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אשריך שזכית!אשריך שזכית!
משל,  מביא  למרים'  'זכור  בספרו  חיים'  משל, ה'חפץ  מביא  למרים'  'זכור  בספרו  חיים'  ה'חפץ 
לאחד שהיה עשיר מאוד והיו לו כמה בנים כולם לאחד שהיה עשיר מאוד והיו לו כמה בנים כולם 
בעשירות  לעלות  איך  ומחוכמים  גדולים  בעשירות סוחרים  לעלות  איך  ומחוכמים  גדולים  סוחרים 
ובמסחר, והיה לכל אח קנאה רבה על חברו, ויאמר ובמסחר, והיה לכל אח קנאה רבה על חברו, ויאמר 
להם חכם אחד למה לכם להתייגע כל כך, הלא אין להם חכם אחד למה לכם להתייגע כל כך, הלא אין 
סוף לעמלכם, זה מתקנא בזה וזה בזה ומי יודע מה סוף לעמלכם, זה מתקנא בזה וזה בזה ומי יודע מה 
יהיה הסוף מזה, טוב יותר שתהיו אוהבים זה לזה יהיה הסוף מזה, טוב יותר שתהיו אוהבים זה לזה 
וממש כאיש אחד האוהב את כל איבריו ואין שייך וממש כאיש אחד האוהב את כל איבריו ואין שייך 
בהם קנאה ושנאה, ואז תהיו כולכם חביבים אצל בהם קנאה ושנאה, ואז תהיו כולכם חביבים אצל 
אביכם כמו שנולד לו בן יחיד לעת זקנתו, וממילא אביכם כמו שנולד לו בן יחיד לעת זקנתו, וממילא 
כל עשירותו לכם לבד הוא, ועשירותו הלא יספיק כל עשירותו לכם לבד הוא, ועשירותו הלא יספיק 

לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות.לבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות.
ע"פ משל זה מסביר החפץ חיים זיע"א את מאמר ע"פ משל זה מסביר החפץ חיים זיע"א את מאמר 
כלום  אהובי,  בני  לישראל  הקב"ה  'אמר  כלום חז"ל  אהובי,  בני  לישראל  הקב"ה  'אמר  חז"ל 
מכם  מבקש  אני  ומה  מכם,  שאבקש  דבר  מכם חסרתי  מבקש  אני  ומה  מכם,  שאבקש  דבר  חסרתי 
אלא שתהיו אוהבים זה לזה ותהיו מכבדין זה את אלא שתהיו אוהבים זה לזה ותהיו מכבדין זה את 
זה ותהיו יראין זה מזה, ולא ימצא בכם עבירה וגזל זה ותהיו יראין זה מזה, ולא ימצא בכם עבירה וגזל 

ודבר מכוער'.ודבר מכוער'.
והגבורה  הגדולה  לו  אשר  אבינו  הוא  והגבורה הקב"ה  הגדולה  לו  אשר  אבינו  הוא  הקב"ה 
שלו,  ובארץ  בשמים  אשר  וכל  והכבוד,  שלו, והעושר  ובארץ  בשמים  אשר  וכל  והכבוד,  והעושר 
ולכן אם בנ"י אוהבים זה את זה ממילא מתווספת ולכן אם בנ"י אוהבים זה את זה ממילא מתווספת 
ד'  יד  תקצר  ולא  ואחד  אחד  לכל  ד' ההשפעה  יד  תקצר  ולא  ואחד  אחד  לכל  ההשפעה 
בכדור  אם  הבדל  אין  הקב"ה  כלפי  כי  בכדור להושיע,  אם  הבדל  אין  הקב"ה  כלפי  כי  להושיע, 
הארץ נמצאים רבוא אחד או כמה רבבות, לכולם הארץ נמצאים רבוא אחד או כמה רבבות, לכולם 
שם  ממשיך  אבל,  מחסורם,  די  ומפרנס  זן  שם הוא  ממשיך  אבל,  מחסורם,  די  ומפרנס  זן  הוא 
החפץ חיים ואומר, 'מי שמתנהג בהנהגתו להיפך החפץ חיים ואומר, 'מי שמתנהג בהנהגתו להיפך 
מכל זה, שכל אחד מתגבר על חברו ואינו מתנהג מכל זה, שכל אחד מתגבר על חברו ואינו מתנהג 
שמצינו  כמו  מאוד,  גדול  ענשו  חברו,  לגבי  שמצינו בכבוד  כמו  מאוד,  גדול  ענשו  חברו,  לגבי  בכבוד 
מאוד  גדולים  שהיו  שאף  עקיבא  רבי  מאוד בתלמידי  גדולים  שהיו  שאף  עקיבא  רבי  בתלמידי 
בתורה, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה נתחלל בזה בתורה, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה נתחלל בזה 

כבוד שמים, ופגעה בהם מידת הדין.כבוד שמים, ופגעה בהם מידת הדין.
יהושע  את  להכין  רבנו  למשה  אומר  יהושע הקב"ה  את  להכין  רבנו  למשה  אומר  הקב"ה 
יהושע',  את  'קח  לו  ואומר  ישראל  עם  יהושע', להנהגת  את  'קח  לו  ואומר  ישראל  עם  להנהגת 
שזכית  אשריך   - בדברים  'קחנו  מפרש  שזכית ורש"י  אשריך   - בדברים  'קחנו  מפרש  ורש"י 
אחד  כך  על  אמר  וכבר  מקום'.  של  בניו  אחד להנהיג  כך  על  אמר  וכבר  מקום'.  של  בניו  להנהיג 
באהבת  נמדדת  הצדיקים  שמעלת  באהבת הצדיקים,  נמדדת  הצדיקים  שמעלת  הצדיקים, 
נמדדת  יהודי  איש  כל  ומעלת  שבהם,  נמדדת ישראל  יהודי  איש  כל  ומעלת  שבהם,  ישראל 
את  נשאל  בואו  אז  שבו.  חברים  אהבת  את במידת  נשאל  בואו  אז  שבו.  חברים  אהבת  במידת 

עצמנו, 'כמה אני יהודי'?עצמנו, 'כמה אני יהודי'?
 (עפ"י טיב התורה - פנחס ) (עפ"י טיב התורה - פנחס )
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י˙  ƒר עו… ַ‡ֲחָריו ּב¿ ַזר¿ ‰ ּלו… ּול¿ ָ̇ ָ‰י¿ ם: ו¿ לו… ָ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒר ˙ ּב¿ ן לו… ‡∆ ≈̇ י נ… ƒנ נ¿ ƒ‰ מ…ר ן ‡¡ י˙ ָלכ≈ ƒר עו… ַ‡ֲחָריו ּב¿ ַזר¿ ‰ ּלו… ּול¿ ָ̇ ָ‰י¿ ם: ו¿ לו… ָ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒר ˙ ּב¿ ן לו… ‡∆ ≈̇ י נ… ƒנ נ¿ ƒ‰ מ…ר ן ‡¡ ָלכ≈
ל: (כ‰, יב י‚) (כ‰, יב י‚)     ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ר ַעל ּב¿ ַכּפ≈ ‡ל…ָ‰יו ַוי¿ ‡ ל≈ ּנ≈ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ַח˙ ֲ‡ ַּ̇ ָלם  ˙ עו… ֻ‰ּנַ ל:ּכ¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ר ַעל ּב¿ ַכּפ≈ ‡ל…ָ‰יו ַוי¿ ‡ ל≈ ּנ≈ ƒ̃ ר  ∆ ׁ̆ ַח˙ ֲ‡ ַּ̇ ָלם  ˙ עו… ֻ‰ּנַ ּכ¿

של  לזרעו  כהונה  נתנה  שכבר  שאע"פ   - עולם  כהנת  ברית  ד"ה  של ברש"י  לזרעו  כהונה  נתנה  שכבר  שאע"פ   - עולם  כהנת  ברית  ד"ה  ברש"י 
אהרן, לא נתנה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידו אהרן, לא נתנה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידו 
לכלל  בא  לא  נמשח,  ולא  לכן  קודם  שנולד  פינחס  אבל  המשחתן,  לכלל אחר  בא  לא  נמשח,  ולא  לכן  קודם  שנולד  פינחס  אבל  המשחתן,  אחר 
כהונה עד כאן. וכן שנינו בזבחיםכהונה עד כאן. וכן שנינו בזבחים (קא:)  (קא:) לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי:לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי:
הנה, כל המתבונן בפרטי המעשה המוזכרת בסוף הפרשה הקודמת יראה הנה, כל המתבונן בפרטי המעשה המוזכרת בסוף הפרשה הקודמת יראה 
ויבין כי כל מעשיו של אדם משפיעה בדורותיו אחריו, הן לטב והן למוטב.  ויבין כי כל מעשיו של אדם משפיעה בדורותיו אחריו, הן לטב והן למוטב.  
ולדורות  לו  בכך  זיכה  טוב  מעשה  שעשה  פנחס  כי  רואים  אחד  ולדורות מצד  לו  בכך  זיכה  טוב  מעשה  שעשה  פנחס  כי  רואים  אחד  מצד 
אחריו, כי עד אותה מעשה לא היה ראוי לכהונה, וכאן נתנה לו מתנה זו אחריו, כי עד אותה מעשה לא היה ראוי לכהונה, וכאן נתנה לו מתנה זו 
עשתה  לא  שעשה  טוב  המעשה  כי  הוא  הדבר  ומשמעות  ולדורותיו,  עשתה לו  לא  שעשה  טוב  המעשה  כי  הוא  הדבר  ומשמעות  ולדורותיו,  לו 
את רישומה רק בנפשו כי אם גם בנפשות כל צאצאיו אחריו, ולכך כשם את רישומה רק בנפשו כי אם גם בנפשות כל צאצאיו אחריו, ולכך כשם 
הדורות.  כל  סוף  עד  אחריו  צאצאיו  גם  זכו  בזכותה  בכהונה  זכה  הדורות. שהוא  כל  סוף  עד  אחריו  צאצאיו  גם  זכו  בזכותה  בכהונה  זכה  שהוא 
במעלה  להתעלות  זו  מצוה  בזכות  מוכשר  נעשה  בעצמו  שהוא  כשם  במעלה כי  להתעלות  זו  מצוה  בזכות  מוכשר  נעשה  בעצמו  שהוא  כשם  כי 

