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לא תעשו 'כן'לא תעשו 'כן'
להתפלל  ימיו  כל  נהג  זצ''ל  קרוזר  זונדל  רבי  להתפלל הגאון  ימיו  כל  נהג  זצ''ל  קרוזר  זונדל  רבי  הגאון 
פעם  אירע  ימיו  בערוב  כוותיקין,  שחרית  פעם תפילת  אירע  ימיו  בערוב  כוותיקין,  שחרית  תפילת 
ממנו  ונבצר  מה,  זמן  נתעכב  אונס  איזה  ממנו שמחמת  ונבצר  מה,  זמן  נתעכב  אונס  איזה  שמחמת 
נהג  בו  קבוע  מנין  אותו  עם  תפילתו  נהג להתחיל  בו  קבוע  מנין  אותו  עם  תפילתו  להתחיל 
להתפלל מידי יום ביומו. נכדו שנתלווה עימו, בידעו להתפלל מידי יום ביומו. נכדו שנתלווה עימו, בידעו 
תפילה  להפסיד  הוא  שעלול  לראשונה  לו  תפילה שזה  להפסיד  הוא  שעלול  לראשונה  לו  שזה 
כוותיקין הבין מיד שזקינו מצטער על כך, ומשום כך כוותיקין הבין מיד שזקינו מצטער על כך, ומשום כך 
ביקש לזרז את זקינו, באמרו לפניו שעל ידי דילוגים ביקש לזרז את זקינו, באמרו לפניו שעל ידי דילוגים 
להפסיק  ולא  המנין,  את  להדביק  ביכולתו  להפסיק יהיה  ולא  המנין,  את  להדביק  ביכולתו  יהיה 

תפילה כוותיקין. תפילה כוותיקין. 
השפה  מן  אצלו  היה  לא  שהתפילה  זונדל  ר'  השפה אך  מן  אצלו  היה  לא  שהתפילה  זונדל  ר'  אך 
זו,  להצעה  ומיאן  לרגשותיו,  דרור  נתן  לא  זו, ולחוץ,  להצעה  ומיאן  לרגשותיו,  דרור  נתן  לא  ולחוץ, 
תפילה  אכן  כי  לנכדו,  הסביר  הדעת  יישוב  תפילה ומתוך  אכן  כי  לנכדו,  הסביר  הדעת  יישוב  ומתוך 
בדילוגין  תפילה  אך  מאוד,  היא  חשובה  בדילוגין כוותיקין  תפילה  אך  מאוד,  היא  חשובה  כוותיקין 
לעשות  הראוי  מן  זה  ואין  'בדיעבד'  של  ענין  לעשות הוא  הראוי  מן  זה  ואין  'בדיעבד'  של  ענין  הוא 
לתפילה  ידה  על  לזכות  כדי  'בדיעבד'  של  לתפילה מעשה  ידה  על  לזכות  כדי  'בדיעבד'  של  מעשה 
כוותיקין. עדיף להתפלל במתינות ובלי דילוגין, ואף כוותיקין. עדיף להתפלל במתינות ובלי דילוגין, ואף 
באותו  ואכן  כוותיקין.  מעלת  נפסיד  מחמתה  באותו אם  ואכן  כוותיקין.  מעלת  נפסיד  מחמתה  אם 
להתפלל  הספיק  לא  שכבר  אחר  במנין  התפלל  להתפלל יום  הספיק  לא  שכבר  אחר  במנין  התפלל  יום 

כוותיקין. כוותיקין. 
הנוהג  האדם  שעל  בא,  הוא  ללמדינו  זה  הנוהג ממעשה  האדם  שעל  בא,  הוא  ללמדינו  זה  ממעשה 
יאמר  שלא  טובה,  הנהגה  באיזה  כסדרן  יאמר תמידין  שלא  טובה,  הנהגה  באיזה  כסדרן  תמידין 
שמאחר והנהגה זו תדירה אצלו לכן חביבה היא עליו שמאחר והנהגה זו תדירה אצלו לכן חביבה היא עליו 
ואינו רוצה לעבור עליה בשום פנים, אלא תמיד עליו ואינו רוצה לעבור עליה בשום פנים, אלא תמיד עליו 
עצמו  את  מוצא  ואם  לכך,  רצויה  השעה  אם  את עצמו לבדוק  ואם מוצא  לכך,  אם השעה רצויה  לבדוק 
את  לכוף  עליו  משכרה  מרובה  שהפסידה  את במצב  לכוף  עליו  משכרה  מרובה  שהפסידה  במצב 

עצמו ולהימנע בזו השעה ממנהגו התמידי. עצמו ולהימנע בזו השעה ממנהגו התמידי. 
כ''ד  פעם  נתן  מלובלין  שהחוזה  העובדא  כ''ד וידועה  פעם  נתן  מלובלין  שהחוזה  העובדא  וידועה 
הנהגה  כל  בצד  ורשם  מתלמידיו,  לאחד  הנהגה הנהגות  כל  בצד  ורשם  מתלמידיו,  לאחד  הנהגות 
טובה  ההנהגה  שעצם  אף  על  כי  ההיפך'  טובה 'ופעמים  ההנהגה  שעצם  אף  על  כי  ההיפך'  'ופעמים 
לכך  הוא  ראוי  אם  לבחון  האדם  על  זאת  בכל  לכך היא,  הוא  ראוי  אם  לבחון  האדם  על  זאת  בכל  היא, 
גם מצד התנאים בהם הוא עומד באותה שעה, ואם גם מצד התנאים בהם הוא עומד באותה שעה, ואם 
רואה הוא שעליו לוותר מחמת כן משורת הדין, עליו רואה הוא שעליו לוותר מחמת כן משורת הדין, עליו 

לחרוג ממנהגו באותה שעה. לחרוג ממנהגו באותה שעה. 
ענין זה נרמז בפרשתן, במאמר הכתוב 'לא תעשו כן ענין זה נרמז בפרשתן, במאמר הכתוב 'לא תעשו כן 
בכך,  יש  ורמז  'ככה',  מלשון  הוא  'כן'  אלקיכם',  בכך, לה'  יש  ורמז  'ככה',  מלשון  הוא  'כן'  אלקיכם',  לה' 
שלא יאמר האדם 'ככה' אני נוהג תמיד לעשות למען שלא יאמר האדם 'ככה' אני נוהג תמיד לעשות למען 
כבוד השי''ת, ואיני רוצה לחדול ממנהגי, אלא עליו כבוד השי''ת, ואיני רוצה לחדול ממנהגי, אלא עליו 
לבדוק תמיד מה הוא ממיר במה, כך שלא תהיה זה לבדוק תמיד מה הוא ממיר במה, כך שלא תהיה זה 

בבחינת חומרא המביא לידי קולא. בבחינת חומרא המביא לידי קולא. 

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

החלום  חולם  אל  או  ההוא  הנביא  דברי  אל  תשמע  החלום לא  חולם  אל  או  ההוא  הנביא  דברי  אל  תשמע  לא 
ההוא כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אהבים ההוא כי מנסה ה' אלקיכם אתכם לדעת הישכם אהבים 

את הק אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם:את הק אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם: (יג, ד))(יג, ד))

ופירש רש"י: ופירש רש"י: ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות 
אות, כי מנסה ה' אלהיכם אתכם:אות, כי מנסה ה' אלהיכם אתכם:

מכאן יכולים אנו לראות עד היכן מגעת כוחה של אהבת השי''ת, כי מכאן יכולים אנו לראות עד היכן מגעת כוחה של אהבת השי''ת, כי 
על ידה ביכולת האדם לעמוד איתן מול יצרו גם כשמתרבה ההסתר על ידה ביכולת האדם לעמוד איתן מול יצרו גם כשמתרבה ההסתר 
פי  על  כי  בפרשתן,  האמור  מן  יותר  פנים  הסתר  לך  אין  כי  פי למאוד,  על  כי  בפרשתן,  האמור  מן  יותר  פנים  הסתר  לך  אין  כי  למאוד, 
ניכר  לא  טבעי  שבאופן  והיינו  טבעיים,  בענינים  הם  ההסתרים  ניכר הרוב  לא  הם בענינים טבעיים, והיינו שבאופן טבעי  הרוב ההסתרים 
את  בו  להחדיר  האדם  על  מוטל  וממילא  לבירה,  מנהיג  שיש  כך  את כל  בו  להחדיר  האדם  על  מוטל  וממילא  לבירה,  מנהיג  שיש  כך  כל 
ובהסתרה  הבחירה.  לתועלת  הוא  מסתתר  אך  מנהיג  שיש  ובהסתרה האמונה  הבחירה.  לתועלת  הוא  מסתתר  אך  מנהיג  שיש  האמונה 
מעין זו יש ביכולת האדם לעמוד מצד ההגיון, כי יודע הוא שתכלית מעין זו יש ביכולת האדם לעמוד מצד ההגיון, כי יודע הוא שתכלית 
הבריאה היא הבחירה, והיינו שרצון השי''ת שיבחר האדם בטוב, ואם הבריאה היא הבחירה, והיינו שרצון השי''ת שיבחר האדם בטוב, ואם 
שיבחר  במה  רבותא  שום  תהיה  לא  בעולם,  השי''ת  התגלות  שיבחר תהיה  במה  רבותא  שום  תהיה  לא  בעולם,  השי''ת  התגלות  תהיה 
האדם בטוב, וכשהאדם מבין זאת ממילא ביכולתו להחדיר האמונה האדם בטוב, וכשהאדם מבין זאת ממילא ביכולתו להחדיר האמונה 

