
וישב בה עד...וישב בה עד...
סיפורו  בירושלים  התפרסם  שנה  כשלושים  סיפורו לפני  בירושלים  התפרסם  שנה  כשלושים  לפני 
של עלטערער בחור – בחור מבוגר אחד שהגיע אל של עלטערער בחור – בחור מבוגר אחד שהגיע אל 
אחד מצדיקי הדור שהיה ידוע גם כמקובל העוסק אחד מצדיקי הדור שהיה ידוע גם כמקובל העוסק 
שיברכו  מהצדיק  הבחור  ביקש  הסוד,  שיברכו בתורת  מהצדיק  הבחור  ביקש  הסוד,  בתורת 
להתחמק,  ניסה  הצדיק  אך  הגון,  לזיווג  להתחמק, שיזכה  ניסה  הצדיק  אך  הגון,  לזיווג  שיזכה 
כשראה הבחור כי הוא מתחמק, החליט להתעקש כשראה הבחור כי הוא מתחמק, החליט להתעקש 
ולא לזוז משם, לאחר זמן מה אמר לו הצדיק, 'אני ולא לזוז משם, לאחר זמן מה אמר לו הצדיק, 'אני 
איני יכול לעשות כלום בנידון, כיון שלפי מזלך אין איני יכול לעשות כלום בנידון, כיון שלפי מזלך אין 
לך זיווג כלל'.. יצא משם הבחור ולמחרת עם שחר לך זיווג כלל'.. יצא משם הבחור ולמחרת עם שחר 
חזר שוב, הביט הצדיק בפניו ומיד אמר לו 'אמור חזר שוב, הביט הצדיק בפניו ומיד אמר לו 'אמור 
לי את האמת, מה עשית הלילה', ענה הבחור ואמר לי את האמת, מה עשית הלילה', ענה הבחור ואמר 
שידוך  שום  לי  שאין  לי  אמר  כשהרב  שידוך 'אתמול  שום  לי  שאין  לי  אמר  כשהרב  'אתמול 
הקודש  ארון  אצל  ועמדתי  הכנסת  לבית  הקודש הלכתי  ארון  אצל  ועמדתי  הכנסת  לבית  הלכתי 
ומררתי בבכי כל הלילה ועתה שבתי', אמר לו הרב ומררתי בבכי כל הלילה ועתה שבתי', אמר לו הרב 

'דע לך כי נושעת למעלה מדרך הטבע'!'דע לך כי נושעת למעלה מדרך הטבע'!
מות  'עד  מקלט  בעיר  לשבת  צריך  בשוגג  מות הרוצח  'עד  מקלט  בעיר  לשבת  צריך  בשוגג  הרוצח 
של  'אמותיהן  מספרת  והמשנה  הגדול',  של הכהן  'אמותיהן  מספרת  והמשנה  הגדול',  הכהן 
שלא  כדי  וכסות  מחיה  להם  מספקות  שלא כהנים  כדי  וכסות  מחיה  להם  מספקות  כהנים 
יתפללו על בניהם שימותו', וידועה קושית העולם יתפללו על בניהם שימותו', וידועה קושית העולם 
שמביאות  והשתיה  האוכל  בגלל  וכי  כך,  שמביאות על  והשתיה  האוכל  בגלל  וכי  כך,  על 
האמהות יפסיקו אלו להתפלל? והרי הם נמצאים האמהות יפסיקו אלו להתפלל? והרי הם נמצאים 
בבית האסורים! אלא התשובה לכך, כי גם אם הם בבית האסורים! אלא התשובה לכך, כי גם אם הם 
ימשיכו להתפלל, תפילתם כבר לא תהיה מעומק ימשיכו להתפלל, תפילתם כבר לא תהיה מעומק 

הלב..הלב..
כאלו,  להיות  יכול  אחד  לכל  קשיים?  כאלו, בעיות?  להיות  יכול  אחד  לכל  קשיים?  בעיות? 
וכמובן  ועוד,  ועוד  בשידוכים,  בבריאות,  וכמובן בפרנסה,  ועוד,  ועוד  בשידוכים,  בבריאות,  בפרנסה, 
מעבר  אבל  השתדלות,  של  חיוב  יש  דבר  מעבר שבכל  אבל  השתדלות,  של  חיוב  יש  דבר  שבכל 
מן  רק  ולא  תפילה,  זה  שהעיקר  לזכור  צריך  מן לכך  רק  ולא  תפילה,  זה  שהעיקר  לזכור  צריך  לכך 
הנובעת  אמיתית  תפילה  אלא  ולחוץ,  הנובעת השפה  אמיתית  תפילה  אלא  ולחוץ,  השפה 
מעמקי הלב, שעולה ובוקעת רקיעים ומגיעה עד מעמקי הלב, שעולה ובוקעת רקיעים ומגיעה עד 

כסא הכבוד.כסא הכבוד.
במיוחד)  גם (ואולי  אלא  גשמיות  בענייני  רק  במיוחד) ולא  גם (ואולי  אלא  גשמיות  בענייני  רק  ולא 
מידותיך  את  לתקן  מנסה  אתה  רוחניות,  מידותיך בענייני  את  לתקן  מנסה  אתה  רוחניות,  בענייני 
ונכשל,  שוב  מנסה  עליך',  'גדול  שזה  מרגיש  ונכשל, אבל  שוב  מנסה  עליך',  'גדול  שזה  אבל מרגיש 
אבותיך  אומנות  אחוז  מצליח,  ולא  שוב  אבותיך מנסה  אומנות  אחוז  מצליח,  ולא  שוב  מנסה 
בידיך, תתפלל לקב"ה שירחם עליך, שיציל אותך, בידיך, תתפלל לקב"ה שירחם עליך, שיציל אותך, 
שיקרב אותך אליו, ותפילה שיוצאת מעמקי הלב שיקרב אותך אליו, ותפילה שיוצאת מעמקי הלב 

מובטח שלא תשוב ריקם, כי רחמנא ליבא בעי.מובטח שלא תשוב ריקם, כי רחמנא ליבא בעי.
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בפרשתינו קוראים אנו את המ"ב מסעות שעשו בני ישראל מעת צאתם בפרשתינו קוראים אנו את המ"ב מסעות שעשו בני ישראל מעת צאתם 
מפורטים  בהם  אשר  המקראות  אלו  ישראל,  לארץ  שנכנסו  עד  מפורטים ממצרים  בהם  אשר  המקראות  אלו  ישראל,  לארץ  שנכנסו  עד  ממצרים 
ענינים  על  כן  גם  הם  מורים  הפשוט  משמעותם  מלבד  הללו,  ענינים המסעות  על  כן  גם  הם  מורים  הפשוט  משמעותם  מלבד  הללו,  המסעות 
הידוע  פי  על  וזאת  הנוכחי,  בהוה  מישראל  אדם  לכל  השייכים  הידוע נצחיים  פי  על  וזאת  הנוכחי,  בהוה  מישראל  אדם  לכל  השייכים  נצחיים 
שתורתינו היא נצחית, ואילו לא היו באלו המסעות רמזים המורים להאדם שתורתינו היא נצחית, ואילו לא היו באלו המסעות רמזים המורים להאדם 

דרכו לא היו אלו המקראות נחקקים בה לדורות. דרכו לא היו אלו המקראות נחקקים בה לדורות. 
ואכן כבר האריכו בספרים הקדושים, שאלו המקראות מורים על מסעותיו ואכן כבר האריכו בספרים הקדושים, שאלו המקראות מורים על מסעותיו 
של האדם בעולם הזה, ע"י נסיונותיו אשר מזמינים לפניו מן השמים כדי של האדם בעולם הזה, ע"י נסיונותיו אשר מזמינים לפניו מן השמים כדי 
שישמשו עבורו כאמצעיים לשבר טבעיו ולזכך מידותיו ולהתעלות במעלות שישמשו עבורו כאמצעיים לשבר טבעיו ולזכך מידותיו ולהתעלות במעלות 
העבודה, כי זהו תכלית בואו של אדם בעולם לזכך את מידותיו ע"י שבירת העבודה, כי זהו תכלית בואו של אדם בעולם לזכך את מידותיו ע"י שבירת 
זיכוכים  מ"ב  לעבור  עליו  מוטל  כך  ולשם  בוראו,  לכבוד  החומריים  זיכוכים טבעיו  מ"ב  לעבור  עליו  מוטל  כך  ולשם  בוראו,  לכבוד  החומריים  טבעיו 
שונים אשר הם בבחינת 'מסעות' כי כל זיכוך הוא בחי' 'מסע' אשר מסיע שונים אשר הם בבחינת 'מסעות' כי כל זיכוך הוא בחי' 'מסע' אשר מסיע 
אמצעיים  מזמינים  אחד  ולכל  למשנהו,  אחת  ממדרגה  האדם  את  אמצעיים ומעלה  מזמינים  אחד  ולכל  למשנהו,  אחת  ממדרגה  האדם  את  ומעלה 
אחרים התואמים למזגו וטבעו, אשר דרכם יהיה ביכולתו להתעלות באלו אחרים התואמים למזגו וטבעו, אשר דרכם יהיה ביכולתו להתעלות באלו 

המסעות.המסעות.
עצם הידיעה כי מוטל על כל אחד לעבור את המ"ב מסעות, מחייבו להתבונן עצם הידיעה כי מוטל על כל אחד לעבור את המ"ב מסעות, מחייבו להתבונן 
וכך  הקשיים,  אלו  בנתינת  השי"ת  רצון  מהו  עליו  העוברים  הקשיים  וכך בכל  הקשיים,  אלו  בנתינת  השי"ת  רצון  מהו  עליו  העוברים  הקשיים  בכל 
יידע האדם האיך מוטל עליו להתמודד עמהם, כי אם ח"ו לא יכיר האדם יידע האדם האיך מוטל עליו להתמודד עמהם, כי אם ח"ו לא יכיר האדם 
על  להתעלות  כדי  העליונה  ההשגחה  פי  על  לפניו  באו  הקשיים  אלו  על כי  להתעלות  כדי  העליונה  ההשגחה  פי  על  לפניו  באו  הקשיים  אלו  כי 
ידם, עלול הוא להחמיץ את השעה הניתנת לו מן השמים, ע"י שיתמודד ידם, עלול הוא להחמיץ את השעה הניתנת לו מן השמים, ע"י שיתמודד 
עמהם באופן שלילי, כי העדר ההתבוננות לא יביאנו כלל להכיר בתכונותיו עמהם באופן שלילי, כי העדר ההתבוננות לא יביאנו כלל להכיר בתכונותיו 
השליליים, וכתוצאה מכך יתמודד עם קשייו על פיהם, ונמצא כי במקום השליליים, וכתוצאה מכך יתמודד עם קשייו על פיהם, ונמצא כי במקום 
אשר אלו הקשיים יביאהו אל תכליתו הנרצה עוד ירגיל עצמו על ידם ביותר אשר אלו הקשיים יביאהו אל תכליתו הנרצה עוד ירגיל עצמו על ידם ביותר 