יתירה, כמו כן הוכשרו גם צאצאיו לזה המעלה. יתירה, כמו כן הוכשרו גם צאצאיו לזה המעלה. 
וכעין המסופר על גאון ישראל מרן החפץ חיים זי"ע, שפנה פעם לאדם וכעין המסופר על גאון ישראל מרן החפץ חיים זי"ע, שפנה פעם לאדם 
אחד מישראל, ואמר לו: הידעת למה אני כהן וזכיתי להיות מן ה'מקורבים אחד מישראל, ואמר לו: הידעת למה אני כהן וזכיתי להיות מן ה'מקורבים 
למלכות השי"ת' ואתה לא זכית בכך? אין זה כי אם בסיבת ההבדל בין למלכות השי"ת' ואתה לא זכית בכך? אין זה כי אם בסיבת ההבדל בין 
בהלה  היצר  גרם  אז  שנה,  אלפים  משלושת  יותר  לפני  לאבותיך  בהלה אבותי  היצר  גרם  אז  שנה,  אלפים  משלושת  יותר  לפני  לאבותיך  אבותי 
גדולה בתוך מחנה ישראל, והסית את ההמונים לעבור על החטא החמור גדולה בתוך מחנה ישראל, והסית את ההמונים לעבור על החטא החמור 
ביותר, הלוא הוא חטא העגל ר"ל, ומפני גודל הנסיון באותה שעה נמשכו ביותר, הלוא הוא חטא העגל ר"ל, ומפני גודל הנסיון באותה שעה נמשכו 
כללות ישראל אחר יצרם, אך שונים היו אבותי בני שבט הכהונה, הם לא כללות ישראל אחר יצרם, אך שונים היו אבותי בני שבט הכהונה, הם לא 
נמשכו אחר פתויי היצר למרות גודל הבלבול שיצר אז, הם כבשו אז את נמשכו אחר פתויי היצר למרות גודל הבלבול שיצר אז, הם כבשו אז את 
זכו  שעה  באותה  התגברותם  ובזכות  בוראם,  רצון  מפני  ובטלוהו  זכו רצונם  שעה  באותה  התגברותם  ובזכות  בוראם,  רצון  מפני  ובטלוהו  רצונם 
בכל  כאמור  כי  עולם.  עד  אחריהם  הבאים  דורותיהם  ועם  עמהם  בכל להטיב  כאמור  כי  עולם.  עד  אחריהם  הבאים  ועם דורותיהם  עמהם  להטיב 
הדורות  נפשות  ואת  נפשו  את  הוא  מעלה  האדם  שעושה  טוב  הדורות מעשה  נפשות  ואת  נפשו  את  הוא  מעלה  האדם  שעושה  טוב  מעשה 

הבאים אחריו, כי היא הפועלת שינוי במהותם לטובה. הבאים אחריו, כי היא הפועלת שינוי במהותם לטובה. 
ענין זה רואים אנו גם בהמשך פרשתן, ענין זה רואים אנו גם בהמשך פרשתן, (פרק כז) (פרק כז) כשבאו בנות צלפחד לתבוע כשבאו בנות צלפחד לתבוע 
את חלקת אביהם בארץ. כי אחר שמפרט הכתוב את יחוסםאת חלקת אביהם בארץ. כי אחר שמפרט הכתוב את יחוסם (שם פסוק א)  (שם פסוק א) 
מזכיר  שוב  מנשה'  בן  מכיר  בן  גלעד  בן  חפר  בן  צלפחד  'בנות  מזכיר באמרו  שוב  מנשה'  בן  מכיר  בן  גלעד  בן  חפר  בן  צלפחד  'בנות  באמרו 
ואומר 'למשפחת מנשה בן יוסף' ורש"י שם מקשה 'והלא כבר נאמר בן ואומר 'למשפחת מנשה בן יוסף' ורש"י שם מקשה 'והלא כבר נאמר בן 
מנשה' – כלומר, מהו הדגש בתיבת 'למשפחת מנשה בן יוסף' אחר שכבר מנשה' – כלומר, מהו הדגש בתיבת 'למשפחת מנשה בן יוסף' אחר שכבר 
הזכיר מקודם שבנות צלפחד היו מגזע מנשה, אלא – אומר רש"י – 'לומר הזכיר מקודם שבנות צלפחד היו מגזע מנשה, אלא – אומר רש"י – 'לומר 
לך יוסף חבב את הארץ, שנאמר והעליתם את עצמותי וגו', ובנותיו חבבו לך יוסף חבב את הארץ, שנאמר והעליתם את עצמותי וגו', ובנותיו חבבו 
את הארץ, שנאמר תנה לנו אחוזה' – כלומר, לא כיוון כאן הכתוב להזכיר את הארץ, שנאמר תנה לנו אחוזה' – כלומר, לא כיוון כאן הכתוב להזכיר 
שוב את מקור מוצאם של בנות צלפחד, זאת כבר גמר הכתוב מתחילה שוב את מקור מוצאם של בנות צלפחד, זאת כבר גמר הכתוב מתחילה 
רצתה  הטובים,  מעשיהם  סיבת  להודיענו  הכתוב  כיוון  אלא  רצתה להודיענו,  הטובים,  מעשיהם  סיבת  להודיענו  הכתוב  כיוון  אלא  להודיענו, 
חותמם  את  מטביעים  הטובים  במעשיהם  האבות  כי  לנו  לגלות  חותמם התורה  את  מטביעים  הטובים  במעשיהם  האבות  כי  לנו  לגלות  התורה 
גם בזרעם אחריהם, ולכן השתוקקו בנות צלפחד לחלקת הארץ כי זקנם גם בזרעם אחריהם, ולכן השתוקקו בנות צלפחד לחלקת הארץ כי זקנם 

בדורותיו  גם  המשיך  הטוב  מהותו  ואת  הארץ,  את  שחיבב  הוא  בדורותיו יוסף  גם  המשיך  הטוב  מהותו  ואת  הארץ,  את  שחיבב  הוא  יוסף 
אחריו, בנות צלפחד כבר היו דור שביעי ליוסף הצדיק, ובזה שגילה את אחריו, בנות צלפחד כבר היו דור שביעי ליוסף הצדיק, ובזה שגילה את 
נמשך  עצמותיו  את  לשם  להעלות  מותו  לפני  בבקשו  להארץ  נמשך חביבותו  עצמותיו  את  לשם  להעלות  מותו  לפני  בבקשו  להארץ  חביבותו 
אורה של חביבות זו גם אחר שבעה דורות. הוא אשר אמרנו כי מעשה אורה של חביבות זו גם אחר שבעה דורות. הוא אשר אמרנו כי מעשה 
אבות הם סימן לבנים לייחסם אחריהם, כי מעשיהם הטובים של האבות אבות הם סימן לבנים לייחסם אחריהם, כי מעשיהם הטובים של האבות 

נותנים אותותם בזרעם אחריהם עד שניכר בהם כי זרע בירך ה' המה. נותנים אותותם בזרעם אחריהם עד שניכר בהם כי זרע בירך ה' המה. 
לעומת זאת רואים אנו כי מעשה שלילי של אדם הכולללעומת זאת רואים אנו כי מעשה שלילי של אדם הכולל [כדוגמת האב אשר כל  [כדוגמת האב אשר כל 
זרעו כלולים בו]זרעו כלולים בו] גורם פגם לכל הקשורים אחריו, כדאיתא במדרש שבשעה  גורם פגם לכל הקשורים אחריו, כדאיתא במדרש שבשעה 

שבירך משה רבינו את שבטי ישראל טרם מותו דילג על שבטו של שמעון שבירך משה רבינו את שבטי ישראל טרם מותו דילג על שבטו של שמעון 
ומיאן לברכם, והסיבה לכך היתה משום חטאת נשיאם זמרי, כי בחטאו ומיאן לברכם, והסיבה לכך היתה משום חטאת נשיאם זמרי, כי בחטאו 
החמור גרם פגם על השבט כולו, כי מאחר ושימש להם כנשיא היה הוא החמור גרם פגם על השבט כולו, כי מאחר ושימש להם כנשיא היה הוא 
כולו  השבט  כל  על  לרעה  השפיע  ומעשיהו  כולו,  השבט  כל  את  כולו הכולל  השבט  כל  על  לרעה  השפיע  ומעשיהו  כולו,  השבט  כל  את  הכולל 
ר"ל, עד כדי כך שלא היו ראויים לברכה. ואם הדברים אמורים בנשיא, כל ר"ל, עד כדי כך שלא היו ראויים לברכה. ואם הדברים אמורים בנשיא, כל 

שכן באב אשר זרעו הוא ממש חלק מבשרו ודמו.שכן באב אשר זרעו הוא ממש חלק מבשרו ודמו.
צאצאיו  בנפשות  חותמם  מטביעים  האדם  מעשי  אשר  האמור  צאצאיו מלבד  בנפשות  חותמם  מטביעים  האדם  מעשי  אשר  האמור  מלבד 
להם  ינתבו  פיהם  על  אשר  טבעית  סיבה  גם  הם  מהווים  סגולי,  להם באופן  ינתבו  פיהם  על  אשר  טבעית  סיבה  גם  הם  מהווים  סגולי,  באופן 
הצאצאים דרכם בעניני חובתם כלפי שמיא, כי מעשי האדם הם כמורה הצאצאים דרכם בעניני חובתם כלפי שמיא, כי מעשי האדם הם כמורה 
אשר  המעשה  בענין  כדמות  להם  משמשים  המה  אחריו,  לצאצאיו  אשר דרך  המעשה  בענין  כדמות  להם  משמשים  המה  אחריו,  לצאצאיו  דרך 
הוא  ניכר  זה  דבר  הרוחני.  צביונם  את  להעמיד  וילכו  יסעו  ולאורו  הוא יעשו,  ניכר  זה  דבר  הרוחני.  צביונם  את  להעמיד  וילכו  יסעו  ולאורו  יעשו, 
בחוש ואין מן הצורך להאריך בכך, כי אם לזרז את ההורים על כך שיהיו בחוש ואין מן הצורך להאריך בכך, כי אם לזרז את ההורים על כך שיהיו 

