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לא תוכל להתעלםלא תוכל להתעלם
סיפר מורנו הרב שליט"א על הרה"צ ר' מנשה הכהן סיפר מורנו הרב שליט"א על הרה"צ ר' מנשה הכהן 
שפעם  דירושלים,  קרתא  מיקירי  זצ"ל  שפעם רוזנפלד  דירושלים,  קרתא  מיקירי  זצ"ל  רוזנפלד 
הוא  והנה  קודש,  השבת  ביום  ברחוב  לכתו  הוא בעת  והנה  קודש,  השבת  ביום  ברחוב  לכתו  בעת 
רואה אשה פשוטה מעמך ישראל שמכבסת בגדים רואה אשה פשוטה מעמך ישראל שמכבסת בגדים 
עמקי  עד  נחרד  הרה"צ  השבת!  יום  של  עמקי בעיצומו  עד  נחרד  הרה"צ  השבת!  יום  של  בעיצומו 
ביום  בגדים  מכבסת  יהודיה  אשה  הייתכן?  ביום נשמתו,  בגדים  מכבסת  יהודיה  אשה  הייתכן?  נשמתו, 
בפרהסיה,  ועוד  שבת  חילול  ממש  הרי  זה  בפרהסיה, השבת?  ועוד  שבת  חילול  ממש  הרי  זה  השבת? 
זה  אין  כי  מיד  הבין  הקדושה  כדרכו  הוא  זה אולם  אין  כי  מיד  הבין  הקדושה  כדרכו  הוא  אולם 
החלפה  בגדי  הם  אלו  כי  ראה  בהתבוננותו  החלפה בכוונה,  בגדי  הם  אלו  כי  ראה  בהתבוננותו  בכוונה, 
לתינוקה, הדבר כאב לו מאוד, אך הוא לא הסתפק לתינוקה, הדבר כאב לו מאוד, אך הוא לא הסתפק 
כסף  עם  בביתה  הופיע  השבת  לאחר  אלא  כסף בכאב,  עם  בביתה  הופיע  השבת  לאחר  אלא  בכאב, 
ובקשתו בפיו, שתקנה בגדי החלפה נוספים לתינוק ובקשתו בפיו, שתקנה בגדי החלפה נוספים לתינוק 
חלילה  לכבס  תצטרך  ולא  מספיק  לה  שיהיה  חלילה כדי  לכבס  תצטרך  ולא  מספיק  לה  שיהיה  כדי 
לו  כואב  ממש  שהדבר  האשה  כשראתה  לו בשבת,  כואב  ממש  שהדבר  האשה  כשראתה  בשבת, 
ואין הוא רק מדבר אלא הוא מוכן לתת מכספו כדי ואין הוא רק מדבר אלא הוא מוכן לתת מכספו כדי 
שיהודי אחר – שאינו מכירו כלל – ישמור את השבת שיהודי אחר – שאינו מכירו כלל – ישמור את השבת 
אינך  הרב  כבוד  לו,  אמרה  רגע  באותו  מיד  אינך כדבעי,  הרב  כבוד  לו,  אמרה  רגע  באותו  מיד  כדבעי, 
צריך לתת לי כסף ואני מבטיחה שמכאן ולהבא יותר צריך לתת לי כסף ואני מבטיחה שמכאן ולהבא יותר 

לא אכבס בשבת!לא אכבס בשבת!
אבידה,  השבת  מצוות  על  לומדים  אנו  אבידה, בפרשתנו  השבת  מצוות  על  לומדים  אנו  בפרשתנו 
ביתך..  תוך  אל  ואספתו  אליך  אחיך  קרוב  לא  ביתך.. 'ואם  תוך  אל  ואספתו  אליך  אחיך  קרוב  לא  'ואם 
תוכל  'לא  מפרש  הק'  ורש"י  להתעלם'  תוכל  תוכל לא  'לא  מפרש  הק'  ורש"י  להתעלם'  תוכל  לא 
אותו'.  רואה  אינך  כאילו  עינך  לכבוש   – אותו'. להתעלם  רואה  אינך  כאילו  עינך  לכבוש   – להתעלם 
כך  כל  התורה  גשמית  באבידה  אם  נחשב,  כך הבה  כל  התורה  גשמית  באבידה  אם  נחשב,  הבה 
אבידתו,  את  לאדם  להשיב  המצווה  את  אבידתו, מחשיבה  את  לאדם  להשיב  המצווה  את  מחשיבה 
על אחת כמה וכמה באבידה רוחנית, כשאנו רואים על אחת כמה וכמה באבידה רוחנית, כשאנו רואים 
שיהודי מאבד את דרכו הרוחנית, או שנאבדה ממנו שיהודי מאבד את דרכו הרוחנית, או שנאבדה ממנו 
הלכה בשולחן ערוך, כמה חשוב הדבר שצריך לקרבו הלכה בשולחן ערוך, כמה חשוב הדבר שצריך לקרבו 
את  תקרב  ביתך',  תוך  אל  'ואספתו  כמו"ש  את וללמדו  תקרב  ביתך',  תוך  אל  'ואספתו  כמו"ש  וללמדו 
מילים  עליו  תרעיף  המעודדים,  בדיבורים  מילים היהודי  עליו  תרעיף  המעודדים,  בדיבורים  היהודי 
לריחוק,  הגורמת  בתוכחת  להוכיח  רק  ולא  לריחוק, טובות,  הגורמת  בתוכחת  להוכיח  רק  ולא  טובות, 
תעלה  ואל  ובאהבה,  טובות  במילים  הכל  תעלה אלא  ואל  ובאהבה,  טובות  במילים  הכל  אלא 
כי  למוטב,  להחזירו  מתפיקדך  זה  שאין  כי בדעתך  למוטב,  להחזירו  מתפיקדך  זה  שאין  בדעתך 
'לא תוכל להתעלם – לכבוש עינך כאילו אינך רואה 'לא תוכל להתעלם – לכבוש עינך כאילו אינך רואה 
ממנו  לך  אכפת  שבאמת  האדם  וכשיראה  ממנו אותו',  לך  אכפת  שבאמת  האדם  וכשיראה  אותו', 
תזכה  ואתה  בלבו,  יתקבלו  הדברים  אזי  תזכה ומנשמתו,  ואתה  בלבו,  יתקבלו  הדברים  אזי  ומנשמתו, 

בהשבת אבידה רוחנית שערכה לא יסולא בפז.בהשבת אבידה רוחנית שערכה לא יסולא בפז.

         (עפ"י טיב התורה - כי תצא )(עפ"י טיב התורה - כי תצא )
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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

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול 
אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם: אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם: (כא, יח)(כא, יח)

לשון  אביו,  בדברי  מסרב   - ומורה  הדרך,  מן  סר   - סורר  רש"י:  לשון ופירש  אביו,  בדברי  מסרב   - ומורה  הדרך,  מן  סר   - סורר  רש"י:  ופירש 

ממרים, ויסרו אותו - מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו. בן סורר ומורה ממרים, ויסרו אותו - מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו. בן סורר ומורה 

אינו חייב, עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין. שנאמר: 'זולל אינו חייב, עד שיגנוב ויאכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין. שנאמר: 'זולל 

ומורה  סורר  ובן  למו'.  בשר  בזוללי  יין  בסובאי  תהי  'אל  ונאמר:  ומורה וסובא',  סורר  ובן  למו'.  בשר  בזוללי  יין  בסובאי  תהי  'אל  ונאמר:  וסובא', 

אביו  ממון  שמכלה  סוף  דעתו,  לסוף  תורה  הגיעה  סופו,  שם  על  אביו נהרג  ממון  שמכלה  סוף  דעתו,  לסוף  תורה  הגיעה  סופו,  שם  על  נהרג 

ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, ומבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, 

אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב.
המתבונן בדברי רש''י אלו ישתומם, כי זה הבן לא מצאה בו התורה עוון המתבונן בדברי רש''י אלו ישתומם, כי זה הבן לא מצאה בו התורה עוון 
לחייבו מיתה, ובכל זאת חייבה להרגו, כי ברור הדבר לפניה כי לבסוף לחייבו מיתה, ובכל זאת חייבה להרגו, כי ברור הדבר לפניה כי לבסוף 
שם  על  וכי  להמיתו,  מחייבת  היתה  לא  כן  לא  דאם  מיתה,  זה  שם יתחייב  על  וכי  להמיתו,  מחייבת  היתה  לא  כן  לא  דאם  מיתה,  זה  יתחייב 
הספק ממיתים אותו? אלא ידעה תורה כי מזה העונש ודאי לא ימלט, הספק ממיתים אותו? אלא ידעה תורה כי מזה העונש ודאי לא ימלט, 
ואם כן עדיף להרגו כעת כדי שיבוא לעולם הנצחי בעודו נקי מן החטא. ואם כן עדיף להרגו כעת כדי שיבוא לעולם הנצחי בעודו נקי מן החטא. 
אינם  החטא  מן  וההרחקות  הגדרים  שענין  בא,  הוא  ללמדינו  זה  אינם דבר  החטא  מן  וההרחקות  הגדרים  שענין  בא,  הוא  ללמדינו  זה  דבר 
בשם  אשר  לכל  הכרחי  דבר  אלא  בלבד,  דחסידות  מלתא  בשם בבחינת  אשר  לכל  הכרחי  דבר  אלא  בלבד,  דחסידות  מלתא  בבחינת 
ישראל יכונה, כי העדר ההרחקה והסייג בודאי יביא לידי פריקת עול ישראל יכונה, כי העדר ההרחקה והסייג בודאי יביא לידי פריקת עול 
ח''ו, כמו שרואים אנו בענין בן סורר ומורה, שעדיין לא זמם לעשות ח''ו, כמו שרואים אנו בענין בן סורר ומורה, שעדיין לא זמם לעשות 
בכיתחא  כבעיתא  הוא  ברור  כן  פי  על  ואף  מיתה,  המחייבים  בכיתחא דברים  כבעיתא  הוא  ברור  כן  פי  על  ואף  מיתה,  המחייבים  דברים 
לתאוותיו  דרור  הוא  נותן  עתה  שלעת  מאחר  כך,  לידי  הוא  לתאוותיו שיבוא  דרור  הוא  נותן  עתה  שלעת  מאחר  כך,  לידי  הוא  שיבוא 
ואינו כובש את רצונותיו, וכיון שכן מתרגל הוא לדברים בלתי רצויים, ואינו כובש את רצונותיו, וכיון שכן מתרגל הוא לדברים בלתי רצויים, 
ואם כי שאין בעצם זה ההרגל חובת מיתה, מכל מקום ידעה תורה כי ואם כי שאין בעצם זה ההרגל חובת מיתה, מכל מקום ידעה תורה כי 
בסופו של דבר יתבע ההרגל הרע הזה את שלו, ויקנה זה ההרגל כל בסופו של דבר יתבע ההרגל הרע הזה את שלו, ויקנה זה ההרגל כל 
כך שביתה בליבו עד אשר לא ימצא מנוח לנפשו כל עוד שלא ישביע כך שביתה בליבו עד אשר לא ימצא מנוח לנפשו כל עוד שלא ישביע 
את רצונו, ואם לא יהיה לו אפשרות לעשותה באופן המותר יבוא לידי את רצונו, ואם לא יהיה לו אפשרות לעשותה באופן המותר יבוא לידי 
הדבר  אם  גם  ביותר,  שפלים  אמצעים  ידי  על  לעשותה  הדבר התדרדרות  אם  גם  ביותר,  שפלים  אמצעים  ידי  על  לעשותה  התדרדרות 

