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ויהי כמצחקויהי כמצחק
מיראת  מאוד  רחוק  שהיה  אחד  לץ  על  מיראת מסופר  מאוד  רחוק  שהיה  אחד  לץ  על  מסופר 
היו  העשירים  מליצנותו,  מתפרנס  והיה  היו שמים  העשירים  מליצנותו,  מתפרנס  והיה  שמים 
מזמינים אותו לבתיהם ולשמחותיהם והיה עושה מזמינים אותו לבתיהם ולשמחותיהם והיה עושה 
אחד  יום  והנה  לו,  משלמים  והיו  ליצנות  אחד מעשי  יום  והנה  לו,  משלמים  והיו  ליצנות  מעשי 
הוזמן לבית אחד מעשירי העיר לארוחת צהריים, הוזמן לבית אחד מעשירי העיר לארוחת צהריים, 
את  ואוכלים  משפחתו  עם  יושב  העשיר  את והיה  ואוכלים  משפחתו  עם  יושב  העשיר  והיה 
יכלתו,  ככל  להצחיקם  משתדל  והלץ  יכלתו, סעודתם,  ככל  להצחיקם  משתדל  והלץ  סעודתם, 
פומיה  פסיק  לא  והלץ  דג  שאכלו  בעת  פומיה ולפתע  פסיק  לא  והלץ  דג  שאכלו  בעת  ולפתע 
עד  בגרונו,  נתקעה  הדג  ועצם  ליצנות  עד מדברי  בגרונו,  נתקעה  הדג  ועצם  ליצנות  מדברי 
שניסו להצילו נפח את נשמתו ומת, העשיר נבהל שניסו להצילו נפח את נשמתו ומת, העשיר נבהל 
הלץ  גופת  את  לקח  הרגו,  שהוא  שיאמרו  הלץ מאוד  גופת  את  לקח  הרגו,  שהוא  שיאמרו  מאוד 
המת והעמידו אצל הדלת של שכנו הרופא, נקש המת והעמידו אצל הדלת של שכנו הרופא, נקש 
בדלת וברח, כשפתח הרופא את הדלת נפל המת בדלת וברח, כשפתח הרופא את הדלת נפל המת 
זמן  האיש  חיכה  שמא  הרופא  נבהל  זמן במדרגות,  האיש  חיכה  שמא  הרופא  נבהל  במדרגות, 
והעמידו  המת  את  הרופא  לקח  בינתיים,  ומת  והעמידו רב  המת  את  הרופא  לקח  בינתיים,  ומת  רב 
איש  וכשראה  כעסן  אחד  חייט  היה  שם  איש ברחוב,  וכשראה  כעסן  אחד  חייט  היה  שם  ברחוב, 
עליו  וזרק  בכעס  יצא  בו,  ומביט  חנותו  מול  וזרק עליו עומד  יצא בכעס  בו,  מול חנותו ומביט  עומד 
נבהל  מת,  נופל  ראהו  והנה  החם,  המגהץ  נבהל את  מת,  נופל  ראהו  והנה  החם,  המגהץ  את 
החייט שהרג אדם, וירא כי אין איש והחזיר אותו החייט שהרג אדם, וירא כי אין איש והחזיר אותו 
עליו  וזרק  אחד  שיכור  שם  עבר  במקומו,  עליו לעמוד  וזרק  אחד  שיכור  שם  עבר  במקומו,  לעמוד 
לקחו  מיד  בגרונו,  הזכוכית  ונכנסה  הבקבוק  לקחו את  מיד  בגרונו,  הזכוכית  ונכנסה  הבקבוק  את 
שהרג  בעבור  למוות  דינו  את  ודנו  השיכור  שהרג את  בעבור  למוות  דינו  את  ודנו  השיכור  את 

אדם.אדם.
הנ"ל  השלושה  התמלאו  דינו,  גזר  הנ"ל כשנתפרסם  השלושה  התמלאו  דינו,  גזר  כשנתפרסם 
בטוח  היה  מהם  אחד  כל  ומצפון,  חרטה  בטוח ברגשי  היה  מהם  אחד  כל  ומצפון,  חרטה  ברגשי 
שלושתם  הגיעו  הלץ,  את  שהרג  היחיד  הוא  שלושתם כי  הגיעו  הלץ,  את  שהרג  היחיד  הוא  כי 
הרג  שהוא  הודה  בנפרד  אחד  וכל  השופט  הרג אל  שהוא  הודה  בנפרד  אחד  וכל  השופט  אל 
את  הבין  חכם  אדם  שהיה  השופט  המת,  את את  הבין  חכם  אדם  שהיה  השופט  המת,  את 
קיבל  הלץ  זה  להם  ואמר  העניינים,  קיבל השתלשלות  הלץ  זה  להם  ואמר  העניינים,  השתלשלות 
וחנק,  הרג  שריפה,  סקילה  משמים,  ענשו  וחנק, את  הרג  שריפה,  סקילה  משמים,  ענשו  את 
שלושתם  את  ושיחרר  לשלום  כולכם  לכו  שלושתם ואתם  את  ושיחרר  לשלום  כולכם  לכו  ואתם 

ואת השיכור.ואת השיכור.
'קומו  להם  ואמר  חתניו  שני  אל  לוט  'קומו כשהגיע  להם  ואמר  חתניו  שני  אל  לוט  כשהגיע 
העיר',  את  ד'  משחית  כי  הזה  המקום  מן  העיר', צאו  את  ד'  משחית  כי  הזה  המקום  מן  צאו 
חתניו',  בעיני  כמצחק  'ויהי  תגובתם?  היתה  חתניו', מה  בעיני  כמצחק  'ויהי  תגובתם?  היתה  מה 
כך  לעשות?  אמורים  שהיו  מה  זה  ממנו,  כך צחקו  לעשות?  אמורים  שהיו  מה  זה  ממנו,  צחקו 
ובגלל  אותך?  להציל  רוצה  כשמישהו  ובגלל מגיבים  אותך?  להציל  רוצה  כשמישהו  מגיבים 
לא  סדום,  מידת  שהיא  הליצנות  במידת  לא שנקטו  סדום,  מידת  שהיא  הליצנות  במידת  שנקטו 
גרועה  כמה  נלמד  זה  מדבר  ומתו,  להינצל  גרועה זכו  כמה  נלמד  זה  מדבר  ומתו,  להינצל  זכו 
היא מידת הליצנות שיכולה להביא את האדם עד היא מידת הליצנות שיכולה להביא את האדם עד 

שערי מוות, ה"י.שערי מוות, ה"י.
 (עפ"י טיב התורה-וירא)(עפ"י טיב התורה-וירא)
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שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

תפילת ליל שבת -מנחה- 15 דק' לפני השקיעה
שחרית של שבת בשעה 8:30 

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

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

האחרון  היה  הנסיון  זה  העקידה,  נסיון  את  אנו  קוראים  זו  האחרון בפרשה  היה  הנסיון  זה  העקידה,  נסיון  את  אנו  קוראים  זו  בפרשה 
והקשה ביותר שעבר על אברהם, ובזה הוברר שלבו שלם עם אלוקיו, והקשה ביותר שעבר על אברהם, ובזה הוברר שלבו שלם עם אלוקיו, 
עוברים  אבינו  אברהם  על  שעברו  הנסיונות  שאלו  מספרים  ידוע  עוברים והנה  אבינו  אברהם  על  שעברו  הנסיונות  שאלו  מספרים  ידוע  והנה 
הנסיון  בנקודת  להתבונן  הראוי  מן  כן  ואם  ישראל,  מזרע  אחד  כל  הנסיון על  בנקודת  להתבונן  הראוי  מן  כן  ואם  ישראל,  מזרע  אחד  כל  על 
הזה בכדי שגם אנו נדע מתי עובר עלינו נסיון מעין זה, כי עצם הידיעה הזה בכדי שגם אנו נדע מתי עובר עלינו נסיון מעין זה, כי עצם הידיעה 
שעומדים אנו בנסיון כעין זה בכוחה לחזק אותנו לעמוד בה, כי על ידה שעומדים אנו בנסיון כעין זה בכוחה לחזק אותנו לעמוד בה, כי על ידה 
מכירים אנו מהו הרצון העליון לעת כזאת, ועל ידה יודעים אנו עד כמה מכירים אנו מהו הרצון העליון לעת כזאת, ועל ידה יודעים אנו עד כמה 
גורמים אנו נחת רוח לבוראנו בהיותינו עומדים בגבורה מול גלי הנסיון.גורמים אנו נחת רוח לבוראנו בהיותינו עומדים בגבורה מול גלי הנסיון.

של  נסיון  לעינינו  מצטייר  שטחית,  בראיה  הנסיון  בזה  אנו  של כשמביטים  נסיון  לעינינו  מצטייר  שטחית,  בראיה  הנסיון  בזה  אנו  כשמביטים 
מסירות נפש, אברהם לא זכה בבנו המובחר כי אם בהיותו בן מאה שנה, מסירות נפש, אברהם לא זכה בבנו המובחר כי אם בהיותו בן מאה שנה, 
שנים ע''ג שנים השתוקק לבן כעין יצחק אשר ימשיך את דרכו לגלות שנים ע''ג שנים השתוקק לבן כעין יצחק אשר ימשיך את דרכו לגלות 
אלוקותו ית' בעולם, וכשזכה בכך לבסוף מצווה אותו הקב''ה להעלותו אלוקותו ית' בעולם, וכשזכה בכך לבסוף מצווה אותו הקב''ה להעלותו 
לעולה, ומשמעותן של דברים אלו הוא לאבד את כל יגיעו עלי אדמות, לעולה, ומשמעותן של דברים אלו הוא לאבד את כל יגיעו עלי אדמות, 
כי מבלעדי יצחק שוב אין המשך קיום לאלו הגילויים שנתגלו בעולם כי מבלעדי יצחק שוב אין המשך קיום לאלו הגילויים שנתגלו בעולם 
על ידו, ענין זה הוא בכלל מסירות נפש, דהיינו למסור כל יגיעו משך על ידו, ענין זה הוא בכלל מסירות נפש, דהיינו למסור כל יגיעו משך 
כל השנים למען ציווי בוראו. וזהו מלבד עצם הדבר שמוכן הוא להמית כל השנים למען ציווי בוראו. וזהו מלבד עצם הדבר שמוכן הוא להמית 
את בנו למען הציווי האלוקי, כי גם בזה מגלה את התבטלותו השלימה את בנו למען הציווי האלוקי, כי גם בזה מגלה את התבטלותו השלימה 