זהירים במעשיהם כי נפש עולליהם תלויים בהם. זהירים במעשיהם כי נפש עולליהם תלויים בהם. 
וזכור אזכור מה ששמעתי מאבי מורי זצ''ל מה שהעיד על עצמו, הוא ז''ל וזכור אזכור מה ששמעתי מאבי מורי זצ''ל מה שהעיד על עצמו, הוא ז''ל 
התייתם מאביו ומאמו עוד בהיותו ילד רך בשנים, ובאותן הימים טרם קום התייתם מאביו ומאמו עוד בהיותו ילד רך בשנים, ובאותן הימים טרם קום 
המדינה היו רוחות זרות נושבות בין בני הישוב, ומחמת צוק העיתים פרקו המדינה היו רוחות זרות נושבות בין בני הישוב, ומחמת צוק העיתים פרקו 
רבים מבני הנעורים את עול היהדות מעליהם ר"ל, ואלו שנשארו אדוקים רבים מבני הנעורים את עול היהדות מעליהם ר"ל, ואלו שנשארו אדוקים 
ביהדותם היה זה בזכות אבותיהם שהשגיחו עליהם כבבת עיניהם ובאופן ביהדותם היה זה בזכות אבותיהם שהשגיחו עליהם כבבת עיניהם ובאופן 
עקבי לבל יתחברו לאלו שהקדיחו תבשילם, אך ילד שלא היה מי שישגיח עקבי לבל יתחברו לאלו שהקדיחו תבשילם, אך ילד שלא היה מי שישגיח 
עליו, היה זה כעין טבע שנמשך אחר הפוקרים, ומה גם שגורלו הגשמי היה עליו, היה זה כעין טבע שנמשך אחר הפוקרים, ומה גם שגורלו הגשמי היה 
גרוע פי כמה מאלו שלכל הפחות היה להם חיק של משפחה, ואילו אבי גרוע פי כמה מאלו שלכל הפחות היה להם חיק של משפחה, ואילו אבי 
הילדות,  בימי  עליו  שעברו  הקשיים  כל  ולמרות  יתום  היותו  למרות  הילדות, מורי  בימי  עליו  שעברו  הקשיים  כל  ולמרות  יתום  היותו  למרות  מורי 
הצדיקים,  במעלת  להתעלות  שזכה  מה  מלבד  ביהדותו,  אדוק  הצדיקים, נשאר  במעלת  להתעלות  שזכה  מה  מלבד  ביהדותו,  אדוק  נשאר 
סביבו,  הנעשה  לכל  לבו  שת  ולא  מעמד  החזיק  האיך  פעם  סביבו, וכששאלוהו   הנעשה  לכל  לבו  שת  ולא  מעמד  החזיק  האיך  פעם  וכששאלוהו  
נענה ואמר, כי עצם הידיעה כי אביו היה צדיק נשגב ובעל מדרגה היא אשר נענה ואמר, כי עצם הידיעה כי אביו היה צדיק נשגב ובעל מדרגה היא אשר 
הביאו לכך, כי ידיעה זו גרם לו רצון עז ללכת בעקבותיו ולהמשיך בדרכו, הביאו לכך, כי ידיעה זו גרם לו רצון עז ללכת בעקבותיו ולהמשיך בדרכו, 
והיא אשר הביאו לעמוד מול כל פגעי הזמנים, ולהעלות במעלות העבודה, והיא אשר הביאו לעמוד מול כל פגעי הזמנים, ולהעלות במעלות העבודה, 

עד שזכה להיות בין אלו המצדיקים את הדור כולו בחיבוריו היקרים. עד שזכה להיות בין אלו המצדיקים את הדור כולו בחיבוריו היקרים. 
יעזור השי"ת שנזכה ללכת בדרכיו הישרים, ונזכה לגדל בנים ובני בנים יעזור השי"ת שנזכה ללכת בדרכיו הישרים, ונזכה לגדל בנים ובני בנים 
לנו  המסורה  מדרך  לשנות  מבלי  הקדושים  האבות  בעקבות  לנו ההולכים  המסורה  מדרך  לשנות  מבלי  הקדושים  האבות  בעקבות  ההולכים 

מדור דור. מדור דור. 
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ברכת שהחיינוברכת שהחיינו
בין  בימי  שהחיינו  מלומר  ליזהר  בין טוב  בימי  שהחיינו  מלומר  ליזהר  טוב  א.  א.  
דכיון  מלבוש,  על  או  פרי  על  דכיון המצרים  מלבוש,  על  או  פרי  על  המצרים 
כדאי  אין  פורענות  זמן  הם  אלו  כדאי שימים  אין  פורענות  זמן  הם  אלו  שימים 
ימתין  ולכן  הזה,  לזמן  שהחיינו  אז  ימתין לומר  ולכן  הזה,  לזמן  שהחיינו  אז  לומר 
עם אכילת הפרי ולבישת הבגד עד שיוכל עם אכילת הפרי ולבישת הבגד עד שיוכל 

לומר שהחיינולומר שהחיינו (שו"ע שם סי"ז ובמ"ב שם).  (שו"ע שם סי"ז ובמ"ב שם). 
יתירא,  חומרא  דהוא  זה  על  חולקין  יתירא, ויש  חומרא  דהוא  זה  על  חולקין  ויש 
כיון  בשבת,  עכ"פ  להחמיר  אין  כיון ולכן  בשבת,  עכ"פ  להחמיר  אין  ולכן 
לענין  מקילין  אחרונים  הרבה  לענין דבלא"ה  מקילין  אחרונים  הרבה  דבלא"ה 

שבתשבת (מ"ב שם סקצ"ח). (מ"ב שם סקצ"ח).
אבל בכתבי האריז"ל אוסר אפילו בשבת. אבל בכתבי האריז"ל אוסר אפילו בשבת. 
ואם חל שבעה עשר בתמוז בשבת ונדחה ואם חל שבעה עשר בתמוז בשבת ונדחה 
שהחיינו  לברך  לכו"ע  מותר  ראשון,  שהחיינו ליום  לברך  לכו"ע  מותר  ראשון,  ליום 

בשבת זו בשבת זו (מג"א שם סקמ"ב).(מג"א שם סקמ"ב).
מעוברת  דאשה  האחרונים  מעוברת וכתבו  דאשה  האחרונים  וכתבו  ב. ב. 
דשמא  שהחיינו,  בלא  פרי  לאכול  דשמא מותרת  שהחיינו,  בלא  פרי  לאכול  מותרת 
הדין  וכן  ולולד.  לה  נזק  ויגרום  הדין תתאוה  וכן  ולולד.  לה  נזק  ויגרום  תתאוה 
כיון  הפירות  באכילת  שמותר  כיון בחולה  הפירות  באכילת  שמותר  בחולה 
שפותחין לו תאותו לאכול דברים טובים, שפותחין לו תאותו לאכול דברים טובים, 
ובמקום חולי לא קיבלנו עלינו לאסור ובמקום חולי לא קיבלנו עלינו לאסור (מ"ב (מ"ב 

שם סקצ"ט). שם סקצ"ט). 

המצרים  בין  בימי  חדש  פרי  שאכל  המצרים מי  בין  בימי  חדש  פרי  שאכל  מי  ג. ג. 
פרי  עוד  כשיאכל  אזי  שהחיינו,  בירך  פרי ולא  עוד  כשיאכל  אזי  שהחיינו,  בירך  ולא 
עליו  ויברך  המצרים  בין  לאחר  חדש  עליו אחר  ויברך  המצרים  בין  לאחר  חדש  אחר 
אותו  גם  בברכתו  לפטור  יכוין  אותו שהחיינו,  גם  בברכתו  לפטור  יכוין  שהחיינו, 
שהחיינו  בלא  המצרים  בבין  שאכל  שהחיינו הפרי  בלא  המצרים  בבין  שאכל  הפרי 

(שע"ת סקי"ח). (שע"ת סקי"ח). 

ד.ד. שכח ובירך על פרי חדש ברכתו הראויה  שכח ובירך על פרי חדש ברכתו הראויה 
קודם  שהחיינו  ברכת  כן  גם  יברך  קודם לו,  שהחיינו  ברכת  כן  גם  יברך  לו, 

שיאכלנו שיאכלנו (ברכ"י שם סקי"ב).(ברכ"י שם סקי"ב).
פדיון  על  אבל  בבגד,  או  בפרי  זה  פדיון וכל  על  אבל  בבגד,  או  בפרי  זה  וכל  ה. ה. 
הבן מברך שהחיינו אפילו בימים אלו ולא הבן מברך שהחיינו אפילו בימים אלו ולא 
יחמיץ המצוה יחמיץ המצוה (שו"ע שם סי"ז)(שו"ע שם סי"ז). וה"ה למנהגינו . וה"ה למנהגינו 
שמברכין שהחיינו על המילה, מותר לברך שמברכין שהחיינו על המילה, מותר לברך 
שכ'  עיי"ש  סקט"ז,  מרדכי  שכ' (מאמר  עיי"ש  סקט"ז,  מרדכי  (מאמר  אלו  בימים  אלו אף  בימים  אף 
דמה שלא נקט בשו"ע גם ברית מילה, מפני שלא נהגו כן דמה שלא נקט בשו"ע גם ברית מילה, מפני שלא נהגו כן 

בכל המקומות לברך שהחיינו על המילה כמו בפדיון הבן)בכל המקומות לברך שהחיינו על המילה כמו בפדיון הבן). . 

וכן על לידת הבת דקיי"ל שמברך שהחיינו וכן על לידת הבת דקיי"ל שמברך שהחיינו 
בראיה הראשונהבראיה הראשונה (מ"ב סי' רכ"ג סק"ב).  (מ"ב סי' רכ"ג סק"ב). 

ימצאנו  שלא  בענין  הוא  אם  בפרי  וכן  ימצאנו   שלא  בענין  הוא  אם  בפרי  וכן  ו.ו. 
שהחיינו  לברך  מותר  באב,  תשעה  שהחיינו לאחר  לברך  מותר  באב,  תשעה  לאחר 
ולאכלו אף בימי בין המצרים, ודוקא בפרי ולאכלו אף בימי בין המצרים, ודוקא בפרי 
כעין גודגדניות קטנות שאינו יכול לשמרו כעין גודגדניות קטנות שאינו יכול לשמרו 
עד שבת מפני שיתקלקלעד שבת מפני שיתקלקל (שו"ע סי' תקנ"א סי"ז  (שו"ע סי' תקנ"א סי"ז 

ובמ"ב שם).ובמ"ב שם).