עם תכונותיו השליליים ח"ו. עם תכונותיו השליליים ח"ו. 
דבר  של  לאמיתו  כי  'חניה'  לשון  'מסע'  כל  אחר  נאמר  לזאת  כי  דבר ואפשר  של  לאמיתו  כי  'חניה'  לשון  'מסע'  כל  אחר  נאמר  לזאת  כי  ואפשר 
לא היה צורך להזכיר זה הלשון, ודי היה בכך שיאמר 'ויסעו ממקום פלוני לא היה צורך להזכיר זה הלשון, ודי היה בכך שיאמר 'ויסעו ממקום פלוני 
ולמה  חנו,  בו  שנסעו  מקום  שלאותו  ידעינין  הוה  וממילא  פלוני'  ולמה למקום  חנו,  בו  שנסעו  מקום  שלאותו  ידעינין  הוה  וממילא  פלוני'  למקום 
לו להכתוב להרבות בתיבות ולומר 'ויחנו' אחר כל מסע? אין זאת כי אם לו להכתוב להרבות בתיבות ולומר 'ויחנו' אחר כל מסע? אין זאת כי אם 
כדי להורות שכדי להתעלות ממסע למסע מוטל על האדם לעשות 'חניה' כדי להורות שכדי להתעלות ממסע למסע מוטל על האדם לעשות 'חניה' 
באמצע, דהיינו ליתן רווח לעצמו להתבונן במקריו ובמאורעותיו ולדעת על באמצע, דהיינו ליתן רווח לעצמו להתבונן במקריו ובמאורעותיו ולדעת על 
ידם מה ה' דורש מעימו, ורק על ידי זה יבוא לידי הכרה האיך להתמודד ידם מה ה' דורש מעימו, ורק על ידי זה יבוא לידי הכרה האיך להתמודד 
מתוך  החומריים  טבעיו  את  ולזכך  ולבטל  השי"ת,  רצון  פי  על  קשייו  מתוך עם  החומריים  טבעיו  את  ולזכך  ולבטל  השי"ת,  רצון  פי  על  קשייו  עם 

התעלות ממסע למסע.התעלות ממסע למסע.
עלי  רע  כי  הדבר,  זה  על  רבים  בת  בשער  מלעורר  להחריש  אוכל  עלי ולא  רע  כי  הדבר,  זה  על  רבים  בת  בשער  מלעורר  להחריש  אוכל  ולא 
המעשה שאין בני אדם שמים על לבם כל זאת, ובבוא עליהם מקרה אשר המעשה שאין בני אדם שמים על לבם כל זאת, ובבוא עליהם מקרה אשר 
מתוך  בה  ולהתמודד  בטוב  לבחור  עליהם  מוטל  התורה  השקפת  פי  מתוך על  בה  ולהתמודד  בטוב  לבחור  עליהם  מוטל  התורה  השקפת  פי  על 
שבירת וזיכוך המידות, אין הם מתבוננים האיך להגביר רצון השי"ת ולכבוש שבירת וזיכוך המידות, אין הם מתבוננים האיך להגביר רצון השי"ת ולכבוש 
שום  ודוחים  החומריים  תכונותיהם  את  מגבירים  ואדרבה  מידותיהם,  שום את  ודוחים  החומריים  תכונותיהם  את  מגבירים  ואדרבה  מידותיהם,  את 
אין  כי  האדם  מהחלטת  תוצאה  אם  כי  זה  אין  אחריהם,  לבטש  אין אפשרות  כי  האדם  מהחלטת  תוצאה  אם  כי  זה  אין  אחריהם,  לבטש  אפשרות 
הוא מסוגל ליותר ממה שהוא, ולכן הולך הוא שולל אחר המידות הרעות הוא מסוגל ליותר ממה שהוא, ולכן הולך הוא שולל אחר המידות הרעות 

הטבועות בו מבלי לנסות כלל שמא הדבר כן ביכולתו ובכוחו. כך הוא דרכם הטבועות בו מבלי לנסות כלל שמא הדבר כן ביכולתו ובכוחו. כך הוא דרכם 
של הרבה צעירים, כי עוד בהיותם כבר שיבסר או תמניסר מחליטים מהו של הרבה צעירים, כי עוד בהיותם כבר שיבסר או תמניסר מחליטים מהו 
כוחם וכשרונם, ולאור החלטתם מעצבים את צביונם לכל ימי חייהם, אחד כוחם וכשרונם, ולאור החלטתם מעצבים את צביונם לכל ימי חייהם, אחד 
רואה כי כוחו הוא בהתמדת התורה ומקבל עליו להוציא כח זה אל הפעל, רואה כי כוחו הוא בהתמדת התורה ומקבל עליו להוציא כח זה אל הפעל, 
השני רואה את עצמו מוכשר בתחום הנתינה לזולת, ומקדיש את כל עתידו השני רואה את עצמו מוכשר בתחום הנתינה לזולת, ומקדיש את כל עתידו 
לצדקה וחסד, אך אין הם רואים זכות לעצמם להתעלות גם בשאר מעלות לצדקה וחסד, אך אין הם רואים זכות לעצמם להתעלות גם בשאר מעלות 
העבודה, ובבוא עליהם נסיון אשר הוא מחוץ לתחום פעלם אין הם חפצים העבודה, ובבוא עליהם נסיון אשר הוא מחוץ לתחום פעלם אין הם חפצים 
מנוי  כי  הטוב,  הצד  על  בו  להתמודד  כדי  מצידם  הקרבה  איזה  מנוי לעשות  כי  הטוב,  הצד  על  בו  להתמודד  כדי  מצידם  הקרבה  איזה  לעשות 
היו  ישכילו  חכמה  לו  אך  ויכולתם,  כוחם  מעל  הוא  הדבר  כי  עמהם  היו וגמור  ישכילו  חכמה  לו  אך  ויכולתם,  כוחם  מעל  הוא  הדבר  כי  עמהם  וגמור 
עושים חשבונו של עולם, כי לא לחינם זימנה ההשגחה העליונה לפניהם עושים חשבונו של עולם, כי לא לחינם זימנה ההשגחה העליונה לפניהם 
נסיון מעין זה, וודאי יודעים מן השמים כי ביכולתם להתמודד בו, ואף אם נסיון מעין זה, וודאי יודעים מן השמים כי ביכולתם להתמודד בו, ואף אם 
רואים כי קשתה עליהם המשימה מאוד, מוטל עליהם לדעת כי לא עליהם רואים כי קשתה עליהם המשימה מאוד, מוטל עליהם לדעת כי לא עליהם 
כבר  השמים  ומן  מה,  דבר  מצידם  להקריב  עליהם  אלא  לגמור,  כבר המלאכה  השמים  ומן  מה,  דבר  מצידם  להקריב  עליהם  אלא  לגמור,  המלאכה 
יגמרו בעדם, וכדאיתא בחז"ל יגמרו בעדם, וכדאיתא בחז"ל (יומא לט.)(יומא לט.) אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשים  אדם מקדש עצמו מלמטה מקדשים 

אותו מלמעלה. אותו מלמעלה. 
ולאמתו של דבר מוטל עצה זו להיות גם חלקו של אלו הנחושים בדעתם ולאמתו של דבר מוטל עצה זו להיות גם חלקו של אלו הנחושים בדעתם 
לעלות במעלות העבודה ולשרש אחר יצרם, גם עליהם לדעת כי לפעמים לעלות במעלות העבודה ולשרש אחר יצרם, גם עליהם לדעת כי לפעמים 
כזאת  ולעת  מנשוא,  הקשים  היצר  גלי  מול  השמים  מן  אותם  כזאת מעמידים  ולעת  מנשוא,  הקשים  היצר  גלי  מול  השמים  מן  אותם  מעמידים 
בראותם כי משימה קשה מטילים על כתפיהם, עליהם להתחכם על יצרם, בראותם כי משימה קשה מטילים על כתפיהם, עליהם להתחכם על יצרם, 
כי אם יקבלו עליהם כבר מתחילה לעמוד כצור ולעבור את כל הנסיון ללא כי אם יקבלו עליהם כבר מתחילה לעמוד כצור ולעבור את כל הנסיון ללא 
סגידה כל שהוא לרצון היצר, יתכן כי היצר יוכיח להם כבר מתחילה כי לא סגידה כל שהוא לרצון היצר, יתכן כי היצר יוכיח להם כבר מתחילה כי לא 
יהיה ביכולתם להחזיק מעמד, ואולי גם אם בתחילת דרכם יניחם מכל מקום יהיה ביכולתם להחזיק מעמד, ואולי גם אם בתחילת דרכם יניחם מכל מקום 
שמא ברבות הימים כשיווכחו כי מדובר בנסיון המתמשך לאורך זמן, ועדיין שמא ברבות הימים כשיווכחו כי מדובר בנסיון המתמשך לאורך זמן, ועדיין 
לא ניכר האור שבקצה המנהרה, יסוגו חלילה אחור. על כן לעת יעשו גם הם לא ניכר האור שבקצה המנהרה, יסוגו חלילה אחור. על כן לעת יעשו גם הם 
את מלחמתם בתחבולות, ולא יקבלו עליהם מתחילה לעבור את כל המבחן, את מלחמתם בתחבולות, ולא יקבלו עליהם מתחילה לעבור את כל המבחן, 
רק מתחילה יקבלו עליהם להחזיק מעמד ליום אחד בלבד, והרי היצר אינו רק מתחילה יקבלו עליהם להחזיק מעמד ליום אחד בלבד, והרי היצר אינו 
נבהל מיום אחד, ושוב למחרת יקבל על עצמו להחזיק מעמד לאותו יום, וכך נבהל מיום אחד, ושוב למחרת יקבל על עצמו להחזיק מעמד לאותו יום, וכך 

יום אחר יום, עד שברבות הימים יעבור זעם וכל הנסיון כולו כעשן תכלה.יום אחר יום, עד שברבות הימים יעבור זעם וכל הנסיון כולו כעשן תכלה.
וזהו מה שפרשו בספרים הקדושים את מאמר הכתוב (איוב יד, ד) 'מי יתן וזהו מה שפרשו בספרים הקדושים את מאמר הכתוב (איוב יד, ד) 'מי יתן 
טהור מטמא לא אחד' שכל היתרון של הטהור מן הטמא אינו אלא ב'לא' טהור מטמא לא אחד' שכל היתרון של הטהור מן הטמא אינו אלא ב'לא' 
הדרך  מתחילת  וכבר  קשה,  נסיון  הטהור  על  היצר  מעמיד  שבאם  הדרך אחד,  מתחילת  וכבר  קשה,  נסיון  הטהור  על  היצר  מעמיד  שבאם  אחד, 
רואה הוא כי כדי לעבור זאת יצטרך להרבות ולומר אין ספור פעמים ליצרו רואה הוא כי כדי לעבור זאת יצטרך להרבות ולומר אין ספור פעמים ליצרו 
יכול  הרי  אחת  פעם  לעצמו:  הוא  ואומר  מיד,  ידיו  מרים  אינו  אעפ"כ  יכול 'לא'  הרי  אחת  פעם  לעצמו:  הוא  ואומר  מיד,  ידיו  מרים  אינו  אעפ"כ  'לא' 
אני לומר ליצרי 'לא', אומר לו כעת 'לא' ומה לי לעשות כעת חשבונו של אני לומר ליצרי 'לא', אומר לו כעת 'לא' ומה לי לעשות כעת חשבונו של 
יום המחרת, והדבר חוזר חלילה מידי יום ביומו כי כל יום הוא אצלו בחי' יום המחרת, והדבר חוזר חלילה מידי יום ביומו כי כל יום הוא אצלו בחי' 
של 'לא אחד' בלבד, עד אשר עובר את כל הנסיון בשלום. לעומתו הטמא של 'לא אחד' בלבד, עד אשר עובר את כל הנסיון בשלום. לעומתו הטמא 
בראותו עד כמה יצטרך הוא ללחום ביצרו מאבד הוא את עשתונותיו כבר בראותו עד כמה יצטרך הוא ללחום ביצרו מאבד הוא את עשתונותיו כבר 

מתחילת דרכו, ונופל הוא מתוך יאוש לזרועתיו של יצרו ר"ל. מתחילת דרכו, ונופל הוא מתוך יאוש לזרועתיו של יצרו ר"ל. 
ולהתעלות  היצר  גלי  כל  את  בשלום  לעבור  שנוכל  בעזרינו  יהיה  ולהתעלות השי"ת  היצר  גלי  כל  את  בשלום  לעבור  שנוכל  בעזרינו  יהיה  השי"ת 

ממסע למסע, עד אשר נזכה להיות תמים במעשים ובמדות טובות.ממסע למסע, עד אשר נזכה להיות תמים במעשים ובמדות טובות.

