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וחי בהםוחי בהם
היום כולם רוצים 'לעשות חיים', מה אנחנו מוכנים היום כולם רוצים 'לעשות חיים', מה אנחנו מוכנים 
לעשות למען מטרה זו, כמעט כל דבר, אדם מוכן לעשות למען מטרה זו, כמעט כל דבר, אדם מוכן 
לחזור  קשה,  לעבוד  מוקדם,  לקום  לחזור להתאמץ,  קשה,  לעבוד  מוקדם,  לקום  להתאמץ, 
הביתה בסוף היום מותש ועייף, ושוב לקום מוקדם הביתה בסוף היום מותש ועייף, ושוב לקום מוקדם 
יזכה  הוא  אחד  שיום  העיקר  הקשה,  יזכה לעבודתו  הוא  אחד  שיום  העיקר  הקשה,  לעבודתו 
'לעשות חיים', אבל ככל שעוברים הימים והשנים 'לעשות חיים', אבל ככל שעוברים הימים והשנים 
רק  מחפשים  כ"כ  שאנחנו  שהחיים  לנו  רק מתברר  מחפשים  כ"כ  שאנחנו  שהחיים  לנו  מתברר 
חומקים לנו בין הידיים, ואנחנו הולכים ומתבגרים חומקים לנו בין הידיים, ואנחנו הולכים ומתבגרים 
יבוא  ואם  ומתרחק..  הולך  חיים  לעשות  יבוא והחלום  ואם  ומתרחק..  הולך  חיים  לעשות  והחלום 
אנחנו  חיים,  עושים  איך  שיודע  ויספר  אנחנו מישהו  חיים,  עושים  איך  שיודע  ויספר  מישהו 
העיקר  מתי,  איפה,  איך,  בשאלות,  עליו  העיקר נתנפל  מתי,  איפה,  איך,  בשאלות,  עליו  נתנפל 

תגלה לנו את הסוד איך 'לעשות חיים'.תגלה לנו את הסוד איך 'לעשות חיים'.
יש דבר כזה? ואם כן גם אנחנו רוצים לשמוע עליו.יש דבר כזה? ואם כן גם אנחנו רוצים לשמוע עליו.

יעשה  אשר  משפטי  ואת  חקותי  את  יעשה 'ושמרתם  אשר  משפטי  ואת  חקותי  את  'ושמרתם 
 – בהם  'וחי  רש"י  מפרש  בהם',  וחי  האדם  – אותם  בהם  'וחי  רש"י  מפרש  בהם',  וחי  האדם  אותם 
לעולם הבא, שאם תאמר בעולם הזה, והלא סופו לעולם הבא, שאם תאמר בעולם הזה, והלא סופו 
הוא מת'. רש"י הק' מגלה לנו את הסוד, אין חיים הוא מת'. רש"י הק' מגלה לנו את הסוד, אין חיים 
בעולם הזה, 'שאם תאמר בעולם הזה והלא סופו בעולם הזה, 'שאם תאמר בעולם הזה והלא סופו 
הוא מת'! החיים האמיתיים הם בעולם הבא, ומהו הוא מת'! החיים האמיתיים הם בעולם הבא, ומהו 
הבא,  בעולם  לחיים  כניסה  כרטיס  לקבלת  הבא, התנאי  כניסה לחיים בעולם  כרטיס  התנאי לקבלת 
כל  זה  טוב,  משפטי',  ואת  חקותי  את  כל 'ושמרתם  זה  טוב,  משפטי',  ואת  חקותי  את  'ושמרתם 
ילד יהודי יודע ומבין, אבל כאן יש תוספת קטנה, ילד יהודי יודע ומבין, אבל כאן יש תוספת קטנה, 
כאן יש סוד שמגלה לנו שאפשר לחיות גם בעולם כאן יש סוד שמגלה לנו שאפשר לחיות גם בעולם 

הזה, היתכן?!הזה, היתכן?!
הקב"ה אומר לנו 'ושמרתם את מצותי', לא סתם הקב"ה אומר לנו 'ושמרתם את מצותי', לא סתם 
שלומדים  רגע  בכל  לזכור  אלא  מצוה,  שלומדים לשמור  רגע  בכל  לזכור  אלא  מצוה,  לשמור 
שהקב"ה  המצוות  שאלו  מצוות,  ומקיימים  שהקב"ה תורה  המצוות  שאלו  מצוות,  ומקיימים  תורה 
נתן לנו, זה המצוות שלו, זה התורה שלו! ולקיים נתן לנו, זה המצוות שלו, זה התורה שלו! ולקיים 
עושה  אני  שבכך  אמונה  מתוך  בשמחה  מצוה  עושה כל  אני  שבכך  אמונה  מתוך  בשמחה  מצוה  כל 
לקיים  זוכה  באמונה  שחי  אדם  בוראי,  רצון  לקיים את  זוכה  באמונה  שחי  אדם  בוראי,  רצון  את 
ויותר  שד,  שכפאו  כמי  ולא  בשמחה  המצוות  שד, ויותר את  כמי שכפאו  ולא  את המצוות בשמחה 
בצל  החיים  כי  חיים',  'לעשות  זוכה  הוא  בצל מכך  החיים  כי  חיים',  'לעשות  זוכה  הוא  מכך 
האמונה הם חיים אמיתיים, וזה מרומז כאן בפסוק האמונה הם חיים אמיתיים, וזה מרומז כאן בפסוק 
יעשה  אשר  משפטי  ואת  חקותי  את  יעשה 'ושמרתם  אשר  משפטי  ואת  חקותי  את  'ושמרתם 
אותם האדם וחי בהם', כשאדם עושה את החוקים אותם האדם וחי בהם', כשאדם עושה את החוקים 
והמשפטים בשמחה כי זה מה שציווה ד', אזי מיד והמשפטים בשמחה כי זה מה שציווה ד', אזי מיד 

כאשר יעשה אותם, 'וחי בהם'!כאשר יעשה אותם, 'וחי בהם'!
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מקרא זה הלוא נאמר על אהרן הכהן בבואו לכפר בקודש ביום המיוחד מקרא זה הלוא נאמר על אהרן הכהן בבואו לכפר בקודש ביום המיוחד 
מאמריה  ובכל  היא,  נצחית  הלוא  תורתינו  אך  הכיפורים,  יום  הוא  מאמריה בשנה  ובכל  היא,  נצחית  הלוא  תורתינו  אך  הכיפורים,  יום  הוא  בשנה 
בהכרח  כן  ואם  הזמנים,  בכל  יעשה  אשר  המעשה  את  לאדם  מורה  בהכרח היא  כן  ואם  הזמנים,  בכל  יעשה  אשר  המעשה  את  לאדם  מורה  היא 
האדם  על  מוטל  כן  ועל  הזה,  בזמן  גם  דרכו  לאדם  מורה  המקרא  האדם שזה  על  מוטל  כן  ועל  הזה,  בזמן  גם  דרכו  לאדם  מורה  המקרא  שזה 

החפץ לדעת את בוראו להתבונן ברצונו העליון הנרמז בזה המקרא. החפץ לדעת את בוראו להתבונן ברצונו העליון הנרמז בזה המקרא. 
החפץ  להאיש  תורה  רמזה  שכאן  אפשר,  בדרך  לומר  ברעיוני  עלה  החפץ והנה  להאיש  תורה  רמזה  שכאן  אפשר,  בדרך  לומר  ברעיוני  עלה  והנה 
להתעלות במעלות העבודה ולהתקרב אל בוראו, שעליו לבקר תמיד את להתעלות במעלות העבודה ולהתקרב אל בוראו, שעליו לבקר תמיד את 
מעשיו אם טעונים תיקון, ובאם ימצא איזה דופי בהם תיכף ומיד ישוב מעשיו אם טעונים תיקון, ובאם ימצא איזה דופי בהם תיכף ומיד ישוב 
הכוונה  ואין  לקלקולו,  הדבר  יחזור  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  ויראה  הכוונה עליו  ואין  לקלקולו,  הדבר  יחזור  לא  שוב  ולהבא  שמכאן  ויראה  עליו 
גם  רק  ח"ו,  העליון  לרצון  אינו  אשר  מעשה  איזה  עשה  אם  רק  גם שיבדוק  רק  ח"ו,  העליון  לרצון  אינו  אשר  מעשה  איזה  עשה  אם  רק  שיבדוק 
את מעשיו הטובים שעשה יבדוק אם מעורבים בהם סיגים ופניות אשר את מעשיו הטובים שעשה יבדוק אם מעורבים בהם סיגים ופניות אשר 
לא להשם המה, ואז כשיבחין באלו הסיגים ישוב עליהם וישרש אחריהם לא להשם המה, ואז כשיבחין באלו הסיגים ישוב עליהם וישרש אחריהם 
ואז  בוראו,  את  תמיד  יעבוד  הדרך  זה  ועל  כבראשונה,  אליו  ישובו  ואז לבל  בוראו,  את  תמיד  יעבוד  הדרך  זה  ועל  כבראשונה,  אליו  ישובו  לבל 
בכלל  ויהיה  במעשיו,  בוראו  את  לרצות  יזכה  הזמן  ברבות  כי  לו  בכלל מובטח  ויהיה  במעשיו,  בוראו  את  לרצות  יזכה  הזמן  ברבות  כי  לו  מובטח 