בלבבו, ולהתגבר על יצרו. בלבבו, ולהתגבר על יצרו. 
אך שונה הוא ההסתר המתואר כאן, כי כשקם נביא ומנסה להכחיד אך שונה הוא ההסתר המתואר כאן, כי כשקם נביא ומנסה להכחיד 
כאן  הרי  הדברים,  פני  משתנים  ומופתים  אותות  ידי  על  ישראל  כאן את  הרי  הדברים,  פני  משתנים  ומופתים  אותות  ידי  על  ישראל  את 
נוכח האדם לראות כי יש בכח הצד הרע לחולל פלאות בלתי טבעיים, נוכח האדם לראות כי יש בכח הצד הרע לחולל פלאות בלתי טבעיים, 
ומתפלא ואומר על מה עשה ה' ככה, והרי אלו האותות אינם נראים ומתפלא ואומר על מה עשה ה' ככה, והרי אלו האותות אינם נראים 
ככוחות של דרי מטה, ובהכרח שהם כוחות העליונים, ואם כן בנקל ככוחות של דרי מטה, ובהכרח שהם כוחות העליונים, ואם כן בנקל 
אחרי  להימשך  זה  ידי  ועל  היא'  אלקים  'אצבע  ולומר  להתפתות  אחרי לו  להימשך  זה  ידי  ועל  היא'  אלקים  'אצבע  ולומר  להתפתות  לו 
התוהו וההבל, ואכן מעיד הכתוב ואומר כי היכולת לעמוד מול מצב התוהו וההבל, ואכן מעיד הכתוב ואומר כי היכולת לעמוד מול מצב 
כעין זה אינה בכח המונה לבד, אלא זקוקים כאן גם לאהבת השי''ת, כעין זה אינה בכח המונה לבד, אלא זקוקים כאן גם לאהבת השי''ת, 
ורק בכח זה יהיה ביכולת האדם לעמוד מול נסיון זה, וזהו מה שכתוב ורק בכח זה יהיה ביכולת האדם לעמוד מול נסיון זה, וזהו מה שכתוב 
נפשכם'  ובכל  לבבכם  בכל  אלקיכם  ה'  את  אוהבים  הישכם  נפשכם' 'לדעת  ובכל  לבבכם  בכל  אלקיכם  ה'  את  אוהבים  הישכם  'לדעת 
כי רק על ידי אהבה זו יהיה ביכולת האדם לעמוד בו, ועבודת האדם כי רק על ידי אהבה זו יהיה ביכולת האדם לעמוד בו, ועבודת האדם 

באותה שעה להחדיר בקרבו אהבת השי''ת ואז ינצל. באותה שעה להחדיר בקרבו אהבת השי''ת ואז ינצל. 
הוא אשר אמר שלמה (שיר השירים ח, ז) מים רבים לא יוכלו לכבות הוא אשר אמר שלמה (שיר השירים ח, ז) מים רבים לא יוכלו לכבות 
את האהבה ונהרות לא ישטפוה וגו' כי כח האהבה חזקה היא למאוד את האהבה ונהרות לא ישטפוה וגו' כי כח האהבה חזקה היא למאוד 
עד אשר אין לך דבר העומד בפניה, וכשהאדם זוכה לזה אין שום כח עד אשר אין לך דבר העומד בפניה, וכשהאדם זוכה לזה אין שום כח 

בעולם שיכול להזיזו מעשות רצון בוראו. בעולם שיכול להזיזו מעשות רצון בוראו. 
בלבבו,  זו  אהבה  להחדיר  האדם  שיראה  הוא  הראוי  מן  שכן,  בלבבו, וכיון  זו  אהבה  להחדיר  האדם  שיראה  הוא  הראוי  מן  שכן,  וכיון 
מתנסים  הזמן  ובזה  דמשיחא,  עקבתא  בזמן  אנו  שעומדים  מתנסים מאחר  הזמן  ובזה  דמשיחא,  עקבתא  בזמן  אנו  שעומדים  מאחר 
אנו בנסיונות קשים מאוד, ההסתרים מתרבים בימינו למאוד, עד כדי אנו בנסיונות קשים מאוד, ההסתרים מתרבים בימינו למאוד, עד כדי 
ממנו  ישלל  השי''ת  בדרכי  ילך  שאם  לאדם  לו  נדמה  שלפעמים  ממנו כך  ישלל  השי''ת  בדרכי  ילך  שאם  לאדם  לו  נדמה  שלפעמים  כך 
ההצלחה, וקשה לו לאדם מאוד להמציא מסילות בלבבו לקיים את ההצלחה, וקשה לו לאדם מאוד להמציא מסילות בלבבו לקיים את 
חובתו, ואכן ישראל קדושים על אף אלו הקשיים כופין הם את יצרם חובתו, ואכן ישראל קדושים על אף אלו הקשיים כופין הם את יצרם 

לקיים רצון בוראם, אך כל זאת הוא מחמת העדר האהבה, אך באם לקיים רצון בוראם, אך כל זאת הוא מחמת העדר האהבה, אך באם 
יחדירו את האהבה בפנימיות הלב, יהיה ביכולתינו לעשות זאת מתוך יחדירו את האהבה בפנימיות הלב, יהיה ביכולתינו לעשות זאת מתוך 

שמחה וחיות כפי המיית הלב, ושום דבר לא יעכב בעדינו.שמחה וחיות כפי המיית הלב, ושום דבר לא יעכב בעדינו.
נשא,  בני  יודעין  היו  'אלמלי  ב)  ה,  (ח"ב  הקדוש  בזוהר  נשא, וכדאיתא  בני  יודעין  היו  'אלמלי  ב)  ה,  (ח"ב  הקדוש  בזוהר  וכדאיתא 
ככפריא  שאגין  הוי  לישראל,  הוא  בריך  קודשא  דרחים  ככפריא רחימותא  שאגין  הוי  לישראל,  הוא  בריך  קודשא  דרחים  רחימותא 
גדולה  כמה  אדם,  בני  יודעים  היו  אילו  [תרגום:  אבתריה'.  גדולה למרדף  כמה  אדם,  בני  יודעים  היו  אילו  [תרגום:  אבתריה'.  למרדף 
אהבת ה' לישראל, היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו]. ומובן מאיליו אהבת ה' לישראל, היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו]. ומובן מאיליו 
בו  שיהיה  שייך  לא  שוב  אלו  מעין  אהבה  לכיסופי  האדם  בו שכשזוכה  שייך שיהיה  לא  שוב  אלו  מעין  אהבה  לכיסופי  האדם  שכשזוכה 
רצונות בלתי רצויים כי מאחר שאוהב הוא את בוראו אין הוא יכול רצונות בלתי רצויים כי מאחר שאוהב הוא את בוראו אין הוא יכול 
לסבול דבר שהוא נגד דעת בוראו, וכמו שרואים אנו בחוש שהאוהב לסבול דבר שהוא נגד דעת בוראו, וכמו שרואים אנו בחוש שהאוהב 
מאמר  את  פירשתי  וכן  אוהבו,  של  דיעותיו  אחר  נמשך  זולתו  מאמר את  את  פירשתי  וכן  אוהבו,  של  דיעותיו  אחר  נמשך  זולתו  את 
האדם  אם  המבחן  שכור  רע,  שנאו  ה'  אוהבי  י)  צז,  (תהלים  האדם הכתוב  אם  המבחן  שכור  רע,  שנאו  ה'  אוהבי  י)  צז,  (תהלים  הכתוב 
שונא  באם  רע',  'שנאו  בכלל  שהוא  כשרואים  ה''  'אוהבי  בכלל  שונא הוא  באם  רע',  'שנאו  בכלל  שהוא  כשרואים  ה''  'אוהבי  בכלל  הוא 
את הרע, בידוע שיש בו אהבת ה', אך כל זמן שיש לו שייכות לרע, את הרע, בידוע שיש בו אהבת ה', אך כל זמן שיש לו שייכות לרע, 
אינו יכול להיות מאוהבי ה', כי כאמור אוהבי ה' אינם יכולים לסבול אינו יכול להיות מאוהבי ה', כי כאמור אוהבי ה' אינם יכולים לסבול 

את הרע.את הרע.
וכדי להשיג אהבת השי''ת מוטל על האדם להתבונן תמיד בחסדיו וכדי להשיג אהבת השי''ת מוטל על האדם להתבונן תמיד בחסדיו 
וכפי  כעת,  עומד  הוא  בו  היום  עד  מעודו  עמו  שעשה  העצומים  וכפי ית'  כעת,  עומד  הוא  בו  היום  עד  מעודו  עמו  שעשה  העצומים  ית' 
שמצאנו בהנהגות ואזהרות מרבי דוד לידא שכזב בזה הלשון: 'תזהר שמצאנו בהנהגות ואזהרות מרבי דוד לידא שכזב בזה הלשון: 'תזהר 
ה'  חסדי  לבך  אל  ותשים  אחת  שעה  להתבודד  בלילה  או  יום  ה' בכל  חסדי  לבך  אל  ותשים  אחת  שעה  להתבודד  בלילה  או  יום  בכל 
פלאות  כמה  הזה  היום  עד  אמך  מרחם  בואך  מיום  עליך  פלאות שעברו  כמה  הזה  היום  עד  אמך  מרחם  בואך  מיום  עליך  שעברו 
גדולות עשה לך וכו', ואז בוודאי יתעורר בלבך אהבת השי"ת אשרי גדולות עשה לך וכו', ואז בוודאי יתעורר בלבך אהבת השי"ת אשרי 

העם שה' אלקיו' עכ"ל.העם שה' אלקיו' עכ"ל.
שהקב"ה  העצומות  הטובות  את  להרגיש  האדם  מתחיל  כאשר  שהקב"ה כי  העצומות  הטובות  את  להרגיש  האדם  מתחיל  כאשר  כי 
מתרונן  ולבו  הטוב  הכרת  ברגשי  מתמלא  הוא  רגע,  בכל  עמו  מתרונן עושה  ולבו  הטוב  הכרת  ברגשי  מתמלא  הוא  רגע,  בכל  עמו  עושה 
מי  את  אוהב  שהוא  האדם  בטבע  הטביע  הקב"ה  שהרי  חי,  מי לא'ל  את  אוהב  שהוא  האדם  בטבע  הטביע  הקב"ה  שהרי  חי,  לא'ל 
שמטיב עמו, כל שכן שהוא מרגיש הכרת טובה עצומה למי שבראו שמטיב עמו, כל שכן שהוא מרגיש הכרת טובה עצומה למי שבראו 
אף יצרו, והוא מתמלא במידה גדושה של אהבה עצומה לבוראו, וכל אף יצרו, והוא מתמלא במידה גדושה של אהבה עצומה לבוראו, וכל 
תשוקתו היא להתקרב אל אשר אהבה נפשו, והוא מקבל על עצמו תשוקתו היא להתקרב אל אשר אהבה נפשו, והוא מקבל על עצמו 
לצערו  שלא  שכן  וכל  בשלימות,  רצונו  לקיים  משמר  מכל  לצערו להיזהר  שלא  שכן  וכל  בשלימות,  רצונו  לקיים  משמר  מכל  להיזהר 

