולך יותר ויותר מחמת רוב העונות 
רח"ל, וראוי ונכון שבחדא מחתא עם בכייתו על חורבן הבית, גם כן 
יבכה ויתאונן על ניתוק הקשר ההדוק שהיה בין ישראל לאביהם 
שבשמים עד שנחרב הבית, שבו נפסק החיבור על ידי חומת ברזל, 
שחרב  "מיום  אלעזר  רבי  שאמר  ע"ב)  לב  (ברכות  בגמרא  וכדאיתא 
שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  ברזל  חומת  נפסקה  המקדש  בית 
שנאמר (יחזקאל ד ג) ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל 
ומחריפה  מחמירה  והולכת,  גוברת  זו  והפסקה  העיר",  ובין  בינך 
את  המסתיר  ואיום,  נורא  פנים  הסתר  גורמת  והיא  לשנה,  משנה 
והנהגתו  בהשגחתו  האמונה  אור  ואת  בעולם,  ית"ש  מלכותו  הוד 

הפרטית של בורא העולם, בכל דבר וענין, קטן כגדול.
זאת לפנים בישראל, שצדיקים, חסידים ואנשי מעשה נוהגים היו 
והתעוררות,  בכי  מתוך  חצות  תיקון  ולערוך  הלילה  בחצות  לקום 
אשמורות,  בראש  בלילה  רוני  'קומי  יט)  ב  (איכה  שנאמר  מה  לקיים 
בכל  מודפס  תמיד  היה  זה  תיקון  ה'.  פני  נוכח  לבך  כמים  שפכי 
הסידורים כחלק בלתי נפרד משאר חלקי סידור התפילה, כי כל כך 
רגילים היו באמירתו, כמו כן היו יהודים דבוקים תמיד בספר שערי 
ציון  חורבן  על  ותפילות  קינות  ובקשות,  תחינות  ספר  שהוא  ציון 

וירושלם [רוב התפילות שבו יסודן ממחברים מזמן האר"י הקדוש]. 
הקדושות  הישיבות  בני  כלפי  אמורים  הדברים  מיוחד  באופן 
המתעלים ביני עמודי דגרסי במעלות התורה והעבודה, כי מתוקף 
הראוי  מן  היה  שבעם,  והעבודה  התורה  דגל  כנושאי  מעמדם 
ויקדישו  עבודה  עבודת  שישקיעו 
מחשבה ומעשה בענין נשגב זה, כי 

ממי יש לצפות ולקוות על ענינים שבנפש יותר מבני הישיבות 
האמונים על המאור שבתורה המחזירה למוטב, והמשתדלים 
בלימודה במסירות והקרבה רבה - מתוך הכרה בערך הנשמה 

הישראלית וקירבתו ליוצרה ית"ש.
תמיד  להתיישב  קושי  לאדם  יש  שאם  פשוט,  הדבר  והנה 
על הארץ ולערוך התיקון, על כל פנים יש לו להשתדל לומר 
את ה'תיקון' - או את חלק ממזמוריו - אם במעומד ואם בישיבה 
רגילה, אך לא יעזוב לגמרי ענין גדול ונשגב זה אשר יסודתו בהררי 

קודש ותיקונו מגיע למעלה למעלה. 
שמשמע  תנינא)  מהדורא  א,  סימן  או"ח  הרב  שו"ע  (יעו'  ה'תניא'  שכתב  לדעת  ראוי  כן  [כמו 

מהזוהר שאפשר לומר תיקון חצות כבר שעתיים לפני חצות, וברור שעדיף להסתמך על פסק 

זה ולומר תיקון חצות שעתיים לפני חצות מאשר לא לומר אותו כלל לאחר חצות מחמת השעה 

המאוחרת, וח"ו שתשתכח לגמרי תורת תיקון חצות] 

ואף  המצרים,  בין  בימי  חצות  תיקון  אמירת  חיוב  יגדל  וביותר 
השנה,  ימות  בכל  חצות  תיקון  לומר  יכול  ואינו  הכי  בר  שאינו  מי 
הזמן  הוא  שאז  אלו  בימים  ולאמרו  להתאמץ  לו  יש  פנים  כל  על 
היותר מסוגל ומוכשר לכך, באשר בו אירעו כל המאורעות הקשות 

לישראל, של חורבן הבית וגלות השכינה וישראל. 
ובימים אלו יש לאמרו גם בצהרי היום ע"פ דברי האר"י הקדוש (ספר 
פרי עץ חיים שער חג השבועות פ"א, והו"ד במשנ"ב סי' תקנא ס"ק קג) שכתב שבימים 

אלו יבכה ויתאונן לאחר חצות היום.
המצרים,  בין  בימי  פעם  נוהגים  ושלימים  רבים  היו  שכך  ובאמת 
בצהרי  מתאסף  נכבד  ציבור  היה  שבה  עיה"ק  בירושלם  ובפרט 
יעקב"  "ישועות  בביהכנ"ס  חצות  תיקון  לאמירת  הימים  אותם 
בירושלם, ברוב עם וברוב תאניה ואניה, כשעל הארץ ישבו זקנים 
על  לקונן  ובאו  נקבצו  שכולם  תשחורת  בני  לצד  הדרה  וישישי 
היה  והמחזה  לחרב,  שנפלו  ה'  עם  ועל  מלוכה  עיר  מלך  מקדש 
לחרדת קודש. כמו כן העיד לי הגאון רבי זונדל קרויזר זצ"ל שכך 
היו נוהגים תלמידי החכמים בישיבת עץ חיים, וכך נהגו בירושלם 

שבין החומות.
ואולם, ניתן לומר שכיום שהדבר כבר הפך להיות בגדר "מת מצוה" 
[זכורני שלפני שנים מספר רצה הגאון רבי רפאל  כי מעטים הם האומרים אותו 
מודעה  כך  על  ופירסם  זה  מנהג  לחדש  זצלה"ה)  מבריסק  הגרי"ז  מרן  (בן  זצ"ל  סולוביצ'יק 

בביהכנ"ס "זכרון משה" אלא שלמעשה לא צלחה יוזמתו, מחוסר משתתפים נוספים זולתו...].