ז. ז. בגדים שאינם חשובים כ"כ שאין צריכים בגדים שאינם חשובים כ"כ שאין צריכים 
מנעלים  כגון  שהחיינו,  עליהם  מנעלים לברך  כגון  שהחיינו,  עליהם  לברך 
וללבשן  לקנותן  מותר  וכיו"ב,  וללבשן ואנפילאות  לקנותן  מותר  וכיו"ב,  ואנפילאות 

מי"ז בתמוז עד ר"ח אבמי"ז בתמוז עד ר"ח אב (מ"ב שם סקמ"ה).  (מ"ב שם סקמ"ה). 
ח. ח. יש מי שאומר דקטן שיש לו דעת קצת, יש מי שאומר דקטן שיש לו דעת קצת, 
אך אינו יודע להבחין בין ימים אלו לשאר אך אינו יודע להבחין בין ימים אלו לשאר 
אם  חדש  פרי  לו  לתת  מותר  השנה,  אם ימות  חדש  פרי  לו  לתת  מותר  השנה,  ימות 
שהחיינו,  יברך  יוכל  ואף  לו,  מתאוה  שהחיינו, הוא  יברך  יוכל  ואף  לו,  מתאוה  הוא 
בשאר  שאף  ויחשוב  יטעה  שלא  בשאר כדי  שאף  ויחשוב  יטעה  שלא  כדי 

הימים אין מברכין שהחיינוהימים אין מברכין שהחיינו (ברכ"י סק"ט).  (ברכ"י סק"ט). 
ט. ט. ברכת הטוב והמיטיב יכול לברך אפילו ברכת הטוב והמיטיב יכול לברך אפילו 
בימים אלובימים אלו (שע"ת סקי"ח* בשם סידור עמודי שמים) (שע"ת סקי"ח* בשם סידור עמודי שמים). . 
ממנו  שנהנין  חשוב  דבר  לקנות  יכול  ממנו ולכן  שנהנין  חשוב  דבר  לקנות  יכול  ולכן 
כל בני המשפחה, דאז אינו מברך שהחיינו כל בני המשפחה, דאז אינו מברך שהחיינו 

להימנע  כדאי  ומ"מ  והמיטיב.  הטוב  להימנע אלא  כדאי  ומ"מ  והמיטיב.  הטוב  אלא 
חשובים  דברים  מקניית  האפשר  חשובים במידת  דברים  מקניית  האפשר  במידת 
מצד  שהחיינו  עליהם  לברך  מצד שראוי  שהחיינו  עליהם  לברך  שראוי 
חשיבותם אף אם למעשה אינו מברך חשיבותם אף אם למעשה אינו מברך (מבית (מבית 
לוי), לוי), וי"א שמותר לקנותם, ואין האיסור רק וי"א שמותר לקנותם, ואין האיסור רק 

שהחיינו  ברכת  משום  ההשתמשות  שהחיינו ע"י  ברכת  משום  ההשתמשות  ע"י 
(הליכ"ש פרק י"ד ס"א).(הליכ"ש פרק י"ד ס"א).

סיוד הביתסיוד הבית
י. י. מנהג ירושלים שלא לסייד הבתים מי"ז מנהג ירושלים שלא לסייד הבתים מי"ז 
בתשעת  אלא  איסור  אין  אמנם  בתשעת בתמוז,  אלא  איסור  אין  אמנם  בתמוז, 

הימים בלבד הימים בלבד (הליכות אבן ישראל).(הליכות אבן ישראל).

לילך יחידי או בין חמה לצללילך יחידי או בין חמה לצל
יא.יא. צריך ליזהר בימים אלו של בין המצרים  צריך ליזהר בימים אלו של בין המצרים 
שלא לילך יחידי מד' שעות עד ט' שעות שלא לילך יחידי מד' שעות עד ט' שעות 
מרירי  קטב  אלו  שבשעות  מפני  מרירי ביום,  קטב  אלו  שבשעות  מפני  ביום, 
שעה  מסוף  והיינו  שעה   מסוף  והיינו  סי"ח),  שם  סי"ח),(שו"ע  שם  (שו"ע  שולט שולט 
המג"א  המג"א (הנה  (הנה  תשיעית  שעה  סוף  עד  תשיעית רביעית  שעה  סוף  עד  רביעית 
ט',  תחלת  עד  ד'  מתחלת  אי  בזה  דעות  ב'  הביא  ט', בסקמ"ה  תחלת  עד  ד'  מתחלת  אי  בזה  דעות  ב'  הביא  בסקמ"ה 

או מסוף ד' עד סוף ט', אמנם במ"ב ס"ק ק"ב הכריע כנ"ל)או מסוף ד' עד סוף ט', אמנם במ"ב ס"ק ק"ב הכריע כנ"ל). . 

ע"ב)  (קי"א  ע"ב)  (קי"א  פסחים  במס'  שמבואר  מה  פסחיםולפי  במס'  שמבואר  מה  ולפי 
שיתסר  עד  בתמוז  מחד  ליזהר  יש  שיתסר יותר  עד  בתמוז  מחד  ליזהר  יש  יותר 

דודאי שכיחידודאי שכיחי (ביה"ל ד"ה צריך). (ביה"ל ד"ה צריך).
בין  של  אלו  בימים  ליזהר  יש  בין וכן  של  אלו  בימים  ליזהר  יש  וכן  יב. יב. 
המצרים שלא לילך בין חמה לצלהמצרים שלא לילך בין חמה לצל (מ"ב שם).  (מ"ב שם). 

הדברים  שאין  דפשוט  שכתבו  ויש  הדברים   שאין  דפשוט  שכתבו  ויש  יג.יג. 
ובודאי  מצויים,  שאנשים  במקום  ובודאי אמורים  מצויים,  שאנשים  במקום  אמורים 
(אשל (אשל  מזוזה  בהם  שיש  בנינים  בתוך  מזוזה שלא  בהם  שיש  בנינים  בתוך  שלא 
אברהם סי"ח)אברהם סי"ח), וכ"כ בערוה"ש , וכ"כ בערוה"ש (שם סל"ט) (שם סל"ט) דעיקר דעיקר 

הקפידא אינו כי אם על הליכה בדרך ולא הקפידא אינו כי אם על הליכה בדרך ולא 

שלא  בזה  הכוונה  דודאי  וי"א  העיר.  שלא בתוך  בזה  הכוונה  דודאי  וי"א  העיר.  בתוך 
גם  הרי  דאל"כ  בעיר,  אפילו  יחידי  גם לילך  הרי  דאל"כ  בעיר,  אפילו  יחידי  לילך 
כשיוצא  ליזהר  צריך  השנה  ימות  כשיוצא בשאר  ליזהר  צריך  השנה  ימות  בשאר 

לדרךלדרך (שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' שמ"ח). (שו"ת התעוררות תשובה ח"ג סי' שמ"ח).
למסור  לאדם  שאסור  לפ"ז  ונמצא  למסור   לאדם  שאסור  לפ"ז  ונמצא  יד.יד. 
שיצטרך  באופן  שליחות  איזה  שיצטרך לחבירו  באופן  שליחות  איזה  לחבירו 
לילך יחידי, ועובר על כך משום לפני עור, לילך יחידי, ועובר על כך משום לפני עור, 
דלא גרע ממי שמשים אבן ומכשול שיוכל דלא גרע ממי שמשים אבן ומכשול שיוכל 
בזה  ומכ"ש  בדרכו,  בו  להכשל  בזה חבירו  ומכ"ש  בדרכו,  בו  להכשל  חבירו 
שהוא מכשילו בדבר שיש בו משום סכנת שהוא מכשילו בדבר שיש בו משום סכנת 

נפשות נפשות (שם). (שם). 
שלא להכות התלמידיםשלא להכות התלמידים

טו. טו. לא יכו התלמידים בימים אלו, ואפילו לא יכו התלמידים בימים אלו, ואפילו 
ס"ק  ובמ"ב  שם  ס"ק (שו"ע  ובמ"ב  שם  (שו"ע  ליזהר  יש  ג"כ  ליזהר ברצועה  יש  ג"כ  ברצועה 
שאין  שאין משמע  משמע  (סי"ח)  (סי"ח)   הלבוש  ומדברי  הלבוש  ומדברי  ק"ג).ק"ג). 

דהיינו  הזמן  באותו  אלא  בזה  דהיינו הקפידא  הזמן  באותו  אלא  בזה  הקפידא 
משעה ד' עד ט', וכ"כ בפמ"גמשעה ד' עד ט', וכ"כ בפמ"ג (מ"ז שם סקי"ח). (מ"ז שם סקי"ח).
אלא  בזה  הקפידא  דאין  שכתבו  ויש  אלא   בזה  הקפידא  דאין  שכתבו  ויש  טז.טז. 
איברים  נגד  סכנה  במקום  בהכאה  איברים דוקא  נגד  סכנה  במקום  בהכאה  דוקא 
ביד  כי  ברצועה,  ודוקא  ממש,  ביד הפנימיים  כי  ברצועה,  ודוקא  ממש,  הפנימיים 
אפשר לפלס נתיב לאפו, ולכן אין העולם אפשר לפלס נתיב לאפו, ולכן אין העולם 
כיון  בה,  דחש  ולית  עכשיו  בזה  כיון מקפידים  בה,  דחש  ולית  עכשיו  בזה  מקפידים 
וכיון  סכנה,  שאין  במקום  להכות  וכיון שנהגו  סכנה,  שאין  במקום  להכות  שנהגו 
מחשש  להתינוק  האיבה  לנטור  מחשש שאסור  להתינוק  האיבה  לנטור  שאסור 
איבוד לדעת כמו שאמרו חז"ל, הכי עדיף איבוד לדעת כמו שאמרו חז"ל, הכי עדיף 

טפיטפי (אשל אברהם שם, ועיי"ש עוד).  (אשל אברהם שם, ועיי"ש עוד). 
רחיצה בנהררחיצה בנהר

החוות  לבעל  חיים  מקור  בספר  החוות כתב  לבעל  חיים  מקור  בספר  כתב  יז. יז. 
מפני  בנהרות  מלרחוץ  נמנעין  ראיתי  מפני יאיר  בנהרות  מלרחוץ  נמנעין  ראיתי  יאיר 

הסכנה, והעת מסוגל לרעה. הסכנה, והעת מסוגל לרעה. 