למען כבוד שמו ית'.למען כבוד שמו ית'.
לעומקו  יותר  כשמתבוננים  אך  העצום,  הנסיון  זה  היה  ספק  ללא  לעומקו אכן  יותר  כשמתבוננים  אך  העצום,  הנסיון  זה  היה  ספק  ללא  אכן 
נחשב  למה  להבין  עלינו  ראשית  תמיהות,  כמה  מתעורר  זה  נסיון  נחשב של  למה  להבין  עלינו  ראשית  תמיהות,  כמה  מתעורר  זה  נסיון  של 
דבר זה לנסיון לאברהם אבינו, הלוא אותו צדיק זכה שהקב''ה בעצמו דבר זה לנסיון לאברהם אבינו, הלוא אותו צדיק זכה שהקב''ה בעצמו 
דעתו  על  יעלה  וכי  לבירה,  מנהיג  יש  כי  בחוש  וראה  אליו,  דעתו נתגלה  על  יעלה  וכי  לבירה,  מנהיג  יש  כי  בחוש  וראה  אליו,  נתגלה 
ומה  בוראו.  לציווי  עצמו  ביטל  ספק  שום  ללא  הלוא  ציוויו?  ומה להמרות  בוראו.  לציווי  עצמו  ביטל  ספק  שום  ללא  הלוא  ציוויו?  להמרות 
עבור  ובמים  באש  ללכת  ומזומן  מוכן  כי  אצלו  ראו  כבר  שמלפנים  עבור גם  ובמים  באש  ללכת  ומזומן  מוכן  כי  אצלו  ראו  כבר  שמלפנים  גם 
אביו,  אלילי  כששיבר  זה  היה  כך,  על  שיצטוה  מבלי  גם  בוראו,  אביו, כבוד  אלילי  כששיבר  זה  היה  כך,  על  שיצטוה  מבלי  גם  בוראו,  כבוד 
מבלי להתחשב בגודל הסכנה בה מעמיד את עצמו, וגם בפועל קיבל אז מבלי להתחשב בגודל הסכנה בה מעמיד את עצמו, וגם בפועל קיבל אז 
את ענשו החמור וזרקוהו לכבשן האש, כמובא בחז''ל, ולולא המלאכים את ענשו החמור וזרקוהו לכבשן האש, כמובא בחז''ל, ולולא המלאכים 
שציננו את האש הגדולה היה אז מת על קדושת ה', ואם כן מוטל עלינו שציננו את האש הגדולה היה אז מת על קדושת ה', ואם כן מוטל עלינו 
מסירות  של  זה  נסיון  נחשב  למה  הנוכחי,  הנסיון  של  ענינו  מהו  מסירות להבין  של  זה  נסיון  נחשב  למה  הנוכחי,  הנסיון  של  ענינו  מהו  להבין 

נפש כנסיון הקשה ביותר. נפש כנסיון הקשה ביותר. 
למה  בלבד  נפש  מסירות  של  נסיון  זה  היה  אילו  להבין  עלינו  זאת  למה גם  בלבד  נפש  מסירות  של  נסיון  זה  היה  אילו  להבין  עלינו  זאת  גם 
מייחסים נסיון זה רק לאברהם, הרי מצד אחד היתה כאן ליצחק יותר מייחסים נסיון זה רק לאברהם, הרי מצד אחד היתה כאן ליצחק יותר 
מסירות נפש מאברהם, כי אברהם הסכים לעקוד את בנו, ואילו יצחק מסירות נפש מאברהם, כי אברהם הסכים לעקוד את בנו, ואילו יצחק 
שמביא  כמו  מלאה,  בהסכמה  זאת  ועשה  עצמו,  את  לעקוד  שמביא הסכים  כמו  מלאה,  בהסכמה  זאת  ועשה  עצמו,  את  לעקוד  הסכים 
'ואף  הלשון:  בזה  ח)  (כב,  יחדיו  שניהם  וילכו  הכתוב  מאמר  על  'ואף רש''י  הלשון:  בזה  ח)  (כב,  יחדיו  שניהם  וילכו  הכתוב  מאמר  על  רש''י 
על פי שהבין יצחק שהוא הולך להשחט וילכו שניהם יחדיו בלב אחד' על פי שהבין יצחק שהוא הולך להשחט וילכו שניהם יחדיו בלב אחד' 
ביקש  יצחק  את  אברהם  שעקד  שבשעה  בחז''ל  מובא  כן  וכמו  ביקש עכ"ל,  יצחק  את  אברהם  שעקד  שבשעה  בחז''ל  מובא  כן  וכמו  עכ"ל, 
יצחק מאביו לעקדו היטב באופן שלא יהיה ביכלתו להזיז עצמו בכדי יצחק מאביו לעקדו היטב באופן שלא יהיה ביכלתו להזיז עצמו בכדי 
מצד  מאוד  גדולה  נפש  מסירות  כאן  שהיה  הרי  לטריפה,  יעשה  מצד שלא  מאוד  גדולה  נפש  מסירות  כאן  שהיה  הרי  לטריפה,  יעשה  שלא 

יצחק, ואם כן למה לא מתייחס כל הענין הזה גם לנסיונו של יצחק. יצחק, ואם כן למה לא מתייחס כל הענין הזה גם לנסיונו של יצחק. 
עוד שומה עלינו להבין מה רבותא הוא אצל האבות הקדושים, שמוכנים עוד שומה עלינו להבין מה רבותא הוא אצל האבות הקדושים, שמוכנים 

היו למסירות נפש לבוראם, הלוא רואים אנו כי גם בדורות האחרונים היו למסירות נפש לבוראם, הלוא רואים אנו כי גם בדורות האחרונים 
הסכימו גם הפשוטים שבעם להיהרג על קדושת השם, ודבר זה היא הסכימו גם הפשוטים שבעם להיהרג על קדושת השם, ודבר זה היא 
ההלכה הרווחת בישראל, שעל כל איש ואשה להיות מוכן ומזומן לכך ההלכה הרווחת בישראל, שעל כל איש ואשה להיות מוכן ומזומן לכך 
כי  הדעת  על  היעלה  כן  ואם  החמורות,  הג'  של  נסיון  לפניו  כי כשמזדמן  הדעת  על  היעלה  כן  ואם  החמורות,  הג'  של  נסיון  לפניו  כשמזדמן 
שהתורה  דבר  כי  הדעת  על  יעלה  וכי  כאן,  היה  גרידא  נפש  שהתורה מסירות  דבר  כי  הדעת  על  יעלה  וכי  כאן,  היה  גרידא  נפש  מסירות 

מצווה על הפחות שבפחותים יחשב לנסיון עבור האבות הקדושים?מצווה על הפחות שבפחותים יחשב לנסיון עבור האבות הקדושים?
אלא  כפשוטו,  נפש  מסירות  כאן  היתה  לא  כי  מוכיחים  הדברים  אלא אלו  כפשוטו,  נפש  מסירות  כאן  היתה  לא  כי  מוכיחים  הדברים  אלו 
בנוסף לכך היתה כאן נקודה נוספת, אשר על ידה קיבלו הדברים פנים בנוסף לכך היתה כאן נקודה נוספת, אשר על ידה קיבלו הדברים פנים 
אברהם  בדברי  לעיין  עלינו  זאת  להבין  ובכדי  ביותר,  נעלה  אברהם ומשמעות  בדברי  לעיין  עלינו  זאת  להבין  ובכדי  ביותר,  נעלה  ומשמעות 
מובאים  הדברים  העקידה,  מעשה  על  תמיהתו  את  כשהעלה  מובאים עצמו  הדברים  העקידה,  מעשה  על  תמיהתו  את  כשהעלה  עצמו 
לו  אמר  אבא,  רבי  אמר  וז"ל:  ידעתי,  עתה  כי  בד"ה  יב)  (כב,  לו ברש"י  אמר  אבא,  רבי  אמר  וז"ל:  ידעתי,  עתה  כי  בד"ה  יב)  (כב,  ברש"י 
לי (לעיל  אמרת  אתמול  שיחתי,  את  לפניך  אפרש  לי (לעיל אברהם [להקב''ה]  אמרת  אתמול  שיחתי,  את  לפניך  אפרש  אברהם [להקב''ה] 
כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע, וחזרת ואמרת (שם כב ב) קח נא את כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע, וחזרת ואמרת (שם כב ב) קח נא את 

בנך, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער, עכ"ל.בנך, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער, עכ"ל.
ומזומן  'מוכן  הקשה,  נסיונו  את  בעצמו  אברהם  תיאר  הדברים  ומזומן באלו  'מוכן  הקשה,  נסיונו  את  בעצמו  אברהם  תיאר  הדברים  באלו 
הייתי לקיים את רצונך' – אמר אברהם כלפי הקב''ה – אך כמה וכמה הייתי לקיים את רצונך' – אמר אברהם כלפי הקב''ה – אך כמה וכמה 
בלבולים עמדו בדרכי, והם שניסו להטות אותי מרצונך, ועל אף שהיו בלבולים עמדו בדרכי, והם שניסו להטות אותי מרצונך, ועל אף שהיו 
דבריך פשוטים ומפורשים הייתי צריך לכוף את יצרי כדי לקיימם, כיון דבריך פשוטים ומפורשים הייתי צריך לכוף את יצרי כדי לקיימם, כיון 
שאמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע' היה לו ליצר פתחון פה לומר על שאמרת לי 'כי ביצחק יקרא לך זרע' היה לו ליצר פתחון פה לומר על 
דבריך השניים שאינם כפשוטם, ולדבריו היתה עקידה זו בגדר עבירה דבריך השניים שאינם כפשוטם, ולדבריו היתה עקידה זו בגדר עבירה 
תחושה  מתוך  נפש  במסירות  לעסוק  ביותר,  קשה  היה  זה  נסיון  תחושה ח''ו,  מתוך  נפש  במסירות  לעסוק  ביותר,  קשה  היה  זה  נסיון  ח''ו, 
אך  לך  אמרתי  לעולה'  'העלהו  הקב''ה  השיבו  זה  ועל  עבריין,  אך שהננני  לך  אמרתי  לעולה'  'העלהו  הקב''ה  השיבו  זה  ועל  עבריין,  שהננני 

לא ציוותי לשוחטו, אך ממך העלמתי כוונתי כדי לנסותך ולצרף לבך. לא ציוותי לשוחטו, אך ממך העלמתי כוונתי כדי לנסותך ולצרף לבך. 
אשר  מצוה  כל  דבר  של  לאמיתו  כי  הנסיון,  גודל  מובן  הדברים  אשר ולאור  מצוה  כל  דבר  של  לאמיתו  כי  הנסיון,  גודל  מובן  הדברים  ולאור 
וכמה  כמה  אחת  ועל  נסיון,  בגדר  הוא  כעבירה,  להגדירה  מנסה  וכמה היצר  כמה  אחת  ועל  נסיון,  בגדר  הוא  כעבירה,  להגדירה  מנסה  היצר 
להפוך  אז  מנסה  כשהיצר  נפש,  במסירות  הכרוך  בדבר  להפוך כשמדובר  אז  מנסה  כשהיצר  נפש,  במסירות  הכרוך  בדבר  כשמדובר 
הנסיון  אז  כי  מצווה,  במקום  עבירה  של  דמיון  ולצייר  פיה  על  הנסיון הקערה  אז  כי  מצווה,  במקום  עבירה  של  דמיון  ולצייר  פיה  על  הקערה 
עליו  עוד  המצוה,  לקיום  ההקרבה  בעצם  לו  די  לא  כי  למאוד,  עליו קשה  עוד  המצוה,  לקיום  ההקרבה  בעצם  לו  די  לא  כי  למאוד,  קשה 
אין  לריק,  יגיעו  כל  כי  חששות  המעוררים  הלב  צפונות  עם  אין להתמודד  לריק,  יגיעו  כל  כי  חששות  המעוררים  הלב  צפונות  עם  להתמודד 