ויראה  תורה  תורה  בתלמוד  ולמדתי  טליא  הוינא  כד  ודכירנא 
המלמדים  היו  המצרים,  בין  שבימי  תובב"א,  עיה"ק  בירושלם 
מתאספים אתנו התלמידים לאמירת תיקון חצות בצוותא במתינות 
ובהתעוררות רבה בחליצת המנעלים ובישיבה על הארץ, תוך כדי 
ור'  אברהם  ר'  ובנו  רוטמן  יעקב  ר'  שם  היו  דמעות,  פלגי  הוזלת 
מרדכי חעשין ז"ל, והרח"י יעקובזון מעץ חיים ורבי יעקב טורנהיים 
ואאמו"ר זצ"ל ועוד אנשים רמי מעלה, והיתה זאת מחזה שהיה בו 
משמעותו  בגודל  הילד  בנפש  עמוק  רושם  ולהשאיר  לזעזע  בכדי 

של חורבן הבית ובעומק ענין הבכיה על צער וגלות השכינה. 
אי אפשר לתאר איזה השפעה חיובית וחשובה יש לכך על הילדים 
וגם על הוריהם, כאשר בשובם הביתה מספרים הנערים הרכים על 
אודות כל ענין החורבן וההתאבלות לפי מה שמוחם הזך קלט מפי 
רבותיהם, באופן שיש בו כדי לעורר את המבוגרים שבקושי יכולים 

להרגיש ולחוש את הענין בכל תוקף עמקותו.
 בענין זה מסופר שהגה"ק רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל, מרא 
דארעא דישראל, שכידוע היה לוחם מאוד נגד השולע"ס [- בתי ספר] 
הראשון  השול"ע  מנהל  ידי  על  פעם  נשאל  בירושלם,  שנתייסדו 
הוא  ולמה  השולע"ס,  נגד  הקצף  יצא  מה  על   - בירושלם  שנוסד 
יום  בכל  ומתפללים  תורה  שם  לומדים  והלא  נגדו,  לוחם  כך  כל 
ומדקדקים בכל המצוות והדינים כראוי, אלא שמוסיפים שם כמה 
את  קצת  להעשיר  מנת  על  בזה,  וכיוצא  שפות  של  חול  לימודי 
הילד בהכרת העולם, וא"כ על מה מלחמתו נסובה, והשיב לו רבי 
בה  שיגדלו  באופן  מיוסד  להיות  צריך  תורה  שתלמוד  חיים  יוסף 
תלמידים שיאמרו תיקון חצות, ומובטח הוא שבשול"ע לא יתחנכו 
התלמידים לומר תיקון חצות, וסיבה זו בלבדה כבר ראויה שאצא 

נגדך במלחמת חרמה ומלחמת מצוה...
ולאור כל האמור והמבואר, הבה, יהודים יקרים, נזכור מחורבנה של 
את  להקב"ה  ונגלה  חצות,  תיקון  לאמירת  זמן  לנו  ונקבע  ירושלם 
האהבה שיש לנו אליו, ואת גודל התשוקה שאנו משתוקקים לבית 
מהר  יבנה  והקב"ה  הגאולה,  ענין  את  נעורר  כן  ידי  ועל  המקדש, 
לאבינו  טוב  שיהיה  ידי  ועל  מעפר,  תקום  עוזו  ושכינת  היכלו,  את 
עין  לראות  בעגלא  ונזכה  אהוביו,  בניו  לנו  גם  טוב  יהיה  שבשמים 

בעין בשוב ה' את שבות עמו ואו אז יגל יעקב ישמח ישראל.

מ
ה
ב
ה

וה

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הלכות תשעת הימים א'הלכות תשעת הימים א'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ל‡ יחל „ברו
הכתוב,  רמז  פירש  הכתוב,   רמז  פירש  דידן)  דידן)(פרשה  (פרשה  שלמה  שלמהתפארת  תפארת  בספה"ק בספה"ק 

הן כלפי מעלה והן כלפי מטה.הן כלפי מעלה והן כלפי מטה.
שלא  פיו  את  שומר  ישראל  איש  כאשר  שלא ,  פיו  את  שומר  ישראל  איש  כאשר  מעלה,  מעלהכלפי  כלפי 
לומר שקר, ומקיים לומר שקר, ומקיים "לא יחל דברו""לא יחל דברו", שאינו מחלל דיבורו , שאינו מחלל דיבורו 
בבחינת בבחינת  השי"ת,  יעשה"  מפיו  היוצא  השי"ת, "ככל  יעשה"  מפיו  היוצא  "ככל  אז   – אז ח"ו.   – ח"ו. 

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים" "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" (מוע"ק טז:).(מוע"ק טז:).
כלפי מטהכלפי מטה, ככל היוצא מפיו , ככל היוצא מפיו יעשו בני ישראליעשו בני ישראל, ולא ימרו , ולא ימרו 
בנפשם,  ומרגישים  חשים  קדושים  ישראל  כי  פיו.  בנפשם, את  ומרגישים  חשים  קדושים  ישראל  כי  פיו.  את 
לקבל את האמת ממי שאמרה. ולפיכך מי שהוא דובר לקבל את האמת ממי שאמרה. ולפיכך מי שהוא דובר 
היוצא  שככל  הוא  מובטח  השקר,  מן  ומתרחק  היוצא אמת,  שככל  הוא  מובטח  השקר,  מן  ומתרחק  אמת, 

מפיו כן יעשו בני ישראל.מפיו כן יעשו בני ישראל.
• ~ • ~ •

בנו בנו  שליט"א,  טורק  דוב  שליט"א, מוהר"ר  טורק  דוב  מוהר"ר  היקר,  שכני  לי  היקר, סיפר  שכני  לי  סיפר 
שליט"א. .  טורק  משה  שליט"אהרב  טורק  משה  הרב  המפורסם  החינוך  איש  המפורסם של  החינוך  איש  של 
שבימי חורפו של אביו הר"ר משה, כששימש כמשגיח שבימי חורפו של אביו הר"ר משה, כששימש כמשגיח 
ימים  שלשה  מתלמידיו  אחד  החסיר  מתיבתא  ימים וריש  שלשה  מתלמידיו  אחד  החסיר  מתיבתא  וריש 
אמר  ימים  שלשה  לאחר  וכשחזר  הישיבה,  אמר מלימודי  ימים  שלשה  לאחר  וכשחזר  הישיבה,  מלימודי 
רתוק  ושכב  מאוד,  המחלישה  במחלה  חולה  רתוק שהיה  ושכב  מאוד,  המחלישה  במחלה  חולה  שהיה 

למיטתו. למיטתו. 
זה דובר  מהימנים, שבחור  נודע ממקורות  למשגיח  אך למשגיח נודע ממקורות מהימנים, שבחור זה דובר אך 
ריתוק...  ולא  חלישות  ולא  מחלה  לא  כאן  אין  ריתוק...   ולא  חלישות  ולא  מחלה  לא  כאן  אין  שקר!שקר! 
רח"ל,  בקולנוע  לבלות  הנער  של  נפשו  שחשקה  רח"ל, אלא  בקולנוע  לבלות  הנער  של  נפשו  שחשקה  אלא 
שהיה ממוקם לא הרחק מן הישיבה, ורכש לעצמו כמה שהיה ממוקם לא הרחק מן הישיבה, ורכש לעצמו כמה 