'כל רו„פ-י‰ ‰˘י‚ו‰ בין ‰מˆרים'
בין  השיגוה  רודפיה  "כל  בין   השיגוה  רודפיה  "כל  כט):  כט):(א,  (א,  איכה  במדרש  איכה איתא  במדרש  איתא 
עשר  משבעה  עשר   משבעה  צרה]  צרה][ימי  [ימי  דעקא  ביומין  דעקא   ביומין  ג),  א,  ג),(איכה  א,  (איכה  המצרים המצרים 
הקרוי  [מזיק  הקרוי   [מזיק  מרירי  קטב  שבהם  באב,  תשעה  עד  מריריבתמוז  קטב  שבהם  באב,  תשעה  עד  בתמוז 
המצרים'  'בין  מכונים  אלו  שימים  הסיבה  מצוי".  המצרים'   'בין  מכונים  אלו  שימים  הסיבה  מצוי".  כך]כך] 

הסוגרים  וחומות  מצרים  ב'  בין  המה  ונתונים  היות  הסוגרים הוא  וחומות  מצרים  ב'  בין  המה  ונתונים  היות  הוא 
ותשעה  בראשם,  ניצב  בתמוז  עשר  כששבעה  ותשעה בעדיהם,  בראשם,  ניצב  בתמוז  עשר  כששבעה  בעדיהם, 
ימים  נמצאים  ובתווך  מזה  וגדר  מזה  גדר  בסופם,  ימים באב  נמצאים  ובתווך  מזה  וגדר  מזה  גדר  בסופם,  באב 
אלו במקום צר, כאחד הנתון בתוך גדרות משם אינו יכול אלו במקום צר, כאחד הנתון בתוך גדרות משם אינו יכול 

לברוח מחמת המציק.לברוח מחמת המציק.
ז‰ סו„ בין ‰מˆרים - כי מ˘ם ב‡ים ‰ˆרו˙ז‰ סו„ בין ‰מˆרים - כי מ˘ם ב‡ים ‰ˆרו˙

י"ז  מיום  המתחילים   - המצרים'  'בין  ימי  ואחד  י"ז עשרים  מיום  המתחילים   - המצרים'  'בין  ימי  ואחד  עשרים 
מיוחדים  ימים  הם   - באב  בתשעה  ומסתיימים  מיוחדים בתמוז  ימים  הם   - באב  בתשעה  ומסתיימים  בתמוז 
דיבור  במחשבה,   - יהודי  כל  מציין  שבהם  ימים  דיבור בשנה,  במחשבה,   - יהודי  כל  מציין  שבהם  ימים  בשנה, 
על חורבן הקודש והמקדש,  את האבל הגדול  על חורבן הקודש והמקדש, ומעשה -  ומעשה - את האבל הגדול 
שאירעו בימים ההם בזמן הזה, בנפול בית ה' ועיר הקודש שאירעו בימים ההם בזמן הזה, בנפול בית ה' ועיר הקודש 
גולה  אחר  גולה  מארצו  ישראל  עם  ובגלֹות  אויב,  גולה ביד  אחר  גולה  מארצו  ישראל  עם  ובגלֹות  אויב,  ביד 
המאורעות  אותן  מתוקף  אשר  שעבוד,  אחר  המאורעות ושעבוד  אותן  מתוקף  אשר  שעבוד,  אחר  ושעבוד 
הקשות לישראל עדיין אנו שרויים בתוך ההפכה, כשמאז הקשות לישראל עדיין אנו שרויים בתוך ההפכה, כשמאז 
ועד היום אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו ועד היום אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו (סוטה מט.) (סוטה מט.) 
האר"י  כותב  כאשר  והתלאות,  הצרות  כל  שורש  האר"י ומכאן  כותב  כאשר  והתלאות,  הצרות  כל  שורש  ומכאן 
בין  סוד  'זה  לשונו:  בין וזה  סוד  'זה  לשונו:  וזה  פ"ז)  הברכות  שער  חיים  עץ  פ"ז) (פרי  הברכות  שער  חיים  עץ  (פרי  הקדוש הקדוש 
הצרות  שכל  ומכאן   – הצרות'  באים  משם  כי  הצרות המצרים,  שכל  ומכאן   – הצרות'  באים  משם  כי  המצרים, 
שישנן בעולם הינן תוצאה של מאורעות הימים הקשים שישנן בעולם הינן תוצאה של מאורעות הימים הקשים 

הללו.הללו.

כ˘ר ‰ו‡ מ‡„ לכל בעל נפ˘ ל˘ב˙ ב‡בלו˙
חג  דרושי  הכוונות  (שער  חג   דרושי  הכוונות  (שער  הקדוש  האר"י  בכתבי  כתבו  עוד 
אלו,  בימים  לעשות  עלינו  שמוטל  אלו, מה  בימים  לעשות  עלינו  שמוטל  מה  א)  דרוש  השבועות 

בין  "ענין  זו,  בתקופה  ההנהגה  להיות  צריכה  וכיצד 
המצרים - והם כ"א ימים שבין י"ז לתמוז עד תשעה 
לשבת  נפש  בעל  לכל  מאד  הוא  וכשר  טוב  מנהג  לשבת באב -  נפש  בעל  לכל  מאד  הוא  וכשר  טוב  מנהג  באב - 
בכיה  ולבכות  הימים  אלו  בכל  היום  חצי  אחר  בכיה באבלות  ולבכות  הימים  אלו  בכל  היום  חצי  אחר  באבלות 
היום,  חצות  אחר  זה  היות  וטעם  הבית,  חורבן  על  היום, ממש  חצות  אחר  זה  היות  וטעם  הבית,  חורבן  על  ממש 
הוא, כי אז הוא התעוררות הדינין בסוד כי ינטו צללי ערב, הוא, כי אז הוא התעוררות הדינין בסוד כי ינטו צללי ערב, 
זה  ודבר  היום.  חצי  אחר  ההיכל  נשרף  זו  לסיבה  זה אשר  ודבר  היום.  חצי  אחר  ההיכל  נשרף  זו  לסיבה  אשר 
עושה תועלת גדולה בנפש האדם. וענין חצות הלילה אין עושה תועלת גדולה בנפש האדם. וענין חצות הלילה אין 
צורך להזכירו, כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל צורך להזכירו, כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל 
שצריך  המצרים  בין  בלילות  שכן  ומכל  החורבן,  שצריך על  המצרים  בין  בלילות  שכן  ומכל  החורבן,  על 
להוסיף בבכיה, ועליו נאמרלהוסיף בבכיה, ועליו נאמר (ישעיה סו, י)  (ישעיה סו, י) שמחו את ירושלם שמחו את ירושלם 
לא  זה  בלשון  והנה  עכדה"ק.  עליה".  המתאבלים  כל  לא כו'  זה  בלשון  והנה  עכדה"ק.  עליה".  המתאבלים  כל  כו' 
תקנא  (סי'  תקנא   (סי'  ברורה  במשנה  אמנם  הבכיה,  לזמן  שיעור  ברורהנזכר  במשנה  אמנם  הבכיה,  לזמן  שיעור  נזכר 
האר"י  'ובכונת  וז"ל:  שכתב  וכפי  לדבר,  שיעור  האר"י נתן  'ובכונת  וז"ל:  שכתב  וכפי  לדבר,  שיעור  נתן  סק"ג) סק"ג) 

כתב שיתאבל בימים ההם אחר חצי היום, ויבכה כמו חצי כתב שיתאבל בימים ההם אחר חצי היום, ויבכה כמו חצי 
שעה'. עכ"ל.שעה'. עכ"ל.

‰˘כינ‰ נו„„˙ כע˙ וכל ‡ח„ יכול ל‰˙˜רב ‡לי‰‰˘כינ‰ נו„„˙ כע˙ וכל ‡ח„ יכול ל‰˙˜רב ‡לי‰
ישנם  החורבן,  על  והבכי  האבל  ולצד  גיסא,  מאידך  ישנם אך  החורבן,  על  והבכי  האבל  ולצד  גיסא,  מאידך  אך 
לנו  יש  זו  בתקופה  ביותר,  ונעלה  נוסף  ייעוד  אלו  לנו לימים  יש  זו  בתקופה  ביותר,  ונעלה  נוסף  ייעוד  אלו  לימים 
לבוראינו  ולשוב  במעשינו  לפשפש  בתשובה,  לבוראינו להתעורר  ולשוב  במעשינו  לפשפש  בתשובה,  להתעורר 
בלב ובנפש, כי אלו הימים מסוגלים מאוד להתקרב אל בלב ובנפש, כי אלו הימים מסוגלים מאוד להתקרב אל 
הכתוב  מאמר  על  הקדושים  בספרים  כדאיתא  הכתוב השי''ת,  מאמר  על  הקדושים  בספרים  כדאיתא  השי''ת, 
הרודף  שכל  וביארו  המצרים",  בין  השיגוה  רודפיה  הרודף "כל  שכל  וביארו  המצרים",  בין  השיגוה  רודפיה  "כל 
הטוב  הזמן  הוא  עתה  ה',  אל  נפשו  נכספה  י-ה,  הטוב אחר  הזמן  הוא  עתה  ה',  אל  נפשו  נכספה  י-ה,  אחר 
מוקף  הוא  בביתו  שכשהוא  למלך  משל  להשיגו.  מוקף ביותר  הוא  בביתו  שכשהוא  למלך  משל  להשיגו.  ביותר 
אם  על  כשהוא  אבל  אליו,  להיכנס  וקשה  אם במשרתים  על  כשהוא  אבל  אליו,  להיכנס  וקשה  במשרתים 
לפניו,  ולהתחנן  לפגשו  אחד  כל  יכול  בנקל  אז  לפניו, הדרכים  ולהתחנן  לפגשו  אחד  כל  יכול  בנקל  אז  הדרכים 
משאר  יותר  בינינו  מצוי  שהקב''ה  הימים  באלו  הוא  משאר וכך  יותר  בינינו  מצוי  שהקב''ה  הימים  באלו  הוא  וכך 

הימים, ויכולים אנו להתקרב אליו יותר משאר הימיםהימים, ויכולים אנו להתקרב אליו יותר משאר הימים (ראה  (ראה 
עבודת ישראל פרשת מסעי).עבודת ישראל פרשת מסעי).