חס ושלום.חס ושלום.
ואז כשמוציא דעתו מן הכח אל הפעל ומקיים את רצון בוראו, הוא ואז כשמוציא דעתו מן הכח אל הפעל ומקיים את רצון בוראו, הוא 
או  'שכר'  של  חשבונות  שום  בלי  ברורה,  'אהבה'  מתוך  זאת  או עושה  'שכר'  של  חשבונות  שום  בלי  ברורה,  'אהבה'  מתוך  זאת  עושה 
אליו  אהבתו  מגודל  יתברך  רצונו  לעשות  שמח  הוא  אלא  אליו 'עונש',  אהבתו  מגודל  יתברך  רצונו  לעשות  שמח  הוא  אלא  'עונש', 
ית'. וכמובן שיתרחק מן החטא כמטחווי קשת, כדי שלא יגרום חס ית'. וכמובן שיתרחק מן החטא כמטחווי קשת, כדי שלא יגרום חס 
תמיד  להיות  חפצו  מפני  וגם  אוהבו,  שהוא  יתברך  לה‘  צער  תמיד ושלום  להיות  חפצו  מפני  וגם  אוהבו,  שהוא  יתברך  לה‘  צער  ושלום 

בקרבתו, וירא הוא שלא יחצוץ החטא ויבדיל בינו לבין הקב"ה. בקרבתו, וירא הוא שלא יחצוץ החטא ויבדיל בינו לבין הקב"ה. 
השי''ת יעזור שאכן נזכה להשיג אהבתו ית' וקרבתו, ונזכה על ידי זה השי''ת יעזור שאכן נזכה להשיג אהבתו ית' וקרבתו, ונזכה על ידי זה 

ללכת תמיד בדרך הישר והרצוי לפניו. ללכת תמיד בדרך הישר והרצוי לפניו. 

אהבת ה' – כוחה והשגתהאהבת ה' – כוחה והשגתה
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אגרת שלומיםאגרת שלומים

אגרת  לחברו  אדם  כשכותב  נוהגין  א. א. 

יום  עד  אלול  חודש  ראש  מן  שלומים 

בסופו  או  בתחילתו  לו  רומז  הכיפורים, 

הדין  בימי  שיזכה  עליו  מעתיר  שהוא 

הבאים לטובה להיות נכתב ונחתם בספר 

חיים טובים (מט"א סי' תקפ"א ס"ט). 

ב.ב. בחודש אלול עורכין נישואין בכל ימי 

(ערוה"ש  הלבנה  חיסור  בימי  ואף  החודש 

תענית  במגילת  ואיתא  סי"ג),  ס"ד  סי'  אה"ע 

בריא,  אלול  דחודש  דנישואין  דמזלא 

ומזלא בתולה, וגם הם ימי רצון מקבלת 

לוחות האחרונות (מנהג ישראל תורה).

חודש אלולחודש אלול

ימי  הם  ואילך  אלול  חודש  מראש  ג. ג. 

לכל  ויש  רצון,  וימי  והסליחות  הרחמים 

אדם לעורר ליבו בתשובה ולעשות לכפר 

היותו,  מיום  הנפש  על  חטא  אשר  את 

על  המלך  כשבת  בהשפטו  יזכה  ולמען 

כסא דין ביום הרת עולם (מט"א שם ס"א).

משה  עלה  שאז  מר"ח,  שנהגו  ומה  ד.ד. 

בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, והעבירו 

שלא  להר,  עלה  משה  במחנה  שופר 

יטעו עוד אחר ע"ז, והוי עת רצון, ואיכא 

אסמכתא מקרא אני לדודי ודודי ליאני לדודי ודודי לי ר"ת 

יום  ארבעים  כנגד  מ'  עולה  וס"ת  אלול, 

ארבעים  באלו  כי  יוה"כ,  עד  אלול  מר"ח 

קרוב  לבו  להיות  מקובלת  התשובה  יום 

אל דודו בתשובה ואז דודו קרוב לו לקבל 

ומל  מקרא  סמך  ועוד  מאהבה,  תשובתו 

ר"ת  זרעך  לבב  ואת  לבבך  את  אלקיך  ד' 

אלול (מ"ב ריש הסימן).

ה'  "ומל  אמרו:  רשומות  ודורשי  ה. ה. 

אלוקיך א'א'ת ל'ל'בבך ו'ו'את ל'ל'בב" ר"ת אלול, 

לתשובה,  מסוגל  הוא  הזה  שהחודש 

צדה  לא  "ואשר  האריז"ל  בכתבי  ואיתא 

ר"ת  ל'ל'ך"  ו'ו'שמתי  ל'ל'ידו  א'א'נה  והאלוקים 

רצון  עת  הוא  הזה  החודש  כי  אלול, 

לכפר על החטאים שעשה במשך השנה, 

וכ'  לקוראיו,  קרוב  הוא  הזה  שבחודש 

עוד שהוא נרמז בר"ת "א'א'ני ל'ל'דודי ו'ו'דודי 

ל'ל'י", ובספר אליה רבה בשם ספר אמרכל 

"א'א'יש  בפסוק  במגילה  נרמז  שהוא  כתב 

על  רמז  ל'ל'אביונים"  ו'ו'מתנות  ל'רעהו 

מתנות עניים באלול (אלף למטה שם סק"א). 

על  רומזים  הם  הללו  פסוקים  ושלשה  ו. ו. 

וצדקה  ותפילה  "תשובה  שאמרו:  מה 

מעבירין את רוע הגזירה", ומל ד' אלוקיך 

רמז  לדודי  ואני  לתשובה,  רמז  הוא  וגו' 

לתפילה שהוא רינת דודים, ואיש לרעהו 

יש  כי  בזה  והכוונה  צדקה,  על  רומז  וגו' 

אלול,  בימי  דברים  הג'  אותם  להקדים 

תוקעין  שאז  השנה  ראש  בא  ואח"כ 

ר'ע,  פ'גע  ו'אין  ש'טן  ר"ת  שהוא  בשופר 

שהשטן  סק"ז)  תקפ"ה  (סי'  הט"ז  וכמ"ש 

בעצמו הוא מלמד זכות על ישראל ע"ש 

חסד  כסאך  מכון  ומשפט  "צדק  הכתוב 

ואמת יקדמו פניך", כי אמת הוא תפילה 

אשר  לכל  קוראיו  לכל  ה'  "קרוב  כמ"ש 

יקראוהו באמת", וחסד הוא צדקה, "צדק 

ומשפט מכון כסאך" ר"ת צום, וכל זה בא 

בדברים  עליון  פני  להקדים  שיש  לרמז 

אלו טרם בוא יום הגדול והנורא (אלף למטה 

שם סק"א). 

"לולא "לולא  תהילים  בספר  שנאמר  מה  גם  ז.ז. 

לולא  השם"  בטוב  לראות  השם"האמנתי  בטוב  לראות  האמנתי 

אותיות אלול, שמאלול ואילך חרדתי נגד 

השם (בעל הטורים עה"ת דברים ל' ו'). 

ח. ח. והנביא אומר "אריה שאג מי לא יירא" "אריה שאג מי לא יירא" 

י'י'ום  השנה  ר'ר'אש  א'א'לול  ר"ת   - אריה 

יירא  לא  מי  כי  רבא,  ה'ה'ושענא  הכיפורים 

לתשובה,  מיוחדים  שהם  הזמנים  באלו 

החודש  בכל  ה'  דבר  את  הירא  לכן 

שינתו  וקודם  סעודתו  קודם  ישב  הזה 

במעשיו  ויפשפש  עצמו  על  וישתומם 

ויתוודה עליהם, ושב ורפא לו (א"ר שם סק"א 

בשם מט"מ).

אומרים  אין  עצמו  חודש  בראש  ט.ט. 

לומר  הנוהגים  וכן  ותחנונים,  סליחות 

אין  יה"ר  תחנונים  עם  אלול  כל  תהלים 

להתחיל בר"ח (מ"ב סק"א).

מנהג אנשי מעשה להתענות מנהג אנשי מעשה להתענות 

להתענות  הנוהגים  מעשה  אנשי  יש  י. י. 

שעלה  יום  ארבעים  כנגד  יום,  ארבעים 

ולפי  התורה,  את  לקבל  ע"ה  רבנו  משה 

בר"ה,  וכן  ור"ח  בשבתות  מתענים  שאין 

עשר  חמשה  אחר  להתחיל  נוהגין  לכן 

יום  ארבעים  למספר  שישלימו  כדי  באב 

(מט"א שם ס"ב). 

יא. יא. כשמתענה מראש חודש אלול ואילך, 

וחיים  שררה  לו  שיתן  ית'  מהשם  ישאל 

ובנים לעבודתו (א"ר שם סק"א).

יב. יב. אם יכול להתענות איזה יום או ימים 

בחודש אלול אשרי לו, ובלבד שיפשפש 

עוד  לשוב  שלא  גדר  ויעשה  במעשיו 

לכסלה (מורה באצבע אות רמ"ז).