כרטיסים, ונכנס לצפות שם בסרטים... כרטיסים, ונכנס לצפות שם בסרטים... 
לבדו  להיכנס  הבושה  שמחמת  אלא  בלבד,  זו  לבדו ולא  להיכנס  הבושה  שמחמת  אלא  בלבד,  זו  ולא 
נוסף,  תלמיד  לפתות  הצליח  שכזה...  מטונף  נוסף, למקום  תלמיד  לפתות  הצליח  שכזה...  מטונף  למקום 
תרבות  לאותה  יצאו  ויחדיו  הלימודים,  לספסל  תרבות חברו  לאותה  יצאו  ויחדיו  הלימודים,  לספסל  חברו 

רעה ומושחתת רחמנא לישזבן.רעה ומושחתת רחמנא לישזבן.
זו  לא  כאשר  מאוד,  אפו  חרה  משה  לר'  זאת  זו כשנודע  לא  כאשר  מאוד,  אפו  חרה  משה  לר'  זאת  כשנודע 
בלבד שקלקל זה הבחור את עצמו ואת נפשו בסרטים בלבד שקלקל זה הבחור את עצמו ואת נפשו בסרטים 
עמו.  להתדרדר  חבירו  את  ופיתה  הסית  אף  עמו. קלוקלים,  להתדרדר  חבירו  את  ופיתה  הסית  אף  קלוקלים, 
אותו  של  ועזותו  חוצפתו  אותו  הכעיסה  מכל  יותר  אותו אך  של  ועזותו  חוצפתו  אותו  הכעיסה  מכל  יותר  אך 
לישיבה,  ימים  שלשה  לאחר  לחזור  פחד  שלא  לישיבה, בחור,  ימים  שלשה  לאחר  לחזור  פחד  שלא  בחור, 
רתוק  חולה  שהיה  הרב,  בפני  נחושה  במצח  רתוק ולשקר  חולה  שהיה  הרב,  בפני  נחושה  במצח  ולשקר 

למיטתו...למיטתו...
בדבר  הרבה  מהרהר  משה  ר'  היה  הישיבה,  אל  בדבר בדרכו  הרבה  מהרהר  משה  ר'  היה  הישיבה,  אל  בדרכו 
את  להזמין  תכנן  הוא  הבחור.  את  להעניש  יש  את כיצד  להזמין  תכנן  הוא  הבחור.  את  להעניש  יש  כיצד 
ואם  הישיבה,  במשרד  נוקבת  הבהרה  לשיחת  ואם הבחור  הישיבה,  במשרד  נוקבת  הבהרה  לשיחת  הבחור 
לטיפול...  להעבירו  יש  במרדו,  ויעמוד  שוב  לטיפול... ישקר  להעבירו  יש  במרדו,  ויעמוד  שוב  ישקר 
רק  שכנראה  אפיים!  אחת  מנה  בנמרצות  יכוהו  רק שם  שכנראה  אפיים!  אחת  מנה  בנמרצות  יכוהו  שם 
ממנו,  הרע  היצר  את  ירחיקו  מצלצלות'  'סטירות  ממנו, כמה  הרע  היצר  את  ירחיקו  מצלצלות'  'סטירות  כמה 
שיתיירא ויתפחד כהוגן! שיתיירא ויתפחד כהוגן! [בימים ההם היתה "משמרת" שטיפלה... [בימים ההם היתה "משמרת" שטיפלה... 
ומורא,  פחד  עליהם  להטיל  כדי  הרבנים,  הוראת  פי  על  שכאלה,  ומורא, בבחורים  פחד  עליהם  להטיל  כדי  הרבנים,  הוראת  פי  על  שכאלה,  בבחורים 

כנודע].כנודע].

והנה בעודו צועד כך בדרכו אפוף מחשבות, פוגש הוא והנה בעודו צועד כך בדרכו אפוף מחשבות, פוגש הוא 
כאיש  כאיש שנודע  שנודע  זצ"ל,  הלוי  משולם  מרדכי  זצ"ל, מוהר"ר  הלוי  משולם  מרדכי  מוהר"ר  את את 
הגרי"ח  הגרי"ח מרן  מרן  של  מפיו  תורה  לקבל  וזכה  ופיקח,  של חכם  מפיו  תורה  לקבל  וזכה  ופיקח,  חכם 
בליל  אחת  שנה  בביתו  התארח  ואף  בליל   אחת  שנה  בביתו  התארח  ואף  זצוק"ל,  זצוק"ל,זוננפעלד  זוננפעלד 

הסדר.הסדר.
לאחר שהחליפו שלום ביניהם, ביקש ר' משה להתייעץ לאחר שהחליפו שלום ביניהם, ביקש ר' משה להתייעץ 

להענישו.  ואיך  כיצד  שסרח,  תלמיד  אותו  אודות  להענישו. עמו  ואיך  כיצד  שסרח,  תלמיד  אותו  אודות  עמו 
והוסיף שלפי דעתו במקרה חמור זה אין ברירה כי אם והוסיף שלפי דעתו במקרה חמור זה אין ברירה כי אם 
שיעמידוהו שיעמידוהו  קלעף!]  קלעף!] [פעסטע  [פעסטע  נאמנות  מכות  בבחור  נאמנות להצליף  מכות  בבחור  להצליף 

במקומו...במקומו...
להפתעתו התחייך ר' משולם, ושאל: פאר וואס קלעף? להפתעתו התחייך ר' משולם, ושאל: פאר וואס קלעף? 
חומר  את  תלמידיך  עם  פעם  למדת  וכי  חומר ,  את  תלמידיך  עם  פעם  למדת  וכי  מכות?],  מכות?][מדוע  [מדוע 

זה  נער  שמוציא  הקלות  מידת  לפי  הרי  השקר?!  זה מידת  נער  שמוציא  הקלות  מידת  לפי  הרי  השקר?!  מידת 
שקרים מפיו, נראה שאינו מודע כלל לחומרת האיסור! שקרים מפיו, נראה שאינו מודע כלל לחומרת האיסור! 
פרטי'  'שיעור  בחור  אותו  עם  שתקבע  אפוא,  עצתי  פרטי' –  'שיעור  בחור  אותו  עם  שתקבע  אפוא,  עצתי   –
שלישי  שלישי [שער  [שער  השקר,  מידת  השקר, בגנות  מידת  בגנות  תשובה",  תשובה", "שערי  "שערי  בספר בספר 
לתשעה  המתחלקת  השקרנים"  "כת  בביאור  שהאריך  קפו),   – קעח  לתשעה (סימן  המתחלקת  השקרנים"  "כת  בביאור  שהאריך  קפו),   – קעח  (סימן 

