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לימוד זכותלימוד זכות
מסופר על הרה''ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"ל, מסופר על הרה''ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"ל, 
שפעם בערב יום הכיפורים לפנות ערב הסתובב אנה שפעם בערב יום הכיפורים לפנות ערב הסתובב אנה 
המתפללים  בפני  מתבונן  והיה  מדרשו,  בבית  המתפללים ואנה  בפני  מתבונן  והיה  מדרשו,  בבית  ואנה 
לפני  שיחם  לשפוך  הכנסת  בבית  עתה  זה  לפני שבאו  שיחם  לשפוך  הכנסת  בבית  עתה  זה  שבאו 
קונם, ניכר היה על פני הרה''ק שתר הוא ומבקש אחר קונם, ניכר היה על פני הרה''ק שתר הוא ומבקש אחר 
אדם מסוים ואינו מוצא, ניגש אליו אחד המתפללים, אדם מסוים ואינו מוצא, ניגש אליו אחד המתפללים, 
וביקש לדעת מה מחפש הרבי לעת כזאת, לתדהמתו וביקש לדעת מה מחפש הרבי לעת כזאת, לתדהמתו 
מצות  שקיים  אחד  אחר  אני  מחפש  הרה''ק:  מצות השיב  שקיים  אחד  אחר  אני  מחפש  הרה''ק:  השיב 
שתיה.  מרוב  שיכור  שנעשה  עד  רב  בהידור  שתיה. היום  מרוב  שיכור  שנעשה  עד  רב  בהידור  היום 
הלוא  הרה''ק,  בפני  האיש  תמה  כזאת?  לעת  הלוא שיכור  הרה''ק,  בפני  האיש  תמה  כזאת?  לעת  שיכור 
כזאת  לעת  להיות  יעיז  ומי  הדין,  מיום  רועדים  כזאת כולם  לעת  להיות  יעיז  ומי  הדין,  מיום  רועדים  כולם 
שתוי יין, ראה, המשיך הלה ואמר, יעקב שיכור הלהוט שתוי יין, ראה, המשיך הלה ואמר, יעקב שיכור הלהוט 
ומתוודה  בפינה  כאן  עומד  הלגימות,  אחר  ומתוודה תדיר  בפינה  כאן  עומד  הלגימות,  אחר  תדיר 
באימה ובחרדה טרם יכנס היום, ובמרחק מה עומד לו באימה ובחרדה טרם יכנס היום, ובמרחק מה עומד לו 
תהילים,  פרקי  בכמה  הדקות  אלו  ומנצל  שיכור  פרקי תהילים, יוסל  אלו הדקות בכמה  ומנצל  יוסל שיכור 

ומי יעיז לעת כזאת לשתות יין לשכרה?ומי יעיז לעת כזאת לשתות יין לשכרה?
ומיד  תיכף  פנה  הדברים,  אלו  את  הרה''ק  ומיד כששמע  תיכף  פנה  הדברים,  אלו  את  הרה''ק  כששמע 
וטרם  נדרי,  כל  לתפילת  ופתחו  הקודש,  ארון  וטרם לעבר  נדרי,  כל  לתפילת  ופתחו  הקודש,  ארון  לעבר 
על  סנגוריא  בדברי  פיו  את  פתח  להתפלל  על התחיל  סנגוריא  בדברי  פיו  את  פתח  להתפלל  התחיל 
ֵיָרֶאה  הזה  היום  עולם,  של  רבונו  באמרו:  ֵיָרֶאה ישראל,  הזה  היום  עולם,  של  רבונו  באמרו:  ישראל, 
מצות  להם  נתת  הזה  היום  ישראל,  בני  מעלת  מצות לפניך  להם  נתת  הזה  היום  ישראל,  בני  מעלת  לפניך 
ואכלו  הזאת  המצוה  את  ניצלו  ואכן  ושתיה,  ואכלו אכילה  הזאת  המצוה  את  ניצלו  ואכן  ושתיה,  אכילה 
ושתו כדת, אך אף על פי כן לא תמצא אחד מהם כלל ושתו כדת, אך אף על פי כן לא תמצא אחד מהם כלל 
עליהם,  הבא  הדין  מיום  הם  חרדים  כולם  יין,  עליהם, שתויי  הבא  הדין  מיום  הם  חרדים  כולם  יין,  שתויי 
נפשם.  על  ולבקש  להתחנן  הכנסת  לבית  באו  נפשם. וכולם  על  ולבקש  להתחנן  הכנסת  לבית  באו  וכולם 
אילו היית נותן לאומות העולם מצוה כעין זה, למלא אילו היית נותן לאומות העולם מצוה כעין זה, למלא 
את  הבארדישובער  סיים   - ושתיה,  באכילה  את נפשם  הבארדישובער  סיים   - ושתיה,  באכילה  נפשם 

מליצתו, - כלום מצאת מנין לעת ערב?...מליצתו, - כלום מצאת מנין לעת ערב?...
זה היה תמיד דרכם של הצדיקים לדורותיהם, שתמיד זה היה תמיד דרכם של הצדיקים לדורותיהם, שתמיד 
להמליץ  וראו  ישראל,  של  במעלתן  והתבוננו  להמליץ חפשו  וראו  ישראל,  של  במעלתן  והתבוננו  חפשו 
עליהם לפני בוראם, ועלינו ללמוד מדרכיהם להתבונן עליהם לפני בוראם, ועלינו ללמוד מדרכיהם להתבונן 

ולהכיר החלק הטוב שנמצא בכל אחד מישראל. ולהכיר החלק הטוב שנמצא בכל אחד מישראל. 
עומדים אנו באלו הימים שבו מתאבלים אנו על חורבן עומדים אנו באלו הימים שבו מתאבלים אנו על חורבן 
את  לתקן  עלינו  בבד  ובד  תפארתינו,  ובית  את ירושלים  לתקן  עלינו  בבד  ובד  תפארתינו,  ובית  ירושלים 
הדברים שגרמו כל זאת, אחד הדברים שגרם כל זאת הדברים שגרמו כל זאת, אחד הדברים שגרם כל זאת 
אהבת  ידי  על  כמובן  היא  ותיקונה  חינם,  שנאת  אהבת היה  ידי  על  כמובן  היא  ותיקונה  חינם,  שנאת  היה 
מתוך  זו  אהבה  לעורר  לנסות  עלינו  כן  אם  מתוך חינם,  זו  אהבה  לעורר  לנסות  עלינו  כן  אם  חינם, 

התבוננות במעלתן של ישראל.התבוננות במעלתן של ישראל.
(מתוך שיחת רבינו – מסעי תשע"ד)(מתוך שיחת רבינו – מסעי תשע"ד)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם (לה, יג)(לה, יג)
בחייו  משה  שהבדיל  פי  על  שאף  מגיד   – מקלט  ערי  שש  ד"ה  בחייו וברש"י  משה  שהבדיל  פי  על  שאף  מגיד   – מקלט  ערי  שש  ד"ה  וברש"י 
שלש ערים בעבר הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע שלש ערים בעבר הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע 

בארץ כנען. בארץ כנען. 
בזה הציווי רואים אנו את רחמיו המרובים של הבורא ית' על ברואיו, כי מן בזה הציווי רואים אנו את רחמיו המרובים של הבורא ית' על ברואיו, כי מן 
הראוי להתבונן על פשר טעמו של זה הלימוד, על מה ציוה השי''ת ככה, הראוי להתבונן על פשר טעמו של זה הלימוד, על מה ציוה השי''ת ככה, 
שנות  י"ד  שעברו  אחר  רק  משה  שהבדיל  השלוש  אלו  קלטו  לא  שנות ולמה  י"ד  שעברו  אחר  רק  משה  שהבדיל  השלוש  אלו  קלטו  לא  ולמה 
כיבוש וחילוק, שרק אז הבדיל יהושע את השלוש שבארץ כנען, והלוא כיבוש וחילוק, שרק אז הבדיל יהושע את השלוש שבארץ כנען, והלוא 
תכלית אלו ההרים היה להציל את הנרדף מיד צורריו המבקשים רעתו, תכלית אלו ההרים היה להציל את הנרדף מיד צורריו המבקשים רעתו, 
ואם כן מן הראוי היה שמיד אחר שייחדם משה לשם כך יהיו קולטים, ואם כן מן הראוי היה שמיד אחר שייחדם משה לשם כך יהיו קולטים, 
אלו  כל  להמתין  הוצרכו  ולמה  ולהגנה,  לקליטה  הנרדפים  אלו  כל  אלו ויזכו  כל  להמתין  הוצרכו  ולמה  ולהגנה,  לקליטה  הנרדפים  אלו  כל  ויזכו 

השנים עד שהשלים יהושע את המצוה והבדיל שלוש הרים נוספים.השנים עד שהשלים יהושע את המצוה והבדיל שלוש הרים נוספים.
דהנה  השוגגים,  אלו  לטובת  רק  היה  זה  דכל  לומר,  יש  אפשר  דהנה ובדרך  השוגגים,  אלו  לטובת  רק  היה  זה  דכל  לומר,  יש  אפשר  ובדרך 
אשר  הגדול  הכהן  מות  עד  בה  'וישב  התורה  ציוותה  אשר   הגדול  הכהן  מות  עד  בה  'וישב  התורה  ציוותה  כה)  לה,  כה)(שם  לה,  (שם  בהמשך בהמשך 
משח אותו בשמן הקודש' ונמצא שאף אם הוכרח הרוצח לנוס אל עיר משח אותו בשמן הקודש' ונמצא שאף אם הוכרח הרוצח לנוס אל עיר 
מקלטו, והוכרח לעזוב את מקום מושבו ואת כל אשר לו בעיר כדי למלט מקלטו, והוכרח לעזוב את מקום מושבו ואת כל אשר לו בעיר כדי למלט 
את נפשו, בכל זאת קיננה תקוה בליבו ששייך אפשרות שיזכה שוב לבוא את נפשו, בכל זאת קיננה תקוה בליבו ששייך אפשרות שיזכה שוב לבוא 
על מקומו בשלום, כי בכל יום ישנה אפשרות שימות הכהן הגדול, ואז על מקומו בשלום, כי בכל יום ישנה אפשרות שימות הכהן הגדול, ואז 