אלו העושים מצוות כמאמרם. אלו העושים מצוות כמאמרם. 
על  מורה  אהרן  הקודש'  אל  אהרן  יבוא  'בזאת  באמרו  הכתוב  כיוון  על ולזה  מורה  אהרן  הקודש'  אל  אהרן  יבוא  'בזאת  באמרו  הכתוב  כיוון  ולזה 
בחי' חסד כמבאר בספרים הקדושים כי כהונה הוא בחי' חסד, ולענינינו בחי' חסד כמבאר בספרים הקדושים כי כהונה הוא בחי' חסד, ולענינינו 
הכוונה כאן על האיש המתחסד עם בוראו, זה האיש הלוא משתוקק הוא הכוונה כאן על האיש המתחסד עם בוראו, זה האיש הלוא משתוקק הוא 
תמיד לעלות בהר ה' ולבוא אל הקודש, ולזה האיש משיאה התורה עצה תמיד לעלות בהר ה' ולבוא אל הקודש, ולזה האיש משיאה התורה עצה 
ואיל  לחטאת  בקר  בן  'בפר  וזהו  המה,  רצויים  מעשיו  אם  תמיד  ואיל שיבקר  לחטאת  בקר  בן  'בפר  וזהו  המה,  רצויים  מעשיו  אם  תמיד  שיבקר 
לעולה' כי קרבן חטאת הוא תקנה להעובר על איסור לא תעשה, וקרבן לעולה' כי קרבן חטאת הוא תקנה להעובר על איסור לא תעשה, וקרבן 
שעליו  לומר  הכתוב  וכיוון  עשה,  מצוות  על  להעובר  תקנה  הוא  שעליו עולה  לומר  הכתוב  וכיוון  עשה,  מצוות  על  להעובר  תקנה  הוא  עולה 
לבדוק תמיד אם התחייב בבחי' חטאת דהיינו שיצתה השגגה מתוך ידו לבדוק תמיד אם התחייב בבחי' חטאת דהיינו שיצתה השגגה מתוך ידו 
עולה,  בבחי'  התחייב  שמא  או  העליון,  לרצון  אינו  אשר  מעשה  עולה, ועשה  בבחי'  התחייב  שמא  או  העליון,  לרצון  אינו  אשר  מעשה  ועשה 
הנגיעות  כי  עליה,  שעבר  כמי  זה  והרי  פניות  מתוך  מצוה  שעשה  הנגיעות דהיינו  כי  עליה,  שעבר  כמי  זה  והרי  פניות  מתוך  מצוה  שעשה  דהיינו 
אותן  ומעכבין  בעוכריו  המה  אדם  של  במעשיו  המעורבים  אותן והפניות  ומעכבין  בעוכריו  המה  אדם  של  במעשיו  המעורבים  והפניות 
שביטל  כמי  זה  הרי  שכן  וכיון  עולם,  של  מלכו  לפני  ולבוא  שביטל מלהתעלות  כמי  זה  הרי  שכן  וכיון  עולם,  של  מלכו  לפני  ולבוא  מלהתעלות 
מצוה ממש, ועל כן מוטל עליו לבדוק שוב ושוב אם כיוון במעשיו לשם מצוה ממש, ועל כן מוטל עליו לבדוק שוב ושוב אם כיוון במעשיו לשם 
שמים, ובאם רואה הוא שהם בבחי' עולה דהיינו שחיסר בהם כוונה רצויה שמים, ובאם רואה הוא שהם בבחי' עולה דהיינו שחיסר בהם כוונה רצויה 
לבל  לבו  אל  נותן  וגם  עצמה,  המצוה  את  מתקן  ובזה  זה,  על  ישוב  לבל מיד  לבו  אל  נותן  וגם  עצמה,  המצוה  את  מתקן  ובזה  זה,  על  ישוב  מיד 

ישוב לכסלה עוד, ומעתה יהיו מעשיו בפועל לשם שמים. ישוב לכסלה עוד, ומעתה יהיו מעשיו בפועל לשם שמים. 
יתכן  מעשיו  אחר  יבקר  לא  אם  כי  להאדם,  מאוד  היא  נחוצה  זו  יתכן עבודה  מעשיו  אחר  יבקר  לא  אם  כי  להאדם,  מאוד  היא  נחוצה  זו  עבודה 
מאוד כי כל ימי חייו יעברו עליו מבלי שיזכה לעשות אפילו מצוה אחת מאוד כי כל ימי חייו יעברו עליו מבלי שיזכה לעשות אפילו מצוה אחת 
כדבעי, שהרי האדם אדוק מאוד לרגשותיו ולרצונותיו, ולכן אין הוא שם כדבעי, שהרי האדם אדוק מאוד לרגשותיו ולרצונותיו, ולכן אין הוא שם 
על לב איך הוא הולך שולל אחריהם, יכול הוא להרבות במצוות ובמעשים על לב איך הוא הולך שולל אחריהם, יכול הוא להרבות במצוות ובמעשים 
שליליים  רצונות  מכח  הוא  יגיעו  כל  כי  לבו  על  להשים  מבלי  שליליים טובים  רצונות  מכח  הוא  יגיעו  כל  כי  לבו  על  להשים  מבלי  טובים 
מכיר  אינו  בנגעיו  כשמכיר  ואף  וכלל,  כלל  מהם  נוחה  המקום  רוח  מכיר שאין  אינו  בנגעיו  כשמכיר  ואף  וכלל,  כלל  מהם  נוחה  המקום  רוח  שאין 
בחומרתן, אם לא שיקדיש מזמנו מספר רגעים להתבונן בהם מה חובתו בחומרתן, אם לא שיקדיש מזמנו מספר רגעים להתבונן בהם מה חובתו 

בעולמו והאם אכן מכוון במעשיו למלא אחר חובתו. בעולמו והאם אכן מכוון במעשיו למלא אחר חובתו. 
וגם הצדיקים הגדולים היו חוששים תמיד שמא היו מעשיהם מעורבים וגם הצדיקים הגדולים היו חוששים תמיד שמא היו מעשיהם מעורבים 
שטרם  זי"ע  מקאברין  משה  רבי  הרה''ק  על  וכמסופר  בנגיעות,  שטרם בדקות  זי"ע  מקאברין  משה  רבי  הרה''ק  על  וכמסופר  בנגיעות,  בדקות 
הסתלקותו התבטא שאילו היה בטוח בעצמו שפעם אחת משך כל ימי הסתלקותו התבטא שאילו היה בטוח בעצמו שפעם אחת משך כל ימי 
חייו ענה אמן אחת או יהי שמיה רבא אחת כדבעי היה הרבה יותר רגוע חייו ענה אמן אחת או יהי שמיה רבא אחת כדבעי היה הרבה יותר רגוע 
ומיושב מזה שעתיד הוא ליתן דין וחשבון בבואו לעולם העליון, אך לרום ומיושב מזה שעתיד הוא ליתן דין וחשבון בבואו לעולם העליון, אך לרום 
מדרגתו הבין כי אפילו עניית אמן כרוך בנגיעות ופניות, וממש לא ראה מדרגתו הבין כי אפילו עניית אמן כרוך בנגיעות ופניות, וממש לא ראה 
בעצמו איזה מצווה שקיים בשלמות לשמה, שיהיה ביכולתו לבוא עימה בעצמו איזה מצווה שקיים בשלמות לשמה, שיהיה ביכולתו לבוא עימה 
לבית דין של מעלה, ואם צדיקי אמת לא מצאו נוחם לעצמם והטילו דופי לבית דין של מעלה, ואם צדיקי אמת לא מצאו נוחם לעצמם והטילו דופי 
במעשיהם, מה יענו אנו אזובי הקיר, ואף אם מאמינים אנו כי צדיק נשגב במעשיהם, מה יענו אנו אזובי הקיר, ואף אם מאמינים אנו כי צדיק נשגב 
חשש  מדרגתו  שלרום  מאחר  זאת  בכל  שמים,  לשם  מעשיו  כל  היו  חשש זה  מדרגתו  שלרום  מאחר  זאת  בכל  שמים,  לשם  מעשיו  כל  היו  זה 
מנגיעות ופניות, כל שכן אנו לפי מדרגתינו הנחותה מוטל עלינו להבין כי מנגיעות ופניות, כל שכן אנו לפי מדרגתינו הנחותה מוטל עלינו להבין כי 

מעשינו טעונים בדיקה תמידית. מעשינו טעונים בדיקה תמידית. 
מעלה,  של  בירושלים  זה  היה  הדברים,  כוונת  הממחיש  עובדא  מעלה, אספר  של  בירושלים  זה  היה  הדברים,  כוונת  הממחיש  עובדא  אספר 
אל מעונו של רבי משה בלוי נכנס יהודי וכשדמעתו על לחיו תינה לפניו אל מעונו של רבי משה בלוי נכנס יהודי וכשדמעתו על לחיו תינה לפניו 
צערו, הנה זה זמן ועידן שבתו כלילת המעשים הגיעה לפרקה, וחפץ היה צערו, הנה זה זמן ועידן שבתו כלילת המעשים הגיעה לפרקה, וחפץ היה 
בחתן תלמיד חכם וירא אלקים, ואכן – סיפר הלא - אחרי הרבה יגיעות בחתן תלמיד חכם וירא אלקים, ואכן – סיפר הלא - אחרי הרבה יגיעות 
מצאתי כדי יגיעתי בחור כלבבי ירא ושלם בתורה ובמידות תרומיות, אך מצאתי כדי יגיעתי בחור כלבבי ירא ושלם בתורה ובמידות תרומיות, אך 
דא עקא כי כמותי גם אבי הבחור מכיר במעלת בנו ודורש עבורו נדוניא דא עקא כי כמותי גם אבי הבחור מכיר במעלת בנו ודורש עבורו נדוניא 
מפולפלת, אחרת אינו נותן הסכמתו לקישור התנאים, ואני – המשיך הלה מפולפלת, אחרת אינו נותן הסכמתו לקישור התנאים, ואני – המשיך הלה 
- מעמדי כשאר המוני ירושלים, עני מרוד הנני ובקושי מכלכל אני את בני - מעמדי כשאר המוני ירושלים, עני מרוד הנני ובקושי מכלכל אני את בני 
נדוניא  על  מדבר  ומי  ליכולתי,  מעבר  הרבה  היא  רגילה  נדוניא  וגם  נדוניא ביתי  על  מדבר  ומי  ליכולתי,  מעבר  הרבה  היא  רגילה  נדוניא  וגם  ביתי 
גדולה, מאידך לא שייך לוותר על בחור שכמותו, הוא זה המתאים לבתי גדולה, מאידך לא שייך לוותר על בחור שכמותו, הוא זה המתאים לבתי 
האיש  זה  תמורה.  לו  מצאתי  ולא  נכונה  מידה  בכל  היא  גם  האיש המושלמת  זה  תמורה.  לו  מצאתי  ולא  נכונה  מידה  בכל  היא  גם  המושלמת 
וחקירות  חיפושים  של  טובא  זמנים  אחר  אשר  על  לצערו  פורקן  וחקירות ביקש  חיפושים  של  טובא  זמנים  אחר  אשר  על  לצערו  פורקן  ביקש 
בתו  את  להביא  ממנו  נבצר  שוב  חפיצה  נפשו  אשר  את  מצא  בתו כשכבר  את  להביא  ממנו  נבצר  שוב  חפיצה  נפשו  אשר  את  מצא  כשכבר 
בשעת  לעזרתו  יעמוד  המעש  איש  משה  שר'  ורצה  האירוסין,  בשעת בברית  לעזרתו  יעמוד  המעש  איש  משה  שר'  ורצה  האירוסין,  בברית 