ואחר  השקר,  עוון  חומרת  ויבין  שילמד  כדי  ואחר .  השקר,  עוון  חומרת  ויבין  שילמד  כדי  עי"ש].  עי"ש]חלקים  חלקים 

כך נשוב לדון בעניינו.כך נשוב לדון בעניינו.
ונימק טעם עצתו, שהרי עיקר יצרו הרע בוער אל אותם ונימק טעם עצתו, שהרי עיקר יצרו הרע בוער אל אותם 
שהתגלגל  אלא  השקר,  לעוון  ולא  נידחים,  שהתגלגל מקומות  אלא  השקר,  לעוון  ולא  נידחים,  מקומות 
מודע  יהיה  ואם  עצמו.  על  לחפות  כדי  רק  השקר  מודע אל  יהיה  ואם  עצמו.  על  לחפות  כדי  רק  השקר  אל 
לשוב  בנקל  יותר  לו  יהיה  כך  על  הרי  השקר,  לשוב לחומרת  בנקל  יותר  לו  יהיה  כך  על  הרי  השקר,  לחומרת 

בתשובה, וממילא ישוב אף משאר עבירות שבידו.בתשובה, וממילא ישוב אף משאר עבירות שבידו.
תמה  שעדיין  אף  הזקנים,  עצת  וקיבל  שמע  משה  תמה ר'  שעדיין  אף  הזקנים,  עצת  וקיבל  שמע  משה  ר' 
שקר  באיסור  תשובה'  'שערי  לימוד  ענין  מה  שקר קצת,  באיסור  תשובה'  'שערי  לימוד  ענין  מה  קצת, 
החליט  אבל  מעללים.  רע  תלמיד  אותו  של  החליט לחינוכו  אבל  מעללים.  רע  תלמיד  אותו  של  לחינוכו 
הרי  זה  לימוד  יועיל  לא  ואם  אפשר,  בוודאי  הרי שלנסות  זה  לימוד  יועיל  לא  ואם  אפשר,  בוודאי  שלנסות 

תמיד ניתן להרבות בעונשו...תמיד ניתן להרבות בעונשו...
מידת  בחומר  קבוע  שיעור  והתלמיד  הרב  קבעו  מידת ואכן  בחומר  קבוע  שיעור  והתלמיד  הרב  קבעו  ואכן 
והנה  והנה .  ז"ל.  גירונדי  יונה  ז"לרבינו  גירונדי  יונה  רבינו  של  במשנתו  של השקרן,  במשנתו  השקרן, 
למרבה הפלא חלחלו הדברים פנימה ללב הנער, הוא לא למרבה הפלא חלחלו הדברים פנימה ללב הנער, הוא לא 
ידע מעולם עד כמה חמורה היא מידה זו. עד שיום אחד ידע מעולם עד כמה חמורה היא מידה זו. עד שיום אחד 
באמצע לימודם המשותף פרץ לפתע הנער בבכי סוער, באמצע לימודם המשותף פרץ לפתע הנער בבכי סוער, 
דקות ארוכות בכה הבחור מאין הפוגות, ומעצמו שאל: דקות ארוכות בכה הבחור מאין הפוגות, ומעצמו שאל: 

האם זוכר הרב שהחסרתי כמה ימים מן הלימודים? האם זוכר הרב שהחסרתי כמה ימים מן הלימודים? 
בוודאי זוכר אני! ענה הרב, הרי חסרת לי מאוד באותם בוודאי זוכר אני! ענה הרב, הרי חסרת לי מאוד באותם 

ימים בלימודי הישיבה!ימים בלימודי הישיבה!
האם זוכר הרב גם את סיבת היעדרי? – המשיך הבחור האם זוכר הרב גם את סיבת היעדרי? – המשיך הבחור 

ושאל.ושאל.
כן, אמר הרב, הלא אמרת שהיית חולה רתוק למיטתך!כן, אמר הרב, הלא אמרת שהיית חולה רתוק למיטתך!

אוי ואבוי! זעק הבחור, זהו הרי שקר גס! לא זו הסיבה אוי ואבוי! זעק הבחור, זהו הרי שקר גס! לא זו הסיבה 
שבשבילה נעדרתי מן הישיבה!שבשבילה נעדרתי מן הישיבה!

בתוצאה  הרב,  אל  מיוחדת  קרבה  חש  הנבון  בתוצאה הבחור  הרב,  אל  מיוחדת  קרבה  חש  הנבון  הבחור 
מלימודם המשותף בשיעור פרטי המיוחד עבורו, וגילה מלימודם המשותף בשיעור פרטי המיוחד עבורו, וגילה 
סגור לבו שהוא התפתה אחר יצרו הרע ויצא למקומות סגור לבו שהוא התפתה אחר יצרו הרע ויצא למקומות 

מפוקפקים, שאין בהם לא טעם ולא ריח!מפוקפקים, שאין בהם לא טעם ולא ריח!
ר' משה, אמן החינוך, חיזק ועודד את נפש הבחור, ולא ר' משה, אמן החינוך, חיזק ועודד את נפש הבחור, ולא 
זזו משם עד שהמציא מסילות ללבבו, להחזירו אל דרך זזו משם עד שהמציא מסילות ללבבו, להחזירו אל דרך 

המלך בדרכי טובים וישרים. המלך בדרכי טובים וישרים. 
עד מהרה שכח הבחור לגמרי מכל אותם הבלים, ועלה עד מהרה שכח הבחור לגמרי מכל אותם הבלים, ועלה 
שנעשה  עד  בהתלהבות,  תורה  של  בעמלה  שנעשה ונתעלה  עד  בהתלהבות,  תורה  של  בעמלה  ונתעלה 
שמים  ביראת  חשוב  חכם  לתלמיד  הימים  שמים ברבות  ביראת  חשוב  חכם  לתלמיד  הימים  ברבות 

טהורה, לאורך ימים ושנים טובות.טהורה, לאורך ימים ושנים טובות.
[קונטרס "טיב המעשה" ח"ט עמ' ג][קונטרס "טיב המעשה" ח"ט עמ' ג]

• ~ • ~ •

"לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" (ל, ג).(ל, ג).