א-ל-ו-ל
המילה   - 'אלול'  אלול!  חודש  של  בעיצומו  אנו  המילה ניצבים   - 'אלול'  אלול!  חודש  של  בעיצומו  אנו  ניצבים 
מתרדמת  נרדמים  ומקיצה  יהודי,  לב  כל  נימי  מתרדמת המרעידה  נרדמים  ומקיצה  יהודי,  לב  כל  נימי  המרעידה 
הבלי הזמן, בהכריזה בקול רם, כי הנה זה קרב ובא יום הדין הבלי הזמן, בהכריזה בקול רם, כי הנה זה קרב ובא יום הדין 
הגדול והנורא, שצדיקים אמרו שאפילו הדגים שבים רועדים הגדול והנורא, שצדיקים אמרו שאפילו הדגים שבים רועדים 

בחודש אלול.בחודש אלול.
סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  דברי  רבים,  בת  בשער  סלנטר וידועים  ישראל  רבי  הגאון  דברי  רבים,  בת  בשער  וידועים 
זצ"ל, שכתב זצ"ל, שכתב (אור ישראל, אגרת יד)(אור ישראל, אגרת יד): מלפנים כאשר ידעתי, כל איש : מלפנים כאשר ידעתי, כל איש 
אחזו פלצות, מקול הקורא קדוש אלול! ותלמידו הגאון רבי אחזו פלצות, מקול הקורא קדוש אלול! ותלמידו הגאון רבי 
הכנסת  בבית  ימיו  באחרית  כשהתפלל  זצ"ל,  בלאזער  הכנסת יצחק  בבית  ימיו  באחרית  כשהתפלל  זצ"ל,  בלאזער  יצחק 
שבשכונת 'בתי נייטין' שבירושלים, היה עולה בשבת מברכים שבשכונת 'בתי נייטין' שבירושלים, היה עולה בשבת מברכים 
אלול על הבימה ומכריז בהתרגשות: אנו מקבלים על עצמנו אלול על הבימה ומכריז בהתרגשות: אנו מקבלים על עצמנו 
את ה'אלול' הקדוש שלך! וגעו כל הקהל בבכייה, ובין הקהל את ה'אלול' הקדוש שלך! וגעו כל הקהל בבכייה, ובין הקהל 
היו אף כאלו שהתעלפו מאימת הדין הקרב ובא. ונקל לשער היו אף כאלו שהתעלפו מאימת הדין הקרב ובא. ונקל לשער 

את התעוררות התשובה שזרחה במקום ההוא.את התעוררות התשובה שזרחה במקום ההוא.
או"ח  (רמ"א  או"ח   (רמ"א  אלול  חודש  מראש  החל  בשופר,  לתקוע  אלולותיקנו  חודש  מראש  החל  בשופר,  לתקוע  ותיקנו 
תקפא, א),תקפא, א), כדי לעורר ולזעזע אותנו שיום הדין קרב ובא, וכדברי  כדי לעורר ולזעזע אותנו שיום הדין קרב ובא, וכדברי 

כי  כי   יחרדו?!  לא  ועם  בעיר  שופר  יתקע  יחרדו?!אם  לא  ועם  בעיר  שופר  יתקע  אם  ו): :  ג,  ו)(עמוס  ג,  (עמוס  הנביא הנביא 
וכפי  השופר,  מקול  להזדעזע  שלא  מציאות  תיתכן  וכפי לא  השופר,  מקול  להזדעזע  שלא  מציאות  תיתכן  לא 
שופר  שתקיעת  פי  על  אף  שופר :  שתקיעת  פי  על  אף  ד):  ג,  ד)(תשובה  ג,  (תשובה  הרמב"ם  הרמב"ם שכותב  שכותב 
ישנים  עורו  כלומר,  בו.  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  השנה  ישנים בראש  עורו  כלומר,  בו.  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  השנה  בראש 
במעשיכם  וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו  ונרדמים  במעשיכם משנתכם  וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו  ונרדמים  משנתכם 
האמת  את  השוכחים  אלו  בוראכם,  וזכרו  בתשובה  האמת וחזרו  את  השוכחים  אלו  בוראכם,  וזכרו  בתשובה  וחזרו 
בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא 
ויעזוב  ומעלליכם,  דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם,  הביטו  ויעזוב יציל.  ומעלליכם,  דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם,  הביטו  יציל. 
כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. עד כאן כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. עד כאן 

לשונו הזהב של הרמב"ם.לשונו הזהב של הרמב"ם.
ראינו כאן, שדימה הרמב"ם את ראינו כאן, שדימה הרמב"ם את 

האדם  את  לעורר  שבא  אזעקה  לפעמון  השופר  תקיעת 
מתרדמתו  האדם  את  מעורר  השופר  גם  אף  מתרדמתו. 
 – נא  והבט  במעשיך,  חפש  מרה:  לו  וזועק  הרוחנית, 
אייכה? היכן אתה עומד בעולם, ומה עם ה'אמונה' שלך? 
האם אתה זוכר בחיי היום-יום שיש מנהיג לבירה, יש דין 

ויש דיין?!ויש דיין?!
וכן מצינו בפסיקתא רבתי וכן מצינו בפסיקתא רבתי (ב, ב)(ב, ב): כשתטלו את השופר לתקוע, : כשתטלו את השופר לתקוע, 
חדשו מעשיכם ועשו תשובה. ולכן הרמב"ם מתחנן בפני כל חדשו מעשיכם ועשו תשובה. ולכן הרמב"ם מתחנן בפני כל 
עצמכם  על  רחמו  לנפשותיכם'  'הביטו  מאתנו:  ואחד  עצמכם אחד  על  רחמו  לנפשותיכם'  'הביטו  מאתנו:  ואחד  אחד 
שוגים  אתם  היום  כל  שהרי  ומעלליכם',  דרכיכם  שוגים 'והטיבו  אתם  היום  כל  שהרי  ומעלליכם',  דרכיכם  'והטיבו 
ביום  אתכם  יצילו  ולא  יועילו  לא  הבלים  ואותם  וריק,  ביום בהבל  אתכם  יצילו  ולא  יועילו  לא  הבלים  ואותם  וריק,  בהבל 

הדין הגדול והנורא.הדין הגדול והנורא.
עיניו  לעצום  האדם  על  אלול,  שבחודש  זו  תקיעה  בזמן  עיניו לכן,  לעצום  האדם  על  אלול,  שבחודש  זו  תקיעה  בזמן  לכן, 
מ'בית  שליחות  בעצם  הוא  השופר,  קול  כי  ולהתבונן,  מ'בית לרגע  שליחות  בעצם  הוא  השופר,  קול  כי  ולהתבונן,  לרגע 
על  חוזרת  זו  ותזכורת  ובא.  הקרב  המשפט  אודות  על המשפט',  חוזרת  זו  ותזכורת  ובא.  הקרב  המשפט  אודות  המשפט', 

עצמה מדי יום במשך חודש ימים.עצמה מדי יום במשך חודש ימים.
היה  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגאון  שהמשגיח  היה וידוע  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגאון  שהמשגיח  וידוע 
העומר'.  'ספירת  כדוגמת  אלול,  מימי  יום  בכל  ספירה  העומר'. סופר  'ספירת  כדוגמת  אלול,  מימי  יום  בכל  ספירה  סופר 
אכן, הנהגה טובה היא, לחשב בכל יום בעת תקיעת השופר אכן, הנהגה טובה היא, לחשב בכל יום בעת תקיעת השופר 
יום  ועשרים  תשעה  היום  השנה:  לראש  נותרו  ימים  יום כמה  ועשרים  תשעה  היום  השנה:  לראש  נותרו  ימים  כמה 

לראש השנה, וכן הלאה.לראש השנה, וכן הלאה.
ולא כאותם אנשים אשר בשעת התקיעה, הם מקפלים מהר ולא כאותם אנשים אשר בשעת התקיעה, הם מקפלים מהר 
ברגע  הלא  הכנסת.  בית  דלת  לכיוון  וצועדים  הטלית,  ברגע את  הלא  הכנסת.  בית  דלת  לכיוון  וצועדים  הטלית,  את 
שיום  ומשפט'  צדקה  אוהב  'מלך  מאת  תזכורת  מקבלים  שיום זה  ומשפט'  צדקה  אוהב  'מלך  מאת  תזכורת  מקבלים  זה 

המשפט קרב ובא, ואיך מעיזים המה להתעלם מכך?!המשפט קרב ובא, ואיך מעיזים המה להתעלם מכך?!
הקדמונים,  בשם  הקדמונים,   בשם  סק"א)  המגן  באלף  תקפא,  סי'  אפרים  סק"א)(מטה  המגן  באלף  תקפא,  סי'  אפרים  (מטה  מובא מובא 
שתיבת ארי"ה – ראשי תיבות: א'לול, ר'אש השנה, י'ום כיפור, שתיבת ארי"ה – ראשי תיבות: א'לול, ר'אש השנה, י'ום כיפור, 
ה'ושענא רבה. כי ימים אלו הם 'ימים נוראים' המטילים מורא ה'ושענא רבה. כי ימים אלו הם 'ימים נוראים' המטילים מורא 
כשמתקרבים  עתה  יירא  לא  ומי  ואחד,  אחד  כל  על  כשמתקרבים ופחד  עתה  יירא  לא  ומי  ואחד,  אחד  כל  על  ופחד 
אריה אריה  ח): :  ג,  ח)(עמוס  ג,  (עמוס  ושואל  תמה  כבר  והנביא  הדין,  ימי  ושואל לקראת  תמה  כבר  והנביא  הדין,  ימי  לקראת 

שאג מי לא יירא.שאג מי לא יירא.
וידוע המעשה באותו תלמיד ששאל את הרבי מקאצק זי"ע, וידוע המעשה באותו תלמיד ששאל את הרבי מקאצק זי"ע, 
מהי מדת היראה הנדרשת מהאדם, ועד היכן היא מגעת. אמר מהי מדת היראה הנדרשת מהאדם, ועד היכן היא מגעת. אמר 
ביער  בודד  תועה  שהוא  לעצמו  לתאר  צריך  אדם  הרבי:  ביער לו  בודד  תועה  שהוא  לעצמו  לתאר  צריך  אדם  הרבי:  לו 

מסובך, ורואה למולו אריה גדול רץ לקראתו בשאגה אדירה! מסובך, ורואה למולו אריה גדול רץ לקראתו בשאגה אדירה! 
לעצמו  ויחשב  האדם  יעמוד  ופחד  אימה  רגעי  באותם  לעצמו האם  ויחשב  האדם  יעמוד  ופחד  אימה  רגעי  באותם  האם 
אחרי אחרי  י): :  יא,  (הושע  י)  יא,  (הושע  הנביא  אומר  וכך  כעת?!  הפחד  שיעור  הנביאמהו  אומר  וכך  כעת?!  הפחד  שיעור  מהו 