מ"ב מסעות של אדםמ"ב מסעות של אדם

א

פר˘˙ מטו˙ מסעי
כ"ח ˙מוז ˙˘ע"ז
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ברכת שהחיינוברכת שהחיינו
א. א.   מראש חודש ועד לאחר תשעה באב אסור   מראש חודש ועד לאחר תשעה באב אסור 
רוצה  אינו  אם  אפילו  בגדיו,  את  ולגהץ  רוצה לכבס  אינו  אם  אפילו  בגדיו,  את  ולגהץ  לכבס 
שנראה  מפני  באב,  תשעה  לאחר  רק  שנראה ללבשם  מפני  באב,  תשעה  לאחר  רק  ללבשם 
ומ"ב  ס"ג  תקנ"א  (שו"ע  ומ"ב   ס"ג  תקנ"א  (שו"ע  האבילות  מן  דעתו  האבילותכמסיח  מן  דעתו  כמסיח 

סקכ"א).סקכ"א).

ב.ב.  איסור כיבוס הוא אפילו במים בלבד   איסור כיבוס הוא אפילו במים בלבד (ס"ג).(ס"ג).
ג.ג.  לצורך מצוה מותר לכבס   לצורך מצוה מותר לכבס (שו"ע שם)(שו"ע שם). וכן אם . וכן אם 
אין לו כתונת לשבת יש להתירו לכבס ביום ה' אין לו כתונת לשבת יש להתירו לכבס ביום ה' 

וביום ו'וביום ו' (מ"ב סקל"ב). (מ"ב סקל"ב).
להתירו  יש  אחד  חלוק  אלא  לו  שאין  מי  להתירו    יש  אחד  חלוק  אלא  לו  שאין  מי  ד.ד.  

לכבס מר"ח עד השבתלכבס מר"ח עד השבת (מ"ב סקכ"ט).  (מ"ב סקכ"ט). 
ה.ה.  וה"ה אם נתלכלכו כל בגדיו מן הזיעה ה"ז   וה"ה אם נתלכלכו כל בגדיו מן הזיעה ה"ז 
לכבס  ומותר  אחד  חלוק  אלא  לו  שאין  לכבס כמי  ומותר  אחד  חלוק  אלא  לו  שאין  כמי 
טפי  ועדיף  ת"ב,  בו  שחל  שבוע  עד  טפי חלוקו  ועדיף  ת"ב,  בו  שחל  שבוע  עד  חלוקו 
שיכבס בלא גיהוץ ממה שיקנה בגד חדש, אך שיכבס בלא גיהוץ ממה שיקנה בגד חדש, אך 
אחרת,  ברירה  לו  כשאין  ת"ב  בו  שחל  אחרת, בשבוע  ברירה  לו  כשאין  ת"ב  בו  שחל  בשבוע 
אז  שיכבס  ממה  חדש  בגד  שיקנה  טוב  אזיותר  שיכבס  ממה  חדש  בגד  שיקנה  טוב  יותר 

(מבית לוי).(מבית לוי).

במקומו,  לנקותו  מותר  בבגד  הניכר  כתם  במקומו,    לנקותו  מותר  בבגד  הניכר  כתם  ו.ו.  
ואם לאו אסורואם לאו אסור (שם).  (שם). 

מצוה  סעודות  שעורכים  קייטרינג  בעלי  מצוה     סעודות  שעורכים  קייטרינג  בעלי  ז.ז.   
להחליף  מפות  די  להם  לו  ואין  אלו,  להחליף בימים  מפות  די  להם  לו  ואין  אלו,  בימים 
אפשר  אם  לכבס,  שיצטרכו  מבלי  פעם  אפשר כל  אם  לכבס,  שיצטרכו  מבלי  פעם  כל 
להם להסתדר בלא כיבוס ודאי עדיף טפי, אך להם להסתדר בלא כיבוס ודאי עדיף טפי, אך 
מקום  יש  פנים,  בשום  אפשרי  הדבר  אין  מקום אם  יש  פנים,  בשום  אפשרי  הדבר  אין  אם 
כ"א  לכבס  שלא  שידקדקו  בתנאי  אך  כ"א להתיר,  לכבס  שלא  שידקדקו  בתנאי  אך  להתיר, 
הנצרך ביותר, וגם למעט מן הרגיל בכל השנה הנצרך ביותר, וגם למעט מן הרגיל בכל השנה 

(שבה"ל ח"י סי' פ"ג). (שבה"ל ח"י סי' פ"ג). 

משפחתם  עם  יחד  אלו  בימים  הנוסעים  משפחתם    עם  יחד  אלו  בימים  הנוסעים  ח.ח.  
להם  היא  גדולה  שטרחא  אע"פ  אחר,  להם למקום  היא  גדולה  שטרחא  אע"פ  אחר,  למקום 
לכבס,  יצטרכו  שלא  כדי  בגדים  הרבה  לכבס, לקחת  יצטרכו  שלא  כדי  בגדים  הרבה  לקחת 
מ"מ לא מצינו שהתירו הכיבוס משום טרחא, מ"מ לא מצינו שהתירו הכיבוס משום טרחא, 
שיהיה  הרבה  בגדים  עמו  להביא  חייבים  שיהיה ולכן  הרבה  בגדים  עמו  להביא  חייבים  ולכן 

כדי הצורך לכל אלו הימיםכדי הצורך לכל אלו הימים (הלי"ש פי"ד סקכ"א). (הלי"ש פי"ד סקכ"א).
ט. ט.  המתארח בבית חבירו בימים אלו ומצטער  המתארח בבית חבירו בימים אלו ומצטער 
וכן  נקיים,  במצעים  לישון  יוכל  לא  אם  וכן הרבה  נקיים,  במצעים  לישון  יוכל  לא  אם  הרבה 
להשתמש  להם  מותר  מלון,  בבתי  להשתמש השוהים  להם  מותר  מלון,  בבתי  השוהים 
שיניחו  לכתחילה  וטוב  מכובסים,  שיניחו במצעים  לכתחילה  וטוב  מכובסים,  במצעים 
צריך  מ"מ  אך  קרקע,  גבי  על  קצת  צריך אותם  מ"מ  אך  קרקע,  גבי  על  קצת  אותם 
להודיע לבעה"ב או לבעל המלון שלא יחליפו להודיע לבעה"ב או לבעל המלון שלא יחליפו 
עבורו בשאר הימים, ובדיעבד אם כבר החליפו עבורו בשאר הימים, ובדיעבד אם כבר החליפו 
וכנ"ל  קרקע  ע"ג  אותם  שיניחו  אלא  וכנ"ל מותר,  קרקע  ע"ג  אותם  שיניחו  אלא  מותר, 

(מנח"י ח"י סי' מ"ד). (מנח"י ח"י סי' מ"ד). 

בגדי קטניםבגדי קטנים
י.  י.   אסור לגדולים לכבס לקטנים כסותם  אסור לגדולים לכבס לקטנים כסותם (שו"ע (שו"ע 
שם סי"ד)שם סי"ד). ולדעת הא"ר יש להחמיר לדידן מראש . ולדעת הא"ר יש להחמיר לדידן מראש 

חודש, אבל דעת החיי אדם דלצורך קטנים אין חודש, אבל דעת החיי אדם דלצורך קטנים אין 
להחמיר אף לפי מנהגינו אלא בשבוע שחל בו להחמיר אף לפי מנהגינו אלא בשבוע שחל בו 

תשעה באב תשעה באב (מ"ב סקפ"ב). (מ"ב סקפ"ב). 
הקטנים  בהם  שמלפפין  הבגדים  ומיהו  הקטנים    בהם  שמלפפין  הבגדים  ומיהו  יא.יא.  
להקל  להקל ונהגו  ונהגו  שם).  שם). (שו"ע  (שו"ע  לכבסן  מותר  לכבסן לגמרי  מותר  לגמרי 
אפילו בבגדי שאר קטנים אפילו בבגדי שאר קטנים (שם)(שם). ובלבוש משמע . ובלבוש משמע 
דהשיעור הוא עד בני ג' וד' שנים, אבל הפמ"ג דהשיעור הוא עד בני ג' וד' שנים, אבל הפמ"ג 
משמע  וד"מ  הב"י  דמדברי  משמע כתב  וד"מ  הב"י  דמדברי  כתב  סקל"ט)  סקל"ט) (בא"א  (בא"א 

דכל בגדי קטנים מותר ואפילו אם הגיעו לגיל דכל בגדי קטנים מותר ואפילו אם הגיעו לגיל 
חינוך. חינוך. 

שש  בן  בקטן  להקל  אין  מעשה  ולענין  יב.  

בגדיו  נתלכלכו  כן  אם  אלא  לחינוך,  בגדיו שהגיע  נתלכלכו  כן  אם  אלא  לחינוך,  שהגיע 
ביותרביותר (חנוך לנער פכ"א סק"ב).  (חנוך לנער פכ"א סק"ב). 

ובגדים  במטפחות  שהתירו  ואע"פ  ובגדים   במטפחות  שהתירו  ואע"פ  יג. יג.  
הרבה  יכבסו  לא  מ"מ  מלכלכין,  הרבה שהתינוקות  יכבסו  לא  מ"מ  מלכלכין,  שהתינוקות 
הוא  ואם  הוא   ואם  סקפ"ג).  סקפ"ג).(מ"ב  (מ"ב  בצנעא  ויכבסום  בצנעא ביחד,  ויכבסום  ביחד, 
ולכבסם  להקל  יש  כביסה  במכונת  ולכבסם מכבס  להקל  יש  כביסה  במכונת  מכבס 

אפילו הרבה בבת אחתאפילו הרבה בבת אחת (חנוך לנער שם). (חנוך לנער שם).
אסור  המותר,  באופן  בגדים  כשמכבס  אסור    המותר,  באופן  בגדים  כשמכבס  יד.יד.  
להוסיף עליהם גם שאר בגדים, אפילו אם הוא להוסיף עליהם גם שאר בגדים, אפילו אם הוא 

מכניס הכל לתוך אותו מכונה. מכניס הכל לתוך אותו מכונה. 
טו.טו.  חיתולי התינוקות וכיו"ב שהתירו לכבסם,   חיתולי התינוקות וכיו"ב שהתירו לכבסם, 
היינו אפילו אם יש לו אחרים מכובסים, וכ"ש היינו אפילו אם יש לו אחרים מכובסים, וכ"ש 
לכבס  יצטרך  שלא  כדי  אחרים  לקנות  לכבסשא"צ  יצטרך  שלא  כדי  אחרים  לקנות  שא"צ 

(תשוה"נ ח"ב סי' רנ"ח).(תשוה"נ ח"ב סי' רנ"ח).