'הכל מחושב''הכל מחושב'
ב"ה  לאחרונה  מאוד  גדלו  המורחבת  במשפחתינו  ב"ה ההוצאות  לאחרונה  מאוד  גדלו  המורחבת  במשפחתינו  ההוצאות 

בגלל השמחות הרבות.בגלל השמחות הרבות.
את  והעברתי  למשימה  נרתמתי  המשפחה  בני  שאר  את כמו  והעברתי  למשימה  נרתמתי  המשפחה  בני  שאר  כמו 
עם  לעזרתם  לרשותי  שעמדו  הכלכליים  המשאבים  עם כל  לעזרתם  לרשותי  שעמדו  הכלכליים  המשאבים  כל 
עשיתי  הכל  הכלכליות,  ליכולותיי  ומעבר  מעל  עשיתי התחייבויות  הכל  הכלכליות,  ליכולותיי  ומעבר  מעל  התחייבויות 
במשפחה  אותי  שם  שהקב"ה   שליחות  ובתחושת  במשפחה בשמחה  אותי  שם  שהקב"ה   שליחות  ובתחושת  בשמחה 
אני  הפירות  את  שליחותי,  למלא  מסויימת  מטרה  עם  אני הזו  הפירות  את  שליחותי,  למלא  מסויימת  מטרה  עם  הזו 
רואה בברכה מיוחדת שמוריד לי בורא עולם בעסקיי באופן רואה בברכה מיוחדת שמוריד לי בורא עולם בעסקיי באופן 
עסקה  נסגרת  גדול  כסף  סכום  שצריך  פעם  בכל   . טבעי  עסקה על  נסגרת  גדול  כסף  סכום  שצריך  פעם  בכל   . טבעי  על 

נחמדה בהשגחות נפלאות. נחמדה בהשגחות נפלאות. 
יחסית  קטנות  מהשגחות  נפעמים  יוצאים  שלפעמים  יחסית אלא  קטנות  מהשגחות  נפעמים  יוצאים  שלפעמים  אלא 
ליום יום, אך עם דיוק כזה שקרה עמי היום  אי אפשר שלא ליום יום, אך עם דיוק כזה שקרה עמי היום  אי אפשר שלא 
לשתף את הקוראים, ומעשה שהיה כך היה: המחשב הנייד לשתף את הקוראים, ומעשה שהיה כך היה: המחשב הנייד 
שהוא כלי עיקרי בתחום עיסוקי שבק חיים באופן פתאומי, שהוא כלי עיקרי בתחום עיסוקי שבק חיים באופן פתאומי, 
ועתה ניחתה עלי הוצאה של אלפי שקלים לרכישת המחשב ועתה ניחתה עלי הוצאה של אלפי שקלים לרכישת המחשב 

הספציפי אותו אני חייב לעבודה. הספציפי אותו אני חייב לעבודה. 
חבל היה לי מאוד להוציא סכום זה,  בפרט שכל פרוטה אני חבל היה לי מאוד להוציא סכום זה,  בפרט שכל פרוטה אני 
צריך כעת לטובת המשפחה, חשבתי שאולי אוכל להסתפק צריך כעת לטובת המשפחה, חשבתי שאולי אוכל להסתפק 
עד  שניה  יד  מכשיר  לחפש  עדיף  שמא  או  יותר,  זול  עד בדגם  שניה  יד  מכשיר  לחפש  עדיף  שמא  או  יותר,  זול  בדגם 
עבודתי  ולמקום  מתלבט  עודי  חדש.   לרכוש  לי  עבודתי שיתאפשר  ולמקום  מתלבט  עודי  חדש.   לרכוש  לי  שיתאפשר 
עושה  הוא  כי  והכריז  איתנו,  שעובדת  חברה  של  סוכן  עושה נכנס  הוא  כי  והכריז  איתנו,  שעובדת  חברה  של  סוכן  נכנס 
בעבודה  שולחני  על  כשאף  בחברה  העובדים  כל  בין  בעבודה הגרלה  שולחני  על  כשאף  בחברה  העובדים  כל  בין  הגרלה 

הונח פתק השתתפות בהגרלה.הונח פתק השתתפות בהגרלה.
הזוכה,  הוא  שלי  הפתק  כי  לי  הודיעו  אחדות  דקות  הזוכה, כעבור  הוא  שלי  הפתק  כי  לי  הודיעו  אחדות  דקות  כעבור 
סט  שמא  או  יוקרתי  בעט  אם  זכיתי,  במה  ידעתי  לא  סט עדיין  שמא  או  יוקרתי  בעט  אם  זכיתי,  במה  ידעתי  לא  עדיין 
הניח  הסוכן  נחמד.   זאת  בכל  זה  לזכות  אבל  לבית,  הניח צלחות  הסוכן  נחמד.   זאת  בכל  זה  לזכות  אבל  לבית,  צלחות 
על שולחני קופסה מהודרת פתחתי את הקופסה, ולתדהמתי על שולחני קופסה מהודרת פתחתי את הקופסה, ולתדהמתי 
הרבה היה זה מחשב נייד,  פתחתי מהר את האריזה לראות הרבה היה זה מחשב נייד,  פתחתי מהר את האריזה לראות 
באיזה דגם מדובר, והנה זהו הדגם המדוייק שחלמתי לרכוש באיזה דגם מדובר, והנה זהו הדגם המדוייק שחלמתי לרכוש 

כשיהיה לי כסף עבורו.כשיהיה לי כסף עבורו.
עוד  הסוכן  נכנס  והנה  בהגרלות  שזוכה  הטיפוס  לא  אני  עוד    הסוכן  נכנס  והנה  בהגרלות  שזוכה  הטיפוס  לא  אני    
את  לי  שלחו  ומשמים  שלי,  המחשב  שהתקלקל  יום  את באותו  לי  שלי, ומשמים שלחו  באותו יום שהתקלקל המחשב 

מבוקשי ללא כל צורך לטרוח אפילו עד לחנות.מבוקשי ללא כל צורך לטרוח אפילו עד לחנות.
בתודה לה' על כל חסדיו.בתודה לה' על כל חסדיו.

בעלת המעשה: ב.ק.בעלת המעשה: ב.ק.