ה' ילכו כאריה ישאגה' ילכו כאריה ישאג. זהו שיעור היראה הנדרשת מהאדם!. זהו שיעור היראה הנדרשת מהאדם!
בפיוטי  האפשר,  ככל  ולהתבונן  לעיין  מאד  וראוי  חשוב  בפיוטי ולכן  האפשר,  ככל  ולהתבונן  לעיין  מאד  וראוי  חשוב  ולכן 
את  לנו  המתארים  הנוראים,  הימים  ותפילות  את הסליחות  לנו  המתארים  הנוראים,  הימים  ותפילות  הסליחות 

המשמעות האמתית של יום הדין.המשמעות האמתית של יום הדין.
האלול,  מימי  יום  בכל  מיוחד  זמן  להקדיש  אדם  כל  על  האלול, לכן,  מימי  יום  בכל  מיוחד  זמן  להקדיש  אדם  כל  על  לכן, 
מה  בעולם?  עומד  הוא  היכן  נפשו,  חשבון  ולחשוב  מה להתבונן  בעולם?  עומד  הוא  היכן  נפשו,  חשבון  ולחשוב  להתבונן 
מצבו הרוחני? ולטכס עצות איך לתקן את הטעון תיקון, ואיך מצבו הרוחני? ולטכס עצות איך לתקן את הטעון תיקון, ואיך 
לשפר את מעשיו שיהיו יותר ראויים ויעשו נחת רוח אמיתי לשפר את מעשיו שיהיו יותר ראויים ויעשו נחת רוח אמיתי 

ליוצרו.ליוצרו.
ועוד הכרנו יהודים שהקדישו את כל חודש אלול להתבוננות, ועוד הכרנו יהודים שהקדישו את כל חודש אלול להתבוננות, 
כל  למשך  מביתם  ונוסעים  עסקיהם  כל  את  עוזבים  כל והיו  למשך  מביתם  ונוסעים  עסקיהם  כל  את  עוזבים  והיו 
כיפור,  יום  אחר  עד  אלול  חודש  מראש  יום,  כיפור, הארבעים  יום  אחר  עד  אלול  חודש  מראש  יום,  הארבעים 
ועוסקים באלו הימים בלימוד בספרי יראה, מחשבים חשבון ועוסקים באלו הימים בלימוד בספרי יראה, מחשבים חשבון 

נפשם וחוזרים בתשובה.נפשם וחוזרים בתשובה.
לכן יראה כל אחד ואחד, אפילו אם אין באפשרותו להקדיש לכן יראה כל אחד ואחד, אפילו אם אין באפשרותו להקדיש 
ביום,  אחת  שעה  לפחות  שיקדיש  יום,  הארבעים  כל  ביום, את  אחת  שעה  לפחות  שיקדיש  יום,  הארבעים  כל  את 
כמו  הדין,  ליום  ולהכנה  להתבוננות  אצלו  קבועה  כמו שתהיה  הדין,  ליום  ולהכנה  להתבוננות  אצלו  קבועה  שתהיה 
אלו  ובימים  אלו :  ובימים  ד):  המים,  (שער  ד)  המים,  (שער  העבודה'  ושורש  ב'יסוד  העבודה'שכותב  ושורש  ב'יסוד  שכותב 
הנוראים, ראוי לאדם למעט בלימודים אחרים, וירבה בלימוד הנוראים, ראוי לאדם למעט בלימודים אחרים, וירבה בלימוד 

ספרי יראים, לעורר לבו אל התשובה.ספרי יראים, לעורר לבו אל התשובה.
גם כיום 'לא אלמן ישראל', וישנם הרבה יהודים מורמים מעם, גם כיום 'לא אלמן ישראל', וישנם הרבה יהודים מורמים מעם, 
שעושים תענית דיבור כל הארבעים יום, מראש חודש אלול שעושים תענית דיבור כל הארבעים יום, מראש חודש אלול 
ושורש  ה'יסוד  בעל  עליהם  כתב  וכבר  הקדוש.  יום  אחר  ושורש עד  ה'יסוד  בעל  עליהם  כתב  וכבר  הקדוש.  יום  אחר  עד 
העבודה'העבודה' (שם) (שם), כי אשרי חלקם, שאין כל דבר בעולם המועיל , כי אשרי חלקם, שאין כל דבר בעולם המועיל 
שם  והביא  בטלה.  משיחה  הפה  בלימת  כמו  הנפש,  שם לטהרת  והביא  בטלה.  משיחה  הפה  בלימת  כמו  הנפש,  לטהרת 
ארבעים  בשתיקה  עצמו  שהשומר  הקדוש,  האר"י  בשם  האר"י הקדוש, שהשומר עצמו בשתיקה ארבעים עוד  בשם  עוד 

יום, יכול לזכות ל'רוח הקודש'.יום, יכול לזכות ל'רוח הקודש'.
יעזור השי"ת שנזכה גם אנו, להכין את עצמנו כראוי וכיאות, יעזור השי"ת שנזכה גם אנו, להכין את עצמנו כראוי וכיאות, 
לקראת יום הדין הגדול והנורא הקרב ובא, ויראה ה' בעניינו, לקראת יום הדין הגדול והנורא הקרב ובא, ויראה ה' בעניינו, 
של  בספרן  להיכתב  ונזכה  והנפש,  הגוף  מתחלואי  של ויחבשנו  בספרן  להיכתב  ונזכה  והנפש,  הגוף  מתחלואי  ויחבשנו 

צדיקים גמורים, אמן.צדיקים גמורים, אמן.
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חו„˘ ‡לו"ל – מע˘ר ‰˘נ‰

על דרך הרמז פירש בספר הקדוש על דרך הרמז פירש בספר הקדוש דברי בינהדברי בינה (פרשא (פרשא 

הפרשה  זה  שקורין  "מה  וזל"ק:  הפרשה ,  זה  שקורין  "מה  וזל"ק:  ג),  אות  שלהי  ג)דידן  אות  שלהי  דידן 

'פרשת  בה  וכתיב  'פרשת ,  בה  וכתיב  אלו"לאלו"ל,  בחודש  תמיד  בחודש   תמיד  ראה)  ראה)(פרשת  (פרשת 

רומז  שהוא  שנה'.  שנה  כו'  תעשר  עשר  רומז מעשרות',  שהוא  שנה'.  שנה  כו'  תעשר  עשר  מעשרות', 

וחודש  בשנה,  יש  חדשים  י"ב  כי  הזה,  החודש  וחודש על  בשנה,  יש  חדשים  י"ב  כי  הזה,  החודש  על 

לה', ונשאר רק עשרה  ניסן ותשרי הם כולם קודש לה', ונשאר רק עשרה ניסן ותשרי הם כולם קודש 

חדשים בשנה".חדשים בשנה".

אחת  תבואתו  את  לעשר  האדם  שצריך  אחת "וכמו  תבואתו  את  לעשר  האדם  שצריך  "וכמו 

השנה,  חדשי  את  לעשר  צריכים  כן  כמו  השנה, מעשרה,  חדשי  את  לעשר  צריכים  כן  כמו  מעשרה, 

מעשר,  בקדושת  קדוש  השנה  מחדשי  אחד  מעשר, שיהא  בקדושת  קדוש  השנה  מחדשי  אחד  שיהא 

כמו שכתוב כמו שכתוב (ויקרא כז, לב)(ויקרא כז, לב) העשירי יהיה קודש לה'". העשירי יהיה קודש לה'".

מכל  המעשר  בחינת  שהוא  אלו"ל,  חודש  הוא  מכל "וזה  המעשר  בחינת  שהוא  אלו"ל,  חודש  הוא  "וזה 

החדשים, ואז מתגלה הרצון העליון שהיה בראשית החדשים, ואז מתגלה הרצון העליון שהיה בראשית 

הבריאה".הבריאה".

השדה  היוצא  זרעך  תבואת  את  תעשר  'עשר  השדה וזה  היוצא  זרעך  תבואת  את  תעשר  'עשר  וזה 

אתה  צריך  'שנה'  בבחינת  שגם  היינו  שנה',  אתה שנה  צריך  'שנה'  בבחינת  שגם  היינו  שנה',  שנה 

לנהוג בו קדושת מעשר באחד מן החדשים"לנהוג בו קדושת מעשר באחד מן החדשים"

בקדושה  הזה  החודש  ישראל  שמקדשין  ידי  בקדושה "ועל  הזה  החודש  ישראל  שמקדשין  ידי  "ועל 

וטהרה אמתית, על ידי זה יחדש עלינו השם יתברך וטהרה אמתית, על ידי זה יחדש עלינו השם יתברך 

ועד  מהעולם  הטוב  ענייני  וכל  ומתוקה,  טובה  ועד שנה  מהעולם  הטוב  ענייני  וכל  ומתוקה,  טובה  שנה 

העולם" עכל"ק. העולם" עכל"ק. 

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

המגיד  מרגליות,  מפיק  המגיד מפה  מרגליות,  מפיק  מפה  שמעתי  נחמד  שמעתי מעשה  נחמד  מעשה 

הירושלמי, הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"להירושלמי, הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל. . 

מגדולי  שרבים  המעטירה,  מגדולי   שרבים  המעטירה,  וואלוז'יןוואלוז'ין  ישיבת  ישיבת זכתה  זכתה 

הדור צמחו בין כותליה, בחורי הישיבה היו מסלתה הדור צמחו בין כותליה, בחורי הישיבה היו מסלתה 

ומשמנה מן הטובים והמובחרים ביותר. ומשמנה מן הטובים והמובחרים ביותר. 

מופלגים  בקיאים  היו  הישיבה  מתלמידי  מופלגים רבים  בקיאים  היו  הישיבה  מתלמידי  רבים 

בש"ס, מקובל היה בין הבחורים לערוך בש"ס, מקובל היה בין הבחורים לערוך 'סיום הש"ס''סיום הש"ס' 

בחגיגה רבתי, לכבוד כל בחור שסיים את הש"ס. בחגיגה רבתי, לכבוד כל בחור שסיים את הש"ס. 