גם איתא במהרש''א גם איתא במהרש''א (בכורות ח:) (בכורות ח:) שהכ''א ימים שבין שבעה שהכ''א ימים שבין שבעה 
עשר בתמוז לתשעה באב, הם מכוונים להכ''א ימים שהם עשר בתמוז לתשעה באב, הם מכוונים להכ''א ימים שהם 
מראש השנה עד הושענא רבה, וכשם שהמה ימי רחמים מראש השנה עד הושענא רבה, וכשם שהמה ימי רחמים 
וסליחה וכפרה, כך הוא משבעה עשר בתמוז עד תשעה וסליחה וכפרה, כך הוא משבעה עשר בתמוז עד תשעה 
שארעו  הצרות  מחמת  וכפרה  סליחה  ימי  שהם  שארעו באב,  הצרות  מחמת  וכפרה  סליחה  ימי  שהם  באב, 

לאבותינו באלו הימים.לאבותינו באלו הימים.
ימי בין ‰מˆרים – מ˜ור ו˘ור˘ לכל ‰מוע„יםימי בין ‰מˆרים – מ˜ור ו˘ור˘ לכל ‰מוע„ים

אלו,  ימים  במעלת  זי"ע  מאפטא  הרה"ק  הפליג  אלו, ביותר  ימים  במעלת  זי"ע  מאפטא  הרה"ק  הפליג  ביותר 
דידן)  דידן) (פרשא  (פרשא  ישראל"  "אוהב  הקדוש  בספרו  שכתב  ישראל" כמו  "אוהב  הקדוש  בספרו  שכתב  כמו 
וזל"ק: "למה קורין פרשת פנחס בשבת בין המצרים ברוב וזל"ק: "למה קורין פרשת פנחס בשבת בין המצרים ברוב 
השנים, אשר כל עיקרי המועדים כתובים בפרשה זו, ועל השנים, אשר כל עיקרי המועדים כתובים בפרשה זו, ועל 
כרחך לא דבר ריק הוא. אך בכוונה מכוונת עשו חז"ל זה כרחך לא דבר ריק הוא. אך בכוונה מכוונת עשו חז"ל זה 
באב  לט'  בתמוז  י"ז  שבין  יום  הכ"א  דאלו  קדשם,  באב ברוח  לט'  בתמוז  י"ז  שבין  יום  הכ"א  דאלו  קדשם,  ברוח 
שהם  השנה,  של  המועדות  לכל  ושורשיים  מקוריים  שהם הם  השנה,  של  המועדות  לכל  ושורשיים  מקוריים  הם 
ימי  ז'  חודש,  וראש  שבת  היינו  יום.  כ"א  כן  גם  ימי בכללן  ז'  חודש,  וראש  שבת  היינו  יום.  כ"א  כן  גם  בכללן 
יום  השנה,  ראש  של  ימים  ב'  השבועות,  חג  יום  יום הפסח,  השנה,  ראש  של  ימים  ב'  השבועות,  חג  יום  הפסח, 
הכיפורים, ח' ימי חג הסוכות. וסימנך 'א"ך טוב לישראל' הכיפורים, ח' ימי חג הסוכות. וסימנך 'א"ך טוב לישראל' 
מקורים  הם  המצרים  שבין  יום  הכ"א  ואלו  מקורים ,  הם  המצרים  שבין  יום  הכ"א  ואלו  א),  עג,  א)(תהלים  עג,  (תהלים 

שורשיים להם וכו'".שורשיים להם וכו'".
אך  מאוד,  גדולים  טובים  ימים  הם  יום  הכ"א  אך "ואלו  מאוד,  גדולים  טובים  ימים  הם  יום  הכ"א  "ואלו 
בעונותינו הרבים עדיין אין אנו ראויים להם, וטובייהו גניז בעונותינו הרבים עדיין אין אנו ראויים להם, וטובייהו גניז 
בגווייהו. – ואי"ה כשנזכה במהרה בימינו לעשות תשובה בגווייהו. – ואי"ה כשנזכה במהרה בימינו לעשות תשובה 
ומעש"ט לזכך החומר כו', אז יהיו הכ"א ימים ימים טובים ומעש"ט לזכך החומר כו', אז יהיו הכ"א ימים ימים טובים 
גדולים ונוראים אשר אין להעריך, והם מקוריים שרשיים גדולים ונוראים אשר אין להעריך, והם מקוריים שרשיים 
ועל   – הזה.  בזמן  עושים  שאנו  טובים  ימים  הכ"א  ועל לכל   – הזה.  בזמן  עושים  שאנו  טובים  ימים  הכ"א  לכל 
קורין  אנו  ולזה  גדול.  יותר  למועד  באב  ט'  יהיה  קורין כולם  אנו  ולזה  גדול.  יותר  למועד  באב  ט'  יהיה  כולם 
פרשת פינחס אשר כל המועדות כתובים בו בימים האלו, פרשת פינחס אשר כל המועדות כתובים בו בימים האלו, 
זה",  כל  יבין  והמשכיל  המועדות,  כל  נמשכים  מהם  זה", כי  כל  יבין  והמשכיל  המועדות,  כל  נמשכים  מהם  כי 

עכל"ק, ודבר שפתים אך למחסור.עכל"ק, ודבר שפתים אך למחסור.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰ס˙פ˜ו˙ במועט
הכא  במסורה,  ג'  "הוכה.  וזה"ל:  הטורים  הטוריםבבעל  בבעל  כתב 
ויבש  כעשב  'הוכה  ואידך  המדינית',  את  הוכה  'אשר 
ידי  על  טז).  ט  (הושע  אפרים'  'הוכה  ה),  קב  (תהלים  לבי' 
המגפה.  בהם  שהיתה  וגו',  כעשב  הוכה  המדינית 
לחמי',  מאכול  שכחתי  'כי  שם)  (תהלים  דקרא  וסיפיה 
לבעל  ונצמדתי  טעיתי,  לחמי  אכילת  ידי  שעל 
להם  שהושיבו  כג)  כ,  (במדב"ר  במדרש  כדאיתא  פעור. 
ומשקה  מאכל  מיני  להם  מוכרים  שהיו  פונדקאות 
קו.)  (סנהדרין  חלק  דפרק  בסוגיא  הוא  וכן  עכ"ל.  וכו'" 
ובשעה  כו'  פשתן  למכירת  קלעים  להם  שעשה 
שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק 

אומרת לו וכו' עי"ש.
פעור'  ב'בעל  שנכשלו  הגורם  עיקר  כאן,  מבואר 
ובעריות, התחיל מנפש רחבה להוסיף בתאוות אכילה 
ושתיה. כי כאשר אין מסתפקים במועטאין מסתפקים במועט במה שנצרך 
לאדם כפי צרכי החיים, רק מגדלים התאווה ואוכלים 
נופלים  בשווקים,  לטייל  ויוצאים  ושמחים  ושותים 
שחת  לרדת  הזה  העולם  הבלי  שאחר  זו  ברדיפה 

חלילה.
ב)  כו,  תולדות  (פר'  חיים  מים  חייםבאר  מים  באר  בספה"ק  שכתב  כמו 
וזל"ק: "כל התאוות נמשכין משורש הקליפות, ובפרט 
אשר  קי.)  (ח"א  הקדוש  הקדושבזוהר  בזוהר  המבואר  נודע  האכילה, 
מגו  אלא  נש,  דבר  מעוהי  בגו  מתרבה  הרע  יצר  אין 
ודשן,  ושבע  ואכל  כ)  לא,  (דברים  ונאמר  ושתיה.  אכילה 

ופנה אל אלהים אחרים וכו'" עכל"ק עי"ש.
שלא  במועט',  במועט''הסתפקות  'הסתפקות  מידת  כן  אם  למדנו 
אנו  בדורנו  בפרט  דבר,  בכל  התאווה  אחר  להתהלך 
אחר  ברדיפה  נוהם  כולו  שהעולם  הללו,  בזמנים 
התענוגות והתרגלו בכל דבר לחפש את הנוחות, בכל 
מיני כלים ומכשירים שונים שנועדו להקל את החיים, 
כל  אם  שזו  הזה.  עולם  ותענוגי  הנאות  ולהרבות 
מאוד  קרוב  דבר,  בכל  רחבה  בעין  והמתהלך  חטאת, 

ליפול בתאוות חלילה. 
וביתו  עצמו  ירגיל  אם  מרובה,  טובה  מידה  וביתו ובהיפך,  עצמו  ירגיל  אם  מרובה,  טובה  מידה  ובהיפך, 
להסתפק במועט, ורק לאחרים יתן 'בעין טובה'. יזכה להסתפק במועט, ורק לאחרים יתן 'בעין טובה'. יזכה 
חייו  ויהיו  החטא,  ומן  הכישלונות  מן  להתרחק  חייו בזה  ויהיו  החטא,  ומן  הכישלונות  מן  להתרחק  בזה 
דקדושה,  חיים  ושמחת  עילאי,  פנימי  אושר  דקדושה, מלאים  חיים  ושמחת  עילאי,  פנימי  אושר  מלאים 

לעשות רצון בוראנו יתברך שמו, אמן.לעשות רצון בוראנו יתברך שמו, אמן.
[על פי 'טיב התורה' פרשא דידן]

• ~ • ~ •
החן  מאבני  אחת  היתה  במועט  במועטההסתפקות  ההסתפקות  מידת 
הצדיק  של  והנפלאות  הטובות  המידות  שבכתר 
המידה  זו  זצ"ל.  לוין  אריה  זצ"לרבי  לוין  אריה  רבי  הנודע  הירושלמי 

האירה בנועם אור עליון, בתוך ביתו הפשוט. 
בין  האחרונה  היתה  אריה,  רבי  של  הצנועה  דירתו 
השכונתי.  המים  לברז  שהתחברה  שבחצרו,  הדירות 
משאיבת  קודם  בדור  ירושלים  בני  שעברו  בעת   –
שבתוך  תקינים  לברזים  שבחצרות,  הבורות  מן  מים 
אחד  מברז  ליותר  להסכים  אבה  לא  אז  וגם  הבתים. 
נכנס  כבר  מזו  שביתרה  משום  בלבד!  אחד  כיור  עם 

בגדר 'מותרות' חלילה...