לך נסיון קשה מזה. לך נסיון קשה מזה. 
'כי  נאמר  לא  לפניו  כי  יצחק,  של  לנסיונו  זה  נחשב  לא  למה  מובן  'כי גם  נאמר  לא  לפניו  כי  יצחק,  של  לנסיונו  זה  נחשב  לא  למה  מובן  גם 
כאן  התנסה  ההבטחה,  מזה  שידע  אברהם  ורק  זרע'  לך  יקרא  כאן ביצחק  התנסה  ההבטחה,  מזה  שידע  אברהם  ורק  זרע'  לך  יקרא  ביצחק 

בנסיונו הקשה. בנסיונו הקשה. 
נסיונות מעין זה עוברים על כל אחד מישראל, כי כשהאדם יודע את נסיונות מעין זה עוברים על כל אחד מישראל, כי כשהאדם יודע את 
על  לשכר  הוא  ראוי  אכן  רבותא,  כמעט  בזה  אין  לעשות,  עליו  על אשר  לשכר  הוא  ראוי  אכן  רבותא,  כמעט  בזה  אין  לעשות,  עליו  אשר 
זו  מצוה  כי  לומר  ומסיתו  היצר  בא  לפעמים  אך  בוראו,  רצון  זו שקיים  מצוה  כי  לומר  ומסיתו  היצר  בא  לפעמים  אך  בוראו,  רצון  שקיים 
לגרום  עלולים  זה  דבר  עבירה,  אם  כי  אינה  למאוד  עליה  טורח  לגרום שהינו  עלולים  זה  דבר  עבירה,  אם  כי  אינה  למאוד  עליה  טורח  שהינו 
לשוב  עליו  שמא  הוא  חושש  כי  וחזקים,  עזים  נפש  יסורי  לאדם  לשוב לו  עליו  שמא  הוא  חושש  כי  וחזקים,  עזים  נפש  יסורי  לאדם  לו 
אחור ולקבל שכר על הפרישה, אך אז מוטל עליו להבין כי מחשבה זו אחור ולקבל שכר על הפרישה, אך אז מוטל עליו להבין כי מחשבה זו 
הינה בגדר נסיון העקידה, ועליו להמשיך בדרכו ללא חת ומורא, ואחר הינה בגדר נסיון העקידה, ועליו להמשיך בדרכו ללא חת ומורא, ואחר 

שיעשה את שלו יווכח בכך, כי לא היה זה כי אם טענה בדויה מהיצר.שיעשה את שלו יווכח בכך, כי לא היה זה כי אם טענה בדויה מהיצר.
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זכר לחורבןזכר לחורבן
ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  ראוי  א.א.  
על חורבן בית המקדש, אבל התורה והתפלה 

יהיה בשמחה (ס"ג מ"ב סק"י). 
ב.ב.  אח"כ יאמר, אני מאמין באמונה שלימה 
ויחדש  ינחמנו  ברחמיו  אלוקינו  ציון,  בנחמת 

עלינו מלכותו מהרה (ברכ"י ס"ח).
ג. ג.  כתב השל"ה, בכל סעודה יאמר על נהרות 
בהם  אומרים  שאין  בימים  וכן  ובשבת  בבל, 
וגו',  ה'  בשוב  המעלות  שיר  יאמר  תחנון, 
והעיקר שידע מה קאמר, כי אחר כונת הלב 

הן הדברים (מ"ב סקי"א).
יכוין  בוראו,  לפני  להתחנן  המשכים  ד. ד.  
לשעות שמשתנות המשמרות, שהן בשליש 
ולסוף  הלילה,  שלישי  שני  ולסוף  הלילה, 
השעות  באותן  שיתפלל  שהתפילה  הלילה, 

על החורבן ועל הגלות, רצויה (ס"ב).
עבודת ה' בציבורעבודת ה' בציבור

ה. ה.  לא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו 
עושה  שהוא  במצוה  והיינו  השי"ת,  בעבודת 
בודאי  דאז  עליו,  מלעיגים  אדם  ובני  לעצמו 

אין לו לחוש כלל ללעגם (ס"א וביה"ל ד"ה ולא).
ו. ו.  ועכ"פ לא יתקוטט עמהם, מפני שמידת 
להשתמש  ראוי  ואין  מאוד,  מגונה  העזות 
יקנה  כי  הש"י,  בעבודת  ואפילו  כלל,  ממנה 
במקום  שלא  אפילו  עז  להיות  בנפשו  קנין 

עבודתו יתברך (מ"ב סק"ה).
שיש  במקום  עומד  הוא  אם  אבל  ז. ז.  

התורה,  על  המתקוממים  אפיקורסים 
העיר,  בעניני  תקנות  איזה  לעשות  ורוצים 
ופתח  ה',  מרצון  העם  את  יעבירו  ועי"ז 
לשנאתם  מצוה  דבריו,  נשמעו  ולא  בשלום 
מה  בכל  עצתם  ולהפר  עמהם  ולהתקוטט 
ד'  משנאיך  הלא  אמר  ודהמע"ה  שיוכל, 
שנאה  תכלית  אתקוטט,  ובתקוממיך  אשנא 

שנאתים וגו' (ביה"ל ד"ה ולא).
ח. ח.  אם הוא אדם בינוני עומד במקום גדולים, 
לא יתבייש מהם, ללמוד ולעשות המצוה, אך 
בפניהם  שלא  המצוה  לעשות  לו  אפשר  אם 

טוב יותר (מ"ב סק"ו).
שילמדו  בינונים  בפני  עומד  אם  אמנם  ט.ט.  
ממנו, טוב יותר לעשות בפניהם כדי שילמדו 
לשם  לבו  יכוין  אך  כמעשהו,  לעשות  ממנו 

שמים ולא להתפאר חלילה (מ"ב סק"ו).
נטילת ידים שחריתנטילת ידים שחרית

לישן  רוצה  ואינו  משנתו  כשיתעורר  מיד  י. י.  
יטול ידיו אף שנשאר מושכב (מ"ב סק"ב).

יא.יא.  ומכ"ש שלא ילך ארבע אמות בלי נטילת 
ידים, וצריך מאוד ליזהר בזה. ובזוה"ק מפליג 
על  משהה  הוא  כי  למאוד,  בענשו  זה  עבור 

עצמו רוח הטומאה (מ"ב סק"ב).
כד'  ביתא  כולא  אמרינן  זה  דלענין  י"א  יב. יב.  
אם  כי  זה  על  לסמוך  אין  אבל  דמי,  אמות 

בשעת הדחק (מ"ב סק"ב).
עבור  איסור  שום  לעבור  חלילה  ומ"מ  יג. יג.  
עצמו  לעצור  כגון  ידים,  נטילת  חסרון 

חבירו  שהכין  מים  ליקח  או  עי"ז,  מלהשתין 
תיכף  שיתן  לו  שברור  לא  אם  עצמו,  עבור 
תמורתם אחרים ויש שנכשלין בזה (מ"ב סק"ב).

מי  לו  ואין  רחוקים  שהמים  אירע  אם  יד. יד.  
הנפש  מבעלי  קצת  נהגו  אליו,  שיקרבם 
ובשערי  מד"א,  פחות  פחות  שהולכים 
במרוצה,  שילכו  יותר  דעדיף  כתב  תשובה 
כדי שלא להשהות רוח רעה על ידיו (מ"ב סק"ב). 
טו. טו.  ומ"מ ללמוד נראה דאסור קודם שנטל 
(מ"ב  התורה  ברכת  קודם  אסור  ובלא"ה  ידיו 
שאין  בלילה  כשמשכים  אירע  אם  אך  סק"ח), 

רוח  להעביר  כראוי  ג"פ  ידיו  ליטול  מים  לו 
מדברי  לבטל  לו  חלילה  אעפ"כ  הטומאה, 
יטול  אלא  היום,  שיאיר  עד  זה  משום  תורה 
ויברך  דמנקי,  מידי  בכל  ידיו  ינקה  או  מעט 

וילמוד כדין התלמוד והפוסקים (מ"ב סק"ב).
הסדר שאומרים קודם התפילההסדר שאומרים קודם התפילה

כל  קודם  לומר  ליזהר  מאד  נכון  טז.טז.  
המבואר  רצון  היהי  הודאת  תפילות,  ג' 
מודה  יאמר  בשחרית  דהיינו  בירושלמי, 
מאפלה  שהוצאתני  או"א  ה'  לפניך  אני 
לאורה, ובמנחה יאמר מודה אני וכו' שכשם 
שזיכיתני לראות כשהחמה במזרח כך זכיתי 
לראותה במערב, בערבית יאמר יהי רצון כו' 
כן  לאורה  והוצאתני  באפילה  שהייתי  כשם 

תוציאני מאפילה לאורה (ביה"ל שיהא).
קודם  תהלים  דיאמר  (ס"ט)  הלבוש  כתב  יז. יז.  
דלעולם  ועוד  המקטרגים.  להבריח  התפילה 

הוא  ברוך  הקדוש  של  שבחו  אדם  יסדר 
אם  דודאי  וי"א  סק"ח),  ס"ו  (מ"ב  יתפלל  ואח"כ 
לאומרו  יש  ציבור,  דהיינו  בעשרה,  אומרו 
שיאמרו  טוב  היחיד  אבל  התפילה,  קודם 

אחר התפילה (מחה"ש ס"ו סק"ו).
יח.יח.  טוב לומר פרשת העקדה, קודם פרשת 
הקרבנות, והטעם, כדי לזכור זכות אבות בכל 
יצחק  שמסר  כמו  יצרו  להכניע  כדי  וגם  יום, 
ומ"ב  (ס"ה  בשבת  אפילו  לאומרה  ויכול  נפשו, 

סקי"ג).