גובל במיתת נפשות ח''ו. גובל במיתת נפשות ח''ו. 
הרי לנו עד היכן עלול האדם להתדרדר מחמת ההתרגלות לרצונותיו הרי לנו עד היכן עלול האדם להתדרדר מחמת ההתרגלות לרצונותיו 
זה  מקבל  ולבסוף  חומר,  לעניני  הוא  מתרגל  ידם  על  כי  זה החומריים,  מקבל  ולבסוף  חומר,  לעניני  הוא  מתרגל  ידם  על  כי  החומריים, 
ההרגל השליטה על כל כולו. אין ביכולתו לקבוע מה חפץ הוא לעשות ההרגל השליטה על כל כולו. אין ביכולתו לקבוע מה חפץ הוא לעשות 
הדבר,  את  שיקבע  זה  הוא  ההרגל  לא,  ומה  ההרגל  את  להשביע  הדבר, כדי  את  שיקבע  זה  הוא  ההרגל  לא,  ומה  ההרגל  את  להשביע  כדי 
כל זאת ברור הוא ללא ספק, עד כדי כך שאמרה תורה ימות זכאי, כי כל זאת ברור הוא ללא ספק, עד כדי כך שאמרה תורה ימות זכאי, כי 
המתבונן  הנלבב  האיש  על  מוטל  שכן  וכיון  חייב,  ימות  ודאי  לא  המתבונן אם  הנלבב  האיש  על  מוטל  שכן  וכיון  חייב,  ימות  ודאי  לא  אם 
באלו הדברים להתעורר בעוד מועד לעיין בהרגליו כל עוד שלא נעשו באלו הדברים להתעורר בעוד מועד לעיין בהרגליו כל עוד שלא נעשו 
אצלו כטבע, ולשרש אחריהם תוך כדי עשיית גדרים וסייגים כדי שלא אצלו כטבע, ולשרש אחריהם תוך כדי עשיית גדרים וסייגים כדי שלא 

ימעדו רגליו מחמת נטיעותיו החומריים. ימעדו רגליו מחמת נטיעותיו החומריים. 
זי''ע,  מלעכאוויטש  הרה''ק  של  בשמו  הנפוצה  האמרה  היא  זי''ע, וידועה  מלעכאוויטש  הרה''ק  של  בשמו  הנפוצה  האמרה  היא  וידועה 
שהציווי על מאמר הכתוב שהציווי על מאמר הכתוב (ויקרא יט, ג) (ויקרא יט, ג) 'איש אמו ואביו תראו' כי בלשון 'איש אמו ואביו תראו' כי בלשון 

אשכנז תרגומו של 'אב' הוא 'פאטער', שהוא במשקל הלשון 'פטור'. אשכנז תרגומו של 'אב' הוא 'פאטער', שהוא במשקל הלשון 'פטור'. 
ו'אם' – תרגומו 'מוטער', שהוא על משקל הלשון 'מותר'. שכאן רומזת ו'אם' – תרגומו 'מוטער', שהוא על משקל הלשון 'מותר'. שכאן רומזת 
התורה הק' על הפטור והמותר, ואמרה 'תיראו' כי בשני אלו מוטל על התורה הק' על הפטור והמותר, ואמרה 'תיראו' כי בשני אלו מוטל על 
האדם לעורר היראה, והיינו כי אף שאין איסור אם יתנהג בשני אלו על האדם לעורר היראה, והיינו כי אף שאין איסור אם יתנהג בשני אלו על 
פי שורת הדין, מכל מקום מוטל על האדם להתקדש בהם ולעשותם פי שורת הדין, מכל מקום מוטל על האדם להתקדש בהם ולעשותם 
כסייג לדברים האסורים, כי עליו לחוש שמא אם לא יקדש עצמו בהם כסייג לדברים האסורים, כי עליו לחוש שמא אם לא יקדש עצמו בהם 
יהפכו אצלו אלו השנים להרגל טבעי, וכיון שלא יהיה ביכולתו לבטל יהפכו אצלו אלו השנים להרגל טבעי, וכיון שלא יהיה ביכולתו לבטל 

הרגלו יהיה נמשך מחמתם לדברים האסורים כאמור. הרגלו יהיה נמשך מחמתם לדברים האסורים כאמור. 
ואפשר שלכן נאמר זה הציווי סמוך למצוות 'קדושים תהיו',ואפשר שלכן נאמר זה הציווי סמוך למצוות 'קדושים תהיו', (ויקרא יט, ב) (ויקרא יט, ב) 
כי זה הציווי מדבר על דברים המפורשים לאיסור, וכמו שפירש רש''י כי זה הציווי מדבר על דברים המפורשים לאיסור, וכמו שפירש רש''י 
יעויין שם, ולהורות הוא בא, שכדי להתקדש בדברים שהם אסורים על יעויין שם, ולהורות הוא בא, שכדי להתקדש בדברים שהם אסורים על 
זה  מבלעדי  כי  היתר,  בעניני  גדרים  לעשות  האדם  על  מוטל  הדין,  זה פי  כי מבלעדי  היתר,  בעניני  גדרים  האדם לעשות  על  מוטל  הדין,  פי 

בהכרח יטה להרע מחמת טבעיו השליליים. בהכרח יטה להרע מחמת טבעיו השליליים. 
חובת  בענין  חובת   בענין  זהירות)  זהירות)(ערך  (ערך  יועץ'  ה'פלא  בעל  של  אזהרתו  גם  יועץ' וראה  ה'פלא  בעל  של  אזהרתו  גם  וראה 
ההרחקות מן ההיתר, וז"ל: זהירות - עניינו להיזהר ולהישמר מכל דבר ההרחקות מן ההיתר, וז"ל: זהירות - עניינו להיזהר ולהישמר מכל דבר 
יוקדת  אש  על  לעבור  שנזהר  ממה  יותר  איסור,  נדנוד  צד  ומכל  יוקדת רע  אש  על  לעבור  שנזהר  ממה  יותר  איסור,  נדנוד  צד  ומכל  רע 
ותחת חרב חדה, כי מר מאלף מיתות ומדינה של גיהינום ומכל הרעות ותחת חרב חדה, כי מר מאלף מיתות ומדינה של גיהינום ומכל הרעות 
למעלה  מ"ה  ופגם  וכעס  צער  ולגרום  עולם,  אל  ה'  פי  עבור  למעלה שבעולם  מ"ה  ופגם  וכעס  צער  ולגרום  עולם,  אל  ה'  פי  עבור  שבעולם 
הלבב  ורך  הירא  האיש  ולכן  מיתה.  מחבלי  יותר  וקשה  למטה,  הלבב ומ"ה  ורך  הירא  האיש  ולכן  מיתה.  מחבלי  יותר  וקשה  למטה,  ומ"ה 
ואל  איסור,  של  אחד  בשער  יכנס  לבל  התר  של  שערים  מאה  ואל יברח  איסור,  של  אחד  בשער  יכנס  לבל  התר  של  שערים  מאה  יברח 
שוא  טענות  לו  ומבקש  האיסורין  בעיניו  שמיקל  יצרו  לקול  שוא ישמע  טענות  לו  ומבקש  האיסורין  בעיניו  שמיקל  יצרו  לקול  ישמע 
ומקום פטורין, ויום ליום מרגילו באיסורין יותר עד שנעשים לו כהיתר, ומקום פטורין, ויום ליום מרגילו באיסורין יותר עד שנעשים לו כהיתר, 

עכ"ל.עכ"ל.
הוא  ידוע  דהנה  וכליו,  המשכן  עשיית  בענין  גם  תורה  רמזה  זה  הוא ענין  ידוע  דהנה  וכליו,  המשכן  עשיית  בענין  גם  תורה  רמזה  זה  ענין 
משכן  בחינת  הוא  הישראלי  שהאיש  הקדושים  בספרים  שאיתא  משכן מה  בחינת  הוא  הישראלי  שהאיש  הקדושים  בספרים  שאיתא  מה 
להשי''ת, ועל כן כל עניני המשכן הכללי מורים הם לאדם האיך לקדש להשי''ת, ועל כן כל עניני המשכן הכללי מורים הם לאדם האיך לקדש 
עצמו כדי להיות משכן פרטי ולהמשיך השראת השי"ת בתוכו,  והנה, עצמו כדי להיות משכן פרטי ולהמשיך השראת השי"ת בתוכו,  והנה, 
בעת הקמת המשכן נצטוינו להשים את ארון העדות בקודש הקדשים, בעת הקמת המשכן נצטוינו להשים את ארון העדות בקודש הקדשים, 
קודש  ובין  הקודש  בין  ידה  על  ולהבדיל  פרוכת  להשים  נצטוינו  קודש עוד  ובין  הקודש  בין  ידה  על  ולהבדיל  פרוכת  להשים  נצטוינו  עוד 
(שמות  (שמות   הכתוב  כמאמר  הגנה  בלשון  בתורה  נאמר  הציווי  וזה  הכתובהקדשים,  כמאמר  הגנה  בלשון  בתורה  נאמר  הציווי  וזה  הקדשים, 
מ, ג)מ, ג) 'וסכת על הארון את הפרוכת' והמכוון בזה שמטרת הפרוכת הוא  'וסכת על הארון את הפרוכת' והמכוון בזה שמטרת הפרוכת הוא 