כשעבר לאחר פטירת אשתו להתגורר בדירה של חדר 
אחד בלבד, שאלוהו מדוע בחר לדור בקיתון צר כזה? 
התחייך רבי אריה ע"ה וענה: הרי עתה כבר מתכוננים 
צר...  יותר  הרבה  יהיה  שם  הקבר...  אל  למעבר  אנו 
טפח  בזה  וגילה  מעתה...  כבר  לזה  להתרגל  כדאי 
המיתה,  יום  תמיד  להזכיר  שבנפשו,  פנים  מעבודת 

ולהכין נפשו בעוז למעבר לעולם שכולו טוב.
במתק  הדבר  את  ממשיל  אריה  רבי  היה  צחות  בדרך 
שמתחילה  משפחה,  אותה  על  נאה  בסיפור  לשונו, 
דרו כולם יחדיו ההורים עם הילדים בחדר אחדבחדר אחד גדול. 
ירושלים  אנשי  שלפנינו  בדור  מתגוררים  שהיו  כדרך 

הטהורים בחצרותיהם ובשכונותיהם השונות כידוע. 
שם באותו חדר גדול היתה המשפחה הנכבדה חיה את 
חייה באושר ובשמחה עילאה, עם הבנים היקרים זרע 
מכניסים  ואף  ובעבודתם,  בתורתם  שמחים  ד',  ברך 
אורחים לביתם, ומקבלים אותם בשמחה וברוחב לב.

מה  משום  והוחלט  הדורות...  נשתנו  לימים  והנה 
שהמגורים של כל המשפחה יחדיו בחדר אחד נחשב 
בחדר  הדירה  את  הרחיבו  לפיכך  דיור...  כצפיפות 
נוסף, ובאה הרווחה למשפחה הטובה, ההורים קיבלו 
'חדר 'חדר  הם  גם  קיבלו  והילדים  משלהם,  שינה'  שינה''חדר  'חדר 

ילדים'ילדים' משלהם. 
בעיה  נוצרה  הבית  אל  כדרכם  האורחים  כשהגיעו  אך 
קטנה... היכן יקבלו עתה את האורחים? הרי חדר זה 
נדחו  הוא...  ילדים'  'חדר  זה  וחדר  הוא,  שינה'  'חדר 
אפוא האורחים חוצה, לחפש להם משפחה אחרת מן 
וקטן  מצומצם  בית  להם  יש  שעדיין  הקודם...  הדור 
החשובים  האורחים  את  לקבל  הרבה,  לב  רוחב  עם 

ולשמוח עמהם!
חלפה תקופה נוספת, והנה שוב מתקדם העולם, כיום 
ברוכת  למשפחה  חדרים  שתי  בת  דירה  אלו  בזמנים 
ילדים כ"י נחשב כבר כצפיפות אוכלוסין קשה. בלית 
דירתם  את  להרחיב  שוב  המשפחה  נאלצה  ברירה 
להם  שיש  המשפחה  בני  זכו  כבר  עתה  נוסף!  בחדר 

בבית גם 'סלון''סלון' מהודר! 'כמו לכולם'... 
עתה  הנה  מאוד,  שמחו  האורחים  כך  על  כששמעו 
בהרחבה.  האורחים  לקבלת  ומרווח  טוב  חדר  נמצא 
– ברם, מה מאוד נכזבה תוחלתם, כאשר אמרו בעלי 
בבית  מקום  שאין  על  מאוד  הם  שמצטערים  הבית 
הוא,  שינה'  'חדר  הלא  האחד  החדר  שכן  לאורחים! 
מפואר'  'סלון  הוא  הרי  והסלון  ילדים',  'חדר  והשני 
בלבד, עם שולחן ענק וכסאות רחבות ומרופדות, ואין 

מקום אפילו לדחוף שם מיטה...
הזמן כמובן עשה את שלו, ולאחר תקופה נוספת שוב 
אחר  ברדיפה  מתגלגלת  המשפחה  עצמה  את  מצאה 
לארבעה ארבעה  הם  צריכים  כבר  עתה  העולם...  'התקדמות' 
בנים',  'חדר  שינה',  'חדר  וגדולים,  מרווחים  חדריםחדרים 
ורחב  גדול  הבית  נעשה  ואכן  בנות',  ו'חדר  'סלון', 

ידיים!
זאת  בכל  שאולי  וחשבו  האורחים,  כשבאו  הפעם  אך 
ניתן יהיה לפנות כאן עבורם חדר אחד לקראת שבת 

"ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהּמוֶּכה ֲאֶׁשר הוָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית וגו'" "ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהּמוֶּכה ֲאֶׁשר הוָּכה ֶאת ַהִּמְדָיִנית וגו'" (כה, יד)(כה, יד)
'היד ה' תקצר?!''היד ה' תקצר?!'

עובד  בה  החברה  של  המשרדים  שיפוץ  עובד לקראת  בה  החברה  של  המשרדים  שיפוץ  לקראת 
עיצוב  את  לראות  לבוא  לו  הצעתי  הטוב,  עיצוב חברי  את  לראות  לבוא  לו  הצעתי  הטוב,  חברי 
רעיונות  שיקבלו  כדי  עבודתי  במקום  רעיונות המשרדים  שיקבלו  כדי  עבודתי  במקום  המשרדים 

עדכניים ופרקטיים. עדכניים ופרקטיים. 

תיאום  ולאחר  ההצעה  על  שמח  חבריי  של  תיאום הבוס  ולאחר  ההצעה  על  שמח  חבריי  של  הבוס 
אחרי  שלנו  למשרדים  הגיעו  שלי  המנהל  אחרי עם  שלנו  למשרדים  הגיעו  שלי  המנהל  עם 
שעות העבודה ועשו סיור מקיף ויסודי תוך רישום שעות העבודה ועשו סיור מקיף ויסודי תוך רישום 
והתרשמו,  הסתובבו  שהם  בעוד  עבורם,  והתרשמו, רעיונות  הסתובבו  שהם  בעוד  עבורם,  רעיונות 
אדם  הבן  את  רואה  "אתה  שלי:  למנהל  אדם אמרתי  הבן  את  רואה  "אתה  שלי:  למנהל  אמרתי 
לא  וכסף  מאוד  מצליח  אדם  לכאורה  הוא  לא הזה?!  וכסף  מאוד  מצליח  אדם  לכאורה  הוא  הזה?! 
קיבל  שלו  הבן  אחדים  חודשים  לפני  לו.  קיבל חסר  שלו  הבן  אחדים  חודשים  לפני  לו.  חסר 
מה  לרפואה  ואין  היד  את  לו  ששיתקה  קור  מה מכת  לרפואה  ואין  היד  את  לו  ששיתקה  קור  מכת 
להציע בשום פנים ואופן, הבן שלו חי על כדורים להציע בשום פנים ואופן, הבן שלו חי על כדורים 
חזקים ביותר מפאת הכאבים העזים שהוא סובל חזקים ביותר מפאת הכאבים העזים שהוא סובל 
וכל  זמן  לאורך  הגוף  את  המכלים  כדורים  וכל מהם,  זמן  לאורך  הגוף  את  המכלים  כדורים  מהם, 
יש  כסף  אז  מלעזור...   ידיים  הרימו  יש המומחים  כסף  אז  מלעזור...   ידיים  הרימו  המומחים 

בשפע אבל הכסף לא יכול לקנות בריאות!!!"בשפע אבל הכסף לא יכול לקנות בריאות!!!"

המנהל שלי שמע והשתתק, כעבור רגעים אחדים המנהל שלי שמע והשתתק, כעבור רגעים אחדים 
אמר: "יש לי מישהו אחד שיכול בעז''ה לעזור!!! אמר: "יש לי מישהו אחד שיכול בעז''ה לעזור!!! 
הוא הציל את אחותי מכריתת רגל והוא יציל את הוא הציל את אחותי מכריתת רגל והוא יציל את 

היד של בנו!!!"היד של בנו!!!"

בדיוק הבוס וחברי סיימו את הסיור ובאו להודות, בדיוק הבוס וחברי סיימו את הסיור ובאו להודות, 
תיכף המליץ המנהל שלי בחום לאבא של הבחור תיכף המליץ המנהל שלי בחום לאבא של הבחור 
להיוושע  ולנסות  מטפל  לאותו  בנו  את  להיוושע לקחת  ולנסות  מטפל  לאותו  בנו  את  לקחת 

דרכו.דרכו.

וקבע  קשר  יצר  ותיכף  פעמיים  חשב  לא  וקבע הוא  קשר  יצר  ותיכף  פעמיים  חשב  לא  הוא 
טיפולים  שישה  חלפו  לא  הרופא,   עם  טיפולים להפגש  שישה  חלפו  לא  הרופא,   עם  להפגש 
היו  כלא  חלפו  הכאבים  ליד,  חזרה  היו והתחושה  כלא  חלפו  הכאבים  ליד,  חזרה  והתחושה 
כעבור מספר טיפולים נוספים שב הבן למסגרתו כעבור מספר טיפולים נוספים שב הבן למסגרתו 
תחזיות  כל  כנגד  איתנה  בבריאות  מלא  תחזיות בתפקוד  כל  כנגד  איתנה  בבריאות  מלא  בתפקוד 

הרופאים.הרופאים.