כדי  והטעם,  המן,  פרשת  לומר  טוב  יט. יט.  
שיאמין שכל מזונותיו באין בהשגחה פרטית, 
לא  והממעיט  העדיף  לא  המרבה  וכדכתיב 
ההשתדלות  ריבוי  שאין  להורות  החסיר, 
מועיל מאומה, ואיתא בירושלמי כל האומר 
יתמעטו  שלא  לו  מובטח  המן  פרשת 
(ס"ה  בשבת  אפילו  לאומרה  ויכול  מזונותיו, 

ומ"ב סקי"ג).

כדי  והטעם,  הדברות,  עשרת  לומר  טוב  כ. כ.  
ויתחזק  סיני  הר  מעמד  יום  בכל  שיזכור 

אמונתו בה' (ס"ה ומ"ב סקי"ג).
כא. כא. עשרת הדברות מותר רק ביחיד, ודוקא 
בתוך  לקבוע  אבל  התפילה  בתוך  שלא 

הברכות, גם ליחיד אסור (ס"ה מ"ב סקט"ז).
כב.  כב.  ואסור לאומרם בציבור, מפני הכופרים 

שיאמרו אין תורה אלא זו (ס"ה מ"ב סקט"ז).
כג. כג.  ובכל אלו, אין די באמירה, אלא שיתבונן 

מה שהוא אומר, ויכיר נפלאות ה' (מ"ב סקי"ג).

עיקר חשיבות האדם בעיני השי"ת 
תלוי במידת התמסרותו לחינוך ילדיותלוי במידת התמסרותו לחינוך ילדיו

שהגדיים  רבן,  בית  של  התינוקות  על  ומביט  עומד  ישראל  שהגדיים עם  רבן,  בית  של  התינוקות  על  ומביט  עומד  ישראל  עם 
שבשמים.  אבינו  רצון  לעשות  כראוי  ושיתחנכו  תיישים  שבשמים. ייעשו  אבינו  רצון  לעשות  כראוי  ושיתחנכו  תיישים  ייעשו 
בית  של  בתינוקות  תלוי  הבאים,  בדורות  שלנו  הקיום  כל  בית שהרי  של  בתינוקות  תלוי  הבאים,  בדורות  שלנו  הקיום  כל  שהרי 
רבן בני דורנו, וגדולי ישראל שיעמדו בעזר ה' בדור הבא, הם בין רבן בני דורנו, וגדולי ישראל שיעמדו בעזר ה' בדור הבא, הם בין 

התינוקות של בית רבן שלפנינו.התינוקות של בית רבן שלפנינו.
בם  מטפלים  תשב"ר,  עם  שעוסקים  שבשעה  לדעת  עלינו  בם לכן  מטפלים  תשב"ר,  עם  שעוסקים  שבשעה  לדעת  עלינו  לכן 
של  העתיד  את  בונים  אנו  בזה  אחריתם,  להיטיב  של ומשתדלים  העתיד  את  בונים  אנו  בזה  אחריתם,  להיטיב  ומשתדלים 
עלינו  הטילה  הקב"ה  אשר  זו,  היא  עצומה  ואחריות  ישראל,  עלינו עם  הטילה  הקב"ה  אשר  זו,  היא  עצומה  ואחריות  ישראל,  עם 

ההורים והמלמדים.ההורים והמלמדים.
והשי"ת האמין בנו וסמך עלינו שנתנהג עם הפיקדונות שהפקיד והשי"ת האמין בנו וסמך עלינו שנתנהג עם הפיקדונות שהפקיד 
בידינו כראוי, והרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ובוודאי נתן בידינו כראוי, והרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ובוודאי נתן 

לנו את הכח והיכולת שנוכל למלא תפקידנו זה.לנו את הכח והיכולת שנוכל למלא תפקידנו זה.
כוחנו  כל  ולהשקיע  הרבה,  להזדרז  עלינו  כבר  בלבד,  זו  כוחנו ומהבנה  כל  ולהשקיע  הרבה,  להזדרז  עלינו  כבר  בלבד,  זו  ומהבנה 
האימהות,  האבות,  לזה  להתמסר  וצריכים  הבא.  הדור  האימהות, בחינוך  האבות,  לזה  להתמסר  וצריכים  הבא.  הדור  בחינוך 
ומטרה  בחורים,  או  לילדים  בסמוך  העומד  אדם  וכל  ומטרה המלמדים  בחורים,  או  לילדים  בסמוך  העומד  אדם  וכל  המלמדים 
אחת לכולם - להשקיע במדרגה הרוחנית שלהם, וגם כאשר אנו אחת לכולם - להשקיע במדרגה הרוחנית שלהם, וגם כאשר אנו 
דואגים למחסורם הגשמי צריכה להיות הכוונה בזה, שכאשר לא דואגים למחסורם הגשמי צריכה להיות הכוונה בזה, שכאשר לא 
באין  ית"ש  הבורא  את  לעבוד  יוכלו  ממילא  מאומה,  להם  באין יחסר  ית"ש  הבורא  את  לעבוד  יוכלו  ממילא  מאומה,  להם  יחסר 

מפריע, וכמו ששנינו (אבות ג, יז): אם אין קמח אין תורה.מפריע, וכמו ששנינו (אבות ג, יז): אם אין קמח אין תורה.
ברום  ולהעמיק  להקדים  עלינו  הבנים,  בחינוך  אנו  ברום וכשעוסקים  ולהעמיק  להקדים  עלינו  הבנים,  בחינוך  אנו  וכשעוסקים 
השי"ת,  לנו  שנתן  האחריות  גודל  ולדעת  הזה,  העסק  השי"ת, מעלת  לנו  שנתן  האחריות  גודל  ולדעת  הזה,  העסק  מעלת 

כשהטיל עלינו את מלאכת חינוך בנינו לתורה ומצוות.כשהטיל עלינו את מלאכת חינוך בנינו לתורה ומצוות.
כאשר נעמוד להתבונן במהלך הדורות, נבחין בסדר הבריאה, איך כאשר נעמוד להתבונן במהלך הדורות, נבחין בסדר הבריאה, איך 
שמדרך העולם שכל דור הוא במדרגה פחותה מהדור שקדם לו, כך שמדרך העולם שכל דור הוא במדרגה פחותה מהדור שקדם לו, כך 

הוא סדר הבריאה שתהיה ירידת הדורות. הוא סדר הבריאה שתהיה ירידת הדורות. (עיין מכות כד, א ברש"י ד"ה בא).(עיין מכות כד, א ברש"י ד"ה בא).
כבני  אנו  כמלאכים  ראשונים  כבני אם  אנו  כמלאכים  ראשונים  אם  ב)  קיב,  ב) (שבת  קיב,  (שבת  חז"ל  שאמרו  חז"ל וכמו  שאמרו  וכמו 
אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו 
רבי  של  כחמורו  ולא  רבי כחמורים  של  כחמורו  ולא  כחמורים 

פנחס בן יאיר.
ועל כן עלינו להזדרז מאד להתייגע כראוי בעבודת ה', שהרי 
כאשר אנו נתעלה יותר, צאצאינו הבאים אחרינו אף אם יהיו 
לפי  צדיקים  להיות  יזכו  זאת  כל  עם  מעמנו,  נמוכה  במדרגה 
היחס של אותו הדור. אבל אם אנו נעמוד במדרגה נמוכה, הרי 
עוד  במדרגה  ונכדינו  מעמנו,  נמוכה  יותר  במדרגה  יהיו  עוד בנינו  במדרגה  ונכדינו  מעמנו,  נמוכה  יותר  במדרגה  יהיו  בנינו 

יותר נמוכה, וכן הלאה פוחת והולך חס ושלום.יותר נמוכה, וכן הלאה פוחת והולך חס ושלום.
נמצא שאחריות עצומה ויקרה עד מאד רובצת על כל אחד מאתנו, נמצא שאחריות עצומה ויקרה עד מאד רובצת על כל אחד מאתנו, 
להשתדל לעלות ולהתעלות הרבה במדרגות התורה והיראה, וכן להשתדל לעלות ולהתעלות הרבה במדרגות התורה והיראה, וכן 
לחנך בנינו בכל לב ונפש, ולא נסתפק במועט. וכשנעשה כן נזכה לחנך בנינו בכל לב ונפש, ולא נסתפק במועט. וכשנעשה כן נזכה 

להמשיך את שושלת הדורות לתפארת אבות ולעטרת זקנים.להמשיך את שושלת הדורות לתפארת אבות ולעטרת זקנים.
******

הקב"ה  בין  כביכול  המתנהלת  שיחה  מתאר  המלך  שלמה  הקב"ה והנה  בין  כביכול  המתנהלת  שיחה  מתאר  המלך  שלמה  והנה 
לי  'הגידה  להשי"ת:  אומרת  ישראל  שכנסת  ישראל.  לי לכנסת  'הגידה  להשי"ת:  אומרת  ישראל  שכנסת  ישראל.  לכנסת 
אהיה  שלמה  בצהרים,  תרביץ  איכה  תרעה  איכה  נפשי  אהיה שאהבה  שלמה  בצהרים,  תרביץ  איכה  תרעה  איכה  נפשי  שאהבה 
כעטיה על עדרי חבריך'כעטיה על עדרי חבריך' (שיר השירים א, ז).  (שיר השירים א, ז). ופירש רש"י: אומרת כנסת ופירש רש"י: אומרת כנסת 
ישראל לפניו כאשה לבעלה: 'הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה' ישראל לפניו כאשה לבעלה: 'הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה' 
- צאנך בין הזאבים הללו אשר הם בתוכם, ואיכה תרביצם בצהרים - צאנך בין הזאבים הללו אשר הם בתוכם, ואיכה תרביצם בצהרים 
בגלות הזה, שהיא עת צרה להם כצהרים שהיא עת צרה לצאן וכו'.בגלות הזה, שהיא עת צרה להם כצהרים שהיא עת צרה לצאן וכו'.
ומשיב הקב"ה לכנסת ישראל: 'אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי ומשיב הקב"ה לכנסת ישראל: 'אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי 
ופירש  הרועים',  משכנות  על  גדיותיך  את  ורעי  הצאן  בעקבי  ופירש לך  הרועים',  משכנות  על  גדיותיך  את  ורעי  הצאן  בעקבי  לך 
רש"י: 'אם לא תדעי לך' - כנסייתי ועדתי – 'היפה בנשים' בשאר רש"י: 'אם לא תדעי לך' - כנסייתי ועדתי – 'היפה בנשים' בשאר 
אומות, איכה תרעי ותינצלי מיד המציקים לך, להיות ביניהם ולא אומות, איכה תרעי ותינצלי מיד המציקים לך, להיות ביניהם ולא 
תורתי  שקבלו  הראשונים,  אבותיך  בדרכי  התבונני  בניך,  תורתי יאבדו  שקבלו  הראשונים,  אבותיך  בדרכי  התבונני  בניך,  יאבדו 

ושמרו משמרתי ומצוותי ולכי בדרכיהם.ושמרו משמרתי ומצוותי ולכי בדרכיהם.
אלו דברים הנוקבים וחודרים חדרי בטן, עד כמה צריך סייעתא דשמיא אלו דברים הנוקבים וחודרים חדרי בטן, עד כמה צריך סייעתא דשמיא 
מיוחדת למען חינוך הבנים בדרך הסלולה מאבותינו הק' דור דור, שלא מיוחדת למען חינוך הבנים בדרך הסלולה מאבותינו הק' דור דור, שלא 
יטו חלילה מדרך הישרה. שכנסת ישראל אומרת לפני הקב"ה, כיצד יטו חלילה מדרך הישרה. שכנסת ישראל אומרת לפני הקב"ה, כיצד 
נוכל לגדל בנינו ולראותם הולכים בדרך הסלולה ללא סטייה קלה ימין נוכל לגדל בנינו ולראותם הולכים בדרך הסלולה ללא סטייה קלה ימין 
או שמאל. ועל זה משיב לנו השי"ת, אשר אם נשכיל להתבונן בדרכי או שמאל. ועל זה משיב לנו השי"ת, אשר אם נשכיל להתבונן בדרכי 

אבותינו הק' ונלך בדרכיהם, נוכל להשיג מטרה נעלית זו.אבותינו הק' ונלך בדרכיהם, נוכל להשיג מטרה נעלית זו.
........