'גליון התפילין''גליון התפילין'
אני גר בבורו פארק ובכל יום חמישי לקראת ערב אני ניגש אני גר בבורו פארק ובכל יום חמישי לקראת ערב אני ניגש 
ביתי,  ובני  עבורי  הקהילה  טיב  גיליון  לאסוף  הכנסת  ביתי, לבית  ובני  עבורי  הקהילה  טיב  גיליון  לאסוף  הכנסת  לבית 
מעלעל  יהודי  ראיתי  לפתע  מצאתי,  ולא  חיפשתי  מעלעל הפעם  יהודי  ראיתי  לפתע  מצאתי,  ולא  חיפשתי  הפעם 
כי  והשיב,  הגיליון,  את  מצא  היכן  אותו  שאלתי  כי בעלון,  והשיב,  הגיליון,  את  מצא  היכן  אותו  שאלתי  בעלון, 
לתיק  מתחת  מתחבאים  בשולחן  שם  נמצאים  לתיק העלונים  מתחת  מתחבאים  בשולחן  שם  נמצאים  העלונים 
לשולחן ומצאתי את העלונים מתחת  ניגשתי  תפילין. תיכף ניגשתי לשולחן ומצאתי את העלונים מתחת תפילין. תיכף 

לתפילין שלי !!!לתפילין שלי !!!
שלא  כדי  מיוחד  לארון  התפילין  את  מחזיר  בוקר  כל  אני  שלא   כדי  מיוחד  לארון  התפילין  את  מחזיר  בוקר  כל  אני   
אצטרך לחפש אותם בבוקר בשעה שכל המקום מלא וגדוש, אצטרך לחפש אותם בבוקר בשעה שכל המקום מלא וגדוש, 
ריחם  וה'  הראוי,  למקומם  להשיבם  שכחתי  כנראה  ריחם והפעם  וה'  הראוי,  למקומם  להשיבם  שכחתי  כנראה  והפעם 

עלי שלא אחפש אותם בבוקר ואחשוב שמישהו לקחם...עלי שלא אחפש אותם בבוקר ואחשוב שמישהו לקחם...
עוד סיפור השגחה בזכות טיב הקהילה!!!עוד סיפור השגחה בזכות טיב הקהילה!!!

בעלת המעשה: י.ר.בעלת המעשה: י.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
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תופעה ידועה היתה נפוצה ברחבי תופעה ידועה היתה נפוצה ברחבי גליציה פוליןגליציה פולין והונגריהוהונגריה 
בדורות קודמים, כשהתרבו מגידים ואדמו"רים מזויפים...בדורות קודמים, כשהתרבו מגידים ואדמו"רים מזויפים...
שני  להם  לקחו  קלה,  די  רמאות  מלאכת  זו  היתה  שני כאשר  להם  לקחו  קלה,  די  רמאות  מלאכת  זו  היתה  כאשר 
עם  הדורים...  וקאלפיק  רז'וולקע  דרבנן,  איצטלא  עם לצים  הדורים...  וקאלפיק  רז'וולקע  דרבנן,  איצטלא  לצים 
בתחפושתם  נדדו  וכך  לבנות...  וגרביים  כסף  של  בתחפושתם מקל  נדדו  וכך  לבנות...  וגרביים  כסף  של  מקל 
והשני והשני  'רבי' 'רבי'  זה  נעשה  אחד  כשבמקום  לכפר,  זה מכפר  נעשה  אחד  כשבמקום  לכפר,  מכפר 
'גבאי'.'גבאי'... ובכפר השני התחלפו, השני נעשה .. ובכפר השני התחלפו, השני נעשה 'רבי' 'רבי' והראשון והראשון 
'גבאי''גבאי'... – וכך גרפו לכיסם הון רב, מתרומתם של כפריים ... – וכך גרפו לכיסם הון רב, מתרומתם של כפריים 

תמימים...תמימים...
והנה הגיעו לביתו של יהודי תמים, ולאחר שקיבלם הלה והנה הגיעו לביתו של יהודי תמים, ולאחר שקיבלם הלה 
בסבר פנים יפות, והגיש בפני ה'רבי' בסבר פנים יפות, והגיש בפני ה'רבי' [המדומה][המדומה] מעט משקה  מעט משקה 

ומיני תרגימא, שאל במה יכול הוא לעזור?ומיני תרגימא, שאל במה יכול הוא לעזור?
פתח הרבי את פיו, ואמר: הנה אנכי נכדו של בעל פתח הרבי את פיו, ואמר: הנה אנכי נכדו של בעל ה"דובר ה"דובר 
שקרים",שקרים", וזקוק כעת לסכום הגון, ולכן מסובב אני בעיירות  וזקוק כעת לסכום הגון, ולכן מסובב אני בעיירות 

לקיבוץ המעות...לקיבוץ המעות...
לך,  דע  התמים:  הבית  בעל  של  לאוזנו  ולחש  גחן  לך, הגבאי  דע  התמים:  הבית  בעל  של  לאוזנו  ולחש  גחן  הגבאי 
שרבי זה 'עניו' גדול הוא, איננו נכדו של ה"דובר שקרים", שרבי זה 'עניו' גדול הוא, איננו נכדו של ה"דובר שקרים", 
זהו זהו הדובר שקריםהדובר שקרים בעצמו! ויש לכבדו בסכום יותר נאה!... בעצמו! ויש לכבדו בסכום יותר נאה!...
אחת  בכל  יש  אחת   בכל  יש  "אמת""אמת"  שתיבת  העולם,  מאמר  ידוע  שתיבת וכבר  העולם,  מאמר  ידוע  וכבר 
עומדת  שהיא  לומר  רגליים,  שתי  עומדת ,  שהיא  לומר  רגליים,  שתי  ת,  מ,  תא,  מ,  א,  מאותיותיה מאותיותיה 
תיבת  כן  שאין  מה   – הארץ.  על  רגליים  שתי  עם  תיבת איתן  כן  שאין  מה   – הארץ.  על  רגליים  שתי  עם  איתן 
אחת  רגל  אחת   רגל  ר,  ק,  ר,ש,  ק,  ש,  אותיותיה  שלושת  בכל  יש  אותיותיה   שלושת  בכל  יש  "שקר""שקר" 
רגליים  ב'  לו  ואין  אחיזה,  לשקר  לו  שאין  לומר  רגליים בלבד,  ב'  לו  ואין  אחיזה,  לשקר  לו  שאין  לומר  בלבד, 
שיפול  וסופו  אחת,  רגל  על  מקפץ  רק  איתן,  בהם  רגל אחת, וסופו שיפול לעמוד  על  רק מקפץ  לעמוד בהם איתן, 

עד מהרה...עד מהרה...
זצוק"ל  מקוריץ  פנחס  זצוק"לרבי  מקוריץ  פנחס  רבי  להרה"ק  להרה"ק   פנחס  פנחסמדרש  מדרש  ובספר ובספר 