דוחקו בעצה ובתושיה. דוחקו בעצה ובתושיה. 
שהיתה  ההם  בימים  המשווע  העוני  את  לכל,  הידוע  את  לתאר  שהיתה למותר  ההם  בימים  המשווע  העוני  את  לכל,  הידוע  את  לתאר  למותר 
מנת חלקו של הישוב כולו, וכיון שכן לא היה לו לר' משה הרבה דרכים מנת חלקו של הישוב כולו, וכיון שכן לא היה לו לר' משה הרבה דרכים 
כדי לבוא לעזרתו, אך לא איש כר' משה יישב בחיבוק ידיים כאשר לפניו כדי לבוא לעזרתו, אך לא איש כר' משה יישב בחיבוק ידיים כאשר לפניו 
עומד אדם אשר צרתו צרה, ואחר איזה רגעים בהם חישב ר' משה האיך עומד אדם אשר צרתו צרה, ואחר איזה רגעים בהם חישב ר' משה האיך 

לכלכל צעדיו פנה אל איש שיחו ובקשו להמתין עד אשר ישוב. לכלכל צעדיו פנה אל איש שיחו ובקשו להמתין עד אשר ישוב. 
פני  לאן  לעצמם  ושואלים  תוהים  ביתו  כשבני  ביתו  את  יצא  משה  פני ר'  לאן  לעצמם  ושואלים  תוהים  ביתו  כשבני  ביתו  את  יצא  משה  ר' 
אביהם מועדות? האיך מתכוון הוא לעמוד לעזרתו של זה האיש? כמה אביהם מועדות? האיך מתכוון הוא לעמוד לעזרתו של זה האיש? כמה 
וכמה שעות שהה ר' משה בחוצות העיר ובחוזרו בישר להאיש אשר עדיין וכמה שעות שהה ר' משה בחוצות העיר ובחוזרו בישר להאיש אשר עדיין 
להמשיך  הוא  ויכול  פרי  עשתה  השתדלותו  כי  רוח,  בקוצר  עליו  להמשיך המתין  הוא  ויכול  פרי  עשתה  השתדלותו  כי  רוח,  בקוצר  עליו  המתין 

במשאו ומתנו של השידוך. במשאו ומתנו של השידוך. 
נעדר  בהם  השעות  אלו  משך  כי  למפרע  הבינו  משה  ר'  של  ביתו  נעדר בני  בהם  השעות  אלו  משך  כי  למפרע  הבינו  משה  ר'  של  ביתו  בני 

העבודה לשרש אחר הפניות והנגיעותהעבודה לשרש אחר הפניות והנגיעות
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לאו  דהרהור  יצא,  לא  בלב  בירך  לאו אם  דהרהור  יצא,  לא  בלב  בירך  אם  א. א.  
כדיבור דמיכדיבור דמי (ביה"ל שם).  (ביה"ל שם). 

יום  שם  וכתב  איגרת  לחבירו  כתב  אם  יום   שם  וכתב  איגרת  לחבירו  כתב  אם  ב.ב. 
עשר  שבעה  היום  כגון  בשלימות,  עשר הספירה  שבעה  היום  כגון  בשלימות,  הספירה 

יום שהם וכו' לא יצא יום שהם וכו' לא יצא (שע"ת סק"ו). (שע"ת סק"ו). 
והזכיר  העומר  ספירת  הלכות  לומד  והזכיר היה  העומר  ספירת  הלכות  לומד  היה  ג. ג. 
כלל  כיון  ולא  הלימוד  בתוך  הספירה  כלל יום  כיון  ולא  הלימוד  בתוך  הספירה  יום 
(הליכות  בברכה  אח"כ  לספור  יכול  (הליכות לספור,  בברכה  אח"כ  לספור  יכול  לספור, 
אבן ישראל). וי"א דיספור בלי ברכה, וראיה אבן ישראל). וי"א דיספור בלי ברכה, וראיה 

מק"ש פרק היה קורא וכו'מק"ש פרק היה קורא וכו' (כה"ח סקכ"ט).  (כה"ח סקכ"ט). 
ביום  שאמר  כגון  אחר  בלשון  אמר  אם  ביום   שאמר  כגון  אחר  בלשון  אמר  אם  ד.ד. 
סקי"א).  סקי"א).  (מ"ב  יצא (מ"ב  אחת  חסר  ארבעים  היום  יצאל"ט  אחת  חסר  ארבעים  היום  ל"ט 
אחת  חסר  עשרים  י"ט  ביום  אמר  אם  אחת וה"ה  חסר  עשרים  י"ט  ביום  אמר  אם  וה"ה 
נמי יצאנמי יצא (הגהות רעק"א בשם שו"ת פרי הארץ, ועיי"ש בשו"ת פרי  (הגהות רעק"א בשם שו"ת פרי הארץ, ועיי"ש בשו"ת פרי 
הארץ שציין לדברי הרא"ש שכ' שכן דרך המקרא כשמגיע המנין לסכום הארץ שציין לדברי הרא"ש שכ' שכן דרך המקרא כשמגיע המנין לסכום 

עשירית פחות אחת מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח על חסרון עשירית פחות אחת מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח על חסרון 

האחד, ולפ"ז אם אמר ארבעים חסר שנים או ל"ט חסר אחד לא יצא). האחד, ולפ"ז אם אמר ארבעים חסר שנים או ל"ט חסר אחד לא יצא). 

רצון  יהי  הספירה  אחר  לומר  רצון מנהג  יהי  הספירה  אחר  לומר  מנהג  ה. ה. 
ואז  כלומר  וכו',  המקדש  בית  שיבנה  ואז וכו'  כלומר  וכו',  המקדש  בית  שיבנה  וכו' 
העומר  וספירת  העומר  הבאת  מצות  העומר נקיים  וספירת  העומר  הבאת  מצות  נקיים 
מזמור  גם  לומר  נוהגים  ויש  מזמור מדאורייתא,  גם  לומר  נוהגים  ויש  מדאורייתא, 
אל-הים יחננו וגו'אל-הים יחננו וגו' (מ"ב סק"י). (מ"ב סק"י). ויש נוהגים לומר  ויש נוהגים לומר 
(שו"ע (שו"ע  עולם  של  ורבונו  בכח  אנא  תפילת  עולם גם  של  ורבונו  בכח  אנא  תפילת  גם 

הרב סי"א). הרב סי"א). 

יספור  הלילה  כל  ספר  ולא  שכח  אם  יספור   הלילה  כל  ספר  ולא  שכח  אם  ו.ו. 
הלילות  שאר  לספור  ויכול  ברכה,  בלי  הלילות ביום  שאר  לספור  ויכול  ברכה,  בלי  ביום 
בברכה, וכן הוא מסופק אם ספר בלילה או בברכה, וכן הוא מסופק אם ספר בלילה או 
לא, יספור ביום בלי ברכה לא, יספור ביום בלי ברכה (שו"ע ס"ז ומ"ב וביה"ל שם). (שו"ע ס"ז ומ"ב וביה"ל שם). 

ז.ז. ואם שכח ולא ספר גם ביום ולא נזכר עד  ואם שכח ולא ספר גם ביום ולא נזכר עד 
שאתמול  לו  שנודע  או  שלאחריה,  שאתמול ספירה  לו  שנודע  או  שלאחריה,  ספירה 
דדינו  אחרת  ספירה  וספר  בספירה  דדינו טעה  אחרת  ספירה  וספר  בספירה  טעה 
ולהבא  מכאן  סופר  כלל,  ספר  שלא  ולהבא כמי  מכאן  סופר  כלל,  ספר  שלא  כמי 
מאחד  או  מהחזן  שישמע  ונכון  ברכה,  מאחד בלא  או  מהחזן  שישמע  ונכון  ברכה,  בלא 
לצאת  ויכוין  בברכתם  שיוציאו  לצאת המברכים  ויכוין  בברכתם  שיוציאו  המברכים 

ואח"כ יספור ואח"כ יספור (שו"ע ס"ח ומ"ב שם). (שו"ע ס"ח ומ"ב שם). 
ח.ח. אם נזכר בסוף היום בשעת בין השמשות  אם נזכר בסוף היום בשעת בין השמשות 
שאר  לספור  יכול  ברכה,  בלא  אז  שאר ומנה  לספור  יכול  ברכה,  בלא  אז  ומנה 
זה  כל  אך  זה ,  כל  אך  לוי),  מבית  ס"ו,  פי"א  לוי) (הלי"ש  מבית  ס"ו,  פי"א  בברכה (הלי"ש  הימים בברכההימים 
דוקא באופן שהוא ודאי בין השמשות לכל דוקא באופן שהוא ודאי בין השמשות לכל 
כשיעור  שהוא  כשיעור [י"א  שהוא  [י"א  הגאונים,  לשיטת  אף  הגאונים, הדיעות  לשיטת  אף  הדיעות 
13.513.5 דקות, וי"א שהוא כשיעור  דקות, וי"א שהוא כשיעור 1818 דקות], דקות], אבל אם נזכר בבין  אבל אם נזכר בבין 

השמשות לשיטת רבינו תם, כיון דלהגאונים השמשות לשיטת רבינו תם, כיון דלהגאונים 
אין  ושוב  כשכח  דינו  הרי  לילה,  בודאי  אין הוא  ושוב  כשכח  דינו  הרי  לילה,  בודאי  הוא 
סי'  ח"ט  סי' (מנח"י  ח"ט  (מנח"י  בברכה  הימים  שאר  לספור  בברכה יכול  הימים  שאר  לספור  יכול 

נ"ז). נ"ז). 

ט. ט. אם הוא מסופק אם ספר יום אחד, יכול אם הוא מסופק אם ספר יום אחד, יכול 
במקום  וה"ה  בברכה,  הימים  שאר  במקום למנות  וה"ה  בברכה,  הימים  שאר  למנות 
בלא  שוב  לספור  צריך  דלכתחילה  בלא שהדין  שוב  לספור  צריך  דלכתחילה  שהדין 
ברכה, כגון שטעה בימים ולא בשבועות או ברכה, כגון שטעה בימים ולא בשבועות או 
חזר  לא  והוא  בימים,  ולא  בשבועות  חזר שטעה  לא  והוא  בימים,  ולא  בשבועות  שטעה 
(שו"ע (שו"ע  בברכה  הימים  שאר  למנות  יכול  בברכה וספר,  הימים  שאר  למנות  יכול  וספר, 

ומ"ב שם). ומ"ב שם). 

שיאמר  טוב  אחד,  יום  לספור  שכח  אם  שיאמר   טוב  אחד,  יום  לספור  שכח  אם  י.י. 
כך  היה  אתמול  המחרת  יום  של  כך בספירה  היה  אתמול  המחרת  יום  של  בספירה 

והיום כךוהיום כך (עי' ביה"ל ד"ה סופר).  (עי' ביה"ל ד"ה סופר). 
תפילת  אחר  יום  שבכל  נוהגים  יש  תפילת   אחר  יום  שבכל  נוהגים  יש  יא.יא. 