הבה נתבונן מה שכתוב בפרשת וירא, ויאמר אלוקים המכסה אני הבה נתבונן מה שכתוב בפרשת וירא, ויאמר אלוקים המכסה אני 
לנו  יש  זו  בפרשה  וכו'.  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  כי  וכו'  לנו מאברהם  יש  זו  בפרשה  וכו'.  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  כי  וכו'  מאברהם 
לימוד גדול הנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי הנה כאשר הקב"ה בא לימוד גדול הנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי הנה כאשר הקב"ה בא 
למנות את מעלתו וחשיבותו של אברהם אבינו ע"ה אשר בגין כך למנות את מעלתו וחשיבותו של אברהם אבינו ע"ה אשר בגין כך 

מוכרח הוא לגלות לו את סודותיו הפנימיים, ואין באפשרותו להביא מוכרח הוא לגלות לו את סודותיו הפנימיים, ואין באפשרותו להביא 
לאברהם  הדבר  את  יגלה  טרם  ועמורה  סדום  על  הפורענות  לאברהם את  הדבר  את  יגלה  טרם  ועמורה  סדום  על  הפורענות  את 
אהובו, הרי לא היה די בכל מדריגותיו והשגותיו הנעלות והנשגבות.אהובו, הרי לא היה די בכל מדריגותיו והשגותיו הנעלות והנשגבות.
עבור  שדאג  בכך  התבטא  אבינו  אברהם  של  חביבותו  עיקר  עבור אך  שדאג  בכך  התבטא  אבינו  אברהם  של  חביבותו  עיקר  אך 
הדת,  בעיקרי  מאד  גדול  עיקר  הוא  הבנים  חינוך  דענין  בנו,  הדת, חינוך  בעיקרי  מאד  גדול  עיקר  הוא  הבנים  חינוך  דענין  בנו,  חינוך 
וה' יתברך הכיר טובה לאברהם אבינו על כך שהוא מלמד את בניו וה' יתברך הכיר טובה לאברהם אבינו על כך שהוא מלמד את בניו 
בדרך אמת, וכדברי הכתובבדרך אמת, וכדברי הכתוב (בראשית יח, יט) (בראשית יח, יט): 'כי ידעתיו למען אשר יצוה : 'כי ידעתיו למען אשר יצוה 
את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט', את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט', 
ופירש רש"י: 'כי ידעתיו' – לשון חיבה וכו', שהמחבב את האדם ופירש רש"י: 'כי ידעתיו' – לשון חיבה וכו', שהמחבב את האדם 
 – יצוה'  אשר  'למען  'ידעתיו'?  ולמה  ומכירו,  ויודעו  אצלו  – מקרבו  יצוה'  אשר  'למען  'ידעתיו'?  ולמה  ומכירו,  ויודעו  אצלו  מקרבו 

לפי שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי.לפי שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי.
מאת  ואהבה  חיבה  של  גדול  כה  לגילוי  אברהם  שזכה  מה  מאת שכל  ואהבה  חיבה  של  גדול  כה  לגילוי  אברהם  שזכה  מה  שכל 
ה', היה עבור מה שהשקיע בחינוך הבנים, למרות שאברהם אבינו ה', היה עבור מה שהשקיע בחינוך הבנים, למרות שאברהם אבינו 
נתנסה בעשרה נסיונות קשים מנשוא ועמד בהם בגבורה איתנה נתנסה בעשרה נסיונות קשים מנשוא ועמד בהם בגבורה איתנה 
ובמסירות נפש ממש, מכל מקום עיקר חיבתו לפני המקום היתה ובמסירות נפש ממש, מכל מקום עיקר חיבתו לפני המקום היתה 

מחמת חינוך הבנים בניו וביתו אחריו.מחמת חינוך הבנים בניו וביתו אחריו.
ורק  בנו,  לידת  לפני  עדיין  אז  היה  הלא  כי  מבהילים  ורק והדברים  בנו,  לידת  לפני  עדיין  אז  היה  הלא  כי  מבהילים  והדברים 
עכשיו קיבל את ההבטחה שבעוד שנה יוולד לו בן, ואעפ"כ עיקר עכשיו קיבל את ההבטחה שבעוד שנה יוולד לו בן, ואעפ"כ עיקר 
ותשוקתו  שאיפתו  שכל  כך  משום  היה  הקב"ה  בעיני  ותשוקתו חביבותו  שאיפתו  שכל  כך  משום  היה  הקב"ה  בעיני  חביבותו 

היתה לחנך את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ד'.היתה לחנך את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ד'.
הדברים האלו צריכים להוות דרך חיים לכל אחד ואחד, לדעת את הדברים האלו צריכים להוות דרך חיים לכל אחד ואחד, לדעת את 
גודל האחריות המוטלת עליו, והרגשה הזאת צריך שילווה את האדם גודל האחריות המוטלת עליו, והרגשה הזאת צריך שילווה את האדם 
בכל פרט ופרט מסדר יומו, שיחשוב ויתבונן על כל דבר האם יש בכך בכל פרט ופרט מסדר יומו, שיחשוב ויתבונן על כל דבר האם יש בכך 
משום תועלת לחינוך הילדים או שמא ח"ו יוכל להוות מכשול בעדם.משום תועלת לחינוך הילדים או שמא ח"ו יוכל להוות מכשול בעדם.
ילדיו,  לחינוך  שנוגע  במה  שיקולו  עיקר  יהא  וענין  ענין  ילדיו, בכל  לחינוך  שנוגע  במה  שיקולו  עיקר  יהא  וענין  ענין  בכל 
יברר  להתפלל,  כנסת  בית  באיזה  לחשוב  בא  כאשר  יברר ולדוגמא,  להתפלל,  כנסת  בית  באיזה  לחשוב  בא  כאשר  ולדוגמא, 
שהוא  דבר  בכל  וכן  ילדיו,  עבור  המקום  יתאים  האם  שהוא בראשונה  דבר  בכל  וכן  ילדיו,  עבור  המקום  יתאים  האם  בראשונה 
עושה יתבונן בדעתו מה ילמדו בניו ממנו כאשר יראו את הנהגתו, עושה יתבונן בדעתו מה ילמדו בניו ממנו כאשר יראו את הנהגתו, 
ואם יש לו איזה צד שיוכל להוות להם איזשהו השפעה שלילית ואם יש לו איזה צד שיוכל להוות להם איזשהו השפעה שלילית 

ח"ו ישנה מיד את הנהגתו.ח"ו ישנה מיד את הנהגתו.
וענין זה נוגע אף למי שעדיין לא הגיע לפרק חינוך הילדים, וכמו וענין זה נוגע אף למי שעדיין לא הגיע לפרק חינוך הילדים, וכמו 
שראינו בפרשה זו שגילה הקב"ה את גודל אהבתו לאברהם אבינו שראינו בפרשה זו שגילה הקב"ה את גודל אהבתו לאברהם אבינו 
הרי  אשה,  נשא  לא  שעדיין  מי  ואף  בנו.  לו  נולד  לא  שעדיין  הרי אף  אשה,  נשא  לא  שעדיין  מי  ואף  בנו.  לו  נולד  לא  שעדיין  אף 
בבואו לחפש את זיווגו יהא עיקר דאגתו שיוכל לבנות את ביתו בבואו לחפש את זיווגו יהא עיקר דאגתו שיוכל לבנות את ביתו 
לדורותיו  להנחיל  שיוכל  חייו  ומשאת  תשוקתו  שיתמלא  לדורותיו באופן  להנחיל  שיוכל  חייו  ומשאת  תשוקתו  שיתמלא  באופן 

אחריו את דרך ד'.אחריו את דרך ד'.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰מעמי„ בן ˆ„י˜

פירש פירש רש"י ז"ל: רש"י ז"ל: "על 'בית אברהם' לא נאמר, אלא "על 'בית אברהם' לא נאמר, אלא 
'על אברהם', למדנו, כל המעמיד 'על אברהם', למדנו, כל המעמיד 'בן צדיק' 'בן צדיק' כאילו כאילו 

אינו מת" ע"כ.אינו מת" ע"כ.
"תני  מעט:  אחר  בענין  נדרש  "תני   מעט:  אחר  בענין  נדרש  ד)  מט,  ד)(ב"ר  מט,  (ב"ר  ובמדרשובמדרש 
רבי שמעון בן יוחאי אומר, כל מי שיש לו 'בן יגע רבי שמעון בן יוחאי אומר, כל מי שיש לו 'בן יגע 
בתורה',בתורה', כאילו לא מת, שנאמר 'למען הביא ה' על  כאילו לא מת, שנאמר 'למען הביא ה' על 
את  אלא  נאמר,  לא  אליו'  דבר  אשר  את  את אברהם  אלא  נאמר,  לא  אליו'  דבר  אשר  את  אברהם 

אשר דבר ה' עליו" ע"כ.אשר דבר ה' עליו" ע"כ.
מדרגות  ששתי  מדרגות   ששתי  ונו"כ)  כאן  מזרחי  ונו"כ)(עיין  כאן  מזרחי  (עיין  בספרים  בספרים וביארו  וביארו 
שבזה  שונות  דרשות  משני  כאן,  נשנו  שבזה שונות  שונות  דרשות  משני  כאן,  נשנו  שונות 

הפסוק.הפסוק.
נדרש  שזה  נדרש   שזה  צדיק",  צדיק",בן  בן  "המעמיד  רש"י:  בלשון  "המעמיד א)  רש"י:  בלשון  א) 
'על  ולא  אברהם",  "על  דקרא  ברישא  האמור  'על מן  ולא  אברהם",  "על  דקרא  ברישא  האמור  מן 
בית אברהם'. כי הבן הצדיק משפיע על כל הבית בית אברהם'. כי הבן הצדיק משפיע על כל הבית 
ושומר  חי,  עודנו  שאברהם  כמי  שייחשב  ושומר כולו,  חי,  עודנו  שאברהם  כמי  שייחשב  כולו, 

ומצווה את ביתו אחריו.ומצווה את ביתו אחריו.
מן  ונדרש  מן ,  ונדרש  בתורה",  יגע  בתורה""בן  יגע  "בן  המדרש:  בלשון  המדרש: ב)  בלשון  ב) 
ולא  עליו",  דיבר  אשר  דקרא "את  בסיפא  ולא האמור  עליו",  דיבר  אשר  דקרא "את  בסיפא  האמור 
'אשר דיבר אליו', כי ביגיעה בתורה הרי הוא כמו 'אשר דיבר אליו', כי ביגיעה בתורה הרי הוא כמו 
בזכות  דובבות  שפתותיו  כאשר  ממש,  בזכות 'עליו'  דובבות  שפתותיו  כאשר  ממש,  'עליו' 
ישרים  בדרכי  ומהלכים  בתורתו,  העוסקים  הבנים העוסקים בתורתו, ומהלכים בדרכי ישרים הבנים 

וטובים.וטובים.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

טיב המעשהטיב המעשה שלפנינו התרחש לפני שנים מספר,  שלפנינו התרחש לפני שנים מספר, 
בארצות הברית.בארצות הברית.