"שקר שקר  וזל"ק:  כתב,   " וזל"ק:  כתב,  סה-סו)  אות  ו  סה-סו)(שער  אות  ו  (שער 

ששאל  וסיפר,  ששאל   וסיפר,  עריות.  כמו  עריות.חמור  כמו  חמור 
מזהירים  אתם  רבי,  מהרב:  נחום  מזהירים ר'  אתם  רבי,  מהרב:  נחום  ר' 
לעשות  איך  שקר,  לדבר  שלא  לעשות מאד  איך  שקר,  לדבר  שלא  מאד 
 – שלום?  לעשות  לתווך  – כשצריך  שלום?  לעשות  לתווך  כשצריך 
והשיב, לעשות שלום אני אומר מאד והשיב, לעשות שלום אני אומר מאד 
מזכיר  והיה  שלום.  עושה  ואני  מזכיר אמת,  והיה  שלום.  עושה  ואני  אמת, 
מה שכתוב בספר הרב מה שכתוב בספר הרב דפולנאהדפולנאה בשם  בשם 
אסור  בשקר  שנכשל  שמי  אסור ,  בשקר  שנכשל  שמי  הבעש"טהבעש"ט, 
שלום,  דרכי  מפני  אפילו  לשקר  שלום, לו  דרכי  מפני  אפילו  לשקר  לו 

דומיא דריבית" עכל"ק.דומיא דריבית" עכל"ק.
[שם][שם]

• ~ • ~ •
בחיפוש  בימינו  יש  בחיפוש   בימינו  יש  ובלוף  ובלוףשקר  שקר  כמה כמה 
כאשר  ליצלן!  רחמנא  כאשר השידוכים,  ליצלן!  רחמנא  השידוכים, 
לדאבון לב, חשבון לדאבון לב, חשבון 'חשיבות השידוך''חשיבות השידוך' 
בעונת  ביותר  חשוב  נתח  בעונת תופס  ביותר  חשוב  נתח  תופס 
חיפוש השידוך. שידוכים רבים טובים חיפוש השידוך. שידוכים רבים טובים 
מחמת  רק  הפרק  מן  יורדים  מחמת ושלמים  רק  הפרק  מן  יורדים  ושלמים 

שאינם מספיק 'מכובדים', לפי דעת הטועים בעצמם...שאינם מספיק 'מכובדים', לפי דעת הטועים בעצמם...
וכי מה ענין "חשיבות" אצל שידוכים?וכי מה ענין "חשיבות" אצל שידוכים?

 ... ...[A DECENT MATCHA DECENT MATCH] שידאך!"  חשובע  שידאך!""א  חשובע  "א  הם  הם מחפשים  מחפשים 
שיהיה בו כבוד והילה ויקר תפארת! – אבל השאלה היא שיהיה בו כבוד והילה ויקר תפארת! – אבל השאלה היא 
הכל  בנוי  רבות  פעמים  הלא  זה?  מכל  כך  אחר  יוצא  הכל מה  בנוי  רבות  פעמים  הלא  זה?  מכל  כך  אחר  יוצא  מה 
לסבול  והבנות  הבנים  צריכים  מדוע  וכי  ובלוף!  שקר  לסבול על  והבנות  הבנים  צריכים  מדוע  וכי  ובלוף!  שקר  על 
בשביל כבוד מדומה? – פעמים רבות הכל נבנה ממעטפות בשביל כבוד מדומה? – פעמים רבות הכל נבנה ממעטפות 

של שקרים זה על גב זה רחמנא ליצלן.של שקרים זה על גב זה רחמנא ליצלן.
והרי הדבר הזה דומה, כפי מה שנהוג בימינו, שמי שרוצה והרי הדבר הזה דומה, כפי מה שנהוג בימינו, שמי שרוצה 
להתפרסם מכניס בעצמו מודעת פרסום של כבוד בעיתון להתפרסם מכניס בעצמו מודעת פרסום של כבוד בעיתון 
והנה  במילה.  מילה  בקפידה  אותה  שניסח  לאחר  והנה היומי,  במילה.  מילה  בקפידה  אותה  שניסח  לאחר  היומי, 
למחרת פותח אותו אדם הוא את הגיליון לבדוק אל נכון למחרת פותח אותו אדם הוא את הגיליון לבדוק אל נכון 
מה כותבים עליו בעיתון היומי, כשהוא מתמוגג מהנאה... מה כותבים עליו בעיתון היומי, כשהוא מתמוגג מהנאה... 

וכך מסתובבים להם החיים בדמיונות כזב ושקרים...וכך מסתובבים להם החיים בדמיונות כזב ושקרים...
 [טיב השידוכים ח"א לבחורים, שער השידוכין, פ"'ד השידוך הנכון אות ב] [טיב השידוכים ח"א לבחורים, שער השידוכין, פ"'ד השידוך הנכון אות ב]

• ~ • ~ •
הגאון מווילנא זצוק"להגאון מווילנא זצוק"ל ציווה לאשתו, שלא להכות הבנים  ציווה לאשתו, שלא להכות הבנים 
משום   – משום .   – בלבד.  שקר  על  אם  בלבדכי  שקר  על  אם  כי  חינוך,  בענייני  חינוך, והבנות  בענייני  והבנות 

שהשקר יותר חמור בחינוך מכל דבר!שהשקר יותר חמור בחינוך מכל דבר!
שורש תחילת קלקול הנפש, שמתחיל אצל הילדים בגיל שורש תחילת קלקול הנפש, שמתחיל אצל הילדים בגיל 
קטנות מאוד, הוא במידת קטנות מאוד, הוא במידת השקרהשקר, כאשר מתלמדים שניתן , כאשר מתלמדים שניתן 

לומר שקר, ולעשות שקר בנפשו רחמנא ליצלן!לומר שקר, ולעשות שקר בנפשו רחמנא ליצלן!
והסלידה  הפחד  את  הילדים  בנפש  להחדיר  שמצליח  והסלידה ומי  הפחד  את  הילדים  בנפש  להחדיר  שמצליח  ומי 
מן השקר, הרי מובטח הוא בהצלחת חינוכם של הילדים. מן השקר, הרי מובטח הוא בהצלחת חינוכם של הילדים. 
שלא יהיו מסוגלים לומר ולדבר שקר חלילה, ולא לעשות שלא יהיו מסוגלים לומר ולדבר שקר חלילה, ולא לעשות 

שקר בנפשם, והדבר בדוק ומנוסה.שקר בנפשם, והדבר בדוק ומנוסה.