טז.טז.  אף אם היה אפשר לכבס בגדי הקטן לפני   אף אם היה אפשר לכבס בגדי הקטן לפני 
בתשעת  לכבסם  מותר  מ"מ  הימים,  בתשעת תשעת  לכבסם  מותר  מ"מ  הימים,  תשעת 

הימים הימים (הליכות אבן ישראל).(הליכות אבן ישראל).
יז.יז.  מטפחות האף שמצוי בהם שהם מטונפים   מטפחות האף שמצוי בהם שהם מטונפים 
קטנים  כבגדי  דינם  לשימוש,  ראויים  קטנים ואינם  כבגדי  דינם  לשימוש,  ראויים  ואינם 

ומותר לכבסןומותר לכבסן (שלמת חיים סי' ש"י).  (שלמת חיים סי' ש"י). 
בגדי שבת בגדי שבת 

יח. יח.  אין ללבוש בגדי שבת בימים אלו, ואפילו  אין ללבוש בגדי שבת בימים אלו, ואפילו 
שבת  בגדי  ללבוש  מחליפין  אין  חזון  שבת בשבת  בגדי  ללבוש  מחליפין  אין  חזון  בשבת 
שאינו  הפוזמקאות  וכן  בלבד  הכתונת  שאינו כ"א  הפוזמקאות  וכן  בלבד  הכתונת  כ"א 
לובשן אלא מפני הזיעה לובשן אלא מפני הזיעה (שו"ע שם ס"א ובמ"ב שם)(שו"ע שם ס"א ובמ"ב שם). . 
ויש שנהגו ללבוש בגדי שבת גם בשבת חזון, ויש שנהגו ללבוש בגדי שבת גם בשבת חזון, 

ויש שמשנים רק בגד אחדויש שמשנים רק בגד אחד (מ"ב סק"ו עיי"ש).  (מ"ב סק"ו עיי"ש). 
בזה  המנהגים  חילוק  שעיקר  שכתבו  ויש  בזה    המנהגים  חילוק  שעיקר  שכתבו  ויש  יט.יט.  
בשבת  ללבוש  נוהגין  היו  שמקדם  מפני  בשבת הוא  ללבוש  נוהגין  היו  שמקדם  מפני  הוא 

ובדמותן,  במראיהן  השוין  מלבושין  ובדמותן, ובחול  במראיהן  השוין  מלבושין  ובחול 
וההפרש ביניהם לא היה רק באיכות הסחורה, וההפרש ביניהם לא היה רק באיכות הסחורה, 
שבשבת היו לובשין בגדים יותר יקרים מבחול, שבשבת היו לובשין בגדים יותר יקרים מבחול, 
שכן  וכיון  כך,  כל  ניכר  ההפרש  היה  לא  שכן וע"כ  וכיון  כך,  כל  ניכר  ההפרש  היה  לא  וע"כ 
לא  חול  בגדי  חזון  בשבת  לובשין  היו  אם  לא גם  חול  בגדי  חזון  בשבת  לובשין  היו  אם  גם 
היה נראה כאבילות בפרהסיא בשבת, משא"כ היה נראה כאבילות בפרהסיא בשבת, משא"כ 
בזמנינו שלובשין בגדים אחרים לגמרי כדוגמת בזמנינו שלובשין בגדים אחרים לגמרי כדוגמת 
החול  בגדי  נלבוש  אם  וכיו"ב  החול השטריימ"ל  בגדי  נלבוש  אם  וכיו"ב  השטריימ"ל 
בשבת יש בזה משום אבילות בפרהסיא, ולכן בשבת יש בזה משום אבילות בפרהסיא, ולכן 
הנהיגו הגדולים ללבוש בגדי שבת אף בשבת הנהיגו הגדולים ללבוש בגדי שבת אף בשבת 

חזון, ואפילו בשבת שחל בו ת"ב חזון, ואפילו בשבת שחל בו ת"ב (ערוה"ש סי"א).(ערוה"ש סי"א).
ואמו  הבן  אבי  מותרין  מילה  ברית  כשיש  ואמו   הבן  אבי  מותרין  מילה  ברית  כשיש  כ. כ.  
(שו"ע (שו"ע  שבת  בגדי  ללבוש  והסנדק  המוהל  שבת וכן  בגדי  ללבוש  והסנדק  המוהל  וכן 
ומ"ב שם)ומ"ב שם). וי"א דכן הדין בסעודת בר מצוה . וי"א דכן הדין בסעודת בר מצוה (הלי"ש (הלי"ש 

המשתתפים  האנשים  שאר  כל  אבל  המשתתפים .  האנשים  שאר  כל  אבל  ס"ח).  ס"ח)פי"ד  פי"ד 

בגדי  ללבוש  היתר  שום  להם  אין  בגדי בשמחה  ללבוש  היתר  שום  להם  אין  בשמחה 
שבת.שבת.

גמר  עם  מיד  שעושין  אירוסין  במסיבת  גמר   עם  מיד  שעושין  אירוסין  במסיבת  כא. כא.  
בגדי  ללבוש  והכלה  החתן  מותרין  בגדי השידוך  ללבוש  והכלה  החתן  מותרין  השידוך 
שבת. אך מה שעושין מסיבת התנאים כעבור שבת. אך מה שעושין מסיבת התנאים כעבור 
(הלי"ש (הלי"ש  ת"ב  לאחר  עד  לדחותה  יש  ימים,  ת"ב כמה  לאחר  עד  לדחותה  יש  ימים,  כמה 

פי"ד ס"י). פי"ד ס"י). 

על  הוא  שבת  בגדי  לבישת  איסור  עיקר  על    הוא  שבת  בגדי  לבישת  איסור  עיקר  כב.כב.  
שבת  בגדי  לבש  אם  ולכן  הלבישה,  שבת תחילת  בגדי  לבש  אם  ולכן  הלבישה,  תחילת 
ויכול  מיד  לפושטן  א"צ  מילה,  ברית  ויכול לכבוד  מיד  לפושטן  א"צ  מילה,  ברית  לכבוד 
אחר  במוצ"ש  הדין  וכן  עצמו,  על  אחר להשהותן  במוצ"ש  הדין  וכן  עצמו,  על  להשהותן 
תחילת  על  רק  האיסור  קבעו  שלא  תחילת הבדלה,  על  רק  האיסור  קבעו  שלא  הבדלה, 
בזה  יש  הרוב  ע"פ  הפשיטה  שהרי  בזה הלבישה,  יש  הרוב  ע"פ  הפשיטה  שהרי  הלבישה, 

משום כבוד הבריות משום כבוד הבריות (א"א תנינא ס"א). (א"א תנינא ס"א). 

'עיר ו˜„י˘ מן ˘מי‡ נחי˙''עיר ו˜„י˘ מן ˘מי‡ נחי˙'
השבוע יחול יומא דהילולא רבא של רבינו האר"י הקדוש השבוע יחול יומא דהילולא רבא של רבינו האר"י הקדוש 
ז"ל, אשר כדי לקבל השגה זעירה בגודל ובעוצם קדושתו, ז"ל, אשר כדי לקבל השגה זעירה בגודל ובעוצם קדושתו, 
עליו  שכתב  מה  מעט  להביט  לנו  כדאי  מה,  באפס  עליו ולו  שכתב  מה  מעט  להביט  לנו  כדאי  מה,  באפס  ולו 
של  המובהק  והמנחיל  הנאמן  התלמיד  ויטאל,  חיים  של רבינו  המובהק  והמנחיל  הנאמן  התלמיד  ויטאל,  חיים  רבינו 
תורת רבינו תורת רבינו (בהקדמתו לשער ההקדמות)(בהקדמתו לשער ההקדמות): "והנה היום אביע חידות : "והנה היום אביע חידות 
ונפלאות תמים דעים, כי בכל דור ודור הפליא חסדו אתנו ונפלאות תמים דעים, כי בכל דור ודור הפליא חסדו אתנו 
א-ל ה' ויאר לנו ע"י השרידים אשר ה' קורא בכל דור ודור, א-ל ה' ויאר לנו ע"י השרידים אשר ה' קורא בכל דור ודור, 
לא  והאחרונים  הראשונים  א-לוהי  זה  בדורינו  וגם  לא כנזכר,  והאחרונים  הראשונים  א-לוהי  זה  בדורינו  וגם  כנזכר, 
השבית גואל מישראל, ויקנא לארצו ויחמול על עמו וישלח השבית גואל מישראל, ויקנא לארצו ויחמול על עמו וישלח 
לנו עיר וקדיש מן שמייא נחית, הרב הגדול הא-להי, החסיד לנו עיר וקדיש מן שמייא נחית, הרב הגדול הא-להי, החסיד 
מורי ורבי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה, מלא תורה מורי ורבי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה, מלא תורה 
כרמון במקרא במשנה בתלמוד בפלפול במדרשים והגדות, כרמון במקרא במשנה בתלמוד בפלפול במדרשים והגדות, 
אילנות  בשיחת  בקי  מרכבה,  במעשה  בראשית  אילנות במעשה  בשיחת  בקי  מרכבה,  במעשה  בראשית  במעשה 
הפרצוף  בחכמת  מכיר  מלאכים,  בשיחת  עופות  הפרצוף בשיחת  בחכמת  מכיר  מלאכים,  בשיחת  עופות  בשיחת 
שעשו  אדם  בני  מעשי  בכל  יודע  יוחאי,  בר  שמעון  שעשו כרבי  אדם  בני  מעשי  בכל  יודע  יוחאי,  בר  שמעון  כרבי 
ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום 
ההווים  הדברים  וכל  עתידות  יודע  הפועל,  אל  הכח  ההווים מן  הדברים  וכל  עתידות  יודע  הפועל,  אל  הכח  מן 
בכל הארץ, ולמה שנגזר תמיד בשמים, וכו', וכל החכמות בכל הארץ, ולמה שנגזר תמיד בשמים, וכו', וכל החכמות 
בלתי  שירצה,  עת  בכל  בחיקו  כמונחים  אצלו  היו  בלתי הנזכרים  שירצה,  עת  בכל  בחיקו  כמונחים  אצלו  היו  הנזכרים 
דברים  זר  ולא  ראו  ועיני  עליהם,  ולחקור  להתבודד  דברים יצטרך  זר  ולא  ראו  ועיני  עליהם,  ולחקור  להתבודד  יצטרך 
מבהילים, לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רבי שמעון מבהילים, לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רבי שמעון 

בר יוחאי ע"ה ועד הנה".בר יוחאי ע"ה ועד הנה".
אכן יש הרבה מאד מה להאריך במשנתו ובדרכו הקדושה אכן יש הרבה מאד מה להאריך במשנתו ובדרכו הקדושה 
הנסתר  בתורת  זה  אם  למורשה,  לנו  והנחיל  גילה  הנסתר אותה  בתורת  זה  אם  למורשה,  לנו  והנחיל  גילה  אותה 
בה התווה וסלל את הדרך לכל הבאים אחריו, ובין אם זה בה התווה וסלל את הדרך לכל הבאים אחריו, ובין אם זה 
לכוון  שיש  העמוקות  לכוון בכוונות  שיש  העמוקות  בכוונות 
באורו  וכן  ותפלה,  תפלה  באורו בכל  וכן  ותפלה,  תפלה  בכל 