יתן דרור לנפשו.יתן דרור לנפשו.
אך תקוה זו לא היתה שייכת באלו הי''ד שנים, כי בזה הזמן ידעו כולם אך תקוה זו לא היתה שייכת באלו הי''ד שנים, כי בזה הזמן ידעו כולם 
כי לא תהיה כזאת בישראל, כי על אותה מלחמה נצטוה יהושע לשאול כי לא תהיה כזאת בישראל, כי על אותה מלחמה נצטוה יהושע לשאול 
הכהן  אלעזר  ולפני  הכהן   אלעזר  ולפני  כא)  כז,  כא)(לעיל  כז,  (לעיל  למשה  שנאמר  כמו  הכהן  אלעזר  למשה בעצת  שנאמר  כמו  הכהן  אלעזר  בעצת 
יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יבואו הוא וכל ישראל יעמוד ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יבואו הוא וכל ישראל 
אתו וכל העדה. וברש"י שם ד"ה ושאל לו – כשיצטרך לצאת למלחמה. אתו וכל העדה. וברש"י שם ד"ה ושאל לו – כשיצטרך לצאת למלחמה. 
ידעו  המלחמה  בעת  הכהן  אלעזר  בעצת  לשאול  יהושע  שנצטוה  ידעו וכיון  המלחמה  בעת  הכהן  אלעזר  בעצת  לשאול  יהושע  שנצטוה  וכיון 
יסתלק  לא  גמר  לידי  המלחמה  עניני  כל  תבוא  שלא  עוד  כל  כי  יסתלק כולם  לא  גמר  לידי  המלחמה  עניני  כל  תבוא  שלא  עוד  כל  כי  כולם 
בערי  לגלות  ציווי  עליו  היה  אילו  בשגגה  שהרוצח  ונמצא  הכהן,  בערי אלעזר  לגלות  ציווי  עליו  היה  אילו  בשגגה  שהרוצח  ונמצא  הכהן,  אלעזר 
מקלט באלו השנים, לא היה זוכה אפילו לאותה תקוה, וזה לא היה ברצון מקלט באלו השנים, לא היה זוכה אפילו לאותה תקוה, וזה לא היה ברצון 
השי''ת, שתהיה מציאות כזאת, דהיינו שיהיה בר ישראל במצוקה, ולא השי''ת, שתהיה מציאות כזאת, דהיינו שיהיה בר ישראל במצוקה, ולא 
תהיה לו שום אפשרות המביאו לידי תקוה שיש ביכולתו לצאת ממנה. תהיה לו שום אפשרות המביאו לידי תקוה שיש ביכולתו לצאת ממנה. 

ואף שגם אז יכול היה להתנחם שיבוא יום והכהן גדול ימות, אך תהיה זה ואף שגם אז יכול היה להתנחם שיבוא יום והכהן גדול ימות, אך תהיה זה 
רק אחר י''ד שנות הכיבוש, ואין זה מציאות שיכול להיות יום יום ממש, רק אחר י''ד שנות הכיבוש, ואין זה מציאות שיכול להיות יום יום ממש, 
ונמצא שיש פרק זמן שבו יידע זה האיש שאין לו שום דרך לישועה, וזה ונמצא שיש פרק זמן שבו יידע זה האיש שאין לו שום דרך לישועה, וזה 
לא היה ברצון השי''ת שיהיה האדם שרוי בצרה, ולא תהיה לו שום תקוה לא היה ברצון השי''ת שיהיה האדם שרוי בצרה, ולא תהיה לו שום תקוה 

לצאת ממנה אל המרחב. לצאת ממנה אל המרחב. 
אותה  ולעבור  מצוקה  בעת  לעמוד  לאדם  כח  הנותנת  היא  התקוה  אותה כי  ולעבור  מצוקה  בעת  לעמוד  לאדם  כח  הנותנת  היא  התקוה  כי 
וכמה  כמה  האסורים  בבית  כבוש  שהיה  אחד  לי  שסיפר  וכמו  וכמה בשלום,  כמה  האסורים  בבית  כבוש  שהיה  אחד  לי  שסיפר  וכמו  בשלום, 
שנים, שמתוך התקוה שהיתה לו בכל יום שיתכן ויזכה היום להשתחרר שנים, שמתוך התקוה שהיתה לו בכל יום שיתכן ויזכה היום להשתחרר 
עד  מעמד  החזיק  ידה  ועל  תקופה  באותה  וחיזוק  כוח  בו  שהפיחה  עד היא  מעמד  החזיק  ידה  ועל  תקופה  באותה  וחיזוק  כוח  בו  שהפיחה  היא 

שאכן זכה שכבלי ידיו סרו ממנו.שאכן זכה שכבלי ידיו סרו ממנו.
בתורה,  האמורה  הנוראה  התוכחה  של  בעיצומה  גם  אנו  רואים  זה  בתורה, ענין  האמורה  הנוראה  התוכחה  של  בעיצומה  גם  אנו  רואים  זה  ענין 

ח''ו  באם  לבוא  שעלולים  שם  האמורים  הקשים  הדברים  כל  ח''ו שבתוך  באם  לבוא  שעלולים  שם  האמורים  הקשים  הדברים  כל  שבתוך 
יכעיסו את השי''ת, נאמר יכעיסו את השי''ת, נאמר (ויקרא כו, מב)(ויקרא כו, מב) 'וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את  'וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את 
בא  הכתוב  זה  אזכר'  והארץ  אזכר  אברהם  בריתי  את  ואף  יצחק  בא בריתי  הכתוב  זה  אזכר'  והארץ  אזכר  אברהם  בריתי  את  ואף  יצחק  בריתי 
ייסורים  ח''ו  גוזרים  השמים  שמן  אף  על  כי  נחמה,  בטללי  ייסורים להחיותינו  ח''ו  גוזרים  השמים  שמן  אף  על  כי  נחמה,  בטללי  להחיותינו 
מעין אלו, מכל מקום בד בבד צריכים גם כן קירוב וחיזוק שלא יתייאשו מעין אלו, מכל מקום בד בבד צריכים גם כן קירוב וחיזוק שלא יתייאשו 
לגמרי. בבחינת הנאמר לגמרי. בבחינת הנאמר (דברים לב, לט)(דברים לב, לט) מחצתי ואני ארפא. ומצינו כיוצא בזה  מחצתי ואני ארפא. ומצינו כיוצא בזה 
בלבנה שמיעטה הקב"ה, כעונש על שאמרה 'אין שני מלכים משתמשים בלבנה שמיעטה הקב"ה, כעונש על שאמרה 'אין שני מלכים משתמשים 
בכתר אחד', אבל למרות כן 'הרבה צבאיה להפיס דעתה' בכתר אחד', אבל למרות כן 'הרבה צבאיה להפיס דעתה' (רש"י בראשית א, טז), (רש"י בראשית א, טז), 

שהכוונה בזה לכוכבים הרבים שמאירים בחשכת הלילה.שהכוונה בזה לכוכבים הרבים שמאירים בחשכת הלילה.
גם אחרי התוכחה, מצינו שסיימה התורה בפסוק טוב: 'ואף גם זאת וגו' גם אחרי התוכחה, מצינו שסיימה התורה בפסוק טוב: 'ואף גם זאת וגו' 
שלא  האדם  עצמו  שירגיל  בכך,  לומר  כדי  געלתים',  ולא  מאסתים  שלא לא  האדם  עצמו  שירגיל  בכך,  לומר  כדי  געלתים',  ולא  מאסתים  לא 
ובודאי  ומטיב,  טוב  הוא  כי  בבוראו  בטחונו  וישים  דבר,  משום  ובודאי להישבר  ומטיב,  טוב  הוא  כי  בבוראו  בטחונו  וישים  דבר,  משום  להישבר 
יוצאו אל המרחב. הכלל היוצא מכאן כי גם בעת צרה חפץ השי''ת שלא יוצאו אל המרחב. הכלל היוצא מכאן כי גם בעת צרה חפץ השי''ת שלא 
יאבד האדם תקותו בעת צרה, כי על ידה יזכה להחזיק מעמד ולעבור כל יאבד האדם תקותו בעת צרה, כי על ידה יזכה להחזיק מעמד ולעבור כל 

גל וגל העובר עליו. גל וגל העובר עליו. 
ז''ל  חכמינו  כי  לב,  לשים  עלינו  התקוה,  מעלת  גדול  כמה  שניווכח  ז''ל וכדי  חכמינו  כי  לב,  לשים  עלינו  התקוה,  מעלת  גדול  כמה  שניווכח  וכדי 
שמונה  בברכות  הגדולה  כנסת  אנשי  שטבעו  המטבע  על  ברכה  שמונה הוסיפו  בברכות  הגדולה  כנסת  אנשי  שטבעו  המטבע  על  ברכה  הוסיפו 
ממונם  המוסרים  אלו  את  קיללו  שבו  ולמלשינים,  ברכת  היא  ממונם עשרה,  המוסרים  אלו  את  קיללו  שבו  ולמלשינים,  ברכת  היא  עשרה, 
של ישראל למלכות, שהללו הם בגדר מורידים ולא מעלים, וראויים הם של ישראל למלכות, שהללו הם בגדר מורידים ולא מעלים, וראויים הם 
להגרוע מכל, ולכן קיללו אותם חכמינו ז''ל בהקללה הגרוע ביותר ש'אל להגרוע מכל, ולכן קיללו אותם חכמינו ז''ל בהקללה הגרוע ביותר ש'אל 
והללו  הישועה,  צמיחת  היא  התקוה  עצם  כי  לנו  הרי  להם,  תקוה'  והללו תהי  הישועה,  צמיחת  היא  התקוה  עצם  כי  לנו  הרי  להם,  תקוה'  תהי 

שאינם ראויים לכך הבינו חכמינו שראוי לשלול מהם ברכה זו. שאינם ראויים לכך הבינו חכמינו שראוי לשלול מהם ברכה זו. 
היוצא מדברינו כי מעלת התקוה נחוצה מאוד לכל אדם וראוי לכל אדם היוצא מדברינו כי מעלת התקוה נחוצה מאוד לכל אדם וראוי לכל אדם 
להחזיק בה בכל עת צרה וצוקה, כי רואים אנו דבר זה בחוש, שבכל צרה להחזיק בה בכל עת צרה וצוקה, כי רואים אנו דבר זה בחוש, שבכל צרה 
הבאה על האדם זוכה גם לתקוה מסוימת שיזכה לפדות ורווחה, במדת הבאה על האדם זוכה גם לתקוה מסוימת שיזכה לפדות ורווחה, במדת 
מה רואה הוא את יד ה' החופפת עליו בתוך ההסתר בו הוא שרוי, ועל מה רואה הוא את יד ה' החופפת עליו בתוך ההסתר בו הוא שרוי, ועל 
ידה בכוחו להתחזק שיום יבוא וכל ההסתר בו הוא שרוי כעשן תכלה, וזה ידה בכוחו להתחזק שיום יבוא וכל ההסתר בו הוא שרוי כעשן תכלה, וזה 
הבטחון מוטל על האדם להשריש בלבו, והיא הנותנת כח באדם לעמוד הבטחון מוטל על האדם להשריש בלבו, והיא הנותנת כח באדם לעמוד 