[מתוך שיעור בסה"ק "בית אהרן" בפני בחורי פינסק קרלין, לפרשת תצווה][מתוך שיעור בסה"ק "בית אהרן" בפני בחורי פינסק קרלין, לפרשת תצווה]

• ~ • ~ •
מעשה בקבוצת אברכים באחד מבתי הכנסת שדנו ביניהם מעשה בקבוצת אברכים באחד מבתי הכנסת שדנו ביניהם 
בדיני קריאת שמע, כשאחד מהם עורר בהתלהבות בדבר בדיני קריאת שמע, כשאחד מהם עורר בהתלהבות בדבר 
בזמנה, בזמנה,  שמע'  שמע' 'קריאת  'קריאת  מצות  לקיים  הרבה  שנוהגים  מצות מה  לקיים  הרבה  שנוהגים  מה 
התורה,  ברכת  לאחר  בבוקר  אותה  שקוראים  התורה, במה  ברכת  לאחר  בבוקר  אותה  שקוראים  במה 
ובטלית  בברכותיה  שמע  בקריאת  כך  אחר  ובטלית ומתפללים  בברכותיה  שמע  בקריאת  כך  אחר  ומתפללים 
ותפילין לאחר הזמן. והאברך הנ"ל טען בלהט שאין מנהג ותפילין לאחר הזמן. והאברך הנ"ל טען בלהט שאין מנהג 
שמע  קריאת  לקרות  שצריך  משום  כלל,  לכתחילה  שמע זה  קריאת  לקרות  שצריך  משום  כלל,  לכתחילה  זה 
בזמנה עם התפילין, שלא יהא חלילה כמעיד עדות שקר בזמנה עם התפילין, שלא יהא חלילה כמעיד עדות שקר 
בעצמו! בעצמו! [עיין שולחן ערוך אורח חיים (סימן נח) ובמשנה ברורה שם][עיין שולחן ערוך אורח חיים (סימן נח) ובמשנה ברורה שם]. ואלו . ואלו 
זה  הרי  התפילין,  בלא  בזמנה  קרי"ש  מתחילה  זה שקוראים  הרי  התפילין,  בלא  בזמנה  קרי"ש  מתחילה  שקוראים 
עדות  מעידים  שנמצאו  מאחר  גדול,  בדיעבד  של  עדות מנהג  מעידים  שנמצאו  מאחר  גדול,  בדיעבד  של  מנהג 
כבר  זה  הרי  התפילין,  עם  כך  אחר  כשקוראים  כי  כבר שקר!  זה  הרי  התפילין,  עם  כך  אחר  כשקוראים  כי  שקר! 

לאחר זמנה.לאחר זמנה.
שבכוונתו  שמכיון  בדבר,  עמו  התווכחו  אברכים  שבכוונתו וכמה  שמכיון  בדבר,  עמו  התווכחו  אברכים  וכמה 
להשלים לאחר מכן את הנחת התפילין לקרוא בהם שוב להשלים לאחר מכן את הנחת התפילין לקרוא בהם שוב 
התפילין  חובת  את  להשלים  יכול  זה  הרי  שמע,  התפילין קריאת  חובת  את  להשלים  יכול  זה  הרי  שמע,  קריאת 

שבקריאת שמע, ושוב לא חשיב כמעיד עדות שקר. שבקריאת שמע, ושוב לא חשיב כמעיד עדות שקר. 
כך התנצחו ביניהם אותם אברכים, זה אומר בכה וזה אומר כך התנצחו ביניהם אותם אברכים, זה אומר בכה וזה אומר 
בכה. כאשר החולקים מביאים 'הוכחה' כשיטתם מלישנא בכה. כאשר החולקים מביאים 'הוכחה' כשיטתם מלישנא 
דגמרא דגמרא בברכותבברכות (יד:)(יד:), שמדמים קריאת שמע בלא תפילין , שמדמים קריאת שמע בלא תפילין 
כמו "זבח בלא נסכים". והרי קיימא לן בנסכי הקרבן שניתן כמו "זבח בלא נסכים". והרי קיימא לן בנסכי הקרבן שניתן 
להשלימם לאחר הקרבת הקרבן, ואין מעכב שיינסכו עם להשלימם לאחר הקרבת הקרבן, ואין מעכב שיינסכו עם 

הקרבן דייקא, וכבר האריכו האחרונים הרבה בזה.הקרבן דייקא, וכבר האריכו האחרונים הרבה בזה.
ששמע ששמע  הרבנים,  מגדולי  הרבנים, אחד  מגדולי  אחד  שעה  באותה  עמד  הצד  שעה מן  באותה  עמד  הצד  מן 
את כל הוויכוח בין האברכים ועמד כמחריש בלא להתערב את כל הוויכוח בין האברכים ועמד כמחריש בלא להתערב 

כלום.כלום.
הכבוד,  ביראת  אליו  ניגשו  כאשר  הכבוד, אך  ביראת  אליו  ניגשו  כאשר  אך 
להם,  אמר  מי.  עם  הצדק  להם, שיכריע  אמר  מי.  עם  הצדק  שיכריע 
אבל  זה,  בדין  להכריע  כעת  חפץ  אבל אינני  זה,  בדין  להכריע  כעת  חפץ  אינני 
על  רק  מדוע  אני,  תמה  על כשלעצמי  רק  מדוע  אני,  תמה  כשלעצמי 
מצוה זו דתפילין חוששים אתם משום מצוה זו דתפילין חוששים אתם משום 
עדות שקר? הרי באותה מידה אומרים עדות שקר? הרי באותה מידה אומרים 
השם  את  "ואהבת  שמע  בקריאת  השם אנו  את  "ואהבת  שמע  בקריאת  אנו 
ובכל  נפשך  ובכל  לבבך  ובכל בכל  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך אלקיך 
המשנה המשנה  כתב  בזה  גם  והרי  כתב   בזה  גם  והרי  מאודך",מאודך", 
ברורהברורה (סימן כה סעיף קטן יד)(סימן כה סעיף קטן יד) בשם  בשם החרדיםהחרדים, , 
וגו',  ד'  את  ואהבת  "כשאומר  וגו', וז"ל:  ד'  את  ואהבת  "כשאומר  וז"ל: 
יראה להכניס אהבת השם יתברך בלבו, יראה להכניס אהבת השם יתברך בלבו, 
עכ"ל,  ח"ו"  שקר  כדובר  יהיה  עכ"ל, שלא  ח"ו"  שקר  כדובר  יהיה  שלא 
ומדוע בדין זה אין מקפידים כראוי?!...ומדוע בדין זה אין מקפידים כראוי?!...
[טיב המועדים אלו"ל][טיב המועדים אלו"ל]
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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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לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
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