שחרית מגביה החזן קולו לספור מה שספרו שחרית מגביה החזן קולו לספור מה שספרו 
בלילה, וחוזרים לספור עמו גם הציבור, כדי בלילה, וחוזרים לספור עמו גם הציבור, כדי 
שאם שכח אחד לספור בלילה תעלה לו זו שאם שכח אחד לספור בלילה תעלה לו זו 
בברכה  הימים  שאר  לספור  ויוכל  בברכה הספירה  הימים  שאר  לספור  ויוכל  הספירה 

(כה"ח סק"פ). (כה"ח סק"פ). 

לצאת  שלא  בכוונה  ספר  מתחילה  אם  לצאת   שלא  בכוונה  ספר  מתחילה  אם  יב.יב. 
ששכח  ואירע  אח"כ,  לספור  בדעתו  ששכח שהיה  ואירע  אח"כ,  לספור  בדעתו  שהיה 
בשאר  למנות  יכול  אעפ"כ  שוב,  ספר  בשאר ולא  למנות  יכול  אעפ"כ  שוב,  ספר  ולא 

הימים בברכה הימים בברכה (אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג). (אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג). 
אחר  יום  על  בדעתו  היה  כשבירך  אחר אם  יום  על  בדעתו  היה  כשבירך  אם  יג. יג. 
ונזכר שטעה וספר את היום הנכון אינו חוזר ונזכר שטעה וספר את היום הנכון אינו חוזר 

ומברך ומברך (שו"ע ס"ו). (שו"ע ס"ו). 
כדי  לאחר  ונזכר  אחר  יום  ואמר  טעה  כדי   לאחר  ונזכר  אחר  יום  ואמר  טעה  יד.יד. 
כדי  תוך  נזכר  אם  אבל  ומברך,  חוזר  כדי דיבור  תוך  נזכר  אם  אבל  ומברך,  חוזר  דיבור 
עוד  לומר  צריך  ואין  יצא,  מיד  ותיקן  עוד דיבור  לומר  צריך  ואין  יצא,  מיד  ותיקן  דיבור 
את  שיסיים  במה  די  אלא  יום  היום  את הפעם  שיסיים  במה  די  אלא  יום  היום  הפעם 
היום הנכון, ואפילו אם גם בעת ברכתו חשב היום הנכון, ואפילו אם גם בעת ברכתו חשב 

לספור יום אחר לספור יום אחר (מ"ב שם סקל"ב). (מ"ב שם סקל"ב). 
טו. ספר ספירת העומר כהוגן, וסבר שטעה טו. ספר ספירת העומר כהוגן, וסבר שטעה 
כהוגן,  שלא  וספר  דיבור  כדי  תוך  בו  כהוגן, וחזר  שלא  וספר  דיבור  כדי  תוך  בו  וחזר 
מסתבר שיצא בספירתו הראשונה מסתבר שיצא בספירתו הראשונה (הלי"ש פי"א (הלי"ש פי"א 

ס"ה, תשוה"נ ח"ד סי' ק"ז). ס"ה, תשוה"נ ח"ד סי' ק"ז). 

טז.טז. קטן שהגיע לחינוך יש לו לספור בברכה  קטן שהגיע לחינוך יש לו לספור בברכה 
ספירת  ימים  כמה  ספר  לא  ואם  ספירת .  ימים  כמה  ספר  לא  ואם  סק"כ).  סק"כ)(שע"ת  (שע"ת 

העומר יחנכו לספור שאר הימים בלא ברכההעומר יחנכו לספור שאר הימים בלא ברכה 
(גם אני אודך בשם הגרח"ק, מבית לוי). (גם אני אודך בשם הגרח"ק, מבית לוי). 

שלא  יכוין  הקטן,  בנו  עם  הסופר  שלא אב  יכוין  הקטן,  בנו  עם  הסופר  אב  יז. יז. 
אלא  כיון  לא  ואם  ספירה,  חובת  ידי  אלא לצאת  כיון  לא  ואם  ספירה,  חובת  ידי  לצאת 

ברכה  בלא  אח"כ  יספור  סתם,  עמו  ברכה ספר  בלא  אח"כ  יספור  סתם,  עמו  ספר 
(שבה"ל ח"י סי' ע"ו). (שבה"ל ח"י סי' ע"ו). 

בימי  שהגדיל  דקטן  הפוסקים  בימי הסכמת  שהגדיל  דקטן  הפוסקים  הסכמת  יח. יח. 
הימים  שאר  לספור  להמשיך  יכול  הימים הספירה  שאר  לספור  להמשיך  יכול  הספירה 
גם  ויכול  גם   ויכול  בקטנותו],  אפילו  אחד  יום  חיסר  לא  [אם  בקטנותו],  אפילו  אחד  יום  חיסר  לא  [אם  בברכהבברכה 
להוציא ידי חובת הגדול במצוה זולהוציא ידי חובת הגדול במצוה זו (חנוך לנער פ"כ  (חנוך לנער פ"כ 

ס"ח, מבית לוי, אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג). ס"ח, מבית לוי, אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג). 

של  בכרטסת  בשבת  לחפש  מותר  של   בכרטסת  בשבת  לחפש  מותר  יט.יט. 
הכרטיס  ממנה  להוציא  כדי  העומר  הכרטיס ספירת  ממנה  להוציא  כדי  העומר  ספירת 
הנחוץ לו עתה, ואין בכך משום איסור ברירה הנחוץ לו עתה, ואין בכך משום איסור ברירה 

(הלי"ש פי"א סי"ב).(הלי"ש פי"א סי"ב).

לתקן  אלו  ימים  במ''ט  לכוין  לאדם  לתקן טוב  אלו  ימים  במ''ט  לכוין  לאדם  טוב  כ. כ. 
א'  בשבוע  ספירות,  הז'  בכל  חטא  אשר  א' כל  בשבוע  ספירות,  הז'  בכל  חטא  אשר  כל 
יכוין לתקן אשר חטא ופגם בספירת החסד, יכוין לתקן אשר חטא ופגם בספירת החסד, 
ופגם  חטא  אשר  לתקן  יכוין  ב'  ופגם ובשבוע  חטא  אשר  לתקן  יכוין  ב'  ובשבוע 
בספירת הגבורה, וכעד''ז בז' שבועות בספירת הגבורה, וכעד''ז בז' שבועות (שעה"כ (שעה"כ 
דף פ"ו ע"ב)דף פ"ו ע"ב). ויתפלל בליל ז' של כל שבוע אחר . ויתפלל בליל ז' של כל שבוע אחר 

ספירת העומר להשי"ת ע"ז שימחול לו מה ספירת העומר להשי"ת ע"ז שימחול לו מה 
בהם  פגם  אשר  את  ויתקן  עליהם  בהם שחטא  פגם  אשר  את  ויתקן  עליהם  שחטא 

(כה"ח ס"ק ק"ו). (כה"ח ס"ק ק"ו). 

שכותבין  היא  תורה  ישראל  מנהג  שכותבין   היא  תורה  ישראל  מנהג  כא.כא. 
באגרותיהן למספר בני ישראל, לפי שאסור באגרותיהן למספר בני ישראל, לפי שאסור 
להיות  שצריכין  מהספירה  דעתו  להיות להסיח  שצריכין  מהספירה  דעתו  להסיח 
שכתוב  וכמו  תמימות',  שבתות  שכתוב 'שבע  וכמו  תמימות',  שבתות  'שבע 
חושבנא  מינה  יתאבד  דלא  דצריך  חושבנא בזוה"ק  מינה  יתאבד  דלא  דצריך  בזוה"ק 
בזה"ל:  שם  ומסיים  זיע"א,  מרימנוב  רמ"מ  להרה"ק  ציון  בזה"ל: (מנחם  שם  ומסיים  זיע"א,  מרימנוב  רמ"מ  להרה"ק  ציון  (מנחם  דא דא 
וכן נהגתי בעצמי לומר כמה פעמים ביום בלי ברכה היום כך וכך לעומר).וכן נהגתי בעצמי לומר כמה פעמים ביום בלי ברכה היום כך וכך לעומר).

למ‰ נ‚רע
את  לנו  ומאירים  מזהירים  את   לנו  ומאירים  מזהירים  א)  קנג,  ג  א)(חלק  קנג,  ג  (חלק  הקדוש  הזוהר  הקדוש דברי  הזוהר  דברי 
מעלת היום הנכבד, היום בו הקריבו את קרבן הפסח השני, מעלת היום הנכבד, היום בו הקריבו את קרבן הפסח השני, 
קרבן  את  שוב  הקריבו  בו  זו  מצוה  של  ענינה  את  קרבן ומבאר  את  שוב  הקריבו  בו  זו  מצוה  של  ענינה  את  ומבאר 
[שלשים [שלשים  יומין  תלתין  שבמשך  הק'  בזוהר  שם  ומגלה  יומין הפסח.  תלתין  שבמשך  הק'  בזוהר  שם  ומגלה  הפסח. 
יום] יום] מפסח ראשון נמשכים ההשפעות של פסח, וכל הרוצה מפסח ראשון נמשכים ההשפעות של פסח, וכל הרוצה 

הפנימיים  להיכלות  להיכנס  יכול  המלוכה  פני  בזיו  הפנימיים לחזות  להיכלות  להיכנס  יכול  המלוכה  פני  בזיו  לחזות 
וליהנות מאור פני המלכות, אמנם היות ונמצאו אנשים שהיו וליהנות מאור פני המלכות, אמנם היות ונמצאו אנשים שהיו 
בי"ד  שהוא  שני  בפסח  מכריזים  הראשון,  בפסח  בי"ד טמאים  שהוא  שני  בפסח  מכריזים  הראשון,  בפסח  טמאים 
אייר, אייר, 'כל מי שלא יכול היה לראות את המלוכה, יבא ויראה 'כל מי שלא יכול היה לראות את המלוכה, יבא ויראה 