בכל העובר עליו ולצאת אל המרחב. בכל העובר עליו ולצאת אל המרחב. 
וכעין מה שרואים אנו בצרות הכלל, שעליהם מתאבלים אנו ביותר באלו וכעין מה שרואים אנו בצרות הכלל, שעליהם מתאבלים אנו ביותר באלו 
ומבואר  אב'  'מנחם  נקרא  המקדש  בית  נחרב  שבו  החודש  כי  ומבואר הימים,  אב'  'מנחם  נקרא  המקדש  בית  נחרב  שבו  החודש  כי  הימים, 
בספרים הקדושים שרמז יש בדבר, להורותינו כי על אף החורבן הנורא בספרים הקדושים שרמז יש בדבר, להורותינו כי על אף החורבן הנורא 
שאירע אז, עדיין השם יתברך נשאר 'אב' רחום וחנון לישראל, ואהבתו שאירע אז, עדיין השם יתברך נשאר 'אב' רחום וחנון לישראל, ואהבתו 
מרוב  כתוצאה  לנו  נגרם  עצמו  החורבן  ואף  כמקדם,  אלינו  מרוב נמשכת  כתוצאה  לנו  נגרם  עצמו  החורבן  ואף  כמקדם,  אלינו  נמשכת 
על  כעסו  שפך  לכן  אשר  בנים,  על  'אב'  כרחם  שהיא  עלינו  על רחמנותו  כעסו  שפך  לכן  אשר  בנים,  על  'אב'  כרחם  שהיא  עלינו  רחמנותו 

העצים ועל האבנים, כאמור.העצים ועל האבנים, כאמור.
הכל  עובר,  שהוא  והצרות  התלאות  שבכל  ומרגיש  יודע  האדם  הכל וכאשר  עובר,  שהוא  והצרות  התלאות  שבכל  ומרגיש  יודע  האדם  וכאשר 
מתנהל בפיקוחו ובהשגחתו של אבינו אב הרחמן, שהגם שנכנס והתחבא מתנהל בפיקוחו ובהשגחתו של אבינו אב הרחמן, שהגם שנכנס והתחבא 
הפקוחה  השגחתו  לרגע  ָמָׁשה  לא  עדיין  מקום  מכל  בהיכלו,  כביכול –  לרגע השגחתו הפקוחה –  ָמָׁשה  לא  מכל מקום עדיין  – כביכול – בהיכלו, 
עלינו – אזי יש לו 'נחמה' והתחזקות גדולה בכל העובר עליו, עד שאכן עלינו – אזי יש לו 'נחמה' והתחזקות גדולה בכל העובר עליו, עד שאכן 

רואה הוא אמיתת ההשגחה עין בעין. רואה הוא אמיתת ההשגחה עין בעין. 
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כיבוס וגיהוץכיבוס וגיהוץ
באב  תשעה  לאחר  ועד  חודש  מראש  א.א.  
אסור לכבס ולגהץ את בגדיו, אפילו אם אינו 
מפני  באב,  תשעה  לאחר  רק  ללבשם  רוצה 
שנראה כמסיח דעתו מן האבילות (שו"ע תקנ"א 

ס"ג ומ"ב סקכ"א).

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

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

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

ממה שיכבס אז (מבית לוי).
ו.ו.  כתם הניכר בבגד מותר לנקותו במקומו, 

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

הרגיל בכל השנה (שבה"ל ח"י סי' פ"ג). 
ח.ח.  הנוסעים בימים אלו יחד עם משפחתם 

למקום אחר, אע"פ שטרחא גדולה היא להם 
לקחת הרבה בגדים כדי שלא יצטרכו לכבס, 
משום  הכיבוס  שהתירו  מצינו  לא  מ"מ 
טרחא, ולכן חייבים להביא עמו בגדים הרבה 
שיהיה כדי הצורך לכל אלו הימים (הלי"ש פי"ד 

סקכ"א).

אלו  בימים  חבירו  בבית  המתארח  ט.ט.  
במצעים  לישון  יוכל  לא  אם  הרבה  ומצטער 
מותר  מלון,  בבתי  השוהים  וכן  נקיים, 
וטוב  מכובסים,  במצעים  להשתמש  להם 
לכתחילה שיניחו אותם קצת על גבי קרקע, 
לבעל  או  לבעה"ב  להודיע  צריך  מ"מ  אך 
הימים,  בשאר  עבורו  יחליפו  שלא  המלון 
ובדיעבד אם כבר החליפו מותר, אלא שיניחו 

אותם ע"ג קרקע וכנ"ל (מנח"י ח"י סי' מ"ד). 
בגדי קטניםבגדי קטנים

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

מראש חודש, אבל דעת החיי אדם דלצורך 
אלא  מנהגינו  לפי  אף  להחמיר  אין  קטנים 

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

אם הגיעו לגיל חינוך. 
שש  בן  בקטן  להקל  אין  מעשה  ולענין  יב.יב.  
בגדיו  נתלכלכו  כן  אם  אלא  לחינוך,  שהגיע 

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

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

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

שלא יצטרך לכבס (תשוה"נ ח"ב סי' רנ"ח).
הקטן  בגדי  לכבס  אפשר  היה  אם  אף  טז.טז.  
לכבסם  מותר  מ"מ  הימים,  תשעת  לפני 

בתשעת הימים (הליכות אבן ישראל).
שהם  בהם  שמצוי  האף  מטפחות  יז.יז.  
דינם  לשימוש,  ראויים  ואינם  מטונפים 
כבגדי קטנים ומותר לכבסן (שלמת חיים סי' ש"י). 

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

בשבת חזון, ויש שמשנים רק בגד אחד (מ"ב 
סק"ו עיי"ש). 

יט.יט.  ויש שכתבו שעיקר חילוק המנהגים בזה 
הוא מפני שמקדם היו נוהגין ללבוש בשבת 

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

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

האנשים  שאר  כל  אבל  ס"ח).  פי"ד  (הלי"ש 

היתר  שום  להם  אין  בשמחה  המשתתפים 
ללבוש בגדי שבת.

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

ת"ב (הלי"ש פי"ד ס"י). 
עיקר איסור לבישת בגדי שבת  כב. 
הוא על תחילת הלבישה, ולכן אם לבש בגדי 
מיד  לפושטן  א"צ  מילה,  ברית  לכבוד  שבת 
ויכול להשהותן על עצמו, וכן הדין במוצ"ש 
על  רק  האיסור  קבעו  שלא  הבדלה,  אחר 
תחילת הלבישה, שהרי הפשיטה ע"פ הרוב 

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

התבוננות בגודל צער השכינה בגלותה, וחיוב 
ההשתתפות בזהההשתתפות בזה

מארצו,  הוגלה  ישראל  ועם  המקדש  שנחרב  שמאז  הוא  מארצו, ידוע  הוגלה  ישראל  ועם  המקדש  שנחרב  שמאז  הוא  ידוע 
בבית  אשר  כבודה  משכן  ממקום   – כביכול   – שכינה  בבית גלתה  אשר  כבודה  משכן  ממקום   – כביכול   – שכינה  גלתה 
המקדש, והיא מושלכת בעפר ומצטערת צער נורא, ואין מנחם המקדש, והיא מושלכת בעפר ומצטערת צער נורא, ואין מנחם 
על  מאוד  ומתאוננת  בוכה  היא  ולילה  לילה  בכל  ותמיד,  על לה,  מאוד  ומתאוננת  בוכה  היא  ולילה  לילה  בכל  ותמיד,  לה, 
(ג  ברכות  בגמרא  מבואר  הדבר  וכאשר  הגדול,  וצערה  (ג גלותה  ברכות  בגמרא  מבואר  הדבר  וכאשר  הגדול,  וצערה  גלותה 
כל  ועל  הלילה,  הוי  משמרות  שלש  אומר,  אליעזר  'רבי  כל ע"א),  ועל  הלילה,  הוי  משמרות  שלש  אומר,  אליעזר  'רבי  ע"א), 
משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי, שנאמר (ירמיה כה) משמר ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי, שנאמר (ירמיה כה) 
'ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו'.'ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו'.
תיאור נוסף אודות התאוננותה של השכינה הקדושה בגלותה, תיאור נוסף אודות התאוננותה של השכינה הקדושה בגלותה, 
מופיע בשל"ה הק' (מסכת שבועות פרק נר מצוה, ה) המביא מופיע בשל"ה הק' (מסכת שבועות פרק נר מצוה, ה) המביא 
את המעשה הנורא הידוע, שאירע בליל חג השבועות עם הבית את המעשה הנורא הידוע, שאירע בליל חג השבועות עם הבית 
שנתאספו  הקדושה,  וחבורתם  אלקב"ץ  שלמה  והרב  שנתאספו יוסף  הקדושה,  וחבורתם  אלקב"ץ  שלמה  והרב  יוסף 
גדולה  ועלייה  תיקון  בזה  וגרמו  הלילה,  כל  תורה  גדולה ללמוד  ועלייה  תיקון  בזה  וגרמו  הלילה,  כל  תורה  ללמוד 
החברייא  התחילה  שכאשר  כתוב  ושם  העליונים,  החברייא בעולמות  התחילה  שכאשר  כתוב  ושם  העליונים,  בעולמות 
קדישא ללמוד את המשנה הראשונה הופיעה שם רוח הקודש, קדישא ללמוד את המשנה הראשונה הופיעה שם רוח הקודש, 
ונשמע קול מדבר בפי אחד מן החברים הקדושים, והיתה זאת ונשמע קול מדבר בפי אחד מן החברים הקדושים, והיתה זאת 
כדברים  אליהם  דיברה   - כביכול   – אשר  הקדושה  כדברים השכינה  אליהם  דיברה   - כביכול   – אשר  הקדושה  השכינה 

האלה לאמור:האלה לאמור:
ואשרי  אשריכם  וכו',  המהדרים  מן  המהדרים  ידידיי  ואשרי שמעו  אשריכם  וכו',  המהדרים  מן  המהדרים  ידידיי  שמעו 
אשר  הבא,  לעולם  ואשריכם  הזה  בעולם  אשריכם  אשר יולדתכם,  הבא,  לעולם  ואשריכם  הזה  בעולם  אשריכם  יולדתכם, 
שנים  כמה  זה  אשר  הזה,  בלילה  לעטרני  נפשכם  על  שנים שמתם  כמה  זה  אשר  הזה,  בלילה  לעטרני  נפשכם  על  שמתם 
נפלה עטרת ראשי, אין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר, חובקת נפלה עטרת ראשי, אין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר, חובקת 
הייתם  ואילו  וכו',  ליושנה  עטרה  החזרתם  ועתה  הייתם אשפתות,  ואילו  וכו',  ליושנה  עטרה  החזרתם  ועתה  אשפתות, 
משערים אחד מאלף אלפי אלפים מהצער אשר אני שרוי בו, משערים אחד מאלף אלפי אלפים מהצער אשר אני שרוי בו, 
לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם ולא שחוק בפיכם, בזוכריכם לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם ולא שחוק בפיכם, בזוכריכם 

כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר וכו'. עד כאן. כי בסיבתכם אני מושלכת בעפר וכו'. עד כאן. 
באה מעשה  מעשה   היא  שבעיקרה  אף  זה,  באה נורא  היא  שבעיקרה  אף  זה,  נורא 

לעורר על החשיבות של עריכת לעורר על החשיבות של עריכת 

בו  יש  השבועות,  חג  בליל  התורה  לימוד  של  התיקון 
השכינה  וגלות  צער  של  הענין  על  האדם  את  לעורר  כדי 
 – כביכול   – אשפתות  חובקת  היא  חטאותינו  בעבור  אשר 
מצפה  היא  ואשר  מאוד,  עד  ונורא  גדול  צער  ומצטערת 
המושלך  כבודה  ולמען  למענה  ונפעל  שנעשה  מאתנו 
בעפר, באופן שאילו היינו יודעים עד היכן הדברים מגיעים, 

לא היתה שמחה יכולה להיכנס בלבינו.לא היתה שמחה יכולה להיכנס בלבינו.
שפחה כי תירש גבירתהשפחה כי תירש גבירתה

בכדי לקבל קצת מושג אודות גודל צערה וכאבה של השכינה, בכדי לקבל קצת מושג אודות גודל צערה וכאבה של השכינה, 
ועל מנת לשבר את האוזן באופן שיכולה היא לשמוע - יש לנו ועל מנת לשבר את האוזן באופן שיכולה היא לשמוע - יש לנו 
להתבונן בהסתכלות פשוטה על כך, שמאז נחרב הבית כביכול להתבונן בהסתכלות פשוטה על כך, שמאז נחרב הבית כביכול 
אין להשי"ת בית מדור, כי נשרף ונחרב עד היסוד בו, ולא עוד אין להשי"ת בית מדור, כי נשרף ונחרב עד היסוד בו, ולא עוד 
עמו  עם  מתייחד  השי"ת  היה  ששם  קדוש,  במקום  שבו  עמו אלא  עם  מתייחד  השי"ת  היה  ששם  קדוש,  במקום  שבו  אלא 
ולפנים  לפני  נכנס  גדול  כהן  היה  שם  ואשר  באהבה,  ולפנים ישראל  לפני  נכנס  גדול  כהן  היה  שם  ואשר  באהבה,  ישראל 
ביום הכיפורים ומשמש בבגדי זהב – בו במקום באו גוים ועריצי ביום הכיפורים ומשמש בבגדי זהב – בו במקום באו גוים ועריצי 
הסטרא אחרא, מבני ישמעאל, ובנו עליו כיפה של זהב לכבוד הסטרא אחרא, מבני ישמעאל, ובנו עליו כיפה של זהב לכבוד 
בית התיפלה שלהם, ושם המה מנאצים אותו ית"ש מידי יום בית התיפלה שלהם, ושם המה מנאצים אותו ית"ש מידי יום 
ביומו, באופן חמור, ככתוב 'באו גוים בנחלתך, טמאו את היכל ביומו, באופן חמור, ככתוב 'באו גוים בנחלתך, טמאו את היכל 
קדשך'; ואין לך חרפה ובושה גדולה מזו - שאדון העולם היוצר קדשך'; ואין לך חרפה ובושה גדולה מזו - שאדון העולם היוצר 
והבורא, מהווה כל ההוויות יתברך אשר הכל נהיה בדיבורו – אין והבורא, מהווה כל ההוויות יתברך אשר הכל נהיה בדיבורו – אין 
לו בית מדור, בעוד שכמעט אין לך אדם בעולם שאין לו בית לו בית מדור, בעוד שכמעט אין לך אדם בעולם שאין לו בית 

מדור, ושכינה מה אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי!מדור, ושכינה מה אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי!
בית  חרב  שמאז  הנוראה,  בעובדא  להתבונן  לנו  יש  כן,  בית כמו  חרב  שמאז  הנוראה,  בעובדא  להתבונן  לנו  יש  כן,  כמו 
המקדש חסרה ארוחת מלכו של עולם ית"ש, כי שולחן המלך המקדש חסרה ארוחת מלכו של עולם ית"ש, כי שולחן המלך 
שהיה  בזמן  תמיד  לסעוד  רגיל  היה  שאותה  הסעודה  מן  שהיה ריקן  בזמן  תמיד  לסעוד  רגיל  היה  שאותה  הסעודה  מן  ריקן 
בית המקדש קיים, בבוקר ובין הערביים, שהרי קרבנות התמיד בית המקדש קיים, בבוקר ובין הערביים, שהרי קרבנות התמיד 
היו  ביומו,  יום  דבר  המקדש  בבית  מקריבין  ישראל  בני  היו שהיו  ביומו,  יום  דבר  המקדש  בבית  מקריבין  ישראל  בני  שהיו 
בתורה  שמפורש  כפי  כביכול,  המלך,  של  'סעודה'  בתורה בבחינת  שמפורש  כפי  כביכול,  המלך,  של  'סעודה'  בבחינת 
לחמי  קרבני  'את  לאמור,  ב)  כח  (במדבר  התמיד  לחמי בפרשת  קרבני  'את  לאמור,  ב)  כח  (במדבר  התמיד  בפרשת 
של  'לחם'  בשם  אלו  לתמידין  קראה  שהתורה  הרי   - של לאישי'  'לחם'  בשם  אלו  לתמידין  קראה  שהתורה  הרי   - לאישי' 
יום  דבר  לסעוד  רגיל   – כביכול   – השי"ת  היה  שאותו  יום השי"ת,  דבר  לסעוד  רגיל   – כביכול   – השי"ת  היה  שאותו  השי"ת, 
ביומו, בבוקר ובין הערביים, ו'סעודה' זו היתה לו לריח ניחוח, ביומו, בבוקר ובין הערביים, ו'סעודה' זו היתה לו לריח ניחוח, 
כפי שנאמר שם בפסוק, ומאז שנחרב הבית ואילך אין לשכינה כפי שנאמר שם בפסוק, ומאז שנחרב הבית ואילך אין לשכינה 

הנאה ונחת רוח גדולה זו, והרי הצער הוא גדול עד אין לשער.הנאה ונחת רוח גדולה זו, והרי הצער הוא גדול עד אין לשער.
זאת ועוד, שמלבד ששולחנו של מלך חסר, הרי גם כסאו אינו זאת ועוד, שמלבד ששולחנו של מלך חסר, הרי גם כסאו אינו 
שלם כל עוד ולא נמחה זרעו של עמלק, ונמצא שאין לו לא בית שלם כל עוד ולא נמחה זרעו של עמלק, ונמצא שאין לו לא בית 

ולא שולחן מלא ולא כסא שלם, ומה רב הוא הכאב!ולא שולחן מלא ולא כסא שלם, ומה רב הוא הכאב!
ואפילו   - בהן  וכיוצא  אלו  במחשבות  המתבונן  כי  ואפילו דומה,   - בהן  וכיוצא  אלו  במחשבות  המתבונן  כי  דומה, 
את  ולזעזע  להתעורר  מעצמו  יבוא  כבר   - פשוטה  את בהתבוננות  ולזעזע  להתעורר  מעצמו  יבוא  כבר   - פשוטה  בהתבוננות 
נפשו מגודל צער השכינה הקדושה כי נורא הוא, שהרי השי"ת נפשו מגודל צער השכינה הקדושה כי נורא הוא, שהרי השי"ת 
הוא אב לכולנו, ונקרא בשם 'אבינו אב הרחמן', ואנחנו נקראים הוא אב לכולנו, ונקרא בשם 'אבינו אב הרחמן', ואנחנו נקראים 

בניו, כפי שנאמר (דברים יד א) 'בנים אתם לה' אלוקיכם'. בניו, כפי שנאמר (דברים יד א) 'בנים אתם לה' אלוקיכם'. 
על  ולהרעיש  לפעול  מאוד  אותנו  מחייב  הדבר  הרי  שכן  על וכיון  ולהרעיש  לפעול  מאוד  אותנו  מחייב  הדבר  הרי  שכן  וכיון 
אדם'  'בן  בשם  אשר   - זה  הוא  מי  כי  שבשמים,  אבינו  אדם' צער  'בן  בשם  אשר   - זה  הוא  מי  כי  שבשמים,  אבינו  צער 
ולבו  הללו,  הנוראים  כדברים  אירעו  שלאביו  שישמע   - ולבו יכונה  הללו,  הנוראים  כדברים  אירעו  שלאביו  שישמע   - יכונה 
ירעיש  לא  אשר  זה  הוא  מי  או  ועוגמה,  צער  מרוב  יזדעזע  ירעיש לא  לא  אשר  זה  הוא  מי  או  ועוגמה,  צער  מרוב  יזדעזע  לא 
לאור  ביתו  מתוך  גורש  שאביו  יתבשר  חלילה  אם  לאור עולמות  ביתו  מתוך  גורש  שאביו  יתבשר  חלילה  אם  עולמות 
וחובק  ברחובות  מתגולל  והוא  למאכלו,  לחם  לו  ואין  וחובק השמש  ברחובות  מתגולל  והוא  למאכלו,  לחם  לו  ואין  השמש 
מוצא  היה  לא  הבן  אותו  הלא   - ובושה  בזיון  ברוב  מוצא אשפתות  היה  לא  הבן  אותו  הלא   - ובושה  בזיון  ברוב  אשפתות 
ולא  אביו,  של  בצערו  השתתפותו  ייסורי  מגודל  לעצמו  ולא מקום  אביו,  של  בצערו  השתתפותו  ייסורי  מגודל  לעצמו  מקום 
מנת  על  ההשתדלות  דרכי  כל  את  מלנסות  ושוקט  נח  מנת היה  על  ההשתדלות  דרכי  כל  את  מלנסות  ושוקט  נח  היה 
להושיע את אביו ממצוקתו, ואילו לא היה הבן נוהג כן – הלא להושיע את אביו ממצוקתו, ואילו לא היה הבן נוהג כן – הלא 
אם  ובפרט  דוגמתו!  שאין  לב  וחסר  כאכזר  אצלינו  נחשב  אם היה  ובפרט  דוגמתו!  שאין  לב  וחסר  כאכזר  אצלינו  נחשב  היה 

הוא עצמו היה הגורם לצערו של אבא.הוא עצמו היה הגורם לצערו של אבא.
א"כ, האיך נוכל אנחנו לשבת בחיבוק ידיים ושאננות לבב, אל א"כ, האיך נוכל אנחנו לשבת בחיבוק ידיים ושאננות לבב, אל 
מול הצער הגדול של אבינו שבשמים - שכינת עוזינו, והכיצד מול הצער הגדול של אבינו שבשמים - שכינת עוזינו, והכיצד 
לא יהמה לבבינו ברוב תוגה ודאבון בראותינו את עיר האלוקים לא יהמה לבבינו ברוב תוגה ודאבון בראותינו את עיר האלוקים 
בעבור  ושמם,  חרב  המלך  ובית  תחתיה,  שאול  עד  בעבור מושפלת  ושמם,  חרב  המלך  ובית  תחתיה,  שאול  עד  מושפלת 
עוונותינו ועוונות אבותינו, שהם היו הגורמים לכל זה - באשר עוונותינו ועוונות אבותינו, שהם היו הגורמים לכל זה - באשר 
לא שמעו לקול דברי נביאי ה' אשר שלח להתרות בם - הלא לא שמעו לקול דברי נביאי ה' אשר שלח להתרות בם - הלא 
יש לנו להתאונן ולבכות על כך מתוך צער עמוק, ומתוך הזלת יש לנו להתאונן ולבכות על כך מתוך צער עמוק, ומתוך הזלת 