מפעם לפעם היו הבחורים עורכים בינם לבין עצמם מפעם לפעם היו הבחורים עורכים בינם לבין עצמם 

את  לשמור  כדי  כולו,  הש"ס  מכל  פתע'  את 'מבחני  לשמור  כדי  כולו,  הש"ס  מכל  פתע'  'מבחני 

רעננות הזיכרון והשליטה המלאה בכל הש"ס גפ"ת. רעננות הזיכרון והשליטה המלאה בכל הש"ס גפ"ת. 

כאשר היו 'מפתיעים' בחור בשאלה פתאומית ללא כאשר היו 'מפתיעים' בחור בשאלה פתאומית ללא 

כל הכנה, שאלה הנצרכת בקיאות חזקה בכל אפיקי כל הכנה, שאלה הנצרכת בקיאות חזקה בכל אפיקי 

ובתוס'  בש"ס  המקומות  כל  את  סכם  כגון:  ובתוס' הש"ס.  בש"ס  המקומות  כל  את  סכם  כגון:  הש"ס. 

כל  את  מנה  או  קונדיסין...  נעיצת  בדין  כל העוסקים  את  מנה  או  קונדיסין...  נעיצת  בדין  העוסקים 

קטן...  של  מקניינו  התוס'  שדברו  בש"ס  קטן... המקומות  של  מקניינו  התוס'  שדברו  בש"ס  המקומות 

או היכן מצינו בש"ס דברים הנקנים באמירה שאינם או היכן מצינו בש"ס דברים הנקנים באמירה שאינם 

יותר  שמנה  יח:  בכורות  רש"ש  [עיין  קנין?  יותר צריכים  שמנה  יח:  בכורות  רש"ש  [עיין  קנין?  צריכים 

מעשרה מקומות כאלו בש"ס], וכל כיוצא בזה. מעשרה מקומות כאלו בש"ס], וכל כיוצא בזה. 

במהלך ארוחת צהריים רגילה של יום רגיל, הופתע במהלך ארוחת צהריים רגילה של יום רגיל, הופתע 

'מציאה',  של  קשה  שאלה  לשמוע  הבחורים  'מציאה', אחד  של  קשה  שאלה  לשמוע  הבחורים  אחד 

אחד  בתוס'  מדובר  היכן  אתר  על  לענות  עליו  אחד היה  בתוס'  מדובר  היכן  אתר  על  לענות  עליו  היה 

ויחיד בש"ס מדין רחוק ונדיר.ויחיד בש"ס מדין רחוק ונדיר.

בהם  מרוכזת,  מחשבה  של  ארוכות  דקות  בהם לאחר  מרוכזת,  מחשבה  של  ארוכות  דקות  לאחר 

תוס'  אותו  את  זכרונו  מאוצר  לדלות  הבחור  תוס' ניסה  אותו  את  זכרונו  מאוצר  לדלות  הבחור  ניסה 

העביר  הוא  לשאלה.  מענה  בידו  היה  לא  העביר המבוקש,  הוא  לשאלה.  מענה  בידו  היה  לא  המבוקש, 

בראשו אלפי דפים מלאים בדיבורי תוס' רבים, אך בראשו אלפי דפים מלאים בדיבורי תוס' רבים, אך 

גם לאחר ש'הריץ' במוחו ודפדף בזיכרונו רבות, לא גם לאחר ש'הריץ' במוחו ודפדף בזיכרונו רבות, לא 

שהוצגה  לשאלה  נכונה  תשובה  להמציא  שהוצגה הצליח  לשאלה  נכונה  תשובה  להמציא  הצליח 

בפניו!בפניו!

באמצע  אוחז  עדיין  בעודו  כן,  כי  בראותו  באמצע תיכף  אוחז  עדיין  בעודו  כן,  כי  בראותו  תיכף 

אדום  וכשכולו  מאוד,  הבחור  התלהב  אדום ארוחתו,  וכשכולו  מאוד,  הבחור  התלהב  ארוחתו, 

שלמה  בקיאות  זו  אין  כך,  אם  קודש:  באש  קודש: הפטיר  באש  הפטיר 

כך  בהשאירו  ממקומו,  נסער  קם  ותיכף  כך   בהשאירו  ממקומו,  נסער  קם  ותיכף  בש"ס!בש"ס! 

כוחו  בכל  רץ  והחל  האוכל...  באמצע  הצלחת  כוחו את  בכל  רץ  והחל  האוכל...  באמצע  הצלחת  את 

'ברכת  אפילו   – המדרש.  בית  אל  קודש  אש  אפילובלהב   – המדרש.  בית  אל  קודש  אש  בלהב 

המזון' המזון' הוא שכח לברך ברוב בהילותו... – תיכף ומיד הוא שכח לברך ברוב בהילותו... – תיכף ומיד 

התיישב במקומו ופצח בקול נעימה: 'מאימתי קורין התיישב במקומו ופצח בקול נעימה: 'מאימתי קורין 

מופלאה,  ושקידה  עצומה  בהתמדה  שמע'...  מופלאה, את  ושקידה  עצומה  בהתמדה  שמע'...  את 

דיבורי  כל  עם  כולו  הש"ס  כל  את  שוב  לשנן  דיבורי והחל  כל  עם  כולו  הש"ס  כל  את  שוב  לשנן  והחל 

התוס', דף אחר דף מרישא ועד גמירא!התוס', דף אחר דף מרישא ועד גמירא!

הבחור  זכה  רצוף,  לימוד  של  חודשים  כמה  הבחור לאחר  זכה  רצוף,  לימוד  של  חודשים  כמה  לאחר 

לעבור  וביקש  הש"ס',  'סיום  חגיגת  את  שוב  לעבור לחגוג  וביקש  הש"ס',  'סיום  חגיגת  את  שוב  לחגוג 

שוב 'מבחן' כל הש"ס. שוב 'מבחן' כל הש"ס. 

נפשו,  וסיפוק  לבו  שמחת  היתה  רבה  נפשו, מה  וסיפוק  לבו  שמחת  היתה  רבה  מה 

בכל  ברורה,  בבהירות  מפיו  קלחו  בכל כשהתשובות  ברורה,  בבהירות  מפיו  קלחו  כשהתשובות 

ומיד  תיכף  ענה  ומקום  מקום  בכל  שנשאל  ומיד שאלה  תיכף  ענה  ומקום  מקום  בכל  שנשאל  שאלה 

והעמוד שבו  הדף  של  מדויק  ניצחת, בציון  תשובה ניצחת, בציון מדויק של הדף והעמוד שבו תשובה 

מופיעה התשובה.מופיעה התשובה.

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

חיים  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  זאת  זאת כששמע  כששמע 

מבחינת  שאמנם  כך,  על  העיר  מבחינת זצ"ל,  שאמנם  כך,  על  העיר  זצ"ל,  וואלוז'ינער וואלוז'ינער 

ההלכה הרי אסור היה לו לאותו בחור לקום באמצע ההלכה הרי אסור היה לו לאותו בחור לקום באמצע 

ברכת  לפני  אכילתו  מקום  את  ולעזוב  ברכת הסעודה,  לפני  אכילתו  מקום  את  ולעזוב  הסעודה, 

לברך.  ששכח  במה  ידו  מתחת  יצאה  ושגגה  לברך. המזון,  ששכח  במה  ידו  מתחת  יצאה  ושגגה  המזון, 

ממשיך  בחור  אותו  היה  אילו  מקום,  מכל  אבל  ממשיך –  בחור  אותו  היה  אילו  מקום,  מכל  אבל   –

דחף  אותו  התעוררות  את  ודוחה  בנחת,  דחף באכילתו  אותו  התעוררות  את  ודוחה  בנחת,  באכילתו 

מן  הרי  המזון,  ברכת  לאחר  עד  שהלהיבו  מן פנימי  הרי  המזון,  ברכת  לאחר  עד  שהלהיבו  פנימי 

להצטנן  מספיקה  התלהבותו  היתה  כבר  להצטנן הסתם  מספיקה  התלהבותו  היתה  כבר  הסתם 

בהתלהבות  ללימוד  מיד  רץ  היה  לא  וכבר  בהתלהבות מעט...  ללימוד  מיד  רץ  היה  לא  וכבר  מעט... 

עצומה וחשקת התורה כל כך... ואולי אף היה דוחה עצומה וחשקת התורה כל כך... ואולי אף היה דוחה 

והיה  הש"ס...  כל  שינון  של  הרעיון  כל  את  והיה לגמרי  הש"ס...  כל  שינון  של  הרעיון  כל  את  לגמרי 

"עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא "עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא 
השדה שנה שנה" השדה שנה שנה" (יד, כב)(יד, כב)

'עד שיבלו 'עד שיבלו 
שפתותינו מלומר די'שפתותינו מלומר די'

לקוחות  היו  לא  העסק,  ברחבי  שררה  דממה  לקוחות שקט  היו  לא  העסק,  ברחבי  שררה  דממה  שקט 

ליהודי  יש  מה  הזמנות.  נכנסו  לא  בטלפון  ואף  ליהודי בחנות  יש  מה  הזמנות.  נכנסו  לא  בטלפון  ואף  בחנות 

לעשות במצב כזה אם לא לפנות לבורא עולם שישלח לעשות במצב כזה אם לא לפנות לבורא עולם שישלח 

ברכה בעיסה?! ברכה בעיסה?! 

אני והעובדים כל אחד בדרכו הוא פנה לרבון העולמים אני והעובדים כל אחד בדרכו הוא פנה לרבון העולמים 

וביקש רחמים.וביקש רחמים.

לא חלפו עשר דקות והחנות החלה להתמלא בתנועת לא חלפו עשר דקות והחנות החלה להתמלא בתנועת 

הזמנה  פעם  אחר  פעם  צלצל  הטלפון  במקביל  הזמנה קונים,  פעם  אחר  פעם  צלצל  הטלפון  במקביל  קונים, 

אחר הזמנה והברכה אכן הגיע.  אלא שהברכה הייתה אחר הזמנה והברכה אכן הגיע.  אלא שהברכה הייתה 

כה גדולה עד שלא היו מספיק ידיים עובדות בחנות.כה גדולה עד שלא היו מספיק ידיים עובדות בחנות.

עשינו כל מאמץ לשרת את כלל הלקוחות אך הרגשנו עשינו כל מאמץ לשרת את כלל הלקוחות אך הרגשנו 

שהשליטה במצב חומקת מבין אצבעותינו. שהשליטה במצב חומקת מבין אצבעותינו. 