עד שלא ינעלו השערים'.עד שלא ינעלו השערים'.
עוד איתא בזוהר הקדושעוד איתא בזוהר הקדוש (שם)  (שם) שבפסח שני שבפסח שני 'כל תרעין פתיחין''כל תרעין פתיחין' 
לרווחה,  פתוחים  השערים  כל  אייר  י"ד  שביום  דהיינו  לרווחה, –  פתוחים  השערים  כל  אייר  י"ד  שביום  דהיינו   –
שבעת  שכל  אלא  בלבד,  אייר  בי"ד  רק  שלא  עוד  שבעת ומוסיף  שכל  אלא  בלבד,  אייר  בי"ד  רק  שלא  עוד  ומוסיף 
הימים הבאים לאחריה המה בבחינת 'תרעין פתיחין', כלומר הימים הבאים לאחריה המה בבחינת 'תרעין פתיחין', כלומר 
שחפצו  מי  וכל  לרווחה  השערים  פתוחים  אייר,  כ'  יום  שחפצו עד  מי  וכל  לרווחה  השערים  פתוחים  אייר,  כ'  יום  עד 
להיכנס  הרשות  ובידו  נפשו  את  ויקדש  שיטהר  הרי  להיכנס לבו,  הרשות  ובידו  נפשו  את  ויקדש  שיטהר  הרי  לבו, 
ולראות. וטהרת הנפש כיצד, על ידי התשובה, שהרי האדם ולראות. וטהרת הנפש כיצד, על ידי התשובה, שהרי האדם 
תשובה  אותו  בכח  ולהיכנס  תשובה,  בעשותו  להיטהר  תשובה יכול  אותו  בכח  ולהיכנס  תשובה,  בעשותו  להיטהר  יכול 

להיכלא דמלכא, דהלא עתה כל השערים פתוחים.להיכלא דמלכא, דהלא עתה כל השערים פתוחים.
לכן כעת שאנו נצבים לקראת יום נעלה ונכבד כזה, ויש לנו לכן כעת שאנו נצבים לקראת יום נעלה ונכבד כזה, ויש לנו 
את ההזדמנות של פסח שני לשוב בתשובה שלמה, ועל ידי את ההזדמנות של פסח שני לשוב בתשובה שלמה, ועל ידי 
זה להיטהר ולהתקדש, כדי לזכות ל'תרעין פתיחין' המוכנים זה להיטהר ולהתקדש, כדי לזכות ל'תרעין פתיחין' המוכנים 
פתי  מי  וחיבה,  באהבה  מישראל  אחד  כל  לקבל  פתי ומזומנים  מי  וחיבה,  באהבה  מישראל  אחד  כל  לקבל  ומזומנים 

הזדמנות פז אשר לא בכל יום נקרית הזדמנות פז אשר לא בכל יום נקרית ולא ינצל ולא ינצל 

בפניו. ויש לנצל את היום הזה בו יוצא הכרוז מן השמים 
שמכריז ואומר: כל מי שרוצה לחזות באור פני מלך חיים 
יבוא היום, כי יום זה הוא יום טהרה, והוא מסוגל להיכנס 
שייסגרו  קודם  דמלכא  הורמנא  ולקבל  המלך  לבית 

השערים.

לעשות רצונך אלקי חפצתילעשות רצונך אלקי חפצתי
וכשנשכיל ונתבונן בענינה של פסח שני, נמצאנו למידים מה וכשנשכיל ונתבונן בענינה של פסח שני, נמצאנו למידים מה 
רם ונשגב כוח ההשתוקקות להשגה רוחנית. שהרי מי שהוא רם ונשגב כוח ההשתוקקות להשגה רוחנית. שהרי מי שהוא 
אנוס ממצוה הוא יודע שהוא פטור, ואין עולה על דעתו שיש אנוס ממצוה הוא יודע שהוא פטור, ואין עולה על דעתו שיש 
לו להצטער בדבר. ואילו שם ב'פסח שני' באו אותם טמאי לו להצטער בדבר. ואילו שם ב'פסח שני' באו אותם טמאי 
ואעפ"כ  בחז"ל,  כמבואר  מצוה  משום  עצמם  שטימאו  ואעפ"כ מת,  בחז"ל,  כמבואר  מצוה  משום  עצמם  שטימאו  מת, 
הקרבת  מצות  לקיים  יכולים  היו  שלא  במה  מאד  הקרבת הצטערו  מצות  לקיים  יכולים  היו  שלא  במה  מאד  הצטערו 
השי"ת  אל  והצעקה  ההשתוקקות  ובזכות  במועדו,  השי"ת פסח  אל  והצעקה  ההשתוקקות  ובזכות  במועדו,  פסח 

'למה נגרע', המשיכו על עצמם את המצוה של 'פסח שני'.'למה נגרע', המשיכו על עצמם את המצוה של 'פסח שני'.
כך בוודאי כל אחד באשר הוא שם, כאשר יצעק מעומק הלב כך בוודאי כל אחד באשר הוא שם, כאשר יצעק מעומק הלב 
'למה נגרע' 'למה נגרע' - גם אני רוצה להתפלל כהוגן, גם אני רוצה לדעת - גם אני רוצה להתפלל כהוגן, גם אני רוצה לדעת 
ללמוד וכדו', בוודאי יקבלו בשמים את בקשתו, ויפתחו לו ללמוד וכדו', בוודאי יקבלו בשמים את בקשתו, ויפתחו לו 

פתח מיוחד.פתח מיוחד.
וכאשר יש לאדם את הרצון האמיתי לתורה ולרוחניות הרי וכאשר יש לאדם את הרצון האמיתי לתורה ולרוחניות הרי 
שהוא זוכה להשיגה. יש פתגם בדרך צחות, שהעולם מכנה שהוא זוכה להשיגה. יש פתגם בדרך צחות, שהעולם מכנה 
שמשמעותו:  גאון',  'וילנער  בכינוי:  זצ"ל  מוילנא  הגר"א  שמשמעותו: את  גאון',  'וילנער  בכינוי:  זצ"ל  מוילנא  הגר"א  את 
'אם תרצה – תהיה גאון', 'אם תרצה – תהיה גאון', ['אם תרצה' בלשון אשכנז: 'וויל נאר'],['אם תרצה' בלשון אשכנז: 'וויל נאר'], כי הכל תלוי  כי הכל תלוי 

במידת הרצון והשאיפה האמיתית.במידת הרצון והשאיפה האמיתית.
סכום  שהרויח  אחד  סוחר  באיש  מעשה  שמעתי  זה  סכום בענין  שהרויח  אחד  סוחר  באיש  מעשה  שמעתי  זה  בענין 
כסף גדול במסחר, ועבר בבני ברק ליד בית מדרשו של מרן כסף גדול במסחר, ועבר בבני ברק ליד בית מדרשו של מרן 
בלימוד  החשקות  גודל  שם  וראה  זצוק"ל,  וואזנר  בלימוד הגר"ש  החשקות  גודל  שם  וראה  זצוק"ל,  וואזנר  הגר"ש 
יזכה  כיצד  ובכה  התעוררות,  של  זיק  בקרבו  ניצת  יזכה התורה,  כיצד  ובכה  התעוררות,  של  זיק  בקרבו  ניצת  התורה, 
שהוא  במקום  בו  והחליט  התורה.  למעלות  לבא  הוא  שהוא גם  במקום  בו  והחליט  התורה.  למעלות  לבא  הוא  גם 
סוגר את מסחרו, ממילא יש לו עכשיו פרנסה לשנה שלמה סוגר את מסחרו, ממילא יש לו עכשיו פרנסה לשנה שלמה 

אשר  הוא  מאד.  בתורה  וגדל  ונתעלה  עלה  ומאז  אשר בהרחבה.  הוא  מאד.  בתורה  וגדל  ונתעלה  עלה  ומאז  בהרחבה. 
דברנו המבקש בלב ונפש חפיצה וזועק במר לבו 'למה נגרע' דברנו המבקש בלב ונפש חפיצה וזועק במר לבו 'למה נגרע' 

– זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת.– זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת.
לפני מספר שנים, עשיתי שתדלנות בעד איזה בחור שהיה לפני מספר שנים, עשיתי שתדלנות בעד איזה בחור שהיה 
וביקשתי  ללמוד,  לו  קשה  ולכן  חלש  ראש  לו  יש  כי  וביקשתי נראה  ללמוד,  לו  קשה  ולכן  חלש  ראש  לו  יש  כי  נראה 
כישרונותיו  מפאת  בו  שיתחשבו  הישיבה  ראשי  כישרונותיו מאת  מפאת  בו  שיתחשבו  הישיבה  ראשי  מאת 
המעוטים. אך כמחצית השנה לאחר נישואיו, פגשתי באותו המעוטים. אך כמחצית השנה לאחר נישואיו, פגשתי באותו 
ראש  לך  יש  אכן  אם  ושאלתיו,  ברכב.  נוהג  כשהוא  ראש אחד  לך  יש  אכן  אם  ושאלתיו,  ברכב.  נוהג  כשהוא  אחד 
מסוגל  שאינך  הסיבה  שזו  הזמן  כל  שחשבנו  כמו  מסוגל חלש,  שאינך  הסיבה  שזו  הזמן  כל  שחשבנו  כמו  חלש, 
לימודי  כל  את  לעבור  הצלחת  כיצד  לי  נא  השב  לימודי ללמוד,  כל  את  לעבור  הצלחת  כיצד  לי  נא  השב  ללמוד, 
ללמוד  צריך  כך  לשם  הלא  לנהיגה,  רשיון  ולקבל  ללמוד הנהיגה  צריך  כך  לשם  הלא  לנהיגה,  רשיון  ולקבל  הנהיגה 
את כל כללי הנהיגה בכובד ראש?! אלא מאי שלנהוג ברכב את כל כללי הנהיגה בכובד ראש?! אלא מאי שלנהוג ברכב 
רצית, ואילו ללמוד תורה לא היית מעוניין! והדברים נוקבים רצית, ואילו ללמוד תורה לא היית מעוניין! והדברים נוקבים 
עד עומק השיתין, שכאשר קיים הרצון האמיתי זוכה האדם עד עומק השיתין, שכאשר קיים הרצון האמיתי זוכה האדם 

להשיג השגות ולהעפיל בסולם העולה בית קל.להשיג השגות ולהעפיל בסולם העולה בית קל.
התייאשו  לא  שהם  המדבר  דור  מאותו  אנו  למדים  זה  התייאשו דבר  לא  שהם  המדבר  דור  מאותו  אנו  למדים  זה  דבר 
ולא הרימו ידים, אף שראו שהם לא זכו לקיים מצות קרבן ולא הרימו ידים, אף שראו שהם לא זכו לקיים מצות קרבן 
רצונם  בכח  אלא  קרבנו,  ובטל  זמנו  עבר  כבר  ועתה  רצונם הפסח  בכח  אלא  קרבנו,  ובטל  זמנו  עבר  כבר  ועתה  הפסח 
שזכו  למה  זכו  ולכן  נגרע',  'למה  והתחננו  הפצירו  שזכו העז  למה  זכו  ולכן  נגרע',  'למה  והתחננו  הפצירו  העז 
ונתגלגלה על ידם מצות פסח שני. לומר לך, שכאשר רוצים ונתגלגלה על ידם מצות פסח שני. לומר לך, שכאשר רוצים 