בו  כי  התורה,  על  מורה  הוא  הארון  והנה  בו   כי  התורה,  על  מורה  הוא  הארון  והנה  ברש"י)  (יעוי"ש  ברש"י)  (יעוי"ש  הארון,  על  הארון,להגן  על  להגן 
היו מניחים את הלוחות, והפרוכת הלוא היא המחיצה המבדלת, וכיוון היו מניחים את הלוחות, והפרוכת הלוא היא המחיצה המבדלת, וכיוון 
שדבר זה מכוון גם למשכן הפרטי, נמצא שאמרה תורה שבכדי להגן שדבר זה מכוון גם למשכן הפרטי, נמצא שאמרה תורה שבכדי להגן 
האדם  ימנע  ידם  שעל  וגדרים  מחיצות  בעשיית  צריכים  התורה  האדם על  ימנע  ידם  שעל  וגדרים  מחיצות  בעשיית  צריכים  התורה  על 

מלעבור על גופי תורה. מלעבור על גופי תורה. 
והסייגים  הגדרים  בכל  כראוי  זהירים  שנהיה  בעזרינו  השי"ת  והסייגים יהיה  הגדרים  בכל  כראוי  זהירים  שנהיה  בעזרינו  השי"ת  יהיה 
שעשו חכמינו ז''ל וכל צדיקי הדורות, ובזכות זה נזכה להכתב בספרן שעשו חכמינו ז''ל וכל צדיקי הדורות, ובזכות זה נזכה להכתב בספרן 

של צדיקים, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת.של צדיקים, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת.

עשו סייג לתורהעשו סייג לתורה

א

פר˘˙ כי ˙ˆ‡
י"‡ ‡לול ˙˘ע"ו
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לדוד ד' אורי וישעילדוד ד' אורי וישעי
עד  אלול  חודש  מראש  לומר  נוהגין  א. א. 
התפילה  גמר  אחר  עצרת  שמיני  לאחר 
אורי  ד'  לדוד  המזמור  את  ובערב  בבוקר 
וכו', ואומרים אותו לאחר תפילת שחרית, 
ואומרים  מנחה,  תפילת  לאחר  ובערב 
אחריו קדיש, וביום שיש בו מוסף אומרים 
אותו לאחר גמר תפילת שחרית קודם אין 
יש  חודש  בראש  אותו  וכשאומרים  כמוך, 
יום  של  ושיר  נפשי  ברכי  אמירת  להקדים 
לאמרו  נוהגין  ויש  סק"ב).  מ"ב  ס"ו,  שם  (מט"א 

וכל  סק"י),  שם  המגן  (אלף  ערבית  תפילת  אחר 
אחד יעשה כמנהגו (קצה המטה שם סקט"ו).

ומתפלל  במנחה,  לאומרו  מנהגו  אם  ב. ב. 
י"א  בערבית,  שאומרו  ציבור  עם  ערבית 
ס"ב  פ"א  (הלי"ש  עמהם  שנית  לאמרו  דעליו 

בהערה).

ג. ג. ויש להפסיק באמירת קדיש בין שיר של 
יום לאמירת מזמור זה, כדי שלא יהא נראה 

שגם זה הוא משיר של יום (מט"א שם).
במדרש  שנאמר  מה  ע"פ  המנהג  יסוד  ד.ד. 
ביוה"כ,  וישעי  בר"ה,  אורי  טוב:  שוחר 
ואח"כ כי יצפנני בסוכה שהוא רמז לסוכות 

(אלף למטה שם סק"ה). 

עד  אלול  מר"ח  זה  מזמור  האומר  וכל  ה.ה. 

יום  דבר  ובוקר  ערב  תורה  שמחת  לאחר 
שנותיו  שמוציא  מובטח  הוא  אזי  ביומו, 
כתובה  רעה  גזירה  ואפילו  לו,  ויערב  בטוב 
ומעביר  לבטל,  יכול  השמים  מן  האדם  על 
ומארי  ושטנים  המקטרגים  כל  מעליו 
קשות  גזירות  כל  מעליו  ומבטל  תריסין, 
ועי"ז  בדין,  זכאין  בדימוס  ויוצא  ורעות, 

יכניע כל המקטרגין (סידור האריז"ל רבי שבתי). 
תהליםתהלים

תהלים  מזמורי  עשרה  לומר  נוהגין  ו. ו. 
בציבור בכל יום מימי החול של חודש אלול 
שני  לגמור  ומתכוונים  התפילה,  לאחר 
פעמים כל ספר תהלים קודם ראש השנה, 

שהוא כמנין כפ"ר (מט"א שם ס"ח, מ"ב סק"ג). 
ז. ז. ומתחילין לאחר ראש חודש, כדי שיוכלו 
תהלים  אמירת  שאחר  רצון  היהי  לומר 
רצון  היהי  ואחר  התחנונים.  עם  בשלימות 
בשעת  עשרה  אין  ואם  יתום.  קדיש  אומר 
אחד  עד שיבוא  אמירת תהלים וממתינים 
ימתינו  אזי  קדיש,  לומר  עשרה  להשלים 
לאחר  ויאמרוהו  אחד  מזמור  מלומר 

שישלימו עשרה ויאמר קדיש (שם). 
כתוב  תהלים  אמירת  שלפני  רצון  ביהי  ח.ח. 
שבעים  בהם  שנותינו  ימי  מלאת  עד 
התיבות  לדלג  וראוי  יתר  שפת  והיא  שנה, 

"בהם שבעים שנה". וביהי רצון שאומרים 
ספר  אומרים  שאין  כיון  תהלים  אחר 
מזמורי  בזכות  הנוסח  לומר  יש  לכן  שלם, 
פסוקיהם  בזכות  לפניך  שקראנו  תהלים 
ובזכות  וטעמיהם  ונקודותיהם  ותיבותיהם 

השמות הקדושים וכו' (שם).
יותר  אומרים  תשובה  ימי  בעשרת  ט. ט. 
מעשרה מזמורים בכל יום, כדי לגמור ספר 
הכפורים  יום  קודם  שלישית  פעם  תהלים 

(שם). 

דוחה  בתהלים  דהרגיל  בספרים  כתוב  י. י. 
מעליו  רעים  ופגעים  פורעניות  מיני  כל 
ומגלגל  דורו,  וכל  ומשפחתו  ביתו  ובני 
טובות  ברכות  שפע  מיני  כל  ועליהם  עליו 
דבר  לך  ואין  וחסדים,  ורחמים  והצלחות 
על  קדיש  כאמירת  המזיקין  מפני  להגין 
ולא  במתון  תהלים  לומר  וצריך  תהלים, 

לחטוף הפסוקים (אלף המגן שם סקט"ז). 
מקרא  ללמוד  אין  שלכתחילה  אע"פ  יא.יא. 
מקום  מכל  סק"א),  רל"ח  סי'  שעה"צ  (עי'  בלילה 
מזמורי  אמירת  על  קפידא  שום  שאין  י"ל 
תהלים בלילה לכו"ע, דכיון שקבע השי"ת 
כנגעים  חשוב  יהיה  תהלים  שאמירת 
משניות  כלימוד  נחשב  ה"ז  א"כ  ואהלות, 
קפידא  אין  ואולי  הלילה,  בתחילת  שזמנו 

הוא  הקפידא  ועיקר  בעשרה,  כשאומרים 
על לימוד המקרא, וכן נוהגין לומר מזמורים 
ע"פ  ושלמים  רבים  נהגו  וגם  מעריב,  אחר 
הראשונים  מזמורים  ארבע  לומר  האריז"ל 
שבתהלים בלילה קודם השינה (אלף המגן שם 

בהערה בשם הרה"ק מבוטשטאש זי"ע בא"א סי' רל"ח). 

תיקוני זוהרתיקוני זוהר
של  התיקונים  כל  ללמוד  נוהגין  יש  יב.יב. 
ומתחילין  האלו,  בימים  הקדוש  הזוהר 
(אלף  הכיפורים  ביום  ומסיימין  אלול  בר"ח 

המגן שם סקי"ז, כה"ח סק"ז). 

למנוע משיחה בטילה בימים אלולמנוע משיחה בטילה בימים אלו
שמקבלים  נוהגים  שלמים  וכן  רבים  יג. יג. 
עליהם מר"ח אלול שלא לדבר שום שיחת 
חולין, ואשרי חלקם, כי אין כל דבר בעולם 
משיחה  פיו  בלימת  כמו  הנפש  לטהרת 

בטלה (יסושה"ע שער המים פ"ד). 
עיקרה של תשובה לימוד תורה לשמהעיקרה של תשובה לימוד תורה לשמה

תורה  לימוד  היא  תשובה  של  עיקרה  יד.יד. 
כמו  העוונות],  על  והוידוי  החרטה  [אחר  לשמה 
רגיל  היה  א')  פכ"ה  (ויק"ר  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
לקרות דף אחד וכו', והנה הגם שהתשובה 
מועלת בכל עת, עם כל זה ימים המסוגלים 
הכיפורים  יום  עד  אלול  חודש  מראש  הם 

(אגרא דכלה פר' ראה). 