נגה  עליהם  הדברים  בשאר  לארץ  האיר  אשר  הגדול 
שמשו. אבל עתה נבא בזאת לתאר את עבודתו הגדולה 
והקדושה של רבינו האר"י החי, ממנה נלמד את הנוגע 
לנו בעבודתנו את השי"ת. וזאת לנו לדעת שרבינו לא 
זכה לכל מדרגותיו מאליהן, אלא קדמו לזה יגיעה רבה 
ועצומה, עבודה קשה אשר מחייבת את כל אחד לפי דרגא ועצומה, עבודה קשה אשר מחייבת את כל אחד לפי דרגא 
דיליה. וכאשר נצעד באורחותיו ובמשעוליו אותם הותיר לנו דיליה. וכאשר נצעד באורחותיו ובמשעוליו אותם הותיר לנו 
ברכה, נזכה גם להידבק בתורתו ובמשנתו, אשר כפי שכתב ברכה, נזכה גם להידבק בתורתו ובמשנתו, אשר כפי שכתב 
ויש  השלימה.  הגאולה  את  מקרבת  בהקדמתו  ויש המוהרח"ו  השלימה.  הגאולה  את  מקרבת  בהקדמתו  המוהרח"ו 
להוסיף על כך דלכן הסתלק רבינו האריז"ל בימים אלו בהם להוסיף על כך דלכן הסתלק רבינו האריז"ל בימים אלו בהם 
מתאבלים על חורבן בית מקדשנו מחמד עינינו, כדי לעורר מתאבלים על חורבן בית מקדשנו מחמד עינינו, כדי לעורר 
את הלבבות להתעסק בתורתו של בעל ההילולא, ולהחיש את הלבבות להתעסק בתורתו של בעל ההילולא, ולהחיש 

בזה את ביאת משיח צדקינו.בזה את ביאת משיח צדקינו.
‚ו„ל י‚יע˙ ‰‡ר"י ‰˜' ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰‚ו„ל י‚יע˙ ‰‡ר"י ‰˜' ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰

שאל רבינו חיים ויטאל את רבו האר"י הק': איך זכית לכל שאל רבינו חיים ויטאל את רבו האר"י הק': איך זכית לכל 
בתורה  מאד  מאד  שטרחתי  היות  לו:  ענה  הזאת?  בתורה החכמה  מאד  מאד  שטרחתי  היות  לו:  ענה  הזאת?  החכמה 
זו. הוסיף לשאול: הרי גם הרמ"ק זו. הוסיף לשאול: הרי גם הרמ"ק [רבינו משה קורדבירו][רבינו משה קורדבירו] ז"ל וגם  ז"ל וגם 
אני טרחנו מאד מאד בחכמה זאת ובכל זאת לא השגנו כמו אני טרחנו מאד מאד בחכמה זאת ובכל זאת לא השגנו כמו 
רבינו. השיב לו האר"י ז"ל: אכן אמת הוא שטרחתם מאד רבינו. השיב לו האר"י ז"ל: אכן אמת הוא שטרחתם מאד 
עשינו  לא  זאת  בכל  אבל  דורינו,  אנשי  משאר  יותר  עשינו מאד  לא  זאת  בכל  אבל  דורינו,  אנשי  משאר  יותר  מאד 
כמוהו. ומדוע, כי הרבה לילות היה נשאר ער בלא שינה כלל, כמוהו. ומדוע, כי הרבה לילות היה נשאר ער בלא שינה כלל, 
כך  נהג  ולפעמים  הזוהר,  ספר  של  אחד  מאמר  להבין  כך כדי  נהג  ולפעמים  הזוהר,  ספר  של  אחד  מאמר  להבין  כדי 
ששה לילות של ימי החול שבשבוע שהיה מתבודד ויושב ששה לילות של ימי החול שבשבוע שהיה מתבודד ויושב 
על עיון מאמר אחד, בזוהר בלבד, ורוב פעמים לא היה ישן על עיון מאמר אחד, בזוהר בלבד, ורוב פעמים לא היה ישן 

כל הלילות ההםכל הלילות ההם (ע"פ שער רוח הקודש דף ט.). (ע"פ שער רוח הקודש דף ט.).
גודל  מתוך  אלא  נקנית  התורה  שאין  למדים  גודל נמצאנו  מתוך  אלא  נקנית  התורה  שאין  למדים  נמצאנו 
המונעים  קליפות  ישנם  כי  בה,  העמל  ורוב  המונעים היגיעה  קליפות  ישנם  כי  בה,  העמל  ורוב  היגיעה 
הגורמים  הם  הקדושה,  התורה  את  מלהבין  האדם  הגורמים את  הם  הקדושה,  התורה  את  מלהבין  האדם  את 
להבינה  הלומד  בעד  וימנעו  ההבנה  על  שיקשו  להבינה לקושיות  הלומד  בעד  וימנעו  ההבנה  על  שיקשו  לקושיות 
להתעצם  אותם קליפות צריך  להתגבר על  נכונה, וכדי  על נכונה, וכדי להתגבר על אותם קליפות צריך להתעצם על 
אותם  את  משבר  ובזה  בלימודו,  ולהתייגע  אותם בתעצומות  את  משבר  ובזה  בלימודו,  ולהתייגע  בתעצומות 
את  המסובבות  כקליפות  התורה  את  המקיפות  את קליפות  המסובבות  כקליפות  התורה  את  המקיפות  קליפות 
האגוז, ולאחר שהקליפות נשברות זוכה להגיע לעצם הפרי האגוז, ולאחר שהקליפות נשברות זוכה להגיע לעצם הפרי 

שהוא התורה הקדושה לטעום מעץ החיים ולרדות מדבשה שהוא התורה הקדושה לטעום מעץ החיים ולרדות מדבשה 
ולעמוד על ההבנה הנכונה. כן כתב לנו המוהרח"ו ולעמוד על ההבנה הנכונה. כן כתב לנו המוהרח"ו (פרי עץ חיים (פרי עץ חיים 
שער הנהגת הלימוד פרק א)שער הנהגת הלימוד פרק א): "גם ראיתיו כשהיה קורא בהלכה בין : "גם ראיתיו כשהיה קורא בהלכה בין 

החברים, היה מקשה בכח עד שהיה נלאה מאד, ומזיע זיעה החברים, היה מקשה בכח עד שהיה נלאה מאד, ומזיע זיעה 
גדולה, ושאלתיו למה עושה כן, והשיב לי, כי עסק ההלכה גדולה, ושאלתיו למה עושה כן, והשיב לי, כי עסק ההלכה 
צריך  ולזה  קושיות,  סוד  שהוא  הקליפה,  את  לשבר  צריך הוא  ולזה  קושיות,  סוד  שהוא  הקליפה,  את  לשבר  הוא 
שמתשת  תושיה,  תורה  נקרא  וע"ז  מאוד,  האדם  שמתשת שיטריח  תושיה,  תורה  נקרא  וע"ז  מאוד,  האדם  שיטריח 
כוחו של אדם, וכן ראוי להעיר עצמו ולשבר כוחו", ומבאר כוחו של אדם, וכן ראוי להעיר עצמו ולשבר כוחו", ומבאר 
שם ש'הלכה' אותיות 'הכלה' דהיינו השכינה העליונה, ועל שם ש'הלכה' אותיות 'הכלה' דהיינו השכינה העליונה, ועל 
השכינה  את  הסובבות  הקליפות  את  משבר  היגיעה  השכינה ידי  את  הסובבות  הקליפות  את  משבר  היגיעה  ידי 

הקדושה.הקדושה.
‰וסיף חסי„ו˙ ופרי˘ו˙ וט‰ר‰ ו˜„ו˘‰‰וסיף חסי„ו˙ ופרי˘ו˙ וט‰ר‰ ו˜„ו˘‰

עוד מגלה רבי חיים ויטאל איך העפיל רבינו האריז"ל לכל עוד מגלה רבי חיים ויטאל איך העפיל רבינו האריז"ל לכל 
הקדמת  חיים  עץ  הקדמת (ספר  חיים  עץ  (ספר  הנוראות  ומדרגותיו  העילאיות  הנוראות השגותיו  ומדרגותיו  העילאיות  השגותיו 
שימוש  ע"י  שלא  השיג  זה  "וכל  שימוש :  ע"י  שלא  השיג  זה  "וכל  ההקדמות):  שער  על  ההקדמות)המוהרח"ו  שער  על  המוהרח"ו 

אמנם  בשימושם.  יש  גדול  איסור  כי  ח"ו,  מעשיות  אמנם קבלת  בשימושם.  יש  גדול  איסור  כי  ח"ו,  מעשיות  קבלת 
כל זה היה מעצמו ע"י חסידותו ופרישותו, אחרי התעסקו כל זה היה מעצמו ע"י חסידותו ופרישותו, אחרי התעסקו 
ימים ושנים רבים בספרים חדשים גם ישנים בחכמה הזאת, ימים ושנים רבים בספרים חדשים גם ישנים בחכמה הזאת, 
היא  וקדושה,  וטהרה  ופרישות  חסידות  הוסיף  היא ועליהם  וקדושה,  וטהרה  ופרישות  חסידות  הוסיף  ועליהם 
ומדבר  תמיד  אליו  נגלה  שהיה  הנביא  אליהו  לידי  ומדבר הביאתו  תמיד  אליו  נגלה  שהיה  הנביא  אליהו  לידי  הביאתו 
היגיעה  כל  אחר  החכמה".  זאת  ולמדו  פה  אל  פה  היגיעה עמו  כל  אחר  החכמה".  זאת  ולמדו  פה  אל  פה  עמו 
חסידות  עליהם  מוסיף  היה  הקדושה  בתורה  חסידות העצומה  עליהם  מוסיף  היה  הקדושה  בתורה  העצומה 
ופרישות וטהרה וקדושה, על ידי זה זכה לגילוי אליהו שהיה ופרישות וטהרה וקדושה, על ידי זה זכה לגילוי אליהו שהיה 
נגלה אליו וגילה לו את כל סודות התורה, כי לימוד התורה נגלה אליו וגילה לו את כל סודות התורה, כי לימוד התורה 
בלבד אינה די כדי להתעלות ולהשיג מעלות רמות ונשגבות, בלבד אינה די כדי להתעלות ולהשיג מעלות רמות ונשגבות, 
כמו שאמרו בגמרא כמו שאמרו בגמרא (יבמות קט.) (יבמות קט.) "כל האומר אין לי אלא תורה "כל האומר אין לי אלא תורה 
אפילו תורה אין לו", אלא התורה היא הכנה לזיכוך המידות, אפילו תורה אין לו", אלא התורה היא הכנה לזיכוך המידות, 

ואזי כשמטהר ומקדש עצמו זוכה לגילוי אליהו.ואזי כשמטהר ומקדש עצמו זוכה לגילוי אליהו.
ובחינת גילוי אליהו שייך גם כיום, כך מודיע לנו המוהרח"ו ובחינת גילוי אליהו שייך גם כיום, כך מודיע לנו המוהרח"ו 
בתורה  שמשיגים  ההשגות  כל  דהיינו,  שם,  דבריו  בתורה בהמשך  שמשיגים  ההשגות  כל  דהיינו,  שם,  דבריו  בהמשך 
הם ע"י גילוי אליהו, אמנם ישנם כאלו אשר לגודל קדושתם הם ע"י גילוי אליהו, אמנם ישנם כאלו אשר לגודל קדושתם 
כאלו  וישנם  בפנים,  פנים  אליהם  שיתגלה  זוכים  כאלו וזיכוכם  וישנם  בפנים,  פנים  אליהם  שיתגלה  זוכים  וזיכוכם 
השגותיהם  אך  בעין  עין  לראותו  זוכים  אינם  אמנם  השגותיהם אשר  אך  בעין  עין  לראותו  זוכים  אינם  אמנם  אשר 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙˘ע˙ ‰ימים [ניין טע‚]
שנקראים  טעם  ד),  חזון,  (שבת  צדיק  צדיקשפתי  שפתי  בסה"ק  כתב 
 – הימים].  [תשעת  טעג"  טעג""ניין  "ניין  הללו:  הנעלים  אבלות  ימי 
(לא.): "אמר  השנה  (דראש  השנה  דראש  פ"ד  בסוגיא  המבואר  פי  על 
מסעות  עשר  יוחנן,  רבי  אמר  אידי,  בר  יהודה  רב 
מגמרא.  סנהדרין  גלתה  וכנגדן  מקראי,  שכינה  נסעה 
ומהר  כו'  לכרוב  מכפורת  שכינה,  נסעה  מסעות  עשר 
למדבר. וממדבר עלתה וישבה במקומה, שנאמר (הושע 
סנהדרין,  גלתה  וכנגדן  מקומי'.  אל  אשובה  'אלך  טו)  ה, 

ומירושלים  לירושלים  ומחנות  לחנות  הגזית  מלשכת 
מכולן,  עמוקה  וטבריא  לטבריא.  ומצפורי  כו'  ליבנה 
שנאמר (ישעיה כט, ד) ושפלת מארץ תדברי כו'. אמר רבי 
התנערי  ב)  נה,  (שם  שנאמר  ליגאל,  עתידין  ומשם  יוחנן, 

מעפר קומי שבי" ע"כ.
למדנו מסוגיא זו, תשע מדרגות במסע גלות השכינה, 
הגלות  מסע  אבל  הסנהדרין.  בגלות  דרגות  ט'  וכנגדן 
ועלייה,  לגאולה  בעצמו  הוא  מתהפך  הרי  העשירי 
שמתוך השפלת גלות העמוקה מכולן עתידין להיגאל.