יכולים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.יכולים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

המדיר רגליו מהרחוב זוכה לטהרההמדיר רגליו מהרחוב זוכה לטהרה
ונסיים בפרפרת נאה וממנו נקח מוסר השכל לעבודת שמו ונסיים בפרפרת נאה וממנו נקח מוסר השכל לעבודת שמו 
יתברך, שמעתי פעם רמז נאה על הכתוב בפרשה של פסח יתברך, שמעתי פעם רמז נאה על הכתוב בפרשה של פסח 
שני שני (במדבר ט,יג)(במדבר ט,יג), נאמר "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה", , נאמר "והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה", 
'והאיש אשר הוא טהור', איך אפשר שיהיה  איך אפשר שיהיה  'והאיש אשר הוא טהור',  ורמזו לאמר  –ורמזו לאמר  – 
האיש טהור?! התשובה לכך היא פשוטה ביותר, האיש טהור?! התשובה לכך היא פשוטה ביותר, 'ובדרך לא 'ובדרך לא 
הרחוב  כי  עיר,  ברחובות  בדרכים,  הולך  שאינו  הרחוב דהיינו,  כי  עיר,  ברחובות  בדרכים,  הולך  שאינו  דהיינו,  היה', היה', 

המאוס מטמא ומטנף את כל מי שנמצא בו.המאוס מטמא ומטנף את כל מי שנמצא בו.
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סיפור ל˘ב˙

˜„ו˘ים ˙‰יו!
כנראה זו המצוה "קדושים תהיו", שרוב גופי תורה תלויין "קדושים תהיו", שרוב גופי תורה תלויין 
לכל  הקדמה  היא  קדושים,  פרשת  את  הפותחת  בה,בה, 
המצוות הרבות שבהמשך הפרשה, הן בדברים שבין אדם 
ממצוה  תוצאה  שכולם   – לחבירו.  אדם  שבין  והן  למקום, 
ובקדושה  בישרות  להתנהג  תהיו'!  תהיו'! 'קדושים  'קדושים  של  הכללית 

בכל ענייני החיים.
ובפרשת אחריובפרשת אחרי אמר הכתוב (יח, ל): "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי,  "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי, 
ְוא  ִלְפֵניֶכם,  ַנֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוֵעֹבת  ֵמֻחּקֹות  ֲעׂשֹות  ְוא ְלִבְלִּתי  ִלְפֵניֶכם,  ַנֲעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהּתֹוֵעבֹת  ֵמֻחּקֹות  ֲעׂשֹות  ְלִבְלִּתי 
"ושמרתם  רש"י:רש"י:  ופירש  ֱאֵקיֶכם".  ד'  ֲאִני  ָּבֶהם,  ֱאֵקיֶכם"ִתַּטְּמאּו  ד'  ֲאִני  ָּבֶהם,  ִתַּטְּמאּו 
את משמרתי – להזהיר בית דין על כך" עכ"ל. ומקורו טהור 

בתורת כהניםבתורת כהנים על אתר.
ויש להבין, מאי שנא מצוה הלזו דשמירה מן התועבות ומן 
העריות, שיש בה ציווי מיוחד 'להזהיר בית דין על כך'. הלא 
אף כל המצוות מוטלים על בי"ד לשמר משמרתם להעמיד 
דת על תילה. כדמצינו כל הדורות כמה מיני גזירות שעמדו 
ומאי  הדת.  לשמירת  וסייגים  גדרים  חכמים  וגזרו  בי"ד 
שמירת  על  דין  בית  להזהיר  מיוחדת  מצוה  נצרכה  טעמא 

קדושתם של ישראל, וצריך ביאור.  
ברם נראה טעמא דמילתא, בהיות שבאלו העניינים מתגבר 
כמ"ש  שמירה,  יותר  בהם  להוסיף  ויש  ביותר,  הרע  היצר 
בש"ס (ב"ב קסה.): "רובן בעריות". ולכן ציוותה תורה להכפיל 
עשות  לבלתי  משמרתי,  את  עשות "ושמרת  לבלתי  משמרתי,  את  "ושמרת  בזה:  המשמרת 

מחוקות התועבות כו', ולא תטמאו בהם"!מחוקות התועבות כו', ולא תטמאו בהם"! 
אפוטרופוס  "אין  (יג.):  דכתובותדכתובות  בפ"ק  לן  קיימא  וכאשר 
בזו  דין  הבית  את  להזהיר  הכתוב  נצרך  לפיכך  לעריות", 
וכן  ישראל.  קדושת  של  מעליא  לשמירה  דייקא,  המצוה 
(או"ח תקכט, ד) בחובת בית דין להעמיד  נפסק בשולחן ערוךבשולחן ערוך 
לשמירת  וכדומה  ובפרדסים  בגנות  המשוטטים  שומרים, 

הקדושה, עיין שם.
מתרבים  בהם  הבעל"ט,  הקיץ  ימי  בפתיחת  כה  מתרבים בעמדנו  בהם  הבעל"ט,  הקיץ  ימי  בפתיחת  כה  בעמדנו 
הניסיונות, צריכים אנו להוסיף משמרת למשמרת. ולשמוח הניסיונות, צריכים אנו להוסיף משמרת למשמרת. ולשמוח 
מאוד בחלקנו שזכינו להתקדש בקדושה של מעלה, מכל מאוד בחלקנו שזכינו להתקדש בקדושה של מעלה, מכל 
שאר הגויים והפרוצים למיניהם, ולקיים ברצון ובאהבה, כל שאר הגויים והפרוצים למיניהם, ולקיים ברצון ובאהבה, כל 

אחד לפום דרגא דיליה, מצות "קדושים תהיו"!אחד לפום דרגא דיליה, מצות "קדושים תהיו"!
 [מתוך 'טיב התורה' פרשת אחרי ופרשת קדושים, בפסוקים אלו] 

• ~ • ~ •
יורק'  'ניו  רבתי  בעיר  המתגורר  נאמן,  איש  לי  סיפר 
שבארה"ב, וכהרבה מישראל קדושים שבאמריקה, סיבבה 

ההשגחה העליונה את מקום עסק עבודתו [ביזנס'...] בכרך 
בכל  תמיד  דרכו  את  ועושה  שבמנהטןשבמנהטן.  הענק  העסקים 
ועד  מגוריו  שמשכונת  הגדולים  ושווקים  רחובות  אותם 

מנהטן, ועד בכלל...
שמירת  בענייני  הניסיונות  מתגברים  הקיץ  בימות  וכאשר 
העיניים, ובפרט במקומות השפלים המלאים שחץ כנודע. 
האיש  התרגל  שמבחוץ  הזוהמא  כל  עם  כן,  פי  על  ואף   –
זה שנים רבות, לשמור את עיניו בקדושה בניסיונות איתן 
הללו, ואין לו שום קשר עם טומאת העמים שמסביבותיו, 
רק עושה את דרכו ואת עסקיו בתמימות ובישרות, ושומר 
את עיניו בקדושה, וזכה לראות ברכה רבה בעסקיו, כן יתן 

ה' וכה יוסיף.
הושרשה  כיצד  השיחים,  אחד  תחת  ממנו  שאלתי  כאשר 
להתרגל  בחיים  דרכו  את  בנה  והיאך  בנפשו,  זו  קדושה 
בשמירה מופלאה זו? – סיפר האיש, שזאת למד עוד בימי 
הישיבות  באחת  ללמוד  הקודש  לארץ  כשהגיע  בחרותו, 
חמד  בחורי  הרבה  כדרך  ת"ו,  שבירושלים  הקדושות 
המתגוררים במדינת הים, ועולים ובאים לקנות את תורתם 

בארץ הקודש.
הערב,  בשעות  סוכות,  המועד  חול  מימי  באחד  והנה 
הגה"צ  הדיין  מרן  בבית  בירושלים,  רבו  פני  לקבל  עלה 
משה,  זכרון  דשכונת  רב  זצוק"ל,  פישר  יעקב  ישראל  רבי 

וראב"ד העדה החרדית.וראב"ד העדה החרדית.
כמידת  לב,  בכל  וקירבו  בשמחה,  קבלו  הצדיק  הרב 
החג,  בענייני  בשיחה  עמו  האריך  המפורסמת.  ענוותנותו 

והתעניין בסדרי לימודיו ומגוריו בארץ הקודש וכו'.
כראות הבחור גודל הטובת עין שנוהג בו הרב, חשב שהנה 
ה',  בדבר  ולשאול  להתייעץ  הכושר,  שעת  לידו  ה'  הזמין 

בשאלה אחת שהציקה לו זה עידן.
יכול  אם  בהססנות,  ושאל  ראשו,  את  הבחור  אפוא  הרכין 
לו  הנחוצה  ומבוכתו,  שאלתו  את  הרב  בפני  להציע  אולי 
הרהר  הצדיק  הרב   – הישיבה.  ולימודי  חייו  דרכי  להמשך 
בשמחת  להשתתף  היום  הוזמנתי  הנה  אמר:  אחר  לרגע, 
פה  הכנסת  מבתי  באחד  עם  ברוב  הנערכת  השואבה,  בית 
להשתתף  ללכת  אני  נצרך  תפקידי  ומתוקף  בירושלים, 
בדרכי  עמדי  להתלוות  בטובך  תואיל  שמא  זו.  בשמחה 
גם  ותזכה  מבוכותיך,  כל  על  לשוחח  נוכל  ובדרך  לשם? 
באותה הזדמנות להשתתף וליהנות בשמחת בית השואבה 

ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ְקדִׁשים ִּתְהיּו וגו'"ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ְקדִׁשים ִּתְהיּו וגו'" (יט, ב). (יט, ב).
 פירש רש"י: "מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה" ע"כ.  פירש רש"י: "מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה" ע"כ. 