משכהו לבית המדרשמשכהו לבית המדרש
– לימוד מוסר– לימוד מוסר

ולחשבון  לתשובה  המיועד  חודש  הוא  אלול  ולחשבון חודש  לתשובה  המיועד  חודש  הוא  אלול  חודש 
על  על   א)  עב,  תצא  כי  חדש  (זהר  הקדוש  בזוהר  כמובא  הקדוש הנפש,  בזוהר  כמובא  הנפש, 
ירח  אמה  ואת  אביה  את  ובכתה  ירח :  אמה  ואת  אביה  את  ובכתה  יג):  כא,  (דברים  הפסוק הפסוק 
ימים - זה הוא חודש אלול [שהוא זמן תשובה ובכיה], ימים - זה הוא חודש אלול [שהוא זמן תשובה ובכיה], 
מפני שבראש חודש אלול עלה משה על הר סיני לבקש מפני שבראש חודש אלול עלה משה על הר סיני לבקש 
חטא  על  לישראל  שיכפר  כדי  הקב"ה,  לפני  חטא רחמים  על  לישראל  שיכפר  כדי  הקב"ה,  לפני  רחמים 
ירח  אמה  ואת  אביה  את  'ובכתה  נאמר  זה  ועל  ירח העגל,  אמה  ואת  אביה  את  'ובכתה  נאמר  זה  ועל  העגל, 

ימים', שאז הוא זמן של תשובה.ימים', שאז הוא זמן של תשובה.

א)  פרק  המים,  (שער  העבודה'  ושורש  'יסוד  הקדוש  העבודה' ובספר  ושורש  'יסוד  הקדוש  ובספר 
מובא בשם האר"י הקדוש שכתב וז"ל: 'את אביה' - זה מובא בשם האר"י הקדוש שכתב וז"ל: 'את אביה' - זה 
הקדוש ברוך הוא, 'ואת אמה' - זו כנסת ישראל, יבכה הקדוש ברוך הוא, 'ואת אמה' - זו כנסת ישראל, יבכה 
האדם ויתחנן לפני השם, 'ירח ימים' - הוא חודש אלול, האדם ויתחנן לפני השם, 'ירח ימים' - הוא חודש אלול, 

שהמה ימי רחמים ורצון.שהמה ימי רחמים ורצון.

ימי  שהם  האלול,  חודש  ימי  את  חכמים  קבעו  ימי לכן  שהם  האלול,  חודש  ימי  את  חכמים  קבעו  לכן 
בתשובה  לשוב  בהם  להתעורר  וסליחות,  בתשובה רחמים  לשוב  בהם  להתעורר  וסליחות,  רחמים 
שלימה, ולהסיר את כל המסכים המבדילים בינינו לבין שלימה, ולהסיר את כל המסכים המבדילים בינינו לבין 

אבינו שבשמים, ואשר נגרמו על ידי חטאינו.אבינו שבשמים, ואשר נגרמו על ידי חטאינו.

להתעורר  בכדי  למעשה  העיקרית  שהעצה  להתעורר ובוודאי  בכדי  למעשה  העיקרית  שהעצה  ובוודאי 
בתשובה ולחשב חשבונו של עולם, ושהדבר יהיה אצלו בתשובה ולחשב חשבונו של עולם, ושהדבר יהיה אצלו 
בר קיימא, זה רק ע"י לימוד בספרי מוסר ולימוד בדברי בר קיימא, זה רק ע"י לימוד בספרי מוסר ולימוד בדברי 
חז"ל המעוררים לזה, ושהלימוד יהיה בקביעות. וכדאי חז"ל המעוררים לזה, ושהלימוד יהיה בקביעות. וכדאי 
ושווה להקדיש חלק מזמנו לזה, כי בלי הקביעות בזה ושווה להקדיש חלק מזמנו לזה, כי בלי הקביעות בזה 
ע"י  לשעה  שיתעורר  אע"פ  הזמן,  בהבלי  שוב  ע"י ישקע  לשעה  שיתעורר  אע"פ  הזמן,  בהבלי  שוב  ישקע 
נקלט  שיהיה  בכדי  אולם  בזה,  וכיוצא  דרשה  נקלט שישמע  שיהיה  בכדי  אולם  בזה,  וכיוצא  דרשה  שישמע 

ח  ו מ ח ב ו מ ושוב ב שוב  ולחזור  ללמוד  ושוב צריך  שוב  ולחזור  ללמוד  צריך 

שיש  שיש   בהקדמה)  ישרים  במסילת  (כמ"ש  הפשוטים  הדברים  הפשוטים על  הדברים  על 
בורא לעולם ומה חובתי בעולמי ועל מאי אתינא להאי בורא לעולם ומה חובתי בעולמי ועל מאי אתינא להאי 

עלמא, ועל ידי זה ישנה וישפר את מעשיו.עלמא, ועל ידי זה ישנה וישפר את מעשיו.

וידוע המעשה מרבי ישראל סלאנטער זצ"ל שבא אליו וידוע המעשה מרבי ישראל סלאנטער זצ"ל שבא אליו 
מועט  זמן  ורק  אך  לו  ויש  היות  עצתו,  את  ושאל  מועט אחד  זמן  ורק  אך  לו  ויש  היות  עצתו,  את  ושאל  אחד 
זה?  בזמן  ללמוד  לו  עדיף  לימוד  איזה  התורה,  זה? ללימוד  בזמן  ללמוד  לו  עדיף  לימוד  איזה  התורה,  ללימוד 
ואמר לו רבי ישראל שילמד בזמן זה ספרי מוסר! שאלו ואמר לו רבי ישראל שילמד בזמן זה ספרי מוסר! שאלו 
רבי  לו  ענה  התורה?  לימוד  עיקר  זה  וכי  היתכן?  רבי הלה  לו  ענה  התורה?  לימוד  עיקר  זה  וכי  היתכן?  הלה 
ישראל כשתלמד ספרי מוסר ותדע מה חובתך בעולם ישראל כשתלמד ספרי מוסר ותדע מה חובתך בעולם 
ועל מה באת לעולם, אזי תראה שבעצם יש לך הרבה ועל מה באת לעולם, אזי תראה שבעצם יש לך הרבה 
יותר זמן ללימוד התורה, וזה ישנה לך את כל השקפת יותר זמן ללימוד התורה, וזה ישנה לך את כל השקפת 
הנהגותיך  כל  את  תשנה  וממילא  ושאיפותיך,  הנהגותיך חייך  כל  את  תשנה  וממילא  ושאיפותיך,  חייך 

ואורחות חייך.ואורחות חייך.

ספרי  ללמוד  שלא  היצר  התגברות  יש  זה  על  ספרי ודוקא  ללמוד  שלא  היצר  התגברות  יש  זה  על  ודוקא 
את  תמיד  מזכיר  היה  זצוק"ל  מורי  שאבי  כמו  את מוסר.  תמיד  מזכיר  היה  זצוק"ל  מורי  שאבי  כמו  מוסר. 
פיו  דברי  לשונו:  וזה  פיו   דברי  לשונו:  וזה  נה)  (עמוד  הריב"ש  בצוואת  הריב"ש המובא  בצוואת  המובא 
פירוש,  פירוש,   ד)  לו,  (תהילים  להיטיב  להשכיל  חדל  ומרמה  להיטיב און  להשכיל  חדל  ומרמה  און 
פירוש  להיטיב,  להשכיל  חדל  הרע  היצר  של  פיו  פירוש דברי  להיטיב,  להשכיל  חדל  הרע  היצר  של  פיו  דברי 
כלל,  ילמד  שלא  האדם  מפתה  הרע  היצר  שאין  כלל, דודאי  ילמד  שלא  האדם  מפתה  הרע  היצר  שאין  דודאי 
כי ידוע לו שאין שומעו לזה, כי כאשר לא ילמד כלל לא כי ידוע לו שאין שומעו לזה, כי כאשר לא ילמד כלל לא 
היצר  אך  למדן,  נקרא  ואינו  הבריות  בעיני  חשוב  היצר יהיה  אך  למדן,  נקרא  ואינו  הבריות  בעיני  חשוב  יהיה 
הרע מפתה אותו שלא ילמד איזה דבר שיבוא לו יראת הרע מפתה אותו שלא ילמד איזה דבר שיבוא לו יראת 
שמים מזה, כמו ספרי מוסר או שולחן ערוך לידע הדין שמים מזה, כמו ספרי מוסר או שולחן ערוך לידע הדין 
עם  בגמרא  תמיד  שיעסוק  אותו  מפתה  אף  בוריו  עם על  בגמרא  תמיד  שיעסוק  אותו  מפתה  אף  בוריו  על 
להשכיל  להאדם  הרע  היצר  חדל  וזהו  המפרשים,  להשכיל כל  להאדם  הרע  היצר  חדל  וזהו  המפרשים,  כל 
להיטיב, רוצה לומר שהוא מונע ממנו מלעסוק בלימוד להיטיב, רוצה לומר שהוא מונע ממנו מלעסוק בלימוד 
שמים,  יראת  דהיינו  בלימודו  טובה  להאדם  שיבא  שמים, זה  יראת  דהיינו  בלימודו  טובה  להאדם  שיבא  זה 

ע"כ.ע"כ.

ולהקדיש  היצר  עצת  על  להתגבר  האדם  צריך  ולהקדיש ולכן  היצר  עצת  על  להתגבר  האדם  צריך  ולכן 
המוסר  ספרי  לימוד  בלי  כי  המוסר,  ללימוד  המוסר מזמנו  ספרי  לימוד  בלי  כי  המוסר,  ללימוד  מזמנו 
אחר  תחלוף  לו  שתהיה  התעוררות  כל  אזי  אחר בקביעות,  תחלוף  לו  שתהיה  התעוררות  כל  אזי  בקביעות, 
יתעורר  השנה  ראש  לפני  כשיעמוד  ואפילו  קצר,  יתעורר זמן  השנה  ראש  לפני  כשיעמוד  ואפילו  קצר,  זמן 
לשעה, מקדושת היום טוב ויקבל קבלות טובות, אולם לשעה, מקדושת היום טוב ויקבל קבלות טובות, אולם 

אחרי כן ישקע שוב בהבלי העולם הזה.אחרי כן ישקע שוב בהבלי העולם הזה.