אחד התושבים היהודים שבעיר אחת רחוקה, אדם אחד התושבים היהודים שבעיר אחת רחוקה, אדם 
אחריו  והותיר  לעולמו,  הלך  גדול,  ועשיר  אחריו חילוני  והותיר  לעולמו,  הלך  גדול,  ועשיר  חילוני 
 10,000,00010,000,000) דולרים!  מיליון  (כעשרה  דולרים!  מיליון  כעשרה  של  של ירושה  ירושה 

.($.($
היו לו לאותו יהודי, בן אחד ובת אחת, ולפני מותו היו לו לאותו יהודי, בן אחד ובת אחת, ולפני מותו 
ירושתו.  חלוקת  סדר  את  פירט  בה  'צוואה',  ירושתו. כתב  חלוקת  סדר  את  פירט  בה  'צוואה',  כתב 
אחרי  יאמר  היחיד  בני  באם  בצוואתו:  כתב  אחרי וכה  יאמר  היחיד  בני  באם  בצוואתו:  כתב  וכה 
'קדיש' במשך כל השנה הראשונה, שלוש פעמים 'קדיש' במשך כל השנה הראשונה, שלוש פעמים 
מיליון  מיליון שמונה  שמונה  בחלקו  יקבל  הרי  וכדין,  כדת  בחלקו ביום  יקבל  הרי  וכדין,  כדת  ביום 
דולר (דולר (8,000,0008,000,000 $), $), והבת תירש את  והבת תירש את שני המיליון שני המיליון 
הבן  יאמר  לא  באם  אך  הבן הנותרים.  יאמר  לא  באם  אך  הנותרים.   ($   ($  2,000,0002,000,000)
את הקדיש מדי יום ביומו, אז תתחלק כל הירושה את הקדיש מדי יום ביומו, אז תתחלק כל הירושה 
מיליון  מיליון חמשה  חמשה  יקבל  אחד  כשכל  ביניהם,  יקבל בשווה  אחד  כשכל  ביניהם,  בשווה 
כתוב  בעתו,  יפה  ערך  הכל  את  כתוב –  בעתו,  יפה  ערך  הכל  את   –  .($   .($  5,000,0005,000,000)
הכסף  עם  הצוואה  את  והפקיד  כמשפט,  הכסף וחתום  עם  הצוואה  את  והפקיד  כמשפט,  וחתום 
על  אחראי  שיהא  מוסמך,  על   אחראי  שיהא  מוסמך,  דין  דיןעורך  עורך  של  של בידיו  בידיו 

מימוש הצוואה ככתבה וכלשונה.מימוש הצוואה ככתבה וכלשונה.
הבן יחיד'ל דנן, למרות היותו גם הוא אדם חילוני הבן יחיד'ל דנן, למרות היותו גם הוא אדם חילוני 
להפסיד...  רצה  לא  כמובן  הכסף  את  כאביו,  לא רצה להפסיד... גמור  גמור כאביו, את הכסף כמובן 
ניו  מפרברי  באחד  ומרוחק  קטן  ביישוב  גר  ניו הוא  מפרברי  באחד  ומרוחק  קטן  ביישוב  גר  הוא 
תיכף  ויחיד.  אחד  כנסת  בית  בו  היה  אשר  תיכף יורק,  ויחיד.  אחד  כנסת  בית  בו  היה  אשר  יורק, 
בית  את  פוקד  הבן  החל  האב,  של  פטירתו  בית לאחר  את  פוקד  הבן  החל  האב,  של  פטירתו  לאחר 
יום  מדי  בלבד!  קדיש  לאמירת  המקומי  יום הכנסת  מדי  בלבד!  קדיש  לאמירת  המקומי  הכנסת 

לומר  שחרית  תפילת  לאחר  בבוקר  הופיע  לומר ביומו  שחרית  תפילת  לאחר  בבוקר  הופיע  ביומו 
ולאחר  מנחה,  תפילת  לאחר  התייצב  וכן  ולאחר קדיש,  מנחה,  תפילת  לאחר  התייצב  וכן  קדיש, 
תפילת מעריב. הוא נכנס אל היכל בית הכנסת אך תפילת מעריב. הוא נכנס אל היכל בית הכנסת אך 
יצא  כשסיים  ותיכף  בלבד,  הקדיש  לאמירת  יצא ורק  כשסיים  ותיכף  בלבד,  הקדיש  לאמירת  ורק 

החוצה.החוצה.
לאורח  המתפללים  התרגלו  קצרה  תקופה  לאורח לאחר  המתפללים  התרגלו  קצרה  תקופה  לאחר 
קדיש  לאמירת  נכנס  מעט...  המשונה  קדיש החדש  לאמירת  נכנס  מעט...  המשונה  החדש 

בלבד, ותיכף בורח החוצה...בלבד, ותיכף בורח החוצה...
היה  לא  למעריב,  מנחה  שבין  הקצרה  היה ההפסקה  לא  למעריב,  מנחה  שבין  הקצרה  ההפסקה 
לבית  ולשוב  לביתו  ללכת  בכדי  פנאי  מספיק  לבית בה  ולשוב  לביתו  ללכת  בכדי  פנאי  מספיק  בה 
הכנסת. לפיכך כשסיים לומר את הקדיש שלאחר הכנסת. לפיכך כשסיים לומר את הקדיש שלאחר 
הכנסת,  בית  שבקדמת  החצר  אל  יצא  הכנסת, מנחה  בית  שבקדמת  החצר  אל  יצא  מנחה 

בהמתנה אל הקדיש הבא.בהמתנה אל הקדיש הבא.
שכבר  כנסת,  בית  שבאותו  שכבר   כנסת,  בית  שבאותו  שליט"א  החשוב  שליט"אהרב  החשוב  הרב 
להשתתף  מעוניין  זה  יהודי  שאין  להבין  להשתתף הספיק  מעוניין  זה  יהודי  שאין  להבין  הספיק 
בכלום... כי אם באמירת הקדיש בלבד, היה יוצא בכלום... כי אם באמירת הקדיש בלבד, היה יוצא 
ליהודי  וקרא  ערבית,  תפילת  לאחר  ערב  ליהודי מדי  וקרא  ערבית,  תפילת  לאחר  ערב  מדי 

שייכנס פנימה לומר את הקדיש'ל שלו.שייכנס פנימה לומר את הקדיש'ל שלו.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

העשיר  של  יחידה  הבת  האחות,  ישבה  העשיר מנגד  של  יחידה  הבת  האחות,  ישבה  מנגד 
עומד  אמנם  אם  אחיה,  אחר  ועקבה  עומד הנפטר,  אמנם  אם  אחיה,  אחר  ועקבה  הנפטר, 
שלוש  קדיש  באמירת  המבוקש,  בתנאי  שלוש הוא  קדיש  באמירת  המבוקש,  בתנאי  הוא 
מדובר  שכן  בצוואה,  שנרשם  כפי  ביום,  מדובר פעמים  שכן  בצוואה,  שנרשם  כפי  ביום,  פעמים 
דולר  מיליון  שלוש  של  בהפסד  מבחינתה  של היה  בהפסד  מבחינתה  היה 
היא  כך  לצורך   – ותקילין!  טבין  היא   כך  לצורך   – ותקילין!  טבין   ($  ($  3,000,0003,000,000)
שכרה את שירותיו של שכרה את שירותיו של 'בלש פרטי', 'בלש פרטי', שהחל לעקוב שהחל לעקוב 
בחשאי אחר האח מדי יום, לראות אם אכן מקיים בחשאי אחר האח מדי יום, לראות אם אכן מקיים 

הוא את חלקו בצוואה.הוא את חלקו בצוואה.
פרט  לאחות  הבלש  גילה  מעקב,  ימי  כמה  פרט לאחר  לאחות  הבלש  גילה  מעקב,  ימי  כמה  לאחר 
מעניין, שלקראת הקדיש השלישי הנאמר בכל יום מעניין, שלקראת הקדיש השלישי הנאמר בכל יום 
לקרוא  החצר  אל  הכנסת  בית  רב  יוצא  ערב,  לקרוא בעת  החצר  אל  הכנסת  בית  רב  יוצא  ערב,  בעת 
מסתבר,  הקדיש. –  את  לומר  פנימה,  שייכנס  מסתבר, לבן  הקדיש. –  את  לומר  פנימה,  שייכנס  לבן 
הוסיף החוקר הממולח והמנוסה, שאם יימנע הרב הוסיף החוקר הממולח והמנוסה, שאם יימנע הרב 
מיוזמה זו, ולא יקרא לאיש, הרי לא יידע מתי הוא מיוזמה זו, ולא יקרא לאיש, הרי לא יידע מתי הוא 
זמן התפילה... וכך יפסיד את הקדיש השלישי של זמן התפילה... וכך יפסיד את הקדיש השלישי של 

תפילת מעריב!תפילת מעריב!
בפניו  וטענה  הרב,  אל  להתקשר  מיהרה  בפניו הבת  וטענה  הרב,  אל  להתקשר  מיהרה  הבת 
מיליוני  של  להפסד  בעקיפין  לה  גורם  מיליוני שהוא  של  להפסד  בעקיפין  לה  גורם  שהוא 
כוונת  שאין  וברור  מוכח  שהדבר  ובהיות  כוונת דולרים!  שאין  וברור  מוכח  שהדבר  ובהיות  דולרים! 
הבן לתפילה כלל, כי אם אל הממון חשקו... למה הבן לתפילה כלל, כי אם אל הממון חשקו... למה 
לו לקרוא את האיש פנימה לומר את הקדיש, הלא לו לקרוא את האיש פנימה לומר את הקדיש, הלא 
עדיף שיישב הרב מן הצד ולא יתערב בענין גורלי עדיף שיישב הרב מן הצד ולא יתערב בענין גורלי 
או  לזה  מיליונים  כמה  של  הכרעה  בו  שיש  או כזה,  לזה  מיליונים  כמה  של  הכרעה  בו  שיש  כזה, 

לזו!לזו!
אמירת  חלילה  שתתבטל  הסכים  לא  הרב  אמירת אך  חלילה  שתתבטל  הסכים  לא  הרב  אך 
הציעה  כן  כי  בראותה  לה.  שמע  ולא  הציעה הקדיש,  כן  כי  בראותה  לה.  שמע  ולא  הקדיש, 
שעתידה  מה  מתוך  הגון  סכום  לרב  שעתידה האחות  מה  מתוך  הגון  סכום  לרב  האחות 

להרוויח... עבור הוצאות הישיבה שבנשיאותו.להרוויח... עבור הוצאות הישיבה שבנשיאותו.

"למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך "למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך 
ה' וגו', למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו" ה' וגו', למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו" 

(יח – יט).(יח – יט).

"ביקורת גבולות"  "ביקורת גבולות"  
לקראת הטיסה של אבא לחו''ל לתקופה ממושכת לקראת הטיסה של אבא לחו''ל לתקופה ממושכת 
המזוודות  באריזת  לעזור  הקטן  בני  עם  המזוודות באתי  באריזת  לעזור  הקטן  בני  עם  באתי 

והתארגנויות אחרונות לקראת הטיסה.והתארגנויות אחרונות לקראת הטיסה.
בני הקטן שאל שאלות רבות אודות המטוס ודרך בני הקטן שאל שאלות רבות אודות המטוס ודרך 
מעופו כשבין היתר הסברתי לו על כרטיס הטיסה מעופו כשבין היתר הסברתי לו על כרטיס הטיסה 

הנצרך לנסיעה וכן אודות הדרכון...הנצרך לנסיעה וכן אודות הדרכון...
כל  את  לראות  וביקש  התעוררה  כל סקרנותו  את  לראות  וביקש  התעוררה  סקרנותו 
דחיתי  האחרון  הרגע  של  הלחץ  בגלל  דחיתי המסמכים,  האחרון  הרגע  של  הלחץ  בגלל  המסמכים, 
סבא  לסבא,  ופנה  ויתר  לא  הוא  אך  בקשתו  סבא את  לסבא,  ופנה  ויתר  לא  הוא  אך  בקשתו  את 
הסביר לו שהכל כבר ארוז בתיק היד ותיכף המונית הסביר לו שהכל כבר ארוז בתיק היד ותיכף המונית 
מגיעה לאוספו וכשיחזור ישמור הכל ויראה לו את מגיעה לאוספו וכשיחזור ישמור הכל ויראה לו את 

כל מבוקשו ברוגע.כל מבוקשו ברוגע.
אלא שהילד בן השש שבדרך כלל ממושמע ומבין, אלא שהילד בן השש שבדרך כלל ממושמע ומבין, 
שאלה  סבתא  בצד,  לבכות  והחל  נרגע  לא  שאלה הפעם  סבתא  בצד,  לבכות  והחל  נרגע  לא  הפעם 
אותו אודות בכיו והוא השיב לסבתא שהוא רוצה אותו אודות בכיו והוא השיב לסבתא שהוא רוצה 
לראות את הדרכון וכרטיס הטיסה, סבתא לא יכלה לראות את הדרכון וכרטיס הטיסה, סבתא לא יכלה 
לעמוד מול בכיו של הנכד וביקשה מסבא למרות לעמוד מול בכיו של הנכד וביקשה מסבא למרות 
הלחץ להראות לו לרגע את מבוקשו, בלית ברירה הלחץ להראות לו לרגע את מבוקשו, בלית ברירה 
הטיסה  כרטיס  את  שלף  היד  תיק  את  סבא  הטיסה פתח  כרטיס  את  שלף  היד  תיק  את  סבא  פתח 
רוקן  הוא  מצא,  לא  הדרכון  את  אך  לילד  רוקן והראה  הוא  מצא,  לא  הדרכון  את  אך  לילד  והראה 
את כל התיק והדרכון איננו, בדק בחליפה וגם שם את כל התיק והדרכון איננו, בדק בחליפה וגם שם 
ממושכים  חיפושים  אחרי  שבסוף  עד  נמצא.  ממושכים לא  חיפושים  אחרי  שבסוף  עד  נמצא.  לא 
את  מצאו  בחוץ  צופר  כבר  המונית  נהג  את כאשר  מצאו  בחוץ  צופר  כבר  המונית  נהג  כאשר 

הדרכון בחליפה אחרת אותה השאיר בארון.  הדרכון בחליפה אחרת אותה השאיר בארון.  
בעל המעשה: ב.ר.י.בעל המעשה: ב.ר.י.

אורחים חלופייםאורחים חלופיים
אותי  עדכנה  שבת  בליל  הכנסת  מבית  אותי ביציאתי  עדכנה  שבת  בליל  הכנסת  מבית  ביציאתי 

בתי כי האור במקרר נשאר דולק.בתי כי האור במקרר נשאר דולק.
סיבה  אין  כי  שהורה  הרב  את  שאלתי  סיבה תיכף  אין  כי  שהורה  הרב  את  שאלתי  תיכף 
בלי  ואסתדר  האור  לכיבוי  גוי  להביא  בלי מוצדקת  ואסתדר  האור  לכיבוי  גוי  להביא  מוצדקת 

המקרר בשבת.המקרר בשבת.
השולחן  על  ערוכים  כבר  היו  והחלות  היין  השולחן ב''ה  על  ערוכים  כבר  היו  והחלות  היין  ב''ה 

מערב שבת ובשמחה ניגשנו לקדש על היין.מערב שבת ובשמחה ניגשנו לקדש על היין.
מסבים  הסלטים  אשתי  שעבור  יודע  שאני  מסבים מכיוון  הסלטים  אשתי  שעבור  יודע  שאני  מכיוון 
לה עונג שבת יותר מכל שאר המאכלים ועתה הם לה עונג שבת יותר מכל שאר המאכלים ועתה הם 
כלואים במקרר, ניגשתי לשכן וביקשתי מעט מעט כלואים במקרר, ניגשתי לשכן וביקשתי מעט מעט 

משני סוגי סלט. משני סוגי סלט. 
בפתח  בדלת  דפיקות  נשמעו  דקות  כמה  בפתח כעבור  בדלת  דפיקות  נשמעו  דקות  כמה  כעבור 
עמד השכן עם מגש מלא בסלטים מכל טוב עוד עמד השכן עם מגש מלא בסלטים מכל טוב עוד 
אך  לדחותו  ניסיתי  במקרר.  לי  שהיה  ממה  אך יותר  לדחותו  ניסיתי  במקרר.  לי  שהיה  ממה  יותר 
שברגע  אורחים  הזמין  כי  והסביר  התעקש  שברגע הוא  אורחים  הזמין  כי  והסביר  התעקש  הוא 
שפע  עם  נשאר  והוא  בואם  את  ביטלו  שפע האחרון  עם  נשאר  והוא  בואם  את  ביטלו  האחרון 
סלטים ואוכל שאין לו מה לעשות איתם גם כך...סלטים ואוכל שאין לו מה לעשות איתם גם כך...

בעל המעשה: מ.ב.ה.בעל המעשה: מ.ב.ה.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
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סיפורי השגחה פרטית
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להתייעץ  הגאון  הרב  אפוא  להתייעץ הלך  הגאון  הרב  אפוא  הלך 
בנידון עם אחד מגדולי הדור, ולאחר בנידון עם אחד מגדולי הדור, ולאחר 
אותו  פסק  ראש  בכובד  בענין  אותו שדנו  פסק  ראש  בכובד  בענין  שדנו 
גודל  היטב  ידוע  ולנו  שהיות  גודל גדול,  היטב  ידוע  ולנו  שהיות  גדול, 
גדולה  טובה  וכמה  הקדיש,  גדולה מעלת  טובה  וכמה  הקדיש,  מעלת 
הרבה  כמבואר  הנשמה,  עבור  בו  הרבה יש  כמבואר  הנשמה,  עבור  בו  יש 
בספרים. לפיכך אין לנו למנוע אותה בספרים. לפיכך אין לנו למנוע אותה 
לבן  לקרוא  להמשיך  ועליו  לבן טובה,  לקרוא  להמשיך  ועליו  טובה, 

פנימה לאמירת הקדיש.פנימה לאמירת הקדיש.
ארוכה,  תקופה  הבן  המשיך  ארוכה, כך  תקופה  הבן  המשיך  כך 
אדוקה  בשמירה  היטב  אדוקה והחזיק  בשמירה  היטב  והחזיק 
את  להבטיח  כדי  הקדיש,  את באמירת  להבטיח  כדי  הקדיש,  באמירת 

שכרו הגדול!שכרו הגדול!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

יום אחד לאחר התפילה, כשברך הרב יום אחד לאחר התפילה, כשברך הרב 
הביע  טוב',  'ערב  בברכת  האיש  הביע את  טוב',  'ערב  בברכת  האיש  את 
והוסיף,  הרב.  בפני  תודה  ברכת  והוסיף, הבן  הרב.  בפני  תודה  ברכת  הבן 

שמציקה לו מעט שאלה קטנה: שמציקה לו מעט שאלה קטנה: 
כיצד זה מטריח הרב את עצמו כל ערב לצאת במיוחד כיצד זה מטריח הרב את עצמו כל ערב לצאת במיוחד 
כאן  שיש  גם  מה  לקדיש?  להיכנס  לי  לקרוא  כאן כדי  שיש  גם  מה  לקדיש?  להיכנס  לי  לקרוא  כדי 
אולי אף מעט זלזול בכבוד הרב ובכבוד בית הכנסת, אולי אף מעט זלזול בכבוד הרב ובכבוד בית הכנסת, 
כאשר אין אני משתתף בתפילות עצמם כלום... וגם כאשר אין אני משתתף בתפילות עצמם כלום... וגם 
אינני  השיעור  את  מוסר  כשהרב  למעריב  מנחה  אינני בין  השיעור  את  מוסר  כשהרב  למעריב  מנחה  בין 