ימים ונהרות של דמעות, מאין הפוגות. ימים ונהרות של דמעות, מאין הפוגות. 
שניתן  עד  האמורים,  הדברים  הם  וברורים  פשוטים  כך  שניתן כל  עד  האמורים,  הדברים  הם  וברורים  פשוטים  כך  כל 
להסבירם ולהטעימם אפילו לילדים רכים בני חמש ושש, שאף להסבירם ולהטעימם אפילו לילדים רכים בני חמש ושש, שאף 
הם יוכלו להשיג באמצעות זאת את גודל ענין הצער. ולא עוד הם יוכלו להשיג באמצעות זאת את גודל ענין הצער. ולא עוד 
אלא שהילדים, בהיותם טהורים ומשוחררים מכל פניה ונגיעה אלא שהילדים, בהיותם טהורים ומשוחררים מכל פניה ונגיעה 
האדם  מאשר  טוב  יותר  הרבה  הענין  את  קולטים  הם  האדם עצמית,  מאשר  טוב  יותר  הרבה  הענין  את  קולטים  הם  עצמית, 
המבוגר יותר, אשר מרוב שקיעתו בעולם הזה איננו שם על לבו המבוגר יותר, אשר מרוב שקיעתו בעולם הזה איננו שם על לבו 

להבין עד היכן הדברים מגיעים.להבין עד היכן הדברים מגיעים.
ותיראה  ותיגלה  בתוכינו,  שכינתו  ישרה  וכבר  השי"ת  ותיראה יתן  ותיגלה  בתוכינו,  שכינתו  ישרה  וכבר  השי"ת  יתן 

מלכותו עלינו בזמן קרוב לעיני כל חי, אמן.מלכותו עלינו בזמן קרוב לעיני כל חי, אמן.
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רבינו ‰‡ר"י ז"ל

ת"ו  ת"ו צפת  צפת  הקודש  עיר  היתה  הקודש ,  עיר  היתה  ז"ל,  האר"י  ז"לרבינו  האר"י  רבינו  של  של בדורו  בדורו 
הקדושים  תלמידיו  מלבד  לרוב,  וסופרים  חכמים  הקדושים מלאה  תלמידיו  מלבד  לרוב,  וסופרים  חכמים  מלאה 
גורי האר"יגורי האר"י, היו בה עוד הרבה מחכמי הדור גאונים וצדיקים., היו בה עוד הרבה מחכמי הדור גאונים וצדיקים.

בן  משה  בן רבינו  משה  רבינו  היה  עת,  באותה  צפת  רבני  מגדולי  היה אחד  עת,  באותה  צפת  רבני  מגדולי  אחד 
הנקרא  הנקרא ,  זצוק"ל,  הקדוש  האלשיך  חיים,  רבי  הגאון  זצוק"למוה"ר  הקדוש  האלשיך  חיים,  רבי  הגאון  מוה"ר 
מאוד  קרוב  היה  הוא  מאוד   קרוב  היה  הוא  אלשיך".  אלשיך"."מהר"ם  "מהר"ם  הפוסקים  הפוסקים בפי  בפי 
עניינים  בכמה  ביניהם  ונדברו  הקודש,  האר"י  רבינו  עניינים עם  בכמה  ביניהם  ונדברו  הקודש,  האר"י  רבינו  עם 
נשגבים. ועל אף שהיה אותו דור דעה בצפת מלא גדולים נשגבים. ועל אף שהיה אותו דור דעה בצפת מלא גדולים 
וצדיקים, ובראשם וצדיקים, ובראשם מרן הבית יוסף והמבי"ט זצוק"למרן הבית יוסף והמבי"ט זצוק"ל ושאר  ושאר 
גדולי עולם, היה האר"י הקדוש מחבב מאוד את האלשיך גדולי עולם, היה האר"י הקדוש מחבב מאוד את האלשיך 

הקדוש. הקדוש. 
האלשיך  היה  לאלקים,  הגדולה  בעיר  תפקידיו  שאר  האלשיך בין  היה  לאלקים,  הגדולה  בעיר  תפקידיו  שאר  בין 
מפיק  הקדוש  ופיו  נפלא,  דרשן  ובעל  מישרים  מגיד  מפיק גם  הקדוש  ופיו  נפלא,  דרשן  ובעל  מישרים  מגיד  גם 
בענייני  דרשה  נושא  היה  בשבתו  שבת  מדי  בענייני מרגליות,  דרשה  נושא  היה  בשבתו  שבת  מדי  מרגליות, 
פרשת השבוע לשמחת לב השומעים. – מתוך דרשות אלו פרשת השבוע לשמחת לב השומעים. – מתוך דרשות אלו 
כתב את ספרו הגדול והנודע כתב את ספרו הגדול והנודע "תורת משה""תורת משה", הנקרא בפיהם , הנקרא בפיהם 

של ישראלשל ישראל "האלשיך הקדוש".  "האלשיך הקדוש". 
כמו  בדרשותיו,  האמת  אל  שכיוון  אומר  היה  ז"ל  כמו האר"י  בדרשותיו,  האמת  אל  שכיוון  אומר  היה  ז"ל  האר"י 
"אמר "אמר  תקכ"ד):  תקכ"ד): (פיורדא  (פיורדא  משה"  משה""ירים  "ירים  הספר  בשער  הספר שנדפס  בשער  שנדפס 
רבי  הקדוש  מפי  תורה  חידושי  ונשמע  בואו  רבי לתלמידיו,  הקדוש  מפי  תורה  חידושי  ונשמע  בואו  לתלמידיו, 
מאור  בהאי  בתורה,  פנים  חדא  לו  שזכה  אלשיך,  מאור משה  בהאי  בתורה,  פנים  חדא  לו  שזכה  אלשיך,  משה 

נפלא, הפלא ופלא, מפליא לעשות" עכ"ל.נפלא, הפלא ופלא, מפליא לעשות" עכ"ל.
סיפור מעשה נפלא אחד נשתמר בידינו במסורת דור אחר סיפור מעשה נפלא אחד נשתמר בידינו במסורת דור אחר 
דור, מדרשתו של האלשיך הקדוש בשבת פרשת ויצא. – דור, מדרשתו של האלשיך הקדוש בשבת פרשת ויצא. – 
המעשה הובא בכמה ספרים קדושים, ומביאו גם המעשה הובא בכמה ספרים קדושים, ומביאו גם "המנחת "המנחת 
זצוק"ל  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  הגה"ק  זצוק"ל   שפירא  אלעזר  חיים  רבי  הגה"ק  ה"ה  ה"ה  אלעזר"אלעזר" 

ממונקאטש. ממונקאטש. 
באותה שבת פרשת ויצא, הגיע אל הדרשה בין שאר חכמי באותה שבת פרשת ויצא, הגיע אל הדרשה בין שאר חכמי 
ואמר  זי"ע,  הקדוש  האר"י  רבינו  מרן  גם  העיר,  ואמר וסופרי  זי"ע,  הקדוש  האר"י  רבינו  מרן  גם  העיר,  וסופרי 
לשמוע  באים  מעלה  של  הפמליא  כל  שראה  לשמוע לתלמידיו  באים  מעלה  של  הפמליא  כל  שראה  לתלמידיו 

הדרשה, לכן נזדרז אף הוא להיות שם. הדרשה, לכן נזדרז אף הוא להיות שם. 
האלשיך הקדוש עמד על הבימה ושפתי קדשו נוטפות חן, האלשיך הקדוש עמד על הבימה ושפתי קדשו נוטפות חן, 
חיכו ממתקים וכולו מחמדים, הולך ומפרש בפסוקי פרשת חיכו ממתקים וכולו מחמדים, הולך ומפרש בפסוקי פרשת 
השבוע כיד ה' הטובה עליו. והנה הגיע לטענת השבוע כיד ה' הטובה עליו. והנה הגיע לטענת יעקב אבינו יעקב אבינו 
"עשרת "עשרת  משכורתו:  את  החליף  שלבן  וללאה,  משכורתו: לרחל  את  החליף  שלבן  וללאה,  לרחל  ע"ה ע"ה 
לבן  בפני  זו  טענה  על  יעקב  חוזר  וכן  לבן ,  בפני  זו  טענה  על  יעקב  חוזר  וכן  ז),  לא,  ז)(בראשית  לא,  (בראשית  מונים" מונים" 
שנה  עשרים  לי  "זה  שנה :  עשרים  לי  "זה  מא):  מא)(שם  (שם  פרשה  אותה  בשלהי  פרשה עצמו  אותה  בשלהי  עצמו 

בביתך עבדתיך וכו', ותחלף את משכורתי בביתך עבדתיך וכו', ותחלף את משכורתי עשרת מונים".עשרת מונים".
מה פירוש "עשרת מונים"? שאל המהר"ם. – מה פירוש "עשרת מונים"? שאל המהר"ם. – רש"י רש"י הקדוש הקדוש 
החשבון,  כלל  סכום  לשון  מפרש: "מונים –  החשבון,   כלל  סכום  לשון  מפרש: "מונים –  ז)  ז)(לא,  (לא,  אתר  אתר על  על 
למדנו  למדנו .  מניינים].  עשרה  עשרה,  פעמים  עשרת  מניינים][כלומר,  עשרה  עשרה,  פעמים  עשרת  [כלומר,  עשיריות,  עשיריות, והן  והן 

שהחליף תנאו מאה פעמים" עכ"ל.שהחליף תנאו מאה פעמים" עכ"ל.
בהמשך הדרשה היה האלשיך הקדוש דורש והולך בדקדוקי בהמשך הדרשה היה האלשיך הקדוש דורש והולך בדקדוקי 
לשונות הכתובים, ומפרש כל אחד מן הרמאיות שהיה לבן לשונות הכתובים, ומפרש כל אחד מן הרמאיות שהיה לבן 
הארמי מחליף את משכורתו, וכך עשה החשבון בפרוטרוט הארמי מחליף את משכורתו, וכך עשה החשבון בפרוטרוט 
ופרש כשמלה כל אותם מאה הרמאויות שהחליף לבן את ופרש כשמלה כל אותם מאה הרמאויות שהחליף לבן את 

משכורתו. משכורתו. [עיין[עיין גור אריהגור אריה למהר"ל זלה"ה (לא, ז) עי"ש]למהר"ל זלה"ה (לא, ז) עי"ש]. . 