אזי  לקיים,  מנת  על  מוסר  בספרי  הלימוד  ידי  על  אזי אבל  לקיים,  מנת  על  מוסר  בספרי  הלימוד  ידי  על  אבל 
העיקר,  הוא  וזה  לטובה,  משתנה  שלו  הפנימיות  העיקר, כל  הוא  וזה  לטובה,  משתנה  שלו  הפנימיות  כל 
דבפעולות חיצוניות פחות או יותר כולם עושים בשוה, דבפעולות חיצוניות פחות או יותר כולם עושים בשוה, 
לומדים ומתפללים ומקיימים מצוות, אבל העיקר נמדד לומדים ומתפללים ומקיימים מצוות, אבל העיקר נמדד 
אנשים  כמצות  יהיה  שלא  הלב'  ובכוונת  אנשים 'בפנימיות  כמצות  יהיה  שלא  הלב'  ובכוונת  'בפנימיות 
מלומדה, אלא עם אהבת השם ויראת שמים ודביקות מלומדה, אלא עם אהבת השם ויראת שמים ודביקות 
הלימוד  ידי  על  רק  וזה  עובד.  הוא  מי  לפני  הלימוד ושידע  ידי  על  רק  וזה  עובד.  הוא  מי  לפני  ושידע 
בנפשו,  קבוע  קנין  שיהיה  עד  מוסר,  בספרי  בנפשו, בקביעות  קבוע  קנין  שיהיה  עד  מוסר,  בספרי  בקביעות 

וברור שללא השקעה ויגיעה אין זוכין לזה.וברור שללא השקעה ויגיעה אין זוכין לזה.

אות  יועץ  הפלא  בעל  של  הזהב  לשונו  נביא  אות ולסיום  יועץ  הפלא  בעל  של  הזהב  לשונו  נביא  ולסיום 
לימוד  מעלת  ומפורסם  ידוע  לשונו:  וזה  שכתב  לימוד מוסר  מעלת  ומפורסם  ידוע  לשונו:  וזה  שכתב  מוסר 
שמאמר שמאמר  א)  סי'  או"ח  (ברכ"י  המפרשים  שפרשו  עד  המפרשיםהמוסר  שפרשו  עד  המוסר 
בראתי  הרע  יצר  בראתי  בראתי   הרע  יצר  בראתי  ל:)  (קידושין  שאמרו  ז"ל  שאמרו רבותינו  ז"ל  רבותינו 
לו תורה תבלין, ואמרו לו תורה תבלין, ואמרו (שם) משכהו לבית המדרש, אם משכהו לבית המדרש, אם 
על  הוא  הכל  מתפוצץ,  הוא  ברזל  אם  נימוח  הוא  על אבן  הוא  הכל  מתפוצץ,  הוא  ברזל  אם  נימוח  הוא  אבן 
ללימוד  מתמיד  שאינו  מי  הרוב  ועל  המוסר,  ללימוד לימוד  מתמיד  שאינו  מי  הרוב  ועל  המוסר,  לימוד 
בעינו,  ישר  ודרכו  חטא,  יראת  טעם  טעם  לא  בעינו, מוסר,  ישר  ודרכו  חטא,  יראת  טעם  טעם  לא  מוסר, 
או  ישמע  אם  ואף  כשר,  יהודי  הוא  אשר  יבין  או ולבבו  ישמע  אם  ואף  כשר,  יהודי  הוא  אשר  יבין  ולבבו 
לו,  פועל  אינו  מוסר,  דברי  ישמע  או  ביובל  פעם  לו, ילמד  פועל  אינו  מוסר,  דברי  ישמע  או  ביובל  פעם  ילמד 
ואינו מתעורר כלל, ואין בשר המת מרגיש באזמל ואינו מתעורר כלל, ואין בשר המת מרגיש באזמל (עיי"ש 

המשך דבריו).

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

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

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

חודש אלול חודש אלול ג'ג'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙י˜ון ‰מי„ו˙ בחו„˘ ‡לו"ל

"אלו"לאלו"ל", ",  תיבות  ראשי   – "לאלמנה"  תיבות  ראשי   – ו'ו'לאלמנה"  ל'ל'יתום יתום  ל'ל'גר גר  "א'א'חריך חריך 
ללמדנו עבודת 'תיקון המידות' בחודש אלול. כלומר, תחשוב ללמדנו עבודת 'תיקון המידות' בחודש אלול. כלומר, תחשוב 
ותיקון  הצדקה  בנתינת  והאלמנה,  היתום  הגר  על  ותיקון אחריך  הצדקה  בנתינת  והאלמנה,  היתום  הגר  על  אחריך 

המידות בין איש לרעהו.המידות בין איש לרעהו.
לתקן  שיש  לתקן ,  שיש  ס"א),  קכח  ס"א)(סימן  קכח  (סימן  ערוך  שולחן  ערוךבקיצור  שולחן  בקיצור  שכתב  שכתב כענין  כענין 
בזה החודש גם העניינים שבין איש לרעהו. וז"ל: "אמרו דורשי בזה החודש גם העניינים שבין איש לרעהו. וז"ל: "אמרו דורשי 
ראשי  זרעך'  ראשי בב  זרעך'  ל'ל'בב  ו'ו'את את  ל'ל'בבך בבך  א'א'ת ת  אלהיך  ה'  'ומל  אלהיך רשומות,  ה'  'ומל  רשומות, 
אלולאלול. .  תבות  ראשי  תבות י'  ראשי  ל'ל'י'  ו'ו'דודי דודי  ל'ל'דודי דודי  'א''א'ני ני  וכן,  אלול.  וכן, תבות  אלול.  תבות 
אלולאלול. .  תבות  ראשי  תבות אביונים'  ראשי  ל'ל'אביונים'  ו'ו'מתנות מתנות  ל'ל'רעהו רעהו  'א''א'יש יש  וכן, וכן, 
שצריכין  וצדקה,  תפלה  תשובה  שהם,  דברים  לשלשה  שצריכין רמז  וצדקה,  תפלה  תשובה  שהם,  דברים  לשלשה  רמז 
להזדרז בהם בחדש זה, 'ומל ה'' וגו' רומז לתשובה, 'אני לדודי' להזדרז בהם בחדש זה, 'ומל ה'' וגו' רומז לתשובה, 'אני לדודי' 
ומתנות  לרעהו  'איש  דודים,  רינת  שהיא  לתפלה  רומז  ומתנות וגו'  לרעהו  'איש  דודים,  רינת  שהיא  לתפלה  רומז  וגו' 

לאביונים' רומז לצדקה" עכ"ל.לאביונים' רומז לצדקה" עכ"ל. (שפת הים). (שפת הים).
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

כ"ק מרן בעל "דברי שמואל" מסלונים זצוק"לכ"ק מרן בעל "דברי שמואל" מסלונים זצוק"ל, היה נכדו של , היה נכדו של 
כ"ק בעל "יסוד העבודה" זצוק"לכ"ק בעל "יסוד העבודה" זצוק"ל, ודבוק מאוד בזקנו הקדוש, , ודבוק מאוד בזקנו הקדוש, 
ומסתופף  תחכמוני  בשבת  יושב  היה  בשנה  ארוכות  ומסתופף תקופות  תחכמוני  בשבת  יושב  היה  בשנה  ארוכות  תקופות 

בצל רבו וזקנו, ביחד עם גדולי החסידים.בצל רבו וזקנו, ביחד עם גדולי החסידים.
היתה  שמואל,  הדברי  על  ביותר  חביבות  שהיו  המצוות  היתה אחת  שמואל,  הדברי  על  ביותר  חביבות  שהיו  המצוות  אחת 
ונערב  צח  אור  שואב  היה  ממנה  ונערב ,  צח  אור  שואב  היה  ממנה  חנוכה',  נר  חנוכה''הדלקת  נר  'הדלקת  מצות מצות 
לכל ימות השנה, מגניזת אור הגנוז שבנרות הקודש. הוא היה לכל ימות השנה, מגניזת אור הגנוז שבנרות הקודש. הוא היה 
בסילודין  עצמו  ומכין  יקרה,  מצוה  אותה  אודות  לדבר  בסילודין מרבה  עצמו  ומכין  יקרה,  מצוה  אותה  אודות  לדבר  מרבה 

לקראת חג החנוכה. לקראת חג החנוכה. 
באחת השנים, בהיותו עדיין אברך צעיר לימים, הגיע 'נסיעה' באחת השנים, בהיותו עדיין אברך צעיר לימים, הגיע 'נסיעה' 
לכבוד חג החנוכה לחצר זקנו הקדוש, ותפס את מקומו באחת לכבוד חג החנוכה לחצר זקנו הקדוש, ותפס את מקומו באחת 

האכסניות [סטאנציע] שבעיר. האכסניות [סטאנציע] שבעיר. 
בערב חנוכה החל בהכנות לקראת המצוה הגדולה כמה שעות בערב חנוכה החל בהכנות לקראת המצוה הגדולה כמה שעות 
את  להכין  החל  טהרה  במקווה  שטבל  לאחר  ההדלקה.  את לפני  להכין  החל  טהרה  במקווה  שטבל  לאחר  ההדלקה.  לפני 
השמן  את  יצק  קודש  אש  ברשפי  עצומה,  בהתלהבות  השמן הנרות  את  יצק  קודש  אש  ברשפי  עצומה,  בהתלהבות  הנרות 
בערגה  רבות  בתפילות  לבו  ובשפיכת  הפתילות,  את  בערגה וגלגל  רבות  בתפילות  לבו  ובשפיכת  הפתילות,  את  וגלגל 

וכיסופין לקיום המצוה.וכיסופין לקיום המצוה.
מעריב  בתפילת  להשתתף  יצא  המצוה,  זמן  בהגיע  ערב  מעריב לעת  בתפילת  להשתתף  יצא  המצוה,  זמן  בהגיע  ערב  לעת 
המנורה  את  והניח  העבודה,  היסוד  זקנו  של  המנורה  המנורה והדלקת  את  והניח  העבודה,  היסוד  זקנו  של  המנורה  והדלקת 
מוכנה  שתהא  כדי  האכסניה,  בבית  נרותיה  עם  מוכנה  מוכנה שלו  שתהא  כדי  האכסניה,  בבית  נרותיה  עם  מוכנה  שלו 