כנגד תשעת מסעי גלות הללו נתקנו "תשעת הימים" "תשעת הימים", 
דשכינתא  והירידות  הנפילות  תשעת  על  בהם  לקונן 
דרגות  ט'  בהם  שנפלנו  הסנהדרין,  וגלות  בגלותא 

אחורנית. 
בה  עומדין  אנו  שעדיין  העשירית,  ההשפלה  בה ואילו  עומדין  אנו  שעדיין  העשירית,  ההשפלה  ואילו 
בעצמה  היא  להתהפך  עתידה  הזה,  היום  עד  בעצמה לדאבוננו  היא  להתהפך  עתידה  הזה,  היום  עד  לדאבוננו 
אלא  בה  ואין  טוב.  ליום  ומאבל  גדול,  לאור  אלא מאפלה  בה  ואין  טוב.  ליום  ומאבל  גדול,  לאור  מאפלה 
ירידה לצורך עליה, שבה עצמה מתנוצץ אור הגאולה, ירידה לצורך עליה, שבה עצמה מתנוצץ אור הגאולה, 
בה  יש  שבשורשה  מחמת  העליה.  תהא  משם  בה ולכן  יש  שבשורשה  מחמת  העליה.  תהא  משם  ולכן 
רחמים וחסדים, להכין ולהכשיר כל עת אריכות הגלות רחמים וחסדים, להכין ולהכשיר כל עת אריכות הגלות 
השכינה  בעליית  העתידה  הגאולה  אור  את  הזה  השכינה המר  בעליית  העתידה  הגאולה  אור  את  הזה  המר 
(ברכת  בנו  להתקיים  ישראל,  של  וישועתם  בנוהקדושה  להתקיים  ישראל,  של  וישועתם  הקדושה 
יוצר) "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה  "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו יחד במהרה 

לאורו", אמן.לאורו", אמן.
• ~ • ~ •

זצוק"ל,  פישר  יעקב  ישראל  רבי  זצוק"ל  פישר  יעקב  ישראל  רבי  הראב"ד  הגה"צ  מרן 
רב דשכונת זכרון משהזכרון משה פעיה"ק ת"ו, היה כוסף ומצפה 
בכל לב לגאולתם של ישראל, תשוקתו לראות בישועה 
ומוחשית.  עזה  היתה  צדקנו  משיח  ובביאת  ונחמה 
בטוחים  הנוראה  השואה  שלאחר  אומר,  היה  תדיר 
היינו, שהנה תיכף יבוא להיכלו אדון, כאשר עבר קציר 
וכלה קיץ, וכבר תמו כל הקיצין מרוב הצרות והתלאות, 

ועדיין בן ישי לא בא. 
למעריב,  שבת  קבלת  בין  עמו  כששוחחתי  לפעמים 
עיניו  היו  הגלות,  אריכת  אודות  השיחה  והתגלגלה 

זולגות דמעות. 
הפוקדות  הצרות  אודות  שנדברנו  פעמים  כמה  וכן 
קשים  שבדורות  הרע  היצר  אש  וניסיונות  ישראל,  את 
של עקבתא דמשיחא, וקוצר כח הסבל בנפש ישראל 
כשתי  נפתחים  עיניו  שתי  היו  זה,  בכל  לעמוד  קודש 
בחוש  וניכר  ורותחות,  קדושות  דמעות  של  מעיינות 
לליבו  נוגעות  לשולחנו,  הרבה  שהגיעו  ישראל  שצרות 

עד דכדוכה של נפש.
קדשנו  בית  חורבן  על  מתאבל  כשהיה  בדבר,  כיוצא 
ותפארתנו בבין המצרים ובתשעת הימיםבתשעת הימים, ובפרט ביום 
תשעה באב, היה יושב ומקונן בלב מר על עיר הקודש 

החרבה והשוממה, ונראה כמי שחי עתה את החורבן.
[טיב הזכרונות, מאמר עמוד התורה וההוראה, על הגה"צ זצ"ל] 

• ~ • ~ •
שמשתדל  בתמימות,  ואמר  אחד  יהודי  איש  לי  שח 
מארגעדז"ש]  [משכנתא,  בנקאיות  בנקאיותהלוואות  הלוואות  רק  לקחת  הוא 
ולא  צאצאיו,  בנישואי  דירות  רכישת  לצורך  בדווקא, 

בהלוואות גמ"ח רגילות. 
וטעמו ונימוקו עמו: שכן מייחלים אנו מדי יום לביאת 
בלבד,  שמים  במלכות  העולם  ויתמלא  מהרה,  משיח 
כל  ויפלו  יקרסו  וממילא  יתבטלו,  הערכאות  חוקי  וכל 
של  הלוואות  ייקח  אם  אבל   – הממשלתיים...  הבנקים 
גמ"ח רגילות, הרי גם לאחר ביאת גואל צדק הם עדיין 

יישארו קיימים...
 – יהודי  אותו  נראה  אולי  שטחית  ראשונה  בהשקפה 
כבודו במקומו מונח – כבעל מדרגה בציפייתו לקראת 
ניווכח  יותר  עמוק  במבט  אולם,  צדקנו.  משיח  ביאת 
שאף אם אולי השיג איזו דרגה בענין הציפייה לישועה, 
השגתו  כל  את  מאוד  וצמצם  הקטין  הרי  שני  מצד  אך 
בישועת ישראל וגאולת השכינה, לענין ממוני ומסחרי 

גרידא... 
הרי פשוט, שעם ביאת משיח צדקנו תתרומם ותתנשא הרי פשוט, שעם ביאת משיח צדקנו תתרומם ותתנשא 
ולא  קדושים,  ישראל  של  והדעת  ההשגה  ולא עצם  קדושים,  ישראל  של  והדעת  ההשגה  עצם 
ישתוקקו כי אם לדעת את ד'! וידע כל פעול כי אתה ישתוקקו כי אם לדעת את ד'! וידע כל פעול כי אתה 
פעלתו, ויבין כל יציר כי אתה יצרתו! ותמלא כל הארץ פעלתו, ויבין כל יציר כי אתה יצרתו! ותמלא כל הארץ 
אך ורק מכבודו ית'. כאשר כל ייעודי הנביאים מלאים אך ורק מכבודו ית'. כאשר כל ייעודי הנביאים מלאים 

"ֹּכה ָאַמר ד' ְצָבא'ֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי וגו', ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה "ֹּכה ָאַמר ד' ְצָבא'ֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי וגו', ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה 
לֹום ֱאָהבּו" (זכריה ח, יט) (זכריה ח, יט) לֹום ֱאָהבּו"ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים, ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים, ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ

ושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנוושנזכור ניסים ונפלאות שעשה עמנו
בדרכי חזרה מיום עבודה מתיש עליתי על כביש בגין הירושלמי הסואן בדרכי חזרה מיום עבודה מתיש עליתי על כביש בגין הירושלמי הסואן 
בשעות אחר הצהריים כאשר לפתע הסטתי את רכבי משקית שהיתה בשעות אחר הצהריים כאשר לפתע הסטתי את רכבי משקית שהיתה 
במרכז הנתיב, תיכף אחר ההתחמקות חלפתי בזהירות על פני שלושת במרכז הנתיב, תיכף אחר ההתחמקות חלפתי בזהירות על פני שלושת 
הנתיבים לכיוון השוליים בעוד רכבים צופרים לעברי ועצרתי עצירת הנתיבים לכיוון השוליים בעוד רכבים צופרים לעברי ועצרתי עצירת 

חרום. חברי שישב לצידי שאל: "על מה ולמה עצירת החירום הזו?"חרום. חברי שישב לצידי שאל: "על מה ולמה עצירת החירום הזו?"
השבתי לו שינסה בזהירות רבה לאסוף מהכביש את השקית שנראה השבתי לו שינסה בזהירות רבה לאסוף מהכביש את השקית שנראה 
שנערים  כפי  תפילין  תיק  של  רצועה  מתוכו  מבצבץ  כאילו  לי  שנערים היה  כפי  תפילין  תיק  של  רצועה  מתוכו  מבצבץ  כאילו  לי  היה 

נושאים בתוכו את התפילין...נושאים בתוכו את התפילין...
השקית  את  אסף  הראשונה  ובהזדמנות  רבה  בזהירות  יצא  השקית ידידי  את  אסף  הראשונה  ובהזדמנות  רבה  בזהירות  יצא  ידידי 
שהתבררה כי אכן נושאת היא בתוכה תיק תפילין. הוצאתי את התיק שהתבררה כי אכן נושאת היא בתוכה תיק תפילין. הוצאתי את התיק 
מהשקית וראיתי שם ושם משפחה על השקית. פתחתי את הסידור מהשקית וראיתי שם ושם משפחה על השקית. פתחתי את הסידור 
פרשת  כן  כמו  טלפון,  מספר  או  כתובת  כל  היתה  לא  בסידור  פרשת אך  כן  כמו  טלפון,  מספר  או  כתובת  כל  היתה  לא  בסידור  אך 
התפילין.  בעלי  אודות  זיהוי  סימן  כל  נשאה  לא  המצורפת  התפילין. הקטורת  בעלי  אודות  זיהוי  סימן  כל  נשאה  לא  המצורפת  הקטורת 
גלגלי מוחי החלו לחשב מי עלול להכיר בחור הנושא את השם הזה גלגלי מוחי החלו לחשב מי עלול להכיר בחור הנושא את השם הזה 