בעודו  ואמר  התלהב  המצב  את  שראה  העובדים  בעודו אחד  ואמר  התלהב  המצב  את  שראה  העובדים  אחד 

הביאו  ברכה  איזה  "תראו  לשניה:  אחת  מטלה  בין  הביאו רץ  ברכה  איזה  "תראו  לשניה:  אחת  מטלה  בין  רץ 

התפילות שלנו למקום"התפילות שלנו למקום"

השני השיב לעומתו: "ברכה ברכה אבל אנחנו מאבדים השני השיב לעומתו: "ברכה ברכה אבל אנחנו מאבדים 

שליטה!!!"שליטה!!!"

אמר השלישי: "מה אתם בלחץ? אם בורא עולם שלח אמר השלישי: "מה אתם בלחץ? אם בורא עולם שלח 

ברכה הוא גם ישלח כלים לקבל את הברכה!!!"ברכה הוא גם ישלח כלים לקבל את הברכה!!!"

אני שמעתי את הדיאלוג בין העובדים ובקשתי מבורא אני שמעתי את הדיאלוג בין העובדים ובקשתי מבורא 

עולם שישלח לנו את הכלים לקבלת השפע, שכן אם עולם שישלח לנו את הכלים לקבלת השפע, שכן אם 

אתה מוציא לקוחות מאוכזבים יצא שכרו בהפסדו.  אתה מוציא לקוחות מאוכזבים יצא שכרו בהפסדו.  

הלחץ הלך וגבר עד שבאמת באמת כבר לא היה מצב הלחץ הלך וגבר עד שבאמת באמת כבר לא היה מצב 

כשכולם  אחת,  בבת  עבודה  הרבה  כך  כל  על  כשכולם לשלוט  אחת,  בבת  עבודה  הרבה  כך  כל  על  לשלוט 

שני  במפתיע  לחנות  נכנסו  המחנק  את  שני הרגישו  במפתיע  לחנות  נכנסו  המחנק  את  הרגישו 

ראו  הם  לביקור,  והגיחו  בעבר  בחנות  שעבדו  ראו עובדים  הם  לביקור,  והגיחו  בעבר  בחנות  שעבדו  עובדים 

ונכנסו  שרוולים  הפשילו  הרבה  לדבר  ובלי  המצב  ונכנסו את  שרוולים  הפשילו  הרבה  לדבר  ובלי  המצב  את 

לעבודה במרץ רב, שעתיים תמימות עבדו ושרתו את לעבודה במרץ רב, שעתיים תמימות עבדו ושרתו את 

עד  המקום  את  עזבו  ולא  צפוי  הבלתי  הלקוחות  עד קהל  המקום  את  עזבו  ולא  צפוי  הבלתי  הלקוחות  קהל 

שהרגיעה שבה לחנות. שהרגיעה שבה לחנות. 

אחרי  הגיעו  פתאום  מה  אותם  שאלנו  הסערה  אחרי כשוך  הגיעו  פתאום  מה  אותם  שאלנו  הסערה  כשוך 

חודשיים שלא נכנסו לביקור? הם השיבו שבעצמם לא חודשיים שלא נכנסו לביקור? הם השיבו שבעצמם לא 

על  חלף  וכאשר  בפניה  טעה  הנהג  אבל  למה,   על יודעים  חלף  וכאשר  בפניה  טעה  הנהג  אבל  למה,   יודעים 

פני החנות הציע לקפוץ לביקור קצר...פני החנות הציע לקפוץ לביקור קצר...

מאז אנו מוסיפים בתפילות שלנו שה' ישלח ברכה אך מאז אנו מוסיפים בתפילות שלנו שה' ישלח ברכה אך 

עם כלים וידיים לקבלת השפע בנקל.עם כלים וידיים לקבלת השפע בנקל.

כאלו  ישועות  יום  מדי  רואים  אנו  כי  לציין  לי  כאלו חשוב  ישועות  יום  מדי  רואים  אנו  כי  לציין  לי  חשוב 

ועובד  בטוב  חש  לא  פתאום  אחד  :עובד  ועובד ואחרות  בטוב  חש  לא  פתאום  אחד  :עובד  ואחרות 

וכהנה  כהנה  ועוד  עבודה  שיבוץ  לבקש  מתקשר  וכהנה אחר  כהנה  ועוד  עבודה  שיבוץ  לבקש  מתקשר  אחר 

דוגמאות מסוג זה, אלא שהמקרה הזה היה חריג באופן דוגמאות מסוג זה, אלא שהמקרה הזה היה חריג באופן 

'טיב  'טיב בולט אז החלטנו לשתף את הקוראים של מדור  בולט אז החלטנו לשתף את הקוראים של מדור 

ההשגחה'. ההשגחה'. 

בעל המעשה: כ.ה.בעל המעשה: כ.ה.

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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ממציא 'תירוץ' לעצמו, שאין זה נורא כל כך אם שכח ממציא 'תירוץ' לעצמו, שאין זה נורא כל כך אם שכח 

מראה מקום של תוס' אחד בלבד...מראה מקום של תוס' אחד בלבד...

המעשה  זה  טיב  ישמש  הנוראים,  בימים  כה  המעשה בעמדנו  זה  טיב  ישמש  הנוראים,  בימים  כה  בעמדנו 

הגבוהים  הזמנים  את  לנצל  כיצד  עבורנו,  הגבוהים כ'משל'  הזמנים  את  לנצל  כיצד  עבורנו,  כ'משל' 

והנעלים!והנעלים!

את  מלמדנו  זה,  שבמעשה  הנוקב  מוסר  את הלימוד  מלמדנו  זה,  שבמעשה  הנוקב  מוסר  הלימוד 

מאמר המשנה מאמר המשנה בפרקי אבותבפרקי אבות (פ"ב שלהי מ"ד)(פ"ב שלהי מ"ד): "אל תאמר : "אל תאמר 

התעוררות  בכל  תפנה".  לא  שמא  אשנה,  התעוררות לכשאפנה  בכל  תפנה".  לא  שמא  אשנה,  לכשאפנה 

אין  אלו,  תשובה  בימי  ישראל  איש  שמתעורר  אין לב  אלו,  תשובה  בימי  ישראל  איש  שמתעורר  לב 

כל  תחמוק  שמא  ח"ו,  אחר  לזמן  ולאחרה  כל לדחותה  תחמוק  שמא  ח"ו,  אחר  לזמן  ולאחרה  לדחותה 

רוח  כמו  ותתנדף  ממנו  התשובה  התעוררות  רוח אותה  כמו  ותתנדף  ממנו  התשובה  התעוררות  אותה 

מתחת ידיו. אלא תיכף ומיד יקח את עצמו בתשובתו מתחת ידיו. אלא תיכף ומיד יקח את עצמו בתשובתו 

ממש,  בפועל  למעשה  דרכיו  את  ולתקן  ממש, לשנות  בפועל  למעשה  דרכיו  את  ולתקן  לשנות 

בבחינה שאמר הכתוב בבחינה שאמר הכתוב (שיר השירים ב, ז)(שיר השירים ב, ז): "אם תעירו ואם : "אם תעירו ואם 

תעוררו את האהבה עד שתחפץ"!תעוררו את האהבה עד שתחפץ"!

[טיב המועדים – תשרי][טיב המועדים – תשרי]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

תכלית סדר תכלית סדר לימוד מוסרלימוד מוסר בחודש  בחודש אלו"ל אלו"ל היא, להחדיר היא, להחדיר 

לשער  האדם  יוכל  ובזה  טהורה.  שמים  יראת  לשער בלב  האדם  יוכל  ובזה  טהורה.  שמים  יראת  בלב 

בלבו, כמה צריך הוא ללמוד המוסר בימים המקודשים בלבו, כמה צריך הוא ללמוד המוסר בימים המקודשים 

הללו, כפי שמרגיש בלבו שנוספה בו 'מנה' נוספת של הללו, כפי שמרגיש בלבו שנוספה בו 'מנה' נוספת של 

יראת שמים איתנה!יראת שמים איתנה!

כשדיבר פעם מרנא כשדיבר פעם מרנא החפץ חיים זצוק"ל החפץ חיים זצוק"ל אודות היראת אודות היראת 

בעלי  פשוטים  ביהודים  אף  שהיתה  החזקה  בעלי שמים  פשוטים  ביהודים  אף  שהיתה  החזקה  שמים 

בעודו  חורפו  בימי  שראה  ממה  סיפר  תקיפה,  בעודו אמונה  חורפו  בימי  שראה  ממה  סיפר  תקיפה,  אמונה 

אברך צעיר. אברך צעיר. 

יהודי  גר  היה  חיים  החפץ  של  יהודי בעירו  גר  היה  חיים  החפץ  של  בעירו 

פשוט, תמים לב וישר דרך, שבנו יחידו פשוט, תמים לב וישר דרך, שבנו יחידו 

ולא  ליצלן,  רחמנא  נהרג  נפשו  ולא אהוב  ליצלן,  רחמנא  נהרג  נפשו  אהוב 

קשה  איוב  בשורת  להודיע  כיצד  קשה ידעו  איוב  בשורת  להודיע  כיצד  ידעו 

שכזו לאבא השכול.שכזו לאבא השכול.

אמר אחד מחכמי העיר, הניחו לי ואלך אמר אחד מחכמי העיר, הניחו לי ואלך 

לבית  ושלחוהו  עמו  הסכימו  לבית ואודיענו,  ושלחוהו  עמו  הסכימו  ואודיענו, 

האב.האב.

ניגש אפוא אותו חכם אל האב התמים, ניגש אפוא אותו חכם אל האב התמים, 

כדי  תוך  בידידות,  עמו  משיח  כדי והחל  תוך  בידידות,  עמו  משיח  והחל 

שיחה גלגל הדיבור אודות הבן האהוב. שיחה גלגל הדיבור אודות הבן האהוב. 