ועומדת להדלקה תיכף כשישוב מבית זקנו.ועומדת להדלקה תיכף כשישוב מבית זקנו.
אל  עצמו  את  זירז  הקודש,  בחצר  ההדלקה  סיום  עם  אל תיכף  עצמו  את  זירז  הקודש,  בחצר  ההדלקה  סיום  עם  תיכף 
המצוה, טהור לב נכנס לבית האכסניה כדי לקיים את המצוה המצוה, טהור לב נכנס לבית האכסניה כדי לקיים את המצוה 
בעצמו. אך כשניגש אל המנורה להדלקת הנר, הופתע לראות בעצמו. אך כשניגש אל המנורה להדלקת הנר, הופתע לראות 
האורחים  שאחד  התברר   – ארוך...  זמן  זה  דולק  כבר  האורחים שהנר  שאחד  התברר   – ארוך...  זמן  זה  דולק  כבר  שהנר 
האורחים...  עבור  זו  מנורה  הכין  הבית  שבעל  לתומו,  האורחים... חשב  עבור  זו  מנורה  הכין  הבית  שבעל  לתומו,  חשב 

וניגש והדליק בה את הנרות! וניגש והדליק בה את הנרות! 
שמואל  הדברי  עם  שעה  באותה  שהתלוו  החסידים,  שמואל פרחי  הדברי  עם  שעה  באותה  שהתלוו  החסידים,  פרחי 
יחדיו אל האכסניה, כדי לשבת עמו בעבודת הקודש, בהיותו יחדיו אל האכסניה, כדי לשבת עמו בעבודת הקודש, בהיותו 
למראה,  מאוד  התכעסו  שבחבורה,  המשפיעים  מגדולי  למראה, אחד  מאוד  התכעסו  שבחבורה,  המשפיעים  מגדולי  אחד 
זה  הוא  מי  האורחים,  בין  וחקירות  בדרישות  החלו  זה ותיכף  הוא  מי  האורחים,  בין  וחקירות  בדרישות  החלו  ותיכף 
של  הטהורה  במנורה  הנרות  להדליק  לבו  מלאו  אשר  של ואיזהו  הטהורה  במנורה  הנרות  להדליק  לבו  מלאו  אשר  ואיזהו 

נכדו חביבו של הצדיק?נכדו חביבו של הצדיק?
עליו  נראה  לא  בעצמו,  שמואל  הדברי  של  בפניו  בהביטם  עליו אך  נראה  לא  בעצמו,  שמואל  הדברי  של  בפניו  בהביטם  אך 
שום קפידא, הוא לא כעס ולא כלום! ביישוב הדעת ובניחותא שום קפידא, הוא לא כעס ולא כלום! ביישוב הדעת ובניחותא 
הללו...  המיותרות  החקירות  את  'לעצור'  הבחורים  על  הללו... ציוה  המיותרות  החקירות  את  'לעצור'  הבחורים  על  ציוה 
מצווים  ישראל  כל  הלא  כאן?  הדליק  מי  מינא  נפקא  מה  מצווים וכי  ישראל  כל  הלא  כאן?  הדליק  מי  מינא  נפקא  מה  וכי 

באותה מצוה?באותה מצוה?
ביתר  ההדלקה  למצות  וניגש  חדשים  נרות  אפוא  נטל  ביתר הוא  ההדלקה  למצות  וניגש  חדשים  נרות  אפוא  נטל  הוא 
התלהבות ושמחה גדולה מחמת אותו הוויתור, ועל שזכה גם התלהבות ושמחה גדולה מחמת אותו הוויתור, ועל שזכה גם 

לסייע לאיש ישראל במצוותו, במה שהכין המנורה עבורו...לסייע לאיש ישראל במצוותו, במה שהכין המנורה עבורו...
שיחת קדשו לאחר אותה הדלקה נסבה בעיקר אודות הוויתור שיחת קדשו לאחר אותה הדלקה נסבה בעיקר אודות הוויתור 
ועבודת 'תיקון המידות', שצריך לשבר את מידת הכעס בעיקר ועבודת 'תיקון המידות', שצריך לשבר את מידת הכעס בעיקר 
בשנות הבחרות, ולוותר תמיד בכל דבר, כי הכעס הוא אם כל בשנות הבחרות, ולוותר תמיד בכל דבר, כי הכעס הוא אם כל 

חטאת.חטאת.
באותה שיחה ייסד את המאמר הנפוץ בשמו: התגברות אחת באותה שיחה ייסד את המאמר הנפוץ בשמו: התגברות אחת 

על מידת הכעס, שווה יותר מאלף פעמים הכנה של מצוה!על מידת הכעס, שווה יותר מאלף פעמים הכנה של מצוה!
טיב זה המעשה חקק בשעתו רושם עז בלב החסידים שומעי טיב זה המעשה חקק בשעתו רושם עז בלב החסידים שומעי 
לקחו, שנים רבות לאחר מכן כאשר בגרו אותם צעירים ונעשו לקחו, שנים רבות לאחר מכן כאשר בגרו אותם צעירים ונעשו 
עדת  את  ברמה  שהנהיג  החדש,  הרבי  של  החסידים  עדת מחשובי  את  ברמה  שהנהיג  החדש,  הרבי  של  החסידים  מחשובי 
חסידי סלונים, היו מזכירים בערגה את אשר ראו ואשר שמעו חסידי סלונים, היו מזכירים בערגה את אשר ראו ואשר שמעו 
הצדיק  של  מידותיו  תיקון  את  והפליאו  החנוכה,  חג  הצדיק באותו  של  מידותיו  תיקון  את  והפליאו  החנוכה,  חג  באותו 

הקדוש, הקדוש, זכותו תגן עלינו.זכותו תגן עלינו.
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 500023500023]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בדרכו  פעם  התאכסן  בדרכו   פעם  התאכסן  זצוק"ל  מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש  זצוק"להרב  מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש  הרב 
בפונדק דרכים קטן, והנה היתה שם אשה עגונה אחת שהילכה בפונדק דרכים קטן, והנה היתה שם אשה עגונה אחת שהילכה 
אחר  נואשים  בחיפושים  לכפר,  ומכפר  לעיר  מעיר  אחר בנדודיה  נואשים  בחיפושים  לכפר,  ומכפר  לעיר  מעיר  בנדודיה 

בעלה שנעלם.בעלה שנעלם.
והנה כשראתה את ר' דוד נכנס אל הבית, היה נראה לה שזהו והנה כשראתה את ר' דוד נכנס אל הבית, היה נראה לה שזהו 
בעלה האובד, והחלה להרים קול זעקה, היא צעקה עליו בקול בעלה האובד, והחלה להרים קול זעקה, היא צעקה עליו בקול 
רבות  שנים  עגונה  אותי  הנחת  למה  כך?  עזבתני  מדוע  רבות בוכים,  שנים  עגונה  אותי  הנחת  למה  כך?  עזבתני  מדוע  בוכים, 
נמרצות  בקללות  לקללו  החלה  וכאבה  סבלה  ברוב  כך?  נמרצות כל  בקללות  לקללו  החלה  וכאבה  סבלה  ברוב  כך?  כל 

וצעקה כנגדו בקול גדול, שיפסיק כבר להתעלל בה וכו'.וצעקה כנגדו בקול גדול, שיפסיק כבר להתעלל בה וכו'.
כלום!  ולא  אמר  לא  כמחריש,  העת  אותה  כל  עמד  דוד  כלום! רבי  ולא  אמר  לא  כמחריש,  העת  אותה  כל  עמד  דוד  רבי 
כל  את  עליו  והוציאה  צעקותיה,  את  האשה  שסיימה  כל לאחר  את  עליו  והוציאה  צעקותיה,  את  האשה  שסיימה  לאחר 
סימן  איזה  לך  יש  שמא  ובהשקט,  בנחת  דוד  ר'  שאל  סימן כעסה.  איזה  לך  יש  שמא  ובהשקט,  בנחת  דוד  ר'  שאל  כעסה. 

בבעלך?בבעלך?
שהיא  תיכף  התגלה  ואז  הסימן.  ונתנה  האשה,  אמרה  שהיא כן!  תיכף  התגלה  ואז  הסימן.  ונתנה  האשה,  אמרה  כן! 
של  סליחתו  את  ביקשה  היא  שברח...  בעלה  זה  ואין  של טעתה  סליחתו  את  ביקשה  היא  שברח...  בעלה  זה  ואין  טעתה 

רבי דוד, ויצאה לדרכה.רבי דוד, ויצאה לדרכה.
שאלו הנוכחים את רבי דוד, מדוע שתק כל אותה עת שהאשה שאלו הנוכחים את רבי דוד, מדוע שתק כל אותה עת שהאשה 
מיד  הכחיש  לא  ומדוע  ומרירותה,  כעסה  את  עליו  מיד שפכה  הכחיש  לא  ומדוע  ומרירותה,  כעסה  את  עליו  שפכה 

שאיננו בעלה, והיה חוסך מעצמו את כל אותם ביזיונות?שאיננו בעלה, והיה חוסך מעצמו את כל אותם ביזיונות?
בתיקון  פרק  להבין  להם  ונתן  בחכמה,  פיו  את  דוד  ר'  בתיקון פתח  פרק  להבין  להם  ונתן  בחכמה,  פיו  את  דוד  ר'  פתח 
היא  תמיד,  עליה  מרה  נפשה  זו  מסכנה  עגונה  הנה  היא המידות:  תמיד,  עליה  מרה  נפשה  זו  מסכנה  עגונה  הנה  המידות: 
בעלה  של  עזיבתו  מחמת  קשים  נפש  ועינויי  אכזבות  בעלה מלאה  של  עזיבתו  מחמת  קשים  נפש  ועינויי  אכזבות  מלאה 
בזה  לה  היה  וקללותיה  בצעקותיה  כשהחלה  בזה והיעלמותו.  לה  היה  וקללותיה  בצעקותיה  כשהחלה  והיעלמותו. 
'פורקן' מעט לרגשותיה הסוערים, היא הוציאה באותם דקות 'פורקן' מעט לרגשותיה הסוערים, היא הוציאה באותם דקות 

את כעסה הרב שהצטבר בלבה במשך שנים!את כעסה הרב שהצטבר בלבה במשך שנים!
לפיכך הרגשתי שיש לה פשוט 'צורך' בדבר, כי לפעמים נצרך לפיכך הרגשתי שיש לה פשוט 'צורך' בדבר, כי לפעמים נצרך 
הכעסים  פורקן  של  כזו  בצורה  אנחה  להסיר  מצרה  הכעסים לנפש  פורקן  של  כזו  בצורה  אנחה  להסיר  מצרה  לנפש 
שתוכל  כדי  שעה,  אותה  כל  בדממה  שתקתי  לכן  שתוכל בצעקות...  כדי  שעה,  אותה  כל  בדממה  שתקתי  לכן  בצעקות... 