ולא הצלחתי למצוא כל הקשר מוכר.ולא הצלחתי למצוא כל הקשר מוכר.
ספר  פתחתי  בבית,  מגורי.  עיר  לביתר  מירושלים  הביתה  ספר הגעתי  פתחתי  בבית,  מגורי.  עיר  לביתר  מירושלים  הביתה  הגעתי 
יהודי  ירושלים  משכונות  באחד  שמצאתי  עד  בו  ורפרפתי  יהודי טלפונים  ירושלים  משכונות  באחד  שמצאתי  עד  בו  ורפרפתי  טלפונים 
הנושא את אותו שם פרטי ושם משפחה, חייגתי בתקווה שיוכל לעזור הנושא את אותו שם פרטי ושם משפחה, חייגתי בתקווה שיוכל לעזור 
לי למצוא את המאבד ולזכות במצוות השבת אבידה, יהודי חביב ענה לי למצוא את המאבד ולזכות במצוות השבת אבידה, יהודי חביב ענה 
את  הנושא  המורחבת  משפחתו  מכל  היחיד  הוא  כי  והשיב  את לטלפון  הנושא  המורחבת  משפחתו  מכל  היחיד  הוא  כי  והשיב  לטלפון 
השם הפרטי הזה ואינו מכיר אפילו אחד שזכה לשם זה, אבל בסוף השם הפרטי הזה ואינו מכיר אפילו אחד שזכה לשם זה, אבל בסוף 
ולבקש  הארץ  בדרום  לישיבה  להתקשר  לנסות  ממני  ביקש  ולבקש השיחה  הארץ  בדרום  לישיבה  להתקשר  לנסות  ממני  ביקש  השיחה 
מה  אותו  אעדכן  כי  מאוד  ביקש  שניתק  לפני  זהה,  שם  הנושא  מה בחור  אותו  כי אעדכן  מאוד  ביקש  לפני שניתק  זהה,  שם  בחור הנושא 

קרה בסופו של דבר ואיך נפל דבר.קרה בסופו של דבר ואיך נפל דבר.
עם  לשוחח  ובקשתי  המדוברת  הישיבה  של  המספר  את  עם השגתי  לשוחח  ובקשתי  המדוברת  הישיבה  של  המספר  את  השגתי 
הבחור, תיכף אמרו לי להמתין וכעבור רגעים אחדים עלה הבחור לקו, הבחור, תיכף אמרו לי להמתין וכעבור רגעים אחדים עלה הבחור לקו, 
לשאלתי אם איבד תפילין ענה בהתרגשות רבה: "כן! איבדתי! איפה לשאלתי אם איבד תפילין ענה בהתרגשות רבה: "כן! איבדתי! איפה 

מצאת אותם? איך אני יכול לאסוף אותם?!"מצאת אותם? איך אני יכול לאסוף אותם?!"
לאסוף  לבוא  בבקשה  התקשרו  הבחור  והורי  אחדות  דקות  חלפו  לאסוף לא  לבוא  בבקשה  התקשרו  הבחור  והורי  אחדות  דקות  חלפו  לא 
אבידה  השבת  במצוות  לזכות  ברצוני  כי  להם  השבתי  התפילין,  אבידה את  השבת  במצוות  לזכות  ברצוני  כי  להם  השבתי  התפילין,  את 
והם  אחדות  דקות  חלפו  לא  אליהם.  התפילין  את  ואביא  והם בשלמות  אחדות  דקות  חלפו  לא  אליהם.  התפילין  את  ואביא  בשלמות 
התקשרו שוב לבקש את כתובת מגוריי כיוון שהם כבר יצאו לכיווני...התקשרו שוב לבקש את כתובת מגוריי כיוון שהם כבר יצאו לכיווני...
את  לראות  ושמחו  מרוגשים  הגיעו  הם  הכתובת,  את  להם  את נתתי  לראות  ושמחו  מרוגשים  הגיעו  הם  הכתובת,  את  להם  נתתי 
התפילין של בנם, הם הסבירו לי כי מדובר בתפילין יקרות מאוד מאוד התפילין של בנם, הם הסבירו לי כי מדובר בתפילין יקרות מאוד מאוד 
והם הבטיחו לתרום לבחור נצרך זוג תפילין חדשות במידה וה' ישיב והם הבטיחו לתרום לבחור נצרך זוג תפילין חדשות במידה וה' ישיב 
התפילין  כי  להם  לבשר  התקשר  בנם  שהבטיחו  ברגע  שלהם,  התפילין את  כי  להם  לבשר  התקשר  בנם  שהבטיחו  ברגע  שלהם,  את 
טרחה  כדמי  סכום כסף  לי  להציע  ניסו  ושמחה  אושר  מרוב  לי סכום כסף כדמי טרחה נמצאו...  נמצאו... מרוב אושר ושמחה ניסו להציע 

וטיפול אך כמובן שסירבתי למכור מצווה בזוטות.וטיפול אך כמובן שסירבתי למכור מצווה בזוטות.
עתה אחרי שהכל בא על מקומו בשלום התקשרתי ליהודי מירושלים עתה אחרי שהכל בא על מקומו בשלום התקשרתי ליהודי מירושלים 
מאותו  היה  שאכן  המאבד  הבחור  את  מצאתי  בזכותו  כי  לו  מאותו לבשר  היה  שאכן  המאבד  הבחור  את  מצאתי  בזכותו  כי  לו  לבשר 
ישיבה בדרום, הוא התרגש מאוד ואמר אתה לא תאמין לסיפור הבא: ישיבה בדרום, הוא התרגש מאוד ואמר אתה לא תאמין לסיפור הבא: 
"לפני שבועיים התארחתי בשבת חתן שנעשה באותה ישיבה בדרום, "לפני שבועיים התארחתי בשבת חתן שנעשה באותה ישיבה בדרום, 
שלט ענק צד את עיניי וגרם לי לגאווה רבה, בשלט נכתב שמי בגדול שלט ענק צד את עיניי וגרם לי לגאווה רבה, בשלט נכתב שמי בגדול 
ומתחתיו 'נבחן על ומתחתיו 'נבחן על 1,0001,000 דפי גמרא בעל פה' כל אימת שעברתי שם  דפי גמרא בעל פה' כל אימת שעברתי שם 
הסתכלתי ואמרתי לעצמי מעניין מי הוא זה הנושא את שמי וכל כך הסתכלתי ואמרתי לעצמי מעניין מי הוא זה הנושא את שמי וכל כך 
מוצלח?... והנה שבועיים אחרי אתה מתקשר, עד לאותו שבת ידעתי מוצלח?... והנה שבועיים אחרי אתה מתקשר, עד לאותו שבת ידעתי 
שאני היחיד בארץ עם הצירוף הזה של שם פרטי ומשפחה, והנה עתה שאני היחיד בארץ עם הצירוף הזה של שם פרטי ומשפחה, והנה עתה 

ידעתי לכוון אותך לפי זה."ידעתי לכוון אותך לפי זה."
ועתה בכל זאת נשוב לפרט ששאלתי את הבחור, איך מגיעים תפילין ועתה בכל זאת נשוב לפרט ששאלתי את הבחור, איך מגיעים תפילין 

לאמצע כביש בגין הסואן???לאמצע כביש בגין הסואן???
השקיות  את  והניח  אקורדיון  באוטובוס  נסע  כי  השיב  השקיות הבחור  את  והניח  אקורדיון  באוטובוס  נסע  כי  השיב  הבחור 
ובאחד הסיבובים של האוטובוס נשמט השקית מידו ונפל בדיוק ובאחד הסיבובים של האוטובוס נשמט השקית מידו ונפל בדיוק 
לחריץ שנפתח ברצפת האוטובוס ונסגר בגמר הסיבוב, מסתבר כי לחריץ שנפתח ברצפת האוטובוס ונסגר בגמר הסיבוב, מסתבר כי 
משם באיזשהו שלב נשמט לכביש הסואן ולא הייתה לו כל דרך משם באיזשהו שלב נשמט לכביש הסואן ולא הייתה לו כל דרך 

למוצאה...  למוצאה...   בעל המעשה: מ. ש.בעל המעשה: מ. ש.

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
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

שמשיגים בתורה נובעים מהארת אליהו הנביא המתגלה שמשיגים בתורה נובעים מהארת אליהו הנביא המתגלה 
עליהם ומאיר בשכלם את ההבנה בתורה וזה שייך בכל עליהם ומאיר בשכלם את ההבנה בתורה וזה שייך בכל 
שאמרנו:  כמו  הוא  אותנו  שמחייב  העיקר  אך  שאמרנו: אחד.  כמו  הוא  אותנו  שמחייב  העיקר  אך  אחד. 
הם  אשר  וקדושה,  וטהרה  ופרישות  חסידות  הם להוסיף  אשר  וקדושה,  וטהרה  ופרישות  חסידות  להוסיף 

המה המביאים את האדם לידי השגות נעלות בתורה.המה המביאים את האדם לידי השגות נעלות בתורה.
יר‡˙ ‰' ו‡‰ב˙ ‰' וכל מי„ו˙ טובו˙יר‡˙ ‰' ו‡‰ב˙ ‰' וכל מי„ו˙ טובו˙

מלבד זאת הוסיף לכתוב שם: "והיה מלא חסידות ודרך מלבד זאת הוסיף לכתוב שם: "והיה מלא חסידות ודרך 
ארץ וענוה ויראת ה' ואהבת ה' ויראת חטאו וכל מדות ארץ וענוה ויראת ה' ואהבת ה' ויראת חטאו וכל מדות 
המדמים  כאלו  ישנם  בו".  היה  טובים  ומעשים  המדמים טובות  כאלו  ישנם  בו".  היה  טובים  ומעשים  טובות 
גדולי  של  ומהותם  גדלותם  שכל  לחשוב  גדולי בנפשם  של  ומהותם  גדלותם  שכל  לחשוב  בנפשם 
אך  מהותם,  היה כל  רק בתורה וזה בלבד  רק בתורה וזה בלבד היה כל מהותם, אך ישראל היה  ישראל היה 
בתורה  גדלותם  לצד  ישראל  גדולי  כל  כי  נכון,  זה  בתורה אין  גדלותם  לצד  ישראל  גדולי  כל  כי  נכון,  זה  אין 

כפי  ממש  טובות,  ובמידות  בחסד  וגדולים  גאונים  כפי היו  ממש  טובות,  ובמידות  בחסד  וגדולים  גאונים  היו 
ומעשים  טובות  מדות  "וכל  המוהרח"ו  כאן  ומעשים שכתב  טובות  מדות  "וכל  המוהרח"ו  כאן  שכתב 
טובים היה בו". וממה שכתב כאן יש לנו להשכיל שכל טובים היה בו". וממה שכתב כאן יש לנו להשכיל שכל 
כל  לקבוע  שצריך  ומבין  יודע  שהוא  כשם  ואחד  כל אחד  לקבוע  שצריך  ומבין  יודע  שהוא  כשם  ואחד  אחד 
יום שיעורים בתלמוד תורה בינת מוסיף והולך, כך צריך יום שיעורים בתלמוד תורה בינת מוסיף והולך, כך צריך 
מוסיף "חסידות  הוא  כיצד  יראה  ויום  יום  שכל  מוסיף "חסידות לדעת  הוא  כיצד  יראה  ויום  יום  שכל  לדעת 
ודרך ארץ וענוה ויראת ה' ואהבת ה' ויראת חטאו וכל ודרך ארץ וענוה ויראת ה' ואהבת ה' ויראת חטאו וכל 
מדות טובות ומעשים טובים", שאף הם המה נצרכים מדות טובות ומעשים טובים", שאף הם המה נצרכים 
לנפש האדם למען תהיה קומתו שלימה, אשר מבלעדי לנפש האדם למען תהיה קומתו שלימה, אשר מבלעדי 
ובהיותם  נפשו,  בהשלמת  לו  שיחסר  הרי  אלו  ובהיותם תנאים  נפשו,  בהשלמת  לו  שיחסר  הרי  אלו  תנאים 
לו ישיג השגות ויעלה במעלות רמות בתורה ובעבודת לו ישיג השגות ויעלה במעלות רמות בתורה ובעבודת 

השי"ת.השי"ת.