הקהל ישב והאזין בדריכות להסבריו הקולחים והנעימים, הקהל ישב והאזין בדריכות להסבריו הקולחים והנעימים, 
להפליא  נשזרת  ורמאות  רמאות  כל  כיצד  לראות  להפליא ונהנו  נשזרת  ורמאות  רמאות  כל  כיצד  לראות  ונהנו 
האריז"ל  פני  אל  בהביטם  אבל   – הפרשה.  פסוקי  האריז"ל בדיוקי  פני  אל  בהביטם  אבל   – הפרשה.  פסוקי  בדיוקי 
של  מפירושיו  מאד  ונהנה  שוחק  ראוהו  עימהם,  של שישב  מפירושיו  מאד  ונהנה  שוחק  ראוהו  עימהם,  שישב 

האלשיך, והיה לפלא לשמחתו מה זו עושה.האלשיך, והיה לפלא לשמחתו מה זו עושה.
לפשר  האריז"ל,  את  התלמידים  שאלו  הדרשה  לפשר לאחר  האריז"ל,  את  התלמידים  שאלו  הדרשה  לאחר 
השמחה והבת שחוק שעלתה על פני קדשו, בשעה שהיה השמחה והבת שחוק שעלתה על פני קדשו, בשעה שהיה 
ביעקב.  לבן  שהיתל  המונים  עשרת  את  מפרש  ביעקב. האלשיך  לבן  שהיתל  המונים  עשרת  את  מפרש  האלשיך 
וגילה להם האר"י ז"ל שכאשר ירדו כל הפמליא של מעלה וגילה להם האר"י ז"ל שכאשר ירדו כל הפמליא של מעלה 
לבית המדרש לדרשת האלשיך הקדוש, ירד אף לבן הארמי לבית המדרש לדרשת האלשיך הקדוש, ירד אף לבן הארמי 
בעצמו ועמד שם מן הצד, ועל כל 'רמאות' שהיה האלשיך בעצמו ועמד שם מן הצד, ועל כל 'רמאות' שהיה האלשיך 
את  מרכין  לבן  היה  ע"ה,  אבינו  יעקב  את  שרימה  את מפרש  מרכין  לבן  היה  ע"ה,  אבינו  יעקב  את  שרימה  מפרש 
של  לאמיתה  האלשיך  שכיוון  אמת!  אמת  כאומר  של ראשו,  לאמיתה  האלשיך  שכיוון  אמת!  אמת  כאומר  ראשו, 
תורה, וכך בדיוק היו מאה הפעמים שרימה לבן את יעקב. תורה, וכך בדיוק היו מאה הפעמים שרימה לבן את יעקב. 
ורמאותו  קלונו  שנתגלה  וחרפה,  בושה  מתמלא  לבן  ורמאותו והיה  קלונו  שנתגלה  וחרפה,  בושה  מתמלא  לבן  והיה 
שהיא:  זו  רמאות  על  שכתב  שהיא: הנ"ל,  זו  רמאות  על  שכתב  הנ"ל,  אריה  אריהגור  גור  בפירוש  גם  בפירוש[עיין  גם  [עיין  הגדולה. הגדולה. 
שוחק  האריז"ל  היה  ומזה  שוחק .  האריז"ל  היה  ומזה  עי"ש].  גדולה"  ורשעה  ללבן  גדול  עי"ש]"גנאי  גדולה"  ורשעה  ללבן  גדול  "גנאי 

בהתגלות  שמחים  היו  מעלה  של  הפמליא  שכל  בהתגלות ונהנה,  שמחים  היו  מעלה  של  הפמליא  שכל  ונהנה, 
האלשיך  רבינו  בפי  חיים,  אלקים  דברי  תורה  של  האלשיך אמיתה  רבינו  בפי  חיים,  אלקים  דברי  תורה  של  אמיתה 

הקדוש. הקדוש. 
הקדמונים  תורת  היתה  כמה  עד  תורת הקדמונים ,  כמה היתה  עד  מלמדנו,  המעשה  זה  זה המעשה מלמדנוטיב  טיב 
בקדושה  מפיהם  שיצא  והגה  מאמר  שבכל  אמת,  בקדושה תורת  מפיהם  שיצא  והגה  מאמר  שבכל  אמת,  תורת 
וטהרה, היו מכוונים לאמיתה של תורה וקולעים השערה, וטהרה, היו מכוונים לאמיתה של תורה וקולעים השערה, 
בחוש  האמת  זאת  רואה  היה  קדשו  ברוח  האריז"ל  בחוש ורבינו  האמת  זאת  רואה  היה  קדשו  ברוח  האריז"ל  ורבינו 

ממש.ממש.
[קונטרס "טיב המעשה" ח"א עמ' ו][קונטרס "טיב המעשה" ח"א עמ' ו]

• ~ • ~ •
בלימוד  מאד  עד  מתייגע  היה  בלימוד   מאד  עד  מתייגע  היה  זי"ע  הקדוש  זי"עהאר"י  הקדוש  האר"י  רבינו רבינו 
והתאמצות.  יגיעה  מרוב  זיעה  נוטף  ממש  והיה  והתאמצות. התורה,  יגיעה  מרוב  זיעה  נוטף  ממש  והיה  התורה, 
ופירש טעמו, כי בכוח הלימוד בעיון מבררים הטוב מן הרע, ופירש טעמו, כי בכוח הלימוד בעיון מבררים הטוב מן הרע, 

ומכלים את הקליפות.ומכלים את הקליפות.
[שם עמ' י"ג][שם עמ' י"ג]

• ~ • ~ •
לעבור  אחד  חכם  לתלמיד  פעם  מניח  לעבור היה  אחד  חכם  לתלמיד  פעם  מניח  היה  ז"ל  ז"ל האר"י  האר"י  מרן מרן 
לפניו בדרך, כשראה זאת תלמידו הגדול לפניו בדרך, כשראה זאת תלמידו הגדול מוהרח"ו זצוק"למוהרח"ו זצוק"ל 
שאלו, מדוע מניחו לעבור לפניו, ואינו מעיר לו על כך. ענה שאלו, מדוע מניחו לעבור לפניו, ואינו מעיר לו על כך. ענה 
לו האר"י, אם נהנה האיש בכך ורוצה בדבר, למה שלא אתן לו האר"י, אם נהנה האיש בכך ורוצה בדבר, למה שלא אתן 

לו זאת...לו זאת...
מתוך טיב זה המעשה היה אחד מתוך טיב זה המעשה היה אחד מגדולי ירושלים שליט"אמגדולי ירושלים שליט"א 
כאשר   – וישרות.  טובות  במידות  מופלאה  הנהגה  כאשר לומד   – וישרות.  טובות  במידות  מופלאה  הנהגה  לומד 
מעדות  אחד  זקן  איש  בית  דרך  עובר  היה  לביתו  מעדות בדרכו  אחד  זקן  איש  בית  דרך  עובר  היה  לביתו  בדרכו 
הרחוב,  פני  שמתחת  במפלס  קרקע  בקומת  שגר  הרחוב, המזרח,  פני  שמתחת  במפלס  קרקע  בקומת  שגר  המזרח, 
ופתח על יד חלון ביתו דוכן למכירת מיני סדקית, סיכות, ופתח על יד חלון ביתו דוכן למכירת מיני סדקית, סיכות, 
חלון  שליד  ברחוב  כסאו  על  יושב  והיה  וכיוצא,  חלון מסרקים  שליד  ברחוב  כסאו  על  יושב  והיה  וכיוצא,  מסרקים 
ביתו, ופרש שמיכה קטנה על גבי המדרכה, ועליה פרש את ביתו, ופרש שמיכה קטנה על גבי המדרכה, ועליה פרש את 

מרכולתו הדלה למכירה. מרכולתו הדלה למכירה. 
הילדים והעוברים ושבים היו תמיד מתלוצצים ממנו... אבל הילדים והעוברים ושבים היו תמיד מתלוצצים ממנו... אבל 

לרגל יומא דהילולא רבא של מרן רבינו האר"י ז"ל לרגל יומא דהילולא רבא של מרן רבינו האר"י ז"ל (יום ג, ה' אב),(יום ג, ה' אב), 
נבואה נא בלקט קצר של "טיב המעשיות", שסיפר רבינו שליט"א נבואה נא בלקט קצר של "טיב המעשיות", שסיפר רבינו שליט"א 

בהזדמנויות שונות מבעל ההילולא. בהזדמנויות שונות מבעל ההילולא. 
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

'עין רואה ואוזן שומעת וכל 'עין רואה ואוזן שומעת וכל 
מעשיך בספר נכתבים'מעשיך בספר נכתבים'

ר' ישראל, יהודי פשוט וטוב לב. לפרנסתו עובד כשומר בסופר ר' ישראל, יהודי פשוט וטוב לב. לפרנסתו עובד כשומר בסופר 
עין  לשים  הוא  שלו  התפקיד  הגדרות  בין  כאשר  האזורי  עין מרקט  לשים  הוא  שלו  התפקיד  הגדרות  בין  כאשר  האזורי  מרקט 

על אנשים סוררים אשר מנסים לצאת מהמרכול ללא תשלום.על אנשים סוררים אשר מנסים לצאת מהמרכול ללא תשלום.
גונבת.  המבוגרת  הקופאית  את  דווקא  תפס  הרבה  גונבת. להפתעתו  המבוגרת  הקופאית  את  דווקא  תפס  הרבה  להפתעתו 
בצער רב ובשקט ניגש למנהל הממונה והפנה את תשומת ליבו בצער רב ובשקט ניגש למנהל הממונה והפנה את תשומת ליבו 
לתופעה בתוספת בקשה שלא יביישה ברבים. המנהל אכן טיפל לתופעה בתוספת בקשה שלא יביישה ברבים. המנהל אכן טיפל 
אחר  בעבודה  אותה  השאיר  כאשר  לעשות  הגדיל  ואף  אחר בעניין  בעבודה  אותה  השאיר  כאשר  לעשות  הגדיל  ואף  בעניין 

דמעות ותחנונים ובהבטחתה שלא תגנוב יותר לעולם.דמעות ותחנונים ובהבטחתה שלא תגנוב יותר לעולם.
את  כבר  שאיבד  שלנו  השומר  לה  קרא  המשיכה,  התופעה  את אך  כבר  שאיבד  שלנו  השומר  לה  קרא  המשיכה,  התופעה  אך 
סבלנותו והטיח בה בצער אודות מעשיה, הוא לא שם לב לבנה סבלנותו והטיח בה בצער אודות מעשיה, הוא לא שם לב לבנה 
המגודל שהגיח מאחור ושמע את השיחה, על אתר הכה את ר' המגודל שהגיח מאחור ושמע את השיחה, על אתר הכה את ר' 
ישראל מכות נמרצות ובמקביל הזמין הבריון משטרה בטענו כי ישראל מכות נמרצות ובמקביל הזמין הבריון משטרה בטענו כי 