להקל על נפשה מעט באלו הצעקות...להקל על נפשה מעט באלו הצעקות...
מכבלי  והתירה  בעלה,  את  שמצא  עד  הצדיק  דוד  רבי  נח  מכבלי ולא  והתירה  בעלה,  את  שמצא  עד  הצדיק  דוד  רבי  נח  ולא 

עיגונה!עיגונה!
צא ולמד עד היכן מגיע טיב תיקון המידות של הצדיקים!צא ולמד עד היכן מגיע טיב תיקון המידות של הצדיקים!

[שם][שם]

"כי תחבוט זיתך לא תפאר א'חריך, ל'גר ל'יתום ו'לאלמנה "כי תחבוט זיתך לא תפאר א'חריך, ל'גר ל'יתום ו'לאלמנה 
יהיה. כי תבצור כרמך לא תעולל א'חריך, ל'גר ל'יתום יהיה. כי תבצור כרמך לא תעולל א'חריך, ל'גר ל'יתום 

ו'לאלמנה יהיה" ו'לאלמנה יהיה" (כד, כ-כא)

''דאגה בלב איש ''דאגה בלב איש 
ישיחנה''ישיחנה''

להצטרף  החלטנו  הדרך  ועל  לבנות  החליט  מעלי  להצטרף השכן  החלטנו  הדרך  ועל  לבנות  החליט  מעלי  השכן 
הזמנים  ולוחות  התעריפים   . בביתנו  קטן  שיפוץ  הזמנים ולעשות  ולוחות  התעריפים   . בביתנו  קטן  שיפוץ  ולעשות 
למצוא  ימים  חודש  לרשותי  וניתן  מועד,  מבעוד  למצוא נקבעו  ימים  חודש  לרשותי  וניתן  מועד,  מבעוד  נקבעו 

מקום מגורים חלופי עד לסיום מלאכת הבניה. מקום מגורים חלופי עד לסיום מלאכת הבניה. 
אחר  קדחתניים  בחיפושים  התחלתי  התמהמהות  כל  אחר ללא  קדחתניים  בחיפושים  התחלתי  התמהמהות  כל  ללא 
כי  לי  התברר  מהר  די  הבנייה,  לתקופת  להשכרה  כי דירה  לי  התברר  מהר  די  הבנייה,  לתקופת  להשכרה  דירה 
למצוא דירה להשכרה עבור תקופה קצרה של חודשיים עד למצוא דירה להשכרה עבור תקופה קצרה של חודשיים עד 
לגמר הבנייה אינו דבר של מה בכך, מכיוון שבעלי הדירות לגמר הבנייה אינו דבר של מה בכך, מכיוון שבעלי הדירות 
מעדיפים דיירים קבועים ולא שווה להם להתעסק עם דייר מעדיפים דיירים קבועים ולא שווה להם להתעסק עם דייר 

זמני. זמני. 
יחידות הדיור שכן היו זמינות לא היו ראויות למגורי אדם... יחידות הדיור שכן היו זמינות לא היו ראויות למגורי אדם... 
מותש פיזית ונפשית הגעתי כבר למוצאי שבת כאשר אני מותש פיזית ונפשית הגעתי כבר למוצאי שבת כאשר אני 
יודע כי מחר מתחילים בעבודות... ואני עדיין ללא קורת גג יודע כי מחר מתחילים בעבודות... ואני עדיין ללא קורת גג 

חלופית.חלופית.
כדי  עשיתי  לא  מה  נסבל,  בלתי  היה  כבר  הנפשי  כדי הלחץ  עשיתי  לא  מה  נסבל,  בלתי  היה  כבר  הנפשי  הלחץ 
שאני  או  והרגשתי,  אוויר  לנשום  יצאתי  דירה?!  שאני למצוא  או  והרגשתי,  אוויר  לנשום  יצאתי  דירה?!  למצוא 
משתגע או שאני מעביר אחריות למי שיכול לעשות בעניין משתגע או שאני מעביר אחריות למי שיכול לעשות בעניין 
הנשבר  ליבי  מעומק  אמיתית  בשיחה  פתחתי  הנשבר באמת.  ליבי  מעומק  אמיתית  בשיחה  פתחתי  באמת. 
ואמרתי: "בורא עולם וקניין אתה יודע כמה חפשתי דירה, ואמרתי: "בורא עולם וקניין אתה יודע כמה חפשתי דירה, 
יום  כל  כאשר  כמסוכם  לעבוד  ומתחיל  הקבלן  מגיע  יום מחר  כל  כאשר  כמסוכם  לעבוד  ומתחיל  הקבלן  מגיע  מחר 
שאדחה אותו אשלם עלויות פועלים ביוקר כמסוכם, ואתה שאדחה אותו אשלם עלויות פועלים ביוקר כמסוכם, ואתה 
יודע שעדיין לא מצאתי דירה, אל תשכח שחוץ ממני יש גם יודע שעדיין לא מצאתי דירה, אל תשכח שחוץ ממני יש גם 
אישה וילדים שאני לא יכול להתעלל בהם, בבקשה תדאג אישה וילדים שאני לא יכול להתעלל בהם, בבקשה תדאג 
אתה לדירה בדחיפות שהלוא אתה לא מוגבל ואני מאידך אתה לדירה בדחיפות שהלוא אתה לא מוגבל ואני מאידך 

מוגבל מאוד!!!"מוגבל מאוד!!!"
תוך כדי דיבור חלפה מחשבה בראשי: "הלוא בשבת ראיתי תוך כדי דיבור חלפה מחשבה בראשי: "הלוא בשבת ראיתי 
לכיוון  ופונים  הכנסת  מבית  חוזרים  השכן  של  הילדים  לכיוון את  ופונים  הכנסת  מבית  חוזרים  השכן  של  הילדים  את 
רחוב אחר, אולי הם עברו דירה?! ואם כן אז בטח הוא חיפש רחוב אחר, אולי הם עברו דירה?! ואם כן אז בטח הוא חיפש 

הרבה דירות ואולי הוא מכיר דירה פנויה..."הרבה דירות ואולי הוא מכיר דירה פנויה..."
תיכף התקשרתי לשכן ושאלתי אם באמת עברו דירה, הוא תיכף התקשרתי לשכן ושאלתי אם באמת עברו דירה, הוא 
מכיר  הוא  אם  ושאלתי  מצבי  את  לו  הסברתי  בחיוב.  מכיר ענה  הוא  אם  ושאלתי  מצבי  את  לו  הסברתי  בחיוב.  ענה 
השתנק  לחלוטין  המום  היה  הוא  לחודשיים,  פנויה  השתנק דירה  לחלוטין  המום  היה  הוא  לחודשיים,  פנויה  דירה 
הוא  בסדר,  הכל  אם  בדאגה  שאלתי  לענות,  הצליח  הוא ולא  בסדר,  הכל  אם  בדאגה  שאלתי  לענות,  הצליח  ולא 
כאן,  שקורה  מה  מעכל  לא  פשוט  שהוא  ואמר  כאן, התאושש  שקורה  מה  מעכל  לא  פשוט  שהוא  ואמר  התאושש 
הסכם  תום  לפני  חודשיים  שלי  הדירה  את  "עזבתי  הסכם וסיפר:  תום  לפני  חודשיים  שלי  הדירה  את  "עזבתי  וסיפר: 
אמר:  מצידו  והוא  הנכס  לבעל  מראש  הודעתי  אמר: השכירות,  מצידו  והוא  הנכס  לבעל  מראש  הודעתי  השכירות, 
מוצא דייר חלופי  לא  אתה  אם  מעניין בכלל,  לא  "אותי זה לא מעניין בכלל, אם אתה לא מוצא דייר חלופי "אותי זה 
החוזה  כשיגמר  רק  האלו,  החודשיים  את  לי  משלם  החוזה אתה  כשיגמר  רק  האלו,  החודשיים  את  לי  משלם  אתה 

אחפש דייר בעצמי"...  אחפש דייר בעצמי"...  
נשארתי תקוע עם חודשיים שכירות על כלום מכסף שאין נשארתי תקוע עם חודשיים שכירות על כלום מכסף שאין 

לי, ועכשיו אתה רוצה את הדירה לחודשיים???!!!לי, ועכשיו אתה רוצה את הדירה לחודשיים???!!!
על  לי  להודות  חדל  ולא  המפתח  את  לי  הביא  הוא  על תיכף  לי  להודות  חדל  ולא  המפתח  את  לי  הביא  הוא  תיכף 

הישועה שלו... הישועה שלו... 
שכן  של  בדירה  שמדובר  כיוון  הובלה  חסכתי  מצידי  שכן אני  של  בדירה  שמדובר  כיוון  הובלה  חסכתי  מצידי  אני 
שבאמת  באופן  לשיפוץ  צמוד  סביבה  באותה  שבאמת ונשארתי  באופן  לשיפוץ  צמוד  סביבה  באותה  ונשארתי 

באמת רק בורא עולם יכל לסדר!!!באמת רק בורא עולם יכל לסדר!!!
תודה רבה לך ה'!!!תודה רבה לך ה'!!!

בעל המעשה: צ.א.בעל המעשה: צ.א.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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איש חסיד אחד הגיע לבית רבו, בבקשת עצה טובה להתגברות איש חסיד אחד הגיע לבית רבו, בבקשת עצה טובה להתגברות 

על מידת הכעס. על מידת הכעס. 
אמר לו הרבי, שב נא בחדר ההמתנה שבחוץ והמתן קמעא. אמר לו הרבי, שב נא בחדר ההמתנה שבחוץ והמתן קמעא. 

פלוני  את  פנימה  אליו  לקרוא  הגבאי  מן  הרבי  ביקש  פלוני בינתיים  את  פנימה  אליו  לקרוא  הגבאי  מן  הרבי  ביקש  בינתיים 
מבית המדרש, איש בעל תככים ומזימות... מבית המדרש, איש בעל תככים ומזימות... 