א  "ַעִין  א   "ַעִין  ג)  סד,  (ישעיה  וכד"א  וכד"א מזה,  מזה, 
ָרָאָתה ֱאִקים זּוָלְת, ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה ָרָאָתה ֱאִקים זּוָלְת, ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה 
והחובות  ההלוואות  ענין  כל   – והחובות לֹו".  ההלוואות  ענין  כל   – לֹו". 
הצד  על  מעצמו  יסודר  הצד ממילא  על  מעצמו  יסודר  ממילא 
היותר טוב, גם אותם חובות שצריך היותר טוב, גם אותם חובות שצריך 
יתן  מי  השונים...  לגמחי"ם  יתן לפרוע  מי  השונים...  לגמחי"ם  לפרוע 
את דעתו בזמנים עילאיים ונשגבים את דעתו בזמנים עילאיים ונשגבים 
באור  ומאיר  זורח  העולם  באור כשכל  ומאיר  זורח  העולם  כשכל 

השכינה הק' על זוטות שכאלו?...השכינה הק' על זוטות שכאלו?...
[על פי "טיב הנחמה"] 

• ~ • ~ •
זוננפלד  חיים  יוסף  זוננפלד רבי  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק  מרן 
זצוק"לזצוק"ל, מרא דארעא דישראל, היה 
מספחת  כנגד  עוז  בכל  לוחם  כידוע 
שנוסדו  לאומיים]  ספר  [בתי  ה'שולע"ס''שולע"ס' 

בימיו בירושלים.
המייסדים  הסתירו  ימים  באותם 
כוונתם  את  אלו  ספר  בתי  של 
ישראל  ילדי  את  להעביר  הזדונית, 

והקדושה  התורה  יסודות  מכל  חלילה  ולרוקנם  דתם,  על 
חמלה  של  אדרת  כביכול  עצמם  על  עטו  הם  הפנימית. 
אחריהם  שיתפתו  וכדי  הלימודים...  תנאי  בשיפור  ועזרה, 
עצמם  על  הכופרים  המורים  השאירו  היראים,  מילדי  גם 
גם את הלבוש הירושלמי... – אבל המנהיג הדגול מדברנא 
דאומתיה, גילה את פרצופם האמתי, והרחיק בכל כוחותיו 

הקדושים את ישראל מאהליהם, כידוע. 
שנפתח  הראשון  השול"ע  מנהל  ידי  על  נשאל  פעם 
בירושלים, מדוע יצא כל כך הקצף במלחמת חרמה כנגד 
בית הספר, הרי לומדים שם גם תורה, ומתפללים בכל יום, 
לימודי  כמה  שם  שמוסיפים  אלא  המצוות,  כל  ומקיימים 
הנערים  את  מעט  להעשיר  בכדי  וכיוצא,  שפות  של  חול 

בחכמות העולם, ואם כן על מה מלחמתו נסובה? 
צריך  תורה'  'תלמוד  בחכמתו:  חיים  יוסף  רבי  לו  השיב 
לגדל מתוכו תלמידים יראים ושלמים שיאמרו בהתלהבות 
"תיקון חצות""תיקון חצות", כמנהג וותיקי ירושלים! בטוחני שבשול"ע 
שלכם לא יתחנכו התלמידים לומר תיקון חצות... – סיבה 

זו לבדה דיה מספיק בכדי שאצא נגדך במלחמת מצוה...
כמה גדולה היא הזכות ללמד את ילדי ישראל קודש את כמה גדולה היא הזכות ללמד את ילדי ישראל קודש את 
זכירת ירושלים וההתאבלות על חורבנה! שבעבורה נזכה זכירת ירושלים וההתאבלות על חורבנה! שבעבורה נזכה 
בעגלא לראות עין בעין בשוב ה' את שבות עמו, ובבנין ציון בעגלא לראות עין בעין בשוב ה' את שבות עמו, ובבנין ציון 

וירושלים במהרה.וירושלים במהרה.
[מתוך הספר הנפלא 'טיב התיקון' בכל ענייני תיקון חצות, היו"ל בימים הללו]

• ~ • ~ •
דבוקים  החיים  שאין  לפעמים,  בזמנינו  רואים  לב  לדאבון 
בשולחן ערוך תמיד, חוקי ההלכה נהפכים לפעמים כנטל 
ו'בעיה' שצריכים 'להסתדר' עמה רח"ל. לא שמבטלים ח"ו 

מחובת  להתחמק  היתר  דרכי  ממציאים  רק  ההלכה,  את 
ההלכה הצרופה, והדוגמאות רבות.

בראיית  'קריעה''קריעה',  חובת  ישנה  הנה  קטן,  משל  ואתפוס 
בימינו  אך  ראהו,  שלא  יום  שלושים  אחר  המקדש  מקום 
לחבר...  בגדיו  את  מקנה  שונים...  'פטנטים'  לזה  המציאו 

או שהולך רק בשבת וכל כיוצא בזה.
שח לי תלמיד חכם אחד ירא ושלם, שלפני כחמישים שנה 
נהירה  שם  החלה  מקדשנו,  בית  למקום  הדרך  כשנפתחה 
גדולה. רוב הציבור הלכו אל העיר העתיקה בחג השבועות 
שכשילכו  כדי  זאת  שחישבו  רבים  והיו  שנה,  אותה  של 
ביום טוב לא יצטרכו לקיים את דין הקריעה... – אבל הוא 
הלך בדוקא לאחר החג, כדי לזכות לקיים אותה הלכה של 
קריעה המפורשת בשולחן ערוך, אחר עשרות בשנים שלא 

היה באפשרות לקיימה!
ברכב,  בדרכו  פעם  חלף  מבריסק  זצוק"ל  מבריסקהגרי"ז  זצוק"ל  הגרי"ז  מרן 
בכביש הסמוך לעיר העתיקה. לאחר מכן נודע לו שבאחד 
הקטעים באותו כביש נראה מקום המקדש בבירור, וחלה 
שם חובת קריעה, ובשעת מעשה כשעברו שם לא נתן לבו 
בדבר. – וכשהעירו לו על כך נפל תיכף בחלישות נוראה עד 
כדי עילפון, מרוב צער ומבוכה על שעבר על הלכה ברורה 

המחייבת קריעה באותו מקום!
יראת שמים! פחד מהשי"ת! פחד מהשולחן ערוך!!!יראת שמים! פחד מהשי"ת! פחד מהשולחן ערוך!!!

 [קובץ "פרטיות" קלטת מס' 3]

• ~ • ~ •
רבי  הגה"צ  ורבינו  רבי מורנו  הגה"צ  ורבינו  מורנו  את  בעיני  ראיתי  פעמים  כמה 
דירושלים  החרדית  העדה  החרדיתראב"ד  העדה  ראב"ד  זצוק"ל,  יונגרייז  זצוק"לדוד  יונגרייז  דוד 
לברכות  בהגיעו  החול,  ימות  של  פשוטה  בתפילה  ת"ו, 

"ולירושלים עירך""ולירושלים עירך", או לברכת "צמח "צמח 
בדמעות  ומבכה  בוכה  שהיה  דוד"דוד", 
זקנו  כל  שהתמלא  עד  שליש, 
מרוב  נשנק  והיה  קדשו,  בדמעות 

בכי צער! 
בכיו,  ברוב  נראה  היה  לפעמים 
רח"ל,  בתפילתו  נחנק  שמעט 
 – נשימתו.  קצב  את  מחזיר  ובקושי 
היכן  עד  בדבר,  נפלאתי  ומתחילה 
ירושלים  בנין  בקשת  מדרגת  מגעת 
וקרן דוד. אולם לאחר זמן, הזמין ד' 
דבש  דבשיערות  יערות  בסה"ק  ומצאתי  לידי 
ר'  הרבי  ר' הגה"ק  הרבי  הגה"ק  שכתב  א)  דרוש  (ח"א 

בסדר  זצוק"ל,  אייבשיץ  זצוק"ל,יהונתן  אייבשיץ  יהונתן 
שהתקין  הידוע  וכוונתו  פירושיו 
וזל"ק:  עשרה,  שמונה  לתפילת 
וכו',  צמח  ואת  ולירושלים  "בברכת 
להוריד  צריך  כי  להאריך,  צורך  אין 
דמעה מאין הפוגות על בנין ירושלים 
והחזרת קרן דוד, כי היא תכלית שלימות אנושי, ואם אין 
ואם  וכו'.  חיים  לנו  למה  דוד,  בית  ומלכות  ירושלים  לנו 
מלאכי מעלה קוראים בבכי וקינה על חורבן ירושלים יום 
ולילה לא יחשו, והם אבילי ציון, איך נחשה אנן ולא נבכה 
מלכות  ואבדן  ירושלים  בחורבן  שנתחלל  השם  חילול  על 
מוסר  הריני  מוסר רבש"ע,  הריני  רבש"ע,  בלבו:  לומר  איש  כל  וחייב  דוד.  בית 
בבנין  לראות  כדאי  אני  אין  ואם  שמך,  קדושת  על  בבנין נפשי  לראות  כדאי  אני  אין  ואם  שמך,  קדושת  על  נפשי 
שמך,  קדושת  על  אמות  דוד,  בית  מלכות  והחזרת  שמך, ציון  קדושת  על  אמות  דוד,  בית  מלכות  והחזרת  ציון 
ועיני לא יהיו רואות, אפס בנה ירושלים והצמח קרן דוד ועיני לא יהיו רואות, אפס בנה ירושלים והצמח קרן דוד 
נטושים  העלובים,  בניך  על  ותרחם  שמך.  יתקדש  שמך. למען  יתקדש  למען 
בגולה, הסובלים על יחודך ומקדשים שמך ברבים" עכל"ק 

הנורא. 
המראה הנורא הזה לא היה בתשעה באב וגם לא בתשעת בתשעת 
הימיםהימים! כי אם בשמונה עשרה פשוט של יום רגיל בשנה!

אבלות  צער  תחושת  את  הכאב!  את  אנו  חסרים  כמה 
את  שפתינו  תחת  אנו  ממלמלים  פעמים  כמה  ירושלים! 
מה  כלום  מחשבים  כשאין  משים,  בלי  הללו  התפילות 

שאומרים, ונראה כמו לחש כנגד עין הרע... 
אם היינו חשים אל נכון את גודל החיסרון והכאב, היתה אם היינו חשים אל נכון את גודל החיסרון והכאב, היתה 
מן  יותר. –  ונכונה  פנימית  לגאולה,  והבקשה  התפילה  מן כל  יותר. –  ונכונה  פנימית  לגאולה,  והבקשה  התפילה  כל 
ולהתבונן  להכיר  הלב,  ואת  הדעת  את  לתת  אפוא  ולהתבונן הראוי  להכיר  הלב,  ואת  הדעת  את  לתת  אפוא  הראוי 
בגלותא.  דשכינתא  הנורא  בצער  ישראל,  של  בגלותא. בסבלותם  דשכינתא  הנורא  בצער  ישראל,  של  בסבלותם 
ומתוך כך נזכה מהרה שיתהפכו לנו הימים הללו "ְלָׂשׂשֹון ומתוך כך נזכה מהרה שיתהפכו לנו הימים הללו "ְלָׂשׂשֹון 
אמן  ֱאָהבּו",  לֹום  ְוַהּׁשָ ְוָהֱאֶמת  טֹוִבים,  ּוְלֹמֲעִדים  אמן ּוְלִׂשְמָחה  ֱאָהבּו",  לֹום  ְוַהּׁשָ ְוָהֱאֶמת  טֹוִבים,  ּוְלמֲֹעִדים  ּוְלִׂשְמָחה 

כן יהי רצון.כן יהי רצון.
[קובץ "פרטיות" שיחה 6]
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