השומר תקף אותו ונאלץ להגן על עצמו.השומר תקף אותו ונאלץ להגן על עצמו.
 את השומר החבול זימנו לחקירה ואת הביריון בן הגנבת שחררו  את השומר החבול זימנו לחקירה ואת הביריון בן הגנבת שחררו 

לדרכו.לדרכו.
אך כאן לא נגמר הסיפור ועזות הפנים רק החלה, אותו ביריון אף אך כאן לא נגמר הסיפור ועזות הפנים רק החלה, אותו ביריון אף 
תבע את ר' ישראל בגין תקיפתו בנסיבות מחמירות והמתין ליום תבע את ר' ישראל בגין תקיפתו בנסיבות מחמירות והמתין ליום 

המשפט לראות את השומר הזה מושלך מאחורי סורג ובריח.המשפט לראות את השומר הזה מושלך מאחורי סורג ובריח.
ולא  השקרים  מפני  להתגונן  עליו  כיצד  את  ידע  לא  ישראל  ולא ר'  השקרים  מפני  להתגונן  עליו  כיצד  את  ידע  לא  ישראל  ר' 
היתה לו כל דרך להוכיח את חפותו מכיוון שדיבר עם הגנבת בצד היתה לו כל דרך להוכיח את חפותו מכיוון שדיבר עם הגנבת בצד 

במקום שלא  הותקנו מצלמות.במקום שלא  הותקנו מצלמות.
לבתי  ניגש  ואף  שיחו  לשפוך  הקדושים  למקומות  איפה  לבתי ניגש  ניגש  ואף  שיחו  לשפוך  הקדושים  למקומות  איפה  ניגש 

צדיקים לבקש ברכתם והלך בבטחה לבית המשפט.  צדיקים לבקש ברכתם והלך בבטחה לבית המשפט.  
נסוב  הדיון  כאשר  שלילי  לכיוון  הדברים  הלכו  המשפט  נסוב בבית  הדיון  כאשר  שלילי  לכיוון  הדברים  הלכו  המשפט  בבית 

סביב כמה שנים יירצה את עונשו בכלא. סביב כמה שנים יירצה את עונשו בכלא. 
הוא  אף  יצא  ישראל  ר'  להפסקה,  השופט  יצא  ההכרעה  הוא טרם  אף  יצא  ישראל  ר'  להפסקה,  השופט  יצא  ההכרעה  טרם 
מחדר הדיונים למסדרון וישב רכון ובידו ספר תהילים. ניגש אליו מחדר הדיונים למסדרון וישב רכון ובידו ספר תהילים. ניגש אליו 
מורה (חילוני) מלווה בקבוצת נערים שהגיעו לשם, ושאלו היכן מורה (חילוני) מלווה בקבוצת נערים שהגיעו לשם, ושאלו היכן 
במשפט  לצפות  שיוכלו  כדי  המשפט  בבית  דיון  כעת  במשפט מתקיים  לצפות  שיוכלו  כדי  המשפט  בבית  דיון  כעת  מתקיים 
חי.  מיודעינו הצביע על החדר שמתנהל משפטו ואמר כי תיכף חי.  מיודעינו הצביע על החדר שמתנהל משפטו ואמר כי תיכף 
וילד  מדברים  עודם  במשפטו.   לחזות  ויוכלו  מההפסקה  וילד ישובו  מדברים  עודם  במשפטו.   לחזות  ויוכלו  מההפסקה  ישובו 
מהכיתה מחפש את ישראל ושואל את כולם: "מי זה ישראל?" מהכיתה מחפש את ישראל ושואל את כולם: "מי זה ישראל?" 

כמובן שישראל שלנו ניגש בחן ואמר לו כי הוא ישראל, כמובן שישראל שלנו ניגש בחן ואמר לו כי הוא ישראל, 
סיפר:   וכך  לך,  לאמר  חשוב  דבר  לי  יש  הילד,  אמר  כן"  סיפר:  "אם  וכך  לך,  לאמר  חשוב  דבר  לי  יש  הילד,  אמר  כן"  "אם 
האישה שעמדה בחוץ שוחחה עם הבן שלה ברוסית והיא שאלה האישה שעמדה בחוץ שוחחה עם הבן שלה ברוסית והיא שאלה 
אותו: "מה אתה רוצה מישראל השומר המסכן, אתה יודע שהוא אותו: "מה אתה רוצה מישראל השומר המסכן, אתה יודע שהוא 
לא עשה כלום ועכשיו הוא יישב בכלא על לא עוול בכפו?! ואילו לא עשה כלום ועכשיו הוא יישב בכלא על לא עוול בכפו?! ואילו 
בנה השיבה: הוא יהודי חרדי וכל החרדים אותו הדבר ומגיע לו!!!"בנה השיבה: הוא יהודי חרדי וכל החרדים אותו הדבר ומגיע לו!!!"
ונכנס  השופטים  דוכן  לעבר  זינק  המידע,  את  שמע  אך  ונכנס ישראל  השופטים  דוכן  לעבר  זינק  המידע,  את  שמע  אך  ישראל 
ישראל  אך  חוצפתו,  על  וכעס  נבהל  השופט  השופטים,  ישראל לחדר  אך  חוצפתו,  על  וכעס  נבהל  השופט  השופטים,  לחדר 
במו  ששמע  הילד  העיד  אשר  את  לשופט  וסיפר  מאוד  במו התנצל  ששמע  הילד  העיד  אשר  את  לשופט  וסיפר  מאוד  התנצל 

אוזניו.אוזניו.
מאחורי  שנים  חמש  לך  נפסקו  "כבר  ואמר:  התחלחל,  מאחורי השופט  שנים  חמש  לך  נפסקו  "כבר  ואמר:  התחלחל,  השופט 

סורג, אך תיכף אצא ואראה מה לעשות בנידון.סורג, אך תיכף אצא ואראה מה לעשות בנידון.
שהתברר  הילד,  את  ותחקר  הישיבה  את  לחדש  מיהר  שהתברר השופט  הילד,  את  ותחקר  הישיבה  את  לחדש  מיהר  השופט 
כדובר רוסית מהבית והבין כל מילה מהנעשה כאשר הקב''ה שם כדובר רוסית מהבית והבין כל מילה מהנעשה כאשר הקב''ה שם 
גזר  את  קרע  השופט  לעדכנו.  הקרבן  את  ולחפש  להבין  גזר בליבו  את  קרע  השופט  לעדכנו.  הקרבן  את  ולחפש  להבין  בליבו 

הדין תוך מתן עונש לתוקף האמיתי בסייעתא דשמיא.  הדין תוך מתן עונש לתוקף האמיתי בסייעתא דשמיא.  
בעלת המעשה: י.פ.בעלת המעשה: י.פ.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
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רצה  שסופג  העלבונות  וראה  אצלו  עובר  כשהיה  הצדיק  רצה זה  שסופג  העלבונות  וראה  אצלו  עובר  כשהיה  הצדיק  זה 
שיניח  וביקש  בפניו,  ראשו  מרכין  היה  ולכן  רוחו,  את  שיניח לחזק  וביקש  בפניו,  ראשו  מרכין  היה  ולכן  רוחו,  את  לחזק 
שתי ידיו על ראשו וביקש ברכה, כן היה מנהגו תמיד, גם בפני שתי ידיו על ראשו וביקש ברכה, כן היה מנהגו תמיד, גם בפני 

קהל ועדה, כשהיה מלווה בקבוצת תלמידיו. קהל ועדה, כשהיה מלווה בקבוצת תלמידיו. 
ברכה,  ממנו  מבקש  שהרב  ואושר  שמחה  התמלא  זקן  ברכה, אותו  ממנו  מבקש  שהרב  ואושר  שמחה  התמלא  זקן  אותו 
דווקא  מבקש  הזה  הרב  מדוע  יודע  שאינו  בביתו  אומר  דווקא והיה  מבקש  הזה  הרב  מדוע  יודע  שאינו  בביתו  אומר  והיה 
החלו  זאת  הנהגה  כשראו  הילדים  גם  ברכה...  תמיד  החלו ממנו  זאת  הנהגה  כשראו  הילדים  גם  ברכה...  תמיד  ממנו 
הרב...  את  המברך  הוא  שהרי  כבוד,  לו  לרחוש  הזמן  הרב... במשך  את  המברך  הוא  שהרי  כבוד,  לו  לרחוש  הזמן  במשך 
וגם בביתו התחילו לנהוג בו יותר בכבוד, כי אמרו כולם שאם וגם בביתו התחילו לנהוג בו יותר בכבוד, כי אמרו כולם שאם 
זה הרב הגדול מבקש ממנו ברכה, הלא הוא סימן שאינו איש זה הרב הגדול מבקש ממנו ברכה, הלא הוא סימן שאינו איש 

סתם, וצריך לכבדו!סתם, וצריך לכבדו!
לב  להחיות  המצוה  זו  גדולה  כמה  רב,  מעשה  מטיב  לב ולמדנו  להחיות  המצוה  זו  גדולה  כמה  רב,  מעשה  מטיב  ולמדנו 
ואם  לבו.  את  ולעודד  לשמחו  העיקר  במה,  משנה  לא  ואם יהודי,  לבו.  את  ולעודד  לשמחו  העיקר  במה,  משנה  לא  יהודי, 
אפשר לשמחו על ידי בקשת ברכה, הרי בוודאי שברכתו של אפשר לשמחו על ידי בקשת ברכה, הרי בוודאי שברכתו של 
כל יהודי חשובה מאוד... ועד כמה אפשר לרומם האדם בדבר כל יהודי חשובה מאוד... ועד כמה אפשר לרומם האדם בדבר 

קטן.קטן.
[קונטרס "טיב המעשה" ח"ב עמ' כד][קונטרס "טיב המעשה" ח"ב עמ' כד]

• ~ • ~ •
מקובל  צדיק  חי  שנים  עשרות  כמה  שלפני  מקובל   צדיק  חי  שנים  עשרות  כמה  שלפני  בירושליםבירושלים 
יהודי  בו  פגש  פעם  יהודי ,  בו  פגש  פעם  זצוק"ל,  עדס  יוסף  רבי  זצוק"להרה"צ  עדס  יוסף  רבי  הרה"צ  מפורסם מפורסם 
פשוט בערב שבת קודש כשאגודת פרחים בידו, שהיה מביא פשוט בערב שבת קודש כשאגודת פרחים בידו, שהיה מביא 
בגיל  אז  היה  הוא  שבת,  לכבוד  אשתו  את  לשמח  כדי  בגיל לביתו  אז  היה  הוא  שבת,  לכבוד  אשתו  את  לשמח  כדי  לביתו 