פתוחה,  מעט  הדלת  להשאיר  בכוונה  הרבי  הורהו  הלה  פתוחה, כשנכנס  מעט  הדלת  להשאיר  בכוונה  הרבי  הורהו  הלה  כשנכנס 
כדי שהחסיד היושב בחדר ההמתנה ישמע המדובר.כדי שהחסיד היושב בחדר ההמתנה ישמע המדובר.

והנה מרים הרבי את קולו, ועושה עצמו כמתכעס על אותו חסיד והנה מרים הרבי את קולו, ועושה עצמו כמתכעס על אותו חסיד 
היושב בחוץ בחדר ההמתנה, לך נא, ציוה הרבי על האיש, ותכעיס היושב בחוץ בחדר ההמתנה, לך נא, ציוה הרבי על האיש, ותכעיס 

אותו כמידתו!אותו כמידתו!
הקפה  לחדר  ניגש  מתחילה  רבו,  מצות  לקיים  האיש  ניגש  תיכף ניגש האיש לקיים מצות רבו, מתחילה ניגש לחדר הקפה תיכף 
עד  מלא  ומהביל  חם  קפה  כוס  לעצמו  הכין  שטיבל],  עד [קאווע  מלא  ומהביל  חם  קפה  כוס  לעצמו  הכין  שטיבל],  [קאווע 
יד  על  ההמתנה  בחדר  שבידו  החמה  הכוס  עם  וכשעבר  יד גדות...  על  ההמתנה  בחדר  שבידו  החמה  הכוס  עם  וכשעבר  גדות... 
אותו החסיד, עשה עצמו כנתקל ושפך את כל הקפה על מגבעתו אותו החסיד, עשה עצמו כנתקל ושפך את כל הקפה על מגבעתו 

ומעילו של החסיד, שנצבע כולו בצבע קפה...ומעילו של החסיד, שנצבע כולו בצבע קפה...
על  מצוה  הרבי  את  אוזניו  במו  רגע  לפני  ששמע  חסיד,  על אותו  מצוה  הרבי  את  אוזניו  במו  רגע  לפני  ששמע  חסיד,  אותו 
הקפיד  ולא  כעס  ולא  המהלך,  את  היטב  הבין  להקניטו,  הקפיד האיש  ולא  כעס  ולא  המהלך,  את  היטב  הבין  להקניטו,  האיש 

כלום...כלום...
כשקם החסיד לנקות את עצמו מן הקפה המרוח על פי מידותיו, כשקם החסיד לנקות את עצמו מן הקפה המרוח על פי מידותיו, 
הוציא אותו האיש את רגלו רגע לפני שעבר על ידו, ותיכף מעד הוציא אותו האיש את רגלו רגע לפני שעבר על ידו, ותיכף מעד 
החסיד ונפל כולו משתטח ארצה... – אך גם עתה לא כעס החסיד החסיד ונפל כולו משתטח ארצה... – אך גם עתה לא כעס החסיד 

ולא התרגז מאומה, הרי הכל מתוכנן ומובן!ולא התרגז מאומה, הרי הכל מתוכנן ומובן!
כך המציא לו האיש עוד כמה טכסיסים שונים, כדי לנסות להרגיז כך המציא לו האיש עוד כמה טכסיסים שונים, כדי לנסות להרגיז 
את החסיד, אך הוא עמד בכולם בעוז, הבליג וסבל הכל בדומיה.את החסיד, אך הוא עמד בכולם בעוז, הבליג וסבל הכל בדומיה.

כמתפלא  עצמו  הרבי  עשה  פנימה,  בקודש  מכן  לאחר  כמתפלא כשנכנס  עצמו  הרבי  עשה  פנימה,  בקודש  מכן  לאחר  כשנכנס 
ומתמיה, הכיצד עמדת בגבורה בכל אותם הקנטות, לא רגזת ולא ומתמיה, הכיצד עמדת בגבורה בכל אותם הקנטות, לא רגזת ולא 

כעסת כלום?!כעסת כלום?!
ענה החסיד, הרי ידעתי שכל זה מוכן בניסיון מיוחד עבורי, [דאס ענה החסיד, הרי ידעתי שכל זה מוכן בניסיון מיוחד עבורי, [דאס 

לכעוס,  מקום  שום  כאן  ואין  גישטעלט...],  אונטער  אלץ  לכעוס, איז  מקום  שום  כאן  ואין  גישטעלט...],  אונטער  אלץ  איז 
כשהמטרה והתכלית ברורה.כשהמטרה והתכלית ברורה.

ועד  מקטן  עליך  העובר  שכל  לך,  תדע  ואמר:  הרבי,  ועד התחייך  מקטן  עליך  העובר  שכל  לך,  תדע  ואמר:  הרבי,  התחייך 
ותכלית  ברורה  בתכנית  עבורך  מראש  ומיועד  מוכן  הכל  ותכלית גדול,  ברורה  בתכנית  עבורך  מראש  ומיועד  מוכן  הכל  גדול, 
אונטער  [אלעס  השמים!  מן  ומוכן  כתוב  הכל  לטובתך!  אונטער ומטרה  [אלעס  השמים!  מן  ומוכן  כתוב  הכל  לטובתך!  ומטרה 
 – ולרוגז!  לכעס  מקום  שום  כאן  אין  כן  ואם  – גישטעלט!],  ולרוגז!  לכעס  מקום  שום  כאן  אין  כן  ואם  גישטעלט!], 

כשזוכרים שהכל ניסיון מן השמים, אין שום מקום כעס!כשזוכרים שהכל ניסיון מן השמים, אין שום מקום כעס!
[שם][שם]
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פעם  נכנס  פעם ,  נכנס  זצוק"ל,  איש"  ה"חזון  זצוק"למרן  איש"  ה"חזון  מרן  שבבית  המיוחד  המנין  שבבית אל  המיוחד  המנין  אל 
לתפילת מנחה יהודי שעבר במקום ביחד עם בנו, ילד קטן, ונקרא לתפילת מנחה יהודי שעבר במקום ביחד עם בנו, ילד קטן, ונקרא 

להשלמת המנין למנחה גדולה בבית מדרשו של גדול הדור.להשלמת המנין למנחה גדולה בבית מדרשו של גדול הדור.
הילד הקטן שהיה לאחר יום לימודיו, היה חסר סבלנות, ודרש כל 
העת מאביו להשיבו לביתו. לא הועילו כל הפיוסים שניסה האב 
זה  שאין  התפילה  באמצע  האב  שכשראה  עד  ולהרגיעו,  לפייסו 

הולך בטוב, כעס על בנו והיכהו, כדי שיפסיק בנדנודיו.הולך בטוב, כעס על בנו והיכהו, כדי שיפסיק בנדנודיו.
לאחר התפילה קרא החזון איש לאותו אב, ובחיבה רבה ועדינות 
הרווחת  מה  וכי  הקטן.  בנו  את  והיכה  שכעס  מה  על  לו  העיר 
שכשכועסים  הוא  הילד  שלמד  מה  הרי  איש,  החזון  שאל  כאן? 
בבית  כראוי  מתפלל  אביו  את  ראה  שלא  מה  מלבד  מרביצים! – 

הכנסת... הכנסת... 
[פרטיות קובץ 19]
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מנהג חסידים יראים ושלמים, שאם נכשלו במידת הכעס חלילה, 

היו הולכים לטבול במקווה טהרה. היו הולכים לטבול במקווה טהרה. 
קעט.)  (ח"ג  הקדוש  הקדושבזוהר  בזוהר  שמבואר  לפי  עימם,  ונימוקם  שמבואר וטעמם  לפי  עימם,  ונימוקם  וטעמם 
עבודה  כעובד  נחשב  ואם  זרה,  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  שכל 

זרה הרי הוא כגוי, וגוי כשמתגייר צריך טבילה במקווה.זרה הרי הוא כגוי, וגוי כשמתגייר צריך טבילה במקווה.
[שם]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.

ד

ברכ˙ מזל טוב
להרב להרב שמחה סמואלסשמחה סמואלס שליט"א שליט"א

עורך מדור 'טיב ההשגחה'עורך מדור 'טיב ההשגחה'
לרגל שמחת הבר מצווה לבנולרגל שמחת הבר מצווה לבנו
הבחור החשוב הבחור החשוב לוי יצחקלוי יצחק ני"ו ני"ו

שיזכו לראות רוב נחת דקדושה שיזכו לראות רוב נחת דקדושה 
ממנו ומכל יוצ"חממנו ומכל יוצ"ח

המברכים נאמנה ומשתתפים בשמחתכםהמברכים נאמנה ומשתתפים בשמחתכם

תלמידי כולל 'שבתי בבית ד'תלמידי כולל 'שבתי בבית ד'

ברכ˙ מזל טוב
להאי גברא רבאלהאי גברא רבא

הרב הרב זעליג קראהןזעליג קראהן הי"ו הי"ו
יד ימינו של מורנו ורבנו שליט"איד ימינו של מורנו ורבנו שליט"א

לרגל לרגל אירוסי בתואירוסי בתו בשעטו"מ בשעטו"מ
יה"ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו יה"ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו 

לראות בנים ובני בנים עוסקים לראות בנים ובני בנים עוסקים 
בתורה ובמצוותבתורה ובמצוות

המברכים נאמנה ומשתתפים בשמחתכםהמברכים נאמנה ומשתתפים בשמחתכם

תלמידי כולל 'שבתי בבית ד'תלמידי כולל 'שבתי בבית ד'

ברכ˙ מזל טוב
לר' יהודה קורן הי"ולר' יהודה קורן הי"ו

להולדת הבתלהולדת הבת
לר' יוסף פרקש הי"ולר' יוסף פרקש הי"ו

להולדת הבןלהולדת הבן
שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעש"טשיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעש"ט

לל

ל

טיב ‰˘מחו˙טיב ‰˘מחו˙

טיב ‰˘מחו˙

  

  הודעה משמחת

   לקראת ראש השנההננו להודיע כי

  ספרהמהדורה החדשה של אפשר להשיג את 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בחנויות הספרי�  אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיגספרי�

  

  טיב הכונות

  על שער הכונות

  ש"וטיב הרש

  ש"על סידור הרש

  ראש השנה

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

לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 

מירהמירה

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
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