שכפי  האב,  אל  החכם  האיש  שכפי ואמר  האב,  אל  החכם  האיש  ואמר 

מאוד  מתפשט  ההשכלה  נגע  מאוד הידוע  מתפשט  ההשכלה  נגע  הידוע 

עד  קלקול,  באותו  נתפסים  רבים  וצעירים  עד בדורנו,  קלקול,  באותו  נתפסים  רבים  וצעירים  בדורנו, 

שמים,  מלכות  עול  מעליהם  לגמרי  פורקים  שמים, שלבסוף  מלכות  עול  מעליהם  לגמרי  פורקים  שלבסוף 

ונעשים 'חופשיים' למחצה לשליש ולרביע... ונעשים 'חופשיים' למחצה לשליש ולרביע... 

גם הבן שלך! המשיך החכם, מן הראוי מאוד שתשמור גם הבן שלך! המשיך החכם, מן הראוי מאוד שתשמור 

עיניים  בשבע  השגחה  בהעדר  כי  חינוכו!  על  עיניים היטב  בשבע  השגחה  בהעדר  כי  חינוכו!  על  היטב 

בהשכלה,  כן  גם  להיתפס  חלילה  הוא  מסוגל  בהשכלה, אחריו,  כן  גם  להיתפס  חלילה  הוא  מסוגל  אחריו, 

ולרדת מדרך התורה והמצוה, רחמנא ליצלן!ולרדת מדרך התורה והמצוה, רחמנא ליצלן!

בני  ישמור  לא  באם  לב,  בכל  האב  נזעק  ואבוי!  בני או  ישמור  לא  באם  לב,  בכל  האב  נזעק  ואבוי!  או 

אחת  שעה  שימות  כבר  עדיף  הרי  חלילה,  השבת  אחת את  שעה  שימות  כבר  עדיף  הרי  חלילה,  השבת  את 

קודם, ולא יחיה כמחלל שבת ה' ישמרנו!קודם, ולא יחיה כמחלל שבת ה' ישמרנו!

אמר החכם, אכן דע לך כי בנך נהרג ומת!אמר החכם, אכן דע לך כי בנך נהרג ומת!

האב שעדיין נתון היה בסערת רגשותיו, אודות היראת האב שעדיין נתון היה בסערת רגשותיו, אודות היראת 

שמים של בנו, שאל תיכף את החכם:שמים של בנו, שאל תיכף את החכם:

אבל עד שנהרג בני ומת הוא שמר את השבת כראוי? אבל עד שנהרג בני ומת הוא שמר את השבת כראוי? 

כן! ענה האיש, ברוך ה' הוא לא נתפס להשכלה, ולא כן! ענה האיש, ברוך ה' הוא לא נתפס להשכלה, ולא 

התקלקל, הוא נשאר יהודי נאמן לה' ולתורתו עד רגע התקלקל, הוא נשאר יהודי נאמן לה' ולתורתו עד רגע 

האחרון!האחרון!

ואל  הלוויה  אל  וניגש  האב,  נרגע  זאת  ואל כששמע  הלוויה  אל  וניגש  האב,  נרגע  זאת  כששמע 

השבעה בנפש חזקה יותר, כאשר אותה שמועה שלא השבעה בנפש חזקה יותר, כאשר אותה שמועה שלא 

עזב בנו את היהדות נסכה בו כוח ועידוד לעמוד בעוז עזב בנו את היהדות נסכה בו כוח ועידוד לעמוד בעוז 

בצרתו הקשה.בצרתו הקשה.

יהודים שכאלו חיו כל חייהם בתחושה ברורה, שהינם יהודים שכאלו חיו כל חייהם בתחושה ברורה, שהינם 

כאן רק במעבר הפרוזדור בלבד, וכל העת זכרו היטב כאן רק במעבר הפרוזדור בלבד, וכל העת זכרו היטב 

שעתידים הם להגיע אל הטרקלין...שעתידים הם להגיע אל הטרקלין...

מעלה  של  דין  לבית  שהגיע  אחד  יהודי  על  מעלה מסופר  של  דין  לבית  שהגיע  אחד  יהודי  על  מסופר 

לגיהנם  לרדת  לו  וכשפסקו  ועשרים,  מאה  לגיהנם לאחר  לרדת  לו  וכשפסקו  ועשרים,  מאה  לאחר 

נכון  להגנתו,  טען  בידו,  שנמצאו  עוונות  רוב  נכון מחמת  להגנתו,  טען  בידו,  שנמצאו  עוונות  רוב  מחמת 

אבל  מרובים,  ועוונות  חטאים  כאן  לי  שיש  אבל הדבר  מרובים,  ועוונות  חטאים  כאן  לי  שיש  הדבר 

אם  אלא  עונשים  שאין  תמיד  הלכתא  לן  קיימא  אם הרי  אלא  עונשים  שאין  תמיד  הלכתא  לן  קיימא  הרי 

היישר  כאן  אותי  אתם  שופטים  והנה  מזהירים!  היישר כן  כאן  אותי  אתם  שופטים  והנה  מזהירים!  כן 

צריכים  היו  מראש...  אזהרה  שום  בלא  העונש,  צריכים אל  היו  מראש...  אזהרה  שום  בלא  העונש,  אל 

להתרות בי בעולם הזה בעודי בחיים, שאדע לקראת להתרות בי בעולם הזה בעודי בחיים, שאדע לקראת 

מה הנני הולך!מה הנני הולך!

אליך  שלחנו  בידך!  חמורה  טעות  דין,  הבית  לו  אליך אמרו  שלחנו  בידך!  חמורה  טעות  דין,  הבית  לו  אמרו 

שמועה  כל  קץ!  אין  ואזהרות  התראות  חייך  ימי  שמועה כל  כל  קץ!  אין  ואזהרות  התראות  חייך  ימי  כל 

רעה ששמעת מאדם פלוני הסובל, או מאיש אלמוני רעה ששמעת מאדם פלוני הסובל, או מאיש אלמוני 

הגיעה  לעולם,  שבאה  וטרגדיה  מצרה  או  הגיעה שמת,  לעולם,  שבאה  וטרגדיה  מצרה  או  שמת, 

מוסר,  ולקבל  לשמוע  לך  היה  בשליחותנו,  מוסר, לאוזנך  ולקבל  לשמוע  לך  היה  בשליחותנו,  לאוזנך 

היתה זו התראה מיוחדת עבורך!היתה זו התראה מיוחדת עבורך!

לו  והראו  זיכרונותיו,  ספרי  את  לפניו  אפוא  לו פתחו  והראו  זיכרונותיו,  ספרי  את  לפניו  אפוא  פתחו 

פעמים רבות שראה או שמע 'דברים שחורים' בחייו, פעמים רבות שראה או שמע 'דברים שחורים' בחייו, 

אשר בשעתם גרמו לו פחד וזעזוע לאותו רגע, ותיכף אשר בשעתם גרמו לו פחד וזעזוע לאותו רגע, ותיכף 

לאחר מכן המשיך במעשיו... לאחר מכן המשיך במעשיו... 

במיוחד!  אליך  שנשלחו  הרבות  התראותיך  הם  במיוחד! אלו  אליך  שנשלחו  הרבות  התראותיך  הם  אלו 

ואתה התעלמת מכל אותם אזהרות!ואתה התעלמת מכל אותם אזהרות!

'מאותתים'  השמים  שמן  מבואר,  הקדושים  'מאותתים' בספרים  השמים  שמן  מבואר,  הקדושים  בספרים 

לכל בר ישראל עשרות ומאות פעמים בכל יום שישוב לכל בר ישראל עשרות ומאות פעמים בכל יום שישוב 

בא  בעולמו  האדם  עם  הנעשה  מקרה  כל  בא בתשובה!  בעולמו  האדם  עם  הנעשה  מקרה  כל  בתשובה! 

כיצד  ולהבין  לידע  לבו,  תשומת  את  ולהעיר  כיצד לעוררו  ולהבין  לידע  לבו,  תשומת  את  ולהעיר  לעוררו 

עליו לנהוג כעת חיה.עליו לנהוג כעת חיה.

וכבר המשילו זאת למכשיר הניווט הנודע וכבר המשילו זאת למכשיר הניווט הנודע 

על  הרכב  בתוך  המותקן  על ,  הרכב  בתוך  המותקן  אס],  פי,  ג'י,  אס] –  פי,  ג'י,   – S.P.GS.P.G]

הנהג  שצריך  מקום  ובכל  הנהג,  מושב  הנהג יד  שצריך  מקום  ובכל  הנהג,  מושב  יד 

המכשיר  אליו  'מדבר'  בנסיעתו  המכשיר לפנות  אליו  'מדבר'  בנסיעתו  לפנות 

להדריכו להועיל, בעוד חמישים מטר פנה להדריכו להועיל, בעוד חמישים מטר פנה 

ימינה... וכיוצא.ימינה... וכיוצא.

אס  פי  ג'י  מכשיר  אדם  לכל  יש  ממש  אס כן  פי  ג'י  מכשיר  אדם  לכל  יש  ממש  כן 

בכל  ומדריכו  מכוונו  אשר  ללבו,  בכל צמוד  ומדריכו  מכוונו  אשר  ללבו,  צמוד 

לנהוג  עליו  כיצד  מעשה  ובעל  לנהוג פעולה  עליו  כיצד  מעשה  ובעל  פעולה 

וכרצון  תורה,  של  דרכה  פי  על  וכרצון ולעשות,  תורה,  של  דרכה  פי  על  ולעשות, 

יתברך  לבורא  רוח  נחת  יתברך לעשות  לבורא  רוח  נחת  לעשות  שמים, שמים, 

שמו, אמןשמו, אמן.

[מתוך שיחה פרטית, ב' אלול תשע"ג][מתוך שיחה פרטית, ב' אלול תשע"ג]

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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  הודעה משמחת

  נית
 הננו להודיע כי

  דרת הספרי�את סלהשיג 

 

  

 

  

  
  

  ספרי� אלו

בחנויות הספרי� ושאר ספרי רבינו נית להשיג

  טיב התחזקות

  א"מאת מורינו ורבינו שליט

מקומות הקדושי� # כיבוד אב # חסד #  שמחה#תורה 

  

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

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

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

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

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

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 

מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

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

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

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

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

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

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

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 

בן יבדל לחיים 

בנימין אלימלךבנימין אלימלך

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

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