שמונים לערך. שמונים לערך. 
פרחים  להביא  צריך  גיל  איזה  עד  רבינו,  היהודי:  אותו  פרחים שאל  להביא  צריך  גיל  איזה  עד  רבינו,  היהודי:  אותו  שאל 
הביתה ביום שישי? ענה לו הרב במתק לשונו, כשחיוך קל על הביתה ביום שישי? ענה לו הרב במתק לשונו, כשחיוך קל על 
שפתותיו: תדע אהובי! על 'שלום בית' צריך תמיד לעבוד! עד שפתותיו: תדע אהובי! על 'שלום בית' צריך תמיד לעבוד! עד 

זיבולא בתרייתא...זיבולא בתרייתא...
אך מי יבוא בסוד קדושים, שלתלמידיו אך מי יבוא בסוד קדושים, שלתלמידיו 
הקרובים פירש בזה כוונות ורזין עילאין. הקרובים פירש בזה כוונות ורזין עילאין. 
דשבת  פ"ב  בגמרא  נרמז  שזה  דשבת ואמר  פ"ב  בגמרא  נרמז  שזה  ואמר 
זיע"א  זיע"א   ובנוובנו  יוחאי  בר  שמעון  יוחאיברבי  בר  שמעון  ברבי  (לג:)(לג:) 

דמעלי  פניא  בהדי  המערה  מן  דמעלי בצאתם  פניא  בהדי  המערה  מן  בצאתם 
נקיט  דהוה  סבא'  'ההוא  וראו  נקיט שבתא,  דהוה  סבא'  'ההוא  וראו  שבתא, 

תרי מדאני אסא וכו'. תרי מדאני אסא וכו'. 
מדברי  למד  זו  שהנהגה  להם  מדברי ופירש  למד  זו  שהנהגה  להם  ופירש 
(דרושי (דרושי  הכוונות  הכוונותבשער  בשער  האריז"ל  האריז"ל רבינו  רבינו 

ערבית ליל שבת סוף דרוש ב)ערבית ליל שבת סוף דרוש ב) עי"ש.  עי"ש. 

שהתקין  הנערב  בשירו  גם  הדבר  שהתקין ונרמז  הנערב  בשירו  גם  הדבר  ונרמז 
אסא,  "ומדאני  שב"ק:  לליל  אסא, האר"י  "ומדאני  שב"ק:  לליל  האר"י 
חלשין".  להתקפא  וארוסה,  חלשין". לארוס  להתקפא  וארוסה,  לארוס 
שהוא מחזק יחדיו אהבת רעים, לארוס שהוא מחזק יחדיו אהבת רעים, לארוס 
כמובן  הרומז  החלשים,  לחזק  כמובן וארוסה  הרומז  החלשים,  לחזק  וארוסה 

לייחוד העליון הידוע ליודעי חן. לייחוד העליון הידוע ליודעי חן. 
[שם עמ' פד][שם עמ' פד]

• ~ • ~ •

חתן  היה  חתן   היה  זצוק"ל  משה  ישמח  בעל  זצוק"למאוהעל  משה  ישמח  בעל  מאוהעל  הקדוש  הקדוש הרב  הרב 
אצל גביר גדול, שהתחייב לפרנס אותו עם כל משפחתו, כדי אצל גביר גדול, שהתחייב לפרנס אותו עם כל משפחתו, כדי 

שיוכלו לשבת באוהלה של תורה במנוחת הדעת. שיוכלו לשבת באוהלה של תורה במנוחת הדעת. 
אחת  ובבת  העשיר,  חותנו  לפתע  הסתלק  שנים  כמה  אחת לאחר  ובבת  העשיר,  חותנו  לפתע  הסתלק  שנים  כמה  לאחר 
משה  הישמח  חשב  פרנסה.  ללא  ונשאר  לחמו  מטה  משה נשבר  הישמח  חשב  פרנסה.  ללא  ונשאר  לחמו  מטה  נשבר 
בליבו, אילו היו בידי בליבו, אילו היו בידי שלשת אלפים רובלשלשת אלפים רובל הייתי משקיע אותם  הייתי משקיע אותם 

עם שותף בעסק טוב, ואוכל לעסוק בתורה בלי טרדה. עם שותף בעסק טוב, ואוכל לעסוק בתורה בלי טרדה. 
להשיג  יוכל  כיצד  מאוד,  וטרוד  בדבר,  לחשוב  מרבה  היה  להשיג כך  יוכל  כיצד  מאוד,  וטרוד  בדבר,  לחשוב  מרבה  היה  כך 
30003000 רובל, והיה מחשב מחשבות בזה, עד שלילה אחד ראה  רובל, והיה מחשב מחשבות בזה, עד שלילה אחד ראה 
הקדוש  הקדוש הרב  הרב  את  שם  ופוגש  לשמים  עולה  שהוא  את בחלומו  שם  ופוגש  לשמים  עולה  שהוא  בחלומו 
לו  קורא  שרבו  מהרח"ו  לו  אומר  והנה  לו   קורא  שרבו  מהרח"ו  לו  אומר  והנה  זי"ע,  ויטאל  חיים  זי"ע,רבי  ויטאל  חיים  רבי 

להיכנס אצלו תיכף. להיכנס אצלו תיכף. 
תיכף  תיכף ,  הקדוש,  הקדושהאר"י  האר"י  אל  ורחימו  בדחילו  משה  הישמה  אל נכנס  ורחימו  בדחילו  משה  הישמה  נכנס 
 30003000 לך  יהיה  אם  וכי  אברך,  האר"י:  לו  אמר  אותו  לך כשראה  יהיה  אם  וכי  אברך,  האר"י:  לו  אמר  אותו  כשראה 
רובל אז כבר לא תצטרך פרנסה מה' יתברך? ואם לא יהיו לך רובל אז כבר לא תצטרך פרנסה מה' יתברך? ואם לא יהיו לך 

30003000 רובל אזי ה' יתברך נהיה קטן בשביל זה ח"ו?  רובל אזי ה' יתברך נהיה קטן בשביל זה ח"ו? 
מדבר  גדולה  בבהלה  משה  הישמח  התעורר  אחת  מדבר ובבת  גדולה  בבהלה  משה  הישמח  התעורר  אחת  ובבת 
הכסף,  על  לחשוב  להפסיק  עצמו  על  קיבל  ותיכף  הכסף, החלום,  על  לחשוב  להפסיק  עצמו  על  קיבל  ותיכף  החלום, 
נעשה  הימים  שברבות  עד  כבתחילה  יתברך  ה'  לעבוד  נעשה והחל  הימים  שברבות  עד  כבתחילה  יתברך  ה'  לעבוד  והחל 
בצל  וחסו  מאורו  נהנו  ורבים  הדור,  מנהיגי  מגדולי  בצל לאחד  וחסו  מאורו  נהנו  ורבים  הדור,  מנהיגי  מגדולי  לאחד 

קדשו.קדשו.
["פרטיות" קובץ ["פרטיות" קובץ 1212]
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מהגה"ק מהגה"ק  ביתו  מבאי  להיות  זכיתי  בשנים  עשרות  ביתו לפני  מבאי  להיות  זכיתי  בשנים  עשרות  לפני 
המקובל רבי מרדרכי שרעבי זצוק"ל,המקובל רבי מרדרכי שרעבי זצוק"ל, מלבד גאונותו הגדולה  מלבד גאונותו הגדולה 
ספרי  והיו  הקבלה,  בספרי  מדהימה  בקיאות  לו  היתה  ספרי בנגלה  והיו  הקבלה,  בספרי  מדהימה  בקיאות  לו  היתה  בנגלה 

ז"ל  האר"י  רבינו 
אצלו  בהירים 
כמונח  פה  בעל 

בקופסא. בקופסא. 
קוראים  היינו 
ספר  מתוך  לפניו 
הכוונות  שער 
עץ  בספר  בספר או  או 
לא  והוא  חיים,חיים, 
מסתכל  היה 
רק  הספר  בתוך 
הפשט  מסביר 
הכל.  ומבהיר 
טעות  היתה  ואם 
הקוראים  לאחד 
אחת  באות  אף 
האר"י,  בדברי 
מתקן  מיד  היה 
יודע  שהיה  אותו, 
כל  את  פה  בעל 
האר"י,  כתבי 
כמו  בהם  ובקי 
יושבי  באשרי 

ביתך. ביתך. 
את  להחזיק  בשביל  כסף  אוסף  היה  מסוימת  את בתקופה  להחזיק  בשביל  כסף  אוסף  היה  מסוימת  בתקופה 
ביזה  וממש  ז"ל,  האר"י  בכתבי  שהתקיים  המיוחד  ביזה השיעור  וממש  ז"ל,  האר"י  בכתבי  שהתקיים  המיוחד  השיעור 
עליו  הסתכלו  בשעתו  כך.  על  עליו עצמו  הסתכלו  בשעתו  כך.  על  עצמו 
ובשביל  קבלה?  זה  מה  מעט,  ובשביל בתמיהה  קבלה?  זה  מה  מעט,  בתמיהה 
מי הוא אומר שיעור בקבלה? כאשר ידוע מי הוא אומר שיעור בקבלה? כאשר ידוע 
שההבנה בקבלה קשה שבעתיים מלימוד שההבנה בקבלה קשה שבעתיים מלימוד 
במסירות  זה  שיעור  מחזיק  והיה  במסירות הפשט,  זה  שיעור  מחזיק  והיה  הפשט, 
היחיד  הוא  היה  מסוימת  בתקופה  היחיד נפש.  הוא  היה  מסוימת  בתקופה  נפש. 
שהמשיך את דרכו של שהמשיך את דרכו של הרש"ש זי"ע,הרש"ש זי"ע, ורק  ורק 
שער  פי  על  התפללו  שלו  המדרש  שער בבית  פי  על  התפללו  שלו  המדרש  בבית 

הכוונות.הכוונות.
מזה,  לקחת  אנו  שיכולים  השכל  מזה, המוסר  לקחת  אנו  שיכולים  השכל  המוסר 
התורה  והפצת  התורה  אהבת  גודל  התורה הוא  והפצת  התורה  אהבת  גודל  הוא 
בכל לב, וכדרך רוב גדולי ישראל לא סגר בכל לב, וכדרך רוב גדולי ישראל לא סגר 
את עצמו בלימודיו לעצמו בהיחבא, אלא את עצמו בלימודיו לעצמו בהיחבא, אלא 
השפיע והפיץ התורה, והיה תמיד חושב השפיע והפיץ התורה, והיה תמיד חושב 
עבור  לעשות  עוד  אני  יכול  מה  עבור ומחשב  לעשות  עוד  אני  יכול  מה  ומחשב 

כבוד ה' יתברך.כבוד ה' יתברך.
["פרטיות" קובץ ["פרטיות" קובץ 1414]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

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

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

משהמשה ז"ל

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

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

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

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

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

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

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

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

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

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

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

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