'מצות של מצוה''מצות של מצוה'
למאפיית  הגעתי  היום  חצות  אחר  הפסח  חג  למאפיית ערב  הגעתי  היום  חצות  אחר  הפסח  חג  ערב 
המצות במונסי עיר מגוריי כדי לאפות 'מצות מצווה' המצות במונסי עיר מגוריי כדי לאפות 'מצות מצווה' 
והקדמתי  בזמנים  שטעיתי  אלא  שלנו.  החבורה  והקדמתי עם  בזמנים  שטעיתי  אלא  שלנו.  החבורה  עם 
מצות  האופים  ומי  מי  הסתכלתי  בינתיים  מצות בשעה,   האופים  ומי  מי  הסתכלתי  בינתיים  בשעה,  
חבורתו,  בני  עם  מצות  אופה  ומורי  רבי  כי  חבורתו, וראיתי  בני  עם  מצות  אופה  ומורי  רבי  כי  וראיתי 
מהרה  ועד  המצות  את  הוא  אופה  כיצד  מהרה התבוננתי  ועד  המצות  את  הוא  אופה  כיצד  התבוננתי 
הצטרפתי  אתר  על  עובדות,  ידיים  חסרים  כי  הצטרפתי התברר  אתר  על  עובדות,  ידיים  חסרים  כי  התברר 
ההשגחה  על  החבורה  ובני  רבי  לשמחת  ההשגחה לעבודה  על  החבורה  ובני  רבי  לשמחת  לעבודה 
סט  בצורת  גמול  לי  הגישו  האפייה  בגמר  סט המיוחדת.   בצורת  גמול  לי  הגישו  האפייה  בגמר  המיוחדת.  
'מצות מצווה' על עזרתי, לא עשיתי את זה עבור מתן 'מצות מצווה' על עזרתי, לא עשיתי את זה עבור מתן 
'מצות  בקבלת  מיוחדת  מעלה  יש  אבל  בצידה  'מצות שכר  בקבלת  מיוחדת  מעלה  יש  אבל  בצידה  שכר 

מצווה' מהרב.מצווה' מהרב.
יצאתי  שלי  החבורה  בני  עם  האפייה  את  יצאתי כשסיימתי  שלי  החבורה  בני  עם  האפייה  את  כשסיימתי 

מהמאפייה  עם סט כפול של מצות.מהמאפייה  עם סט כפול של מצות.
בבוקר יום טוב ראשון פגשתי חבר טוב מוויליאמסבורג בבוקר יום טוב ראשון פגשתי חבר טוב מוויליאמסבורג 
שבא להתארח במונסי, דרשתי בשלומו  ובין הדברים שבא להתארח במונסי, דרשתי בשלומו  ובין הדברים 
מצות  עם  להתארגן  הספיק  שלא  צער  במעט  מצות סיפר  עם  להתארגן  הספיק  שלא  צער  במעט  סיפר 
עבורו  לארגן  יכול  אני  אם  ושאל  הסדר,  לליל  עבורו מצווה  לארגן  יכול  אני  אם  ושאל  הסדר,  לליל  מצווה 
מצות מצווה עבור ליל הסדר השני (בחו"ל עושים שני מצות מצווה עבור ליל הסדר השני (בחו"ל עושים שני 
סדרים), על אתר הזמנתי אותו לבוא לביתי לקחת את סדרים), על אתר הזמנתי אותו לבוא לביתי לקחת את 
מצות המצווה מהסט הכפול...  השמחה הייתה גדולה מצות המצווה מהסט הכפול...  השמחה הייתה גדולה 

בהשגחת ה' יתברך במוחש ממש...בהשגחת ה' יתברך במוחש ממש...
בעל המעשה: א.ז.בעל המעשה: א.ז.

כפתור ופרחכפתור ופרח
נוחות  לא  הכי  בשעות  שהגיע  מסור  עובד  היה  נוחות הוא  לא  הכי  בשעות  שהגיע  מסור  עובד  היה  הוא 

לעבוד, אם אף אחד לא יכל  להגיעלעבוד, אם אף אחד לא יכל  להגיע
הוא התנדב בין אם זה היה בערב שבת וחג או לפעמים הוא התנדב בין אם זה היה בערב שבת וחג או לפעמים 

במוצאי שבתות וחגים.במוצאי שבתות וחגים.
שבעל  עד  ארוכה  תקופה  בנאמנות  תפקידו  שבעל מילא  עד  ארוכה  תקופה  בנאמנות  תפקידו  מילא 
כורחו נאלץ לעבור לגור בעיר אחרת ומחמת המרחק כורחו נאלץ לעבור לגור בעיר אחרת ומחמת המרחק 

הרב לא יכל יותר לעבוד במפעל.הרב לא יכל יותר לעבוד במפעל.
התרגלו  כולם  בבעיה.  נתקלתי  שעזב  מאחר  התרגלו עתה,  כולם  בבעיה.  נתקלתי  שעזב  מאחר  עתה, 
נוחים,  הלא  בזמנים  לעבודה  זמין  מישהו  שיש  נוחים, לכך  הלא  בזמנים  לעבודה  זמין  מישהו  שיש  לכך 
האחרים  העובדים  על  להפיל  דרך  מצאתי  לא  האחרים וכעת  העובדים  על  להפיל  דרך  מצאתי  לא  וכעת 
על  תבנה  שלא  לאשתי  הודעתי  כבר  המשימה...  על את  תבנה  שלא  לאשתי  הודעתי  כבר  המשימה...  את 
המצאותי בזמנים אלה, כי ככל הנראה אצטרך למלא המצאותי בזמנים אלה, כי ככל הנראה אצטרך למלא 
אמצא  כי  עד  נוחות  הלא  בשעות  החסר  החלל  אמצא את  כי  עד  נוחות  הלא  בשעות  החסר  החלל  את 
התפקיד  את  למלא  צריך  שהייתי  לפני  יום  התפקיד פתרון...  את  למלא  צריך  שהייתי  לפני  יום  פתרון... 
אצלי  שעבד  בחור  היה  הקו  מאחורי  הפלאפון  אצלי צלצל  שעבד  בחור  היה  הקו  מאחורי  הפלאפון  צלצל 
לפני כמה שנים ומאז ניתק קשר. אחרי שיחת נימוסין לפני כמה שנים ומאז ניתק קשר. אחרי שיחת נימוסין 
במילה  ענה  והוא  כיום  עובד  הוא  במה  אותו  במילה שאלתי  ענה  והוא  כיום  עובד  הוא  במה  אותו  שאלתי 
קצת  לעבוד  מעוניין  הוא  אם  שאלתי  קצת אחת "מובטל"  לעבוד  מעוניין  הוא  אם  שאלתי  אחת "מובטל" 
והוא השיב כי הוא מעוניין לעבוד רק כמה שעות פה והוא השיב כי הוא מעוניין לעבוד רק כמה שעות פה 
ושם..  הוא בדיוק התאים לשעות האלו שאף אחד לא ושם..  הוא בדיוק התאים לשעות האלו שאף אחד לא 
חפץ בהם והוא שמח על העבודה בשעות לא שעות...חפץ בהם והוא שמח על העבודה בשעות לא שעות...

בעל המעשה: כ.הבעל המעשה: כ.ה
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המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

אביהם מן הבית השתדל להשיג מעות לנודניא, ודרוכים היו לדעת האיך אכן עלה הדבר בידיו, וכשעזב זה האיש את ביתם אביהם מן הבית השתדל להשיג מעות לנודניא, ודרוכים היו לדעת האיך אכן עלה הדבר בידיו, וכשעזב זה האיש את ביתם 
שאלו את אביהם על כך, אז גילה להם ר' משה כי כלל לא יצא למטרה להשיג מעות, כמותם ידע ועוד איך ידע כי כלל לא שאלו את אביהם על כך, אז גילה להם ר' משה כי כלל לא יצא למטרה להשיג מעות, כמותם ידע ועוד איך ידע כי כלל לא 
שייך מציאות כזאת, אך אמרתי בלבי – המשיך ר' משה - לפחות אעשה את מה שכן ביכולתי, ופניתי לאבי הבחור ודיברתי שייך מציאות כזאת, אך אמרתי בלבי – המשיך ר' משה - לפחות אעשה את מה שכן ביכולתי, ופניתי לאבי הבחור ודיברתי 

על לבו שיסכים להשידוך גם בלי נדוניא יתירה ואכן זכיתי ודברי עשו פירות ונענה לבקשתי. על לבו שיסכים להשידוך גם בלי נדוניא יתירה ואכן זכיתי ודברי עשו פירות ונענה לבקשתי. 
לשמע הדברים נענה אחד מבני הבית ואמר, אבא! השתדלות מעין זו היא ענין של בדיעבד, עליך להתפלל להשי"ת שיהיה לשמע הדברים נענה אחד מבני הבית ואמר, אבא! השתדלות מעין זו היא ענין של בדיעבד, עליך להתפלל להשי"ת שיהיה 

לך מעות כדי לבוא לעזרתם של אלו הפונים לעזרתך! לך מעות כדי לבוא לעזרתם של אלו הפונים לעזרתך! 
דברים אלו היו למורת רוחו של ר' משה, והגיב על כך בחריפות: כל כולך הנך חושב על עצמך, למה אבקש שיהיה לי מעות דברים אלו היו למורת רוחו של ר' משה, והגיב על כך בחריפות: כל כולך הנך חושב על עצמך, למה אבקש שיהיה לי מעות 
כדי לתת? ולמה לא אבקש שיהיו לאלו האנשים די צרכן ולא יצטרכו לבוא אלי כלל וכלל? הנך חפץ בטובת הזולת וכל כך כדי לתת? ולמה לא אבקש שיהיו לאלו האנשים די צרכן ולא יצטרכו לבוא אלי כלל וכלל? הנך חפץ בטובת הזולת וכל כך 

למה? כדי שתהיה אתה הנותן...למה? כדי שתהיה אתה הנותן...
כך  כדי  ועד  אישיות,  נגיעות  מעורבים  הטובים  במעשיו  כי  מרגיש  אינו  שהאדם  לעיל,  להאמור  המחשה  הם  אלו  כך דברים  כדי  ועד  אישיות,  נגיעות  מעורבים  הטובים  במעשיו  כי  מרגיש  אינו  שהאדם  לעיל,  להאמור  המחשה  הם  אלו  דברים 

שמסיח הוא את הדברים לפי תומו, ועל כן מה מאוד נחות להאדם לבקר את מעשיו ובזה יזכה להדבק ביוצרו.שמסיח הוא את הדברים לפי תומו, ועל כן מה מאוד נחות להאדם לבקר את מעשיו ובזה יזכה להדבק ביוצרו.



של בני ירושלים של מעלה, הנודעים בהדר שמחת ריקודיהן 
בחגיגה זו!