משתתף... האם הרב לא נעלב מהתנהגותי? משתתף... האם הרב לא נעלב מהתנהגותי? 
הרב פתח פיו בחכמה, וכשהחיוך אינו מש משפתיו הרב פתח פיו בחכמה, וכשהחיוך אינו מש משפתיו 
עמנו  משתתף  שאינך  מכך  שנפגעתי  האמת,  עמנו אמר:  משתתף  שאינך  מכך  שנפגעתי  האמת,  אמר: 
כל  כי  מאוד!  לנו  חסר  אתה  ובשיעור,  כל בתפילה  כי  מאוד!  לנו  חסר  אתה  ובשיעור,  בתפילה 
בין  אם  והרי  תורה.  של  באורה  נופך  מוסיף  בין יהודי  אם  והרי  תורה.  של  באורה  נופך  מוסיף  יהודי 
תישאר  שלא  מדוע  הכנסת,  בבית  אתה  נמצא  תישאר כך  שלא  מדוע  הכנסת,  בבית  אתה  נמצא  כך 
בענין  לשאלתך  ברם   – ולשיעור?  לתפילה  בענין בפנים  לשאלתך  ברם   – ולשיעור?  לתפילה  בפנים 
והיות  הדברים!  שני  בין  כלל  מקשר  אינני  והיות טרחתי,  הדברים!  שני  בין  כלל  מקשר  אינני  טרחתי, 
הקדיש  אמירת  חשיבות  בגודל  אני  ומאמין  הקדיש שיודע  אמירת  חשיבות  בגודל  אני  ומאמין  שיודע 
שלך, לעילוי נשמתו של אביך הנגיד זכרונו לברכה. שלך, לעילוי נשמתו של אביך הנגיד זכרונו לברכה. 
– כאשר מקפידים שלומי אמוני ישראל בכל הדורות – כאשר מקפידים שלומי אמוני ישראל בכל הדורות 
שלא להפסיד אף קדיש אחד בשנת האבל! – לפיכך שלא להפסיד אף קדיש אחד בשנת האבל! – לפיכך 
שווה היא טרחתי, לצאת החוצה בכל יום ולהכניסך שווה היא טרחתי, לצאת החוצה בכל יום ולהכניסך 

לאמירת הקדיש.לאמירת הקדיש.
צורת  כל  וכן  ובענווה,  בחן  שנאמרו  הללו  צורת הדברים  כל  וכן  ובענווה,  בחן  שנאמרו  הללו  הדברים 
לב  על  השפיעו  אליו,  הרב  של  וגישתו  לב הנהגתו  על  השפיעו  אליו,  הרב  של  וגישתו  הנהגתו 
מאוד  עד  רחוק  היה  ומעולם  שמאז  אף  ועל  מאוד האיש.  עד  רחוק  היה  ומעולם  שמאז  אף  ועל  האיש. 
מן התורה ומן המצוה, לאחר תקופה ארוכה שנכנס מן התורה ומן המצוה, לאחר תקופה ארוכה שנכנס 
תפילת  ובהשפעת  ה',  לבית  ביום  פעמים  תפילת שלוש  ובהשפעת  ה',  לבית  ביום  פעמים  שלוש 
הקדיש שאמר כל העת: הקדיש שאמר כל העת: "יתגדל ויתקדש שמיה רבא "יתגדל ויתקדש שמיה רבא 
לפתע  החל   – הרב.  עם  שיחתו  בעקבות  וכן  לפתע ,  החל   – הרב.  עם  שיחתו  בעקבות  וכן  וכו'"וכו'", 
היהודי לשנות את מנהגו, הוא כבר לא ברח החוצה היהודי לשנות את מנהגו, הוא כבר לא ברח החוצה 

גם  הכנסת,  בבית  לשבת  ונשאר  התפילה...  גם בשעת  הכנסת,  בבית  לשבת  ונשאר  התפילה...  בשעת 
בזמן השיעור היומי שבין מנחה למעריב.בזמן השיעור היומי שבין מנחה למעריב.

ודברים,  אומר  בלא  במקומו  נטוע  ישב  רק  ודברים, מתחילה  אומר  בלא  במקומו  נטוע  ישב  רק  מתחילה 
בית  ובכבוד  הרב,  של  בכבודו  לפגוע  שלא  בית כדי  ובכבוד  הרב,  של  בכבודו  לפגוע  שלא  כדי 
ויותר  יותר  להבין  גם  החל  הזמן  עם  אבל  ויותר הכנסת.  יותר  להבין  גם  החל  הזמן  עם  אבל  הכנסת. 
את הדברי תורה שמסר הרב בשיעורו, הוא למד גם את הדברי תורה שמסר הרב בשיעורו, הוא למד גם 
אט  אט  הכנסת.  שבבית  התפילות  סדר  את  אט להכיר  אט  הכנסת.  שבבית  התפילות  סדר  את  להכיר 
השתנתה השקפתו מקצה לקצה, הוא התקרב יותר השתנתה השקפתו מקצה לקצה, הוא התקרב יותר 
ולא  הקדושה,  ולתורתו  שבשמים  אבינו  אל  ולא ויותר  הקדושה,  ולתורתו  שבשמים  אבינו  אל  ויותר 

יצאה אותה שנה עד שנעשה בעל תשובה גמור! יצאה אותה שנה עד שנעשה בעל תשובה גמור! 
שאכן  שהוכח  לאחר  החודש,  י"א  סיום  עם  שאכן כמובן  שהוכח  לאחר  החודש,  י"א  סיום  עם  כמובן 
קדיש  שום  הפסיד  ולא  הצוואה,  בתנאי  האיש  קדיש עמד  שום  הפסיד  ולא  בתנאי הצוואה,  האיש  עמד 
את  דין  העורך  של  מידיו  קיבל  שנה,  אותה  את במהלך  דין  העורך  של  מידיו  קיבל  שנה,  אותה  במהלך 
חלקו בירושה, בסך חלקו בירושה, בסך שמונה מיליון דולר! (שמונה מיליון דולר! (8,000,0008,000,000 

.($.($
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

כל  התכנסה  כאשר  הראשון,  היארצייט  בסעודת 
המנוח,  אביהם  זיכרון  את  להעלות  יחדיו  המשפחה 
על  בעקביות  עמידתו  על  אחיה  את  האחות  שיבחה 
ששכרה  וגילתה  שנה.  אותה  כל  במשך  משמרתו, 
במהלך השנה במהלך השנה 'חוקר פרטי','חוקר פרטי', שעקב אחריו כל העת... 
בית  רב  עם  הקשה  שיחתה  על  סיפרה  אפילו  היא 
לאמירת  לו  לקרוא  לחדול  ממנו  ודרישתה  הכנסת, 
אף  היא  לבקשתה,  נענה  לא  הרב  אך   – הקדיש! 
גדול  סכום  של  תרומה  לרב  להציע  שניסת  גילתה 
הרב,  הסכים  לא  לזה  גם  אבל  הישיבה,  עבור  מאוד 

וכך נמצא שלא נפסד אף לא קדיש אחד!וכך נמצא שלא נפסד אף לא קדיש אחד!
האח התרגש מאוד, כשנודע לו עתה גודל מסירותו 

זו  שלא  למענו,  החשוב  הרב  זו של  שלא  למענו,  החשוב  הרב  של 
בכל  לקוראו  לצאת  שטרח  בכל בלבד  לקוראו  לצאת  שטרח  בלבד 
בלחצים  איתן  עמד  גם  אלא  בלחצים ערב,  איתן  עמד  גם  אלא  ערב, 

שהופעלו עליו לחדול ממנהגו זו...שהופעלו עליו לחדול ממנהגו זו...
כשחזר הבעל תשובה דנן לעירו, עלה כשחזר הבעל תשובה דנן לעירו, עלה 
שולחנו  על  והניח  הרב,  של  שולחנו לביתו  על  והניח  הרב,  של  לביתו 
אלף  מאות  אלף שמונה  מאות  שמונה  של  ענק  של תרומת  ענק  תרומת 
המעשר  דמי  המעשר   דמי   ,($  ,($  800,000800,000) (דולר!  דולר! 
בחלקו.  שנפלה  הגדולה  הזכייה  בחלקו. מן  שנפלה  הגדולה  הזכייה  מן 
כאן  שיש  בהטעימו,  זאת  כאן ונימק  שיש  בהטעימו,  זאת  ונימק 
במשימה,  בהצלחתו  גדול  חלק  במשימה, לרב  בהצלחתו  גדול  חלק  לרב 
את  כאן  לתרום  הראוי  מן  את ולכן  כאן  לתרום  הראוי  מן  ולכן 
המעשר-געלט,המעשר-געלט, עבור מוסדות התורה  עבור מוסדות התורה 
מזה  ונעשה  הרב,  של  מזה שבנשיאותו  ונעשה  הרב,  של  שבנשיאותו 

קידוש ה'קידוש ה' גדול בכל הקהילה.  גדול בכל הקהילה. 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

מטיב  למדנו  גברוותא  הלכתא  מטיב כמה  למדנו  גברוותא  הלכתא  כמה 
מידת  בשבח  ראשית  המעשה,  מידת זה  בשבח  ראשית  המעשה,  זה 
באיש,  נזף  שלא  סבלנותו.  וגודל  הרב,  של  באיש, הענווה  נזף  שלא  סבלנותו.  וגודל  הרב,  של  הענווה 
בסבר  קבלו  אדרבה,  אם  כי  חלילה.  הרחיקו  בסבר ולא  קבלו  אדרבה,  אם  כי  חלילה.  הרחיקו  ולא 
פנים יפות, וקרבו לפי דרכו ולפי נפשו. ובעשותו כל פנים יפות, וקרבו לפי דרכו ולפי נפשו. ובעשותו כל 
זאת בנקיות הכוונה לשמה, בלא שום נגיעה ותכלית זאת בנקיות הכוונה לשמה, בלא שום נגיעה ותכלית 
ריווח אישי כל שהוא, ואף וויתר על פרס כספי גבוה, ריווח אישי כל שהוא, ואף וויתר על פרס כספי גבוה, 
בעולם  פירותיהם  של  הגדול,  לשכרו  לבסוף  בעולם וזכה  פירותיהם  של  הגדול,  לשכרו  לבסוף  וזכה 

הזה.הזה.
הקדיש,  של  והשפעתו  כוחו  עוצם  למדנו,  הקדיש, גם  של  והשפעתו  כוחו  עוצם  למדנו,  גם 
בתשובה  ישראל  איש  החזיר  דבר  של  בתשובה שבסופו  ישראל  איש  החזיר  דבר  של  שבסופו 
התפילה  אל  להתקרב  מכוחו  שהחל  אחר  התפילה שלמה!  אל  להתקרב  מכוחו  שהחל  אחר  שלמה! 
ואל התורה הקדושה, שהמאור שבה החזירו למוטב!ואל התורה הקדושה, שהמאור שבה החזירו למוטב!
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 131123131123]
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