שניהם  יצאו  וכך  המפתיעה,  ההצעה  על  מאוד  שמח  הבחור 
הראב"ד  את  המלווה  האמריקאי  התלמיד  הבחור  יחדיו, 
בצעדתם  ירושלים,  של  הקדושים  רחובותיה  אל  הגדול, 
להשתתף באותה שמחת בית השואבה, כשבדרכם ענה הרב 
בנינוחות על כל ספקותיו של הבחור, עד שהתיישרו יפה כל 

ההדורים.
לבי  את  שמשך  מה  עיקר  הבחור,  זה  בפני  העיד  אולם, 
הקדושה  מידת  היא  ארוכה,  דרך  אותה  בכל  והתפעלתי 
הדרך  מחשב  בהיותו  בדרכו,  צדיק  שאחז  היפה  והצניעות 
אחרינא  דרכא  איכא  אם  ובודק  ושקטים,  צדדיים  ברחובות 
בדרך השמורה יותר. ובכל עת הליכתו היה הרב משפיל עיניו 
את  עשה  וכך  הרמב"ן),  באיגרת  (כמ"ש  למעלה  ולבו  לארץ  למטה 

דרכו בהצנע לכת עם ה' אלקיו!
לבי  תוככי  אל  חדר  האיש,  סיים  דרך,  שבאותה  המראה  זה 
כאשר  העיניים!  העיניים!שמירת  שמירת  של  איתנים  יסודות  להעמיד  ונפשי 
נתון  כולו  שכל  הגדול  הרב  אם  בעצמי,  וחומר  קל  נשאתי 
של  אמות  ד'  אם  כי  בעולמו  לו  ואין  השי"ת,  ועבודת  בתורה 
בהלכה  ד'  דבר  להורות  אליו  נשואות  ישראל  ועיני  הלכה, 
בשמירה  קדשו  עיני  את  משמר  כנודע,  וברפואה  ובעצה 
מעליא כזו, גם בעת שהולך במבואותיה הטהורים שבשכונות 
הקטן,  אני  אענה  מה  שערים. –  ומאה  משה  זכרון  הקדושות 
בחור ישיבה פשוט, העומד בתוקף רתיחות הדמים, ומתהלך 
כמה  מנהטן,  יורק  ניו  של  והמזוהמים  הסואנים  ברחובותיה 
בשמירת  עצמי  את  ולגדור  שבעתיים,  להתחזק  אני  צריך 

העיניים?!
נקבע  הקודש,  דרך  אותה  ומאז 
את  לשמר  רבות,  לשנים  בנפשי 
ובכל  עת  בכל  בקדושה  העיניים 
יסודות  שאבתי  ומכאן   – מקום. 
השמירה גם אחר כך בדרכי העסקים 
העולמי  הסחר  שבמרכז  והביזנס... 

של מנהטן!      
[קובץ פרטיות, ו' שבט תשע"ג לפ"ק]

• ~ • ~ •
באחרית ימיו של מחו' מורנו הגה"צ מורנו הגה"צ 
לגור  עבר  זצוק"ל,  קרוזר  זונדל  זצוק"ל,רבי  קרוזר  זונדל  רבי 
רבי  רבי הגאון  הגאון  מחו'  יבלחט"א  בנו  בבית 
באחת  המתגורר  שליט"א,  שליט"א, יוסף  יוסף 
אחר   – שבירושלים.  הק'  השכונות 
'כנסת' 'כנסת'  בשכונת  דר  חייו  ימי  שכל 
ושוק  יפויפו  רחוב  שמאחורי  הרחוקה, 
'מחנה יהודה''מחנה יהודה' [שטעטלאך...]. שם בבית 
קטן ודל היה בעל 'אור החמה''אור החמה' מאיר 

וחסד  ובצדקה  המבורכת,  ובתורתו  בצדקותו  ישראל  לבית 
שהרבה בישראל כידוע. ולאחר שבאחד הימים פרצה חבורת 
יקר,  הון  וגנבו  הדלה  תכולתו  את  רוקנו  הישן,  לביתו  גנבים 
נאלץ לעזוב את ביתו נאוה קודש, ועבר לדור בבית בנו הנ"ל, 

שם קבע את ביתו עד סוף ימיו.
באותם שנים בהם התגורר הצדיק בבית בנו, היו בני המשפחה 
המורחבת נהנים ביותר מאורו של הסבא הגדול, אשר תמיד 
בטובו  עליהם  והזריח  כנודע,  קדשו  פני  על  נסוך  החיוך  היה 

מאור החמ"ה. 
אליו,  הקרוב  נכדו  ההין  נעלים,  ימים  באותם  השיחות  באחד 
לו  שהציקה  אחת  שאלה  הגדול  זקנו  בפני  להציע  וביקש 
אינני  צריך!  אני  וללמוד  היא  תורה  הנה  ואמר:  ופתח  שנים. 
מסוגל להבין, כיצד זה היה הסבא מתגורר שנים רבות באותם 
שטעטלאך, ועשה את דרכו העירה [ברגל] מדי יום ביומו, דרך 
השוק  בסביבות  ובפרט  טובים,  שאינם  במראות  מלא  כידוע  [אשר  יפו?  רחוב 

ההומה].

ולא  בתמיהה,  בו  הביט  נכדו,  שאלת  את  הק'  הסבא  כשמוע 
הבין לשאלה מה זו עושה? והפטיר בפליאה: "און וואס איז די "און וואס איז די 

פראבלעם אין רחוב יפו?"פראבלעם אין רחוב יפו?" [וכי מה הבעיה ברחוב יפו?].
הנכד  בשביל  היתה  הגדול,  הסבא  של  זו  פליאה  הנכד תמיהת  בשביל  היתה  הגדול,  הסבא  של  זו  פליאה  תמיהת 
זקנו,  קדושת  גדול  כראותו   – לשאלתו...  מוחצת  זקנו, תשובה  קדושת  גדול  כראותו   – לשאלתו...  מוחצת  תשובה 
שאינו מבין כלל מהות השאלה, שאף כי עבר בדרכו שם מדי שאינו מבין כלל מהות השאלה, שאף כי עבר בדרכו שם מדי 
בשמירתו  חלילה,  אסורה  ראיה  שום  מעולם  ראה  לא  בשמירתו יום,  חלילה,  אסורה  ראיה  שום  מעולם  ראה  לא  יום, 

הגדולה על קדושת עיניו וטהרתם!הגדולה על קדושת עיניו וטהרתם!
[קונטרס 'טיב המעשיות' מהגה"צ זצוק"ל]

• ~ • ~ •

מרן החזון איש זצוק"ל, החזון איש זצוק"ל, עבר פעם בדרך טיולו היומי ברחובות 
שבת  שבת ליל  ליל  של  מאוחרת  ערב  בשעת  יע"א.  ברק'  'בני  יע"אעיה"ק  ברק'  'בני  עיה"ק 
רבי  הגה"צ  רבי מרן  הגה"צ  מרן  יבלחט"א,  אחותו  בן  אליו  התלווה  קודשקודש, 
ובדרכם  בחרותו,  בימי  אז  שהיה  שליט"א,  קנייבסקי  שליט"אחיים  קנייבסקי  חיים 
שם  [על  איש'  חזון  איש''רחוב  חזון  'רחוב  כיום  הנקרא  המשעול  במעלה  חלפו 
אותו צדיק, מקים עולה של תורה בבני ברק, שבו היה מעון קדשו, ולאחר פטירתו 

הוקם שם ת"ת תשב"ר על טהרת הקודש לעילוי נשמתו]. והנה נעמד החזון 

איש בטיולו, והשתהה קמעא לעונג שבת באויר הצח והרוח 
השי"ת בעולמו, בשביל בריאות ריאותיהם  הנעימה שמשיב 
של עבדיו הצדיקים. – ובעומדו כך בפינת הרחוב, [שם עמד בזמנו 
פרדס גדול, הנקרא 'פרדס ברמן'], השתהה במחשבות קדשו, ולפתע 

ֵּתורה!  דא  שמעקט  ֵּתורה! ס'איז  דא  שמעקט  ס'איז  ואמר:  הגר"ח,  מרן  למלווהו  פנה 
[מריח כאן ריח של תורה!].

איש  החזון  שם  שהגיע  לפני  מה  שזמן  התברר,  מכן  לאחר 
בטיולו, עמדו שם בדיוק באותו מקום, שני בחורים שקדנים 
בני  של  כדרכם  בלימוד  ביניהם  ושוחחו  קדושה,  מישיבה 
תורתם  דברי  פי  הבל  מתוך  וכנראה  הקדושים.  הישיבות 
הצדיק  שם  וכשעבר  מקום,  באותו  הרושם  נשאר  הטהורה, 
לאחר מכן, חש ברוח קדשו בריח התוה"ק שעדיין היה חופף 

באותו המקום!
יד) "זה  (ז,  קהלתקהלת  בספר  האדם  מכל  החכם  לימדנו  כבר  והלא 
לעומת זה עשה האלקים", ובכל מידה ומדרגה שאנו מוצאים 
בקדושה, יש כנגדה גם בהיפך בצד הטומאה כנודע. ואם כן 
כאשר  ההפוכה,  במידה  גם  הנורא  המעשה  זה  מטיב  נלמד 
בעבירה  חלילה  ונכשל  עיר  של  ברחובה  ישראל  איש  מהלך 
ריח  בזה  ממשיך  הוא  הרי  אסורה,  בהסתכלות  או  רח"ל 
דמסאבא  רוחא  טומאה,  של  סרוח 
חלילה, המגשם את העולם בתאוות 
יותר  בזה  שמרבים  וככל  ובחטא! 
מגשמים ומטמאים עוד את העולם, 
לקליפות  ומשכן  מדור  היכל  ובונים 
ה'  בעולם,  שישלטו  ולחיצונים 
זוכים  אנו  שאין  אף   – ישמרנו. 
כתחושת  בזה,  ולחוש  להרגיש 

הצדיקים.
חמש  מרובה  טובה  מידה  חמש ובהיפך,  מרובה  טובה  מידה  ובהיפך, 
ד'  דבר  את  הירא  פעמים,  ד' מאות  דבר  את  הירא  פעמים,  מאות 
והדומה  הכיעור  מן  ומתרחק  והדומה וחרד  הכיעור  מן  ומתרחק  וחרד 
ובכל  שנשמר,  שמירה  בכל  הרי  ובכל לו,  שנשמר,  שמירה  בכל  הרי  לו, 
שעושה  ומצוה  ותפילה  שעושה תורה  ומצוה  ותפילה  תורה 
את  ומזכך  מטהר  הוא  הרי  את בעולם,  ומזכך  מטהר  הוא  הרי  בעולם, 
העולם  ולכל  לו  ומוסיף  העולם העולם,  ולכל  לו  ומוסיף  העולם, 

הרבה קדושה וברכה, אמן.הרבה קדושה וברכה, אמן.
[מתוך שיחה בענייני הקדושה, לקראת זמן 

הקיץ תשע"ג]
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