אני  בהתרגשות:  ואמר  להודות  התקשר  אני האבא  בהתרגשות:  ואמר  להודות  התקשר  האבא 
אבל  משרדים,  עיצוב  לראות  שבאתי  אבל חשבתי  משרדים,  עיצוב  לראות  שבאתי  חשבתי 
שלחה  העליונה  ההשגחה  שיד  מבין  אני  שלחה עכשיו  העליונה  ההשגחה  שיד  מבין  אני  עכשיו 
חדשים  וחיים  בני  עבור  לרפואה  לזכות  חדשים אותי  וחיים  בני  עבור  לרפואה  לזכות  אותי 
ונורא  איום  סבל  שסבלו  הבית  וכל  רעייתי  ונורא עבור  איום  סבל  שסבלו  הבית  וכל  רעייתי  עבור 
מחוסר האונים לעזור לבן ואח שסבל כל כך ללא מחוסר האונים לעזור לבן ואח שסבל כל כך ללא 

כל מזור!"כל מזור!"

בתודה לה' על הישועה...בתודה לה' על הישועה...
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שער  מצאו  הם   – מלכתא. 
כל  בעדם!  לגמרי  ונעול  סגור 
מן  הרחק  נסעו  המשפחה 
הבית, אל סוף שבוע במלון יקר 
אי שם בהרי הצפון... ויחד עם 
זאת התרחקו מאוד גם מביתם 
הטהור המקורי והטבעי, ומבית 
עד  ונדחו  הקדושים,  אבותם 

קצה ארץ, רחמנא ליצלן. 
המופלא  משלו  תוכן  כאן  עד 
נוקבים  והדברים  והמחכים, 

חדרי לבב.
הסתפקות במועט!הסתפקות במועט!

[הקדמת הספר הנפלא "טיב 

העיניים", היו"ל בימים אלו}

• ~ • ~ •
הרה"צ הנודע בשערי ירושלים, 
ציינוירט  יוסף  רבי  ציינוירט הגה"ח  יוסף  רבי  הגה"ח 
זצוק"לזצוק"ל, נודע בצדקותו הגדולה 
של  ירושלים  בני  בהנהגת 

מעלה בטהרת הקודש. ונלחם בעוז כנגד התחדשות כל 
המאדע  אחר  הרדיפה  מחלת  שכל  למיניהם.  המודע'ס 
אחר  תמיד  ורודפת  המחפשת  רחבה  בנפש  מקורה 
האופנה... כפי מה שרוח עולם ההבל נושבת וסוחפת. וזו 
כל הנפילות, כשמתחילים לשנות ממסורת  היא תחילת 

אבות, בבגדים ובמלבושים שונים ומשונים.
'מצלמה' 'מצלמה'  עם  אחד  יהודי  אליו  התקרב  אחת,  בהזדמנות 
בידו, כדי לצלם את דמות קדשו המאירה וההדורה. אך 
צדיקים  הרבה  כדרך  בזה,  ליה  ניחא  לא  בצדקותו  הוא 

קדושי עליון. 
בחביבות,  אצלו  הושיבו  הצלם,  את  אפוא  אליו  קרא 
והחל להסביר לו בנועם ובחן טעם התנגדותו ל'מצלמה' 

המשוכללת הזו.
וכה אמר, הנה זכורני ימים מקדם, בטרם באה המצלמה 
של  היפה  בעולמו  לטייל  יוצאים  יהודים  כשהיו  לעולם, 
נופי  לנוכח  פנימי  רוגע  מתמלאת  נפשם  היתה  הקב"ה, 
יוצר  אל  כך  מתוך  מתקרבת  ונשמתם  ויופייה,  הבריאה 
הרים נהרות וימים. ובזה היו חוזרים מן הטיול, כשנפשם 
שבעה לנוכח פלאי הבריאה, בתחושת (תהלים קד, כד): "מה 
רבו מעשיך ד' כולם בחכמה עשית, מלאה הארץ קניינך"!
ואילו כיום, תיכף כשמגיעים בטיול היקר אל נופי הטבע 
פוסקת  ואינה  מתיקה,  המצלמה  נשלפת  הבריאה,  ויופי 
שמאחורי  האדם  וכבר  תמונה...  אחר  תמונה  לתקתק 
המצלמה איננו... התנתק לו האיש מעולמו היפה והנהדר 
הנה...  בא  ממנו  נפשו  את  להנות  שבשביל  הקב"ה,  של 

ובתמונות,  בצילומים  עסוק  העת  כל  עצמו  את  ומוצא 
לא  שמעולם  להנאה  'זכר'  שיישאר  להבטיח  בכדי 

היתה... – עד כאן תוכן חכמת דבריו העמוקים.
[שם]

• ~ • ~ •
מורנו הגה"צ רבי זונדל קרוזר זצוק"להגה"צ רבי זונדל קרוזר זצוק"ל היה אומר, שעיקר 
בנפש  מקורו  הזה  עולם  בחיי  אנשים  שסובלים  הצער 
לחיי  כראוי  התרגלה  לא  הנפש  כי  עין.  ובצרות  רחבה 
העת  כל  ומחפשת  וטהורים,  זכים  נעלים  רוחניים  אושר 
ומאידך   – הזה.  עולם  תאוות  של  שונים  סיפוקים  אחר 
מצד השני נדמה תמיד שלחבר ולשכן יש יותר ממנו. על 
דרך שאומרים העולם, שהדשא של השני ירוק יותר, אך 

שוכח שגם בעל אותו הדשא חושב כך על דשא שלו... 
משל נאה נתן בזה רבי זונדל ע"ה, וכה אמר:

על  מתהלכים  כולם  העולם  אנשי  שכל  יצויר  לו  הנה 
קביים ל"ע, ובכל מקום שחפץ האדם לילך נצרך להישען 

על קביים, ולקפץ ולדדות עדי הגיעו אל מחוז חפצו. 
תרעומת  אדם  לשום  היה  לא  זה  שבמצב  פשוט  הרי 
שבכל  נוהג,  עולם  של  טבעו  כך  שהרי  בדבר,  ותלונה 
הליכה לכל מקום נשענים על קביים... וכשם שלא יתלונן 
המעופפת  זו  כציפור  כנפיים  לו  שאין  על  השפוי  אדם 

בקלילות בכנפיה, וגומעת מרחקים רבים בשעה קלה... 
סיבות  שמחמת  אנשים  כהיום  כשרואים  מדוע  כן,  ואם 
עם  להתהלך  העליונה  ההשגחה  אותם  שסיבבה  שונות 
קביים, מתלוננים על כך ומלאים טענות ומענות. – הלא 
בלא  מתהלך  חבירו  את  שרואה  מחמת  אם  כי  זאת  אין 

כך  ועל  בו,  ומתקנא  קביים 
מתמלא צער ויגון, מדוע אהיה 
ואילו  מחברי.  ופחות  שונה  אני 
לא היה מסתכל זה הנכה ורואה 
יודע  והיה  חבירו,  של  בחלקו 
שנתן  שמה  שלם,  בלב  שלםומאמין  בלב  ומאמין 
לו  המוכן  חלקו  זהו  השי"ת  לו 
היה  לא  בראשית.  ימי  מששת 
בעיניו  ידמה  כי  כלום,  מתלונן 
אמור,  עולם  של  טבעו  שכך 
ואין שום אפשרות אחרת כלל! 
וכן הוא בכל שאר ענייני החיים, 
ולא  טובה,  בעין  כשיסתכל 
עצמו  את  למדוד  תמיד  יחשב 
שרואה  מה  כפי  לו,  אשר  ואת 
בפלס  אדם  בני  שאר  אצל 
יהיו  הרי  החיצוניות,  מידת 
בטוב  ומאושרים  חלקים  חייו 
ובנעימים! – עד כאן תוכן מתק 

דברי קדשו המופלאים.
השי"ת,  ובעבודת  ברוחניות  גם  אמורים  והדברים 
שפעמים רבות נובעים הנפילות והירידות ממה שמשווה 
עצמו אל זולתו, ונדמה בעיניו שמדרגתו נמוכה ממדרגת 
ופעלו  עבודתו  את  להוקיר  להעריך  מרוצה  ואינו  חבירו, 
ואחד  אחד  לכל  תורה  ניתנה  שכן  אדם.  שהוא  מה  כפי 

לפי כוחו (שמו"ר לד, א), 
ועיין בספה"ק היכל הברכה להרה"ק מקאמארנא זצוק"להיכל הברכה להרה"ק מקאמארנא זצוק"ל 
בתוה"ד),  המצוה  משרשי  שנ"ו,  מצוה  החיים,  אוצר  בחוקותי  (פרשת 

יד  כתב  שמצא  ממה  כדרבנות,  דברים  בזה  שהאריך 
קודש מהרב רבינו מנחם מנדילמהרב רבינו מנחם מנדיל (מרימנוב) זצוק"לזצוק"ל, שעיקר 
בחלק  שמח  שיהיה  במה  תלוי  הכישלון  או  ההצלחה 
הרבה,  ואם  מעט  אם  נפשו,  ולפי  מדרגתו  לפי  עבודתו 
ולא כפי שמבטל היצר בליבו את כל מה שעושה ופועל, 
ובזה  עבודתו,  את  בעצמו  לייקר  ושלא  להעריך  שלא 

מחדיר הייאוש בליבו, עד שמדחה אותו לגמרי עיש"ה.
אש  בלשון  דבריו,  את  מקאמארנא  מקאמארנאהרה"ק  הרה"ק  שם  ומסיים 

קדשו: 
ותפילה  בתורה  ואמץ  וחזק  נפשך,  על  חוס  בני  ותפילה "ואתה  בתורה  ואמץ  וחזק  נפשך,  על  חוס  בני  "ואתה 
כפי המדרגה אשר אתה עומד בה, כמו שכתבנו למעלה כפי המדרגה אשר אתה עומד בה, כמו שכתבנו למעלה 
תלמידו,  מענדיל  מנחם  ורבינו  הבעש"ט  מרן  תלמידו, מדברי  מענדיל  מנחם  ורבינו  הבעש"ט  מרן  מדברי 
בתוספת טועם משלנו. וכפי אשר קיבלתי משמונה עשר בתוספת טועם משלנו. וכפי אשר קיבלתי משמונה עשר 
ובראשם  אותם,  ששימשתי  הקודש  רוח  בעלי  ובראשם צדיקים  אותם,  ששימשתי  הקודש  רוח  בעלי  צדיקים 

מורי רבינו דודימורי רבינו דודי (מוהרצ"ה מזידיטשוב) וכו'"וכו'" עכל"ק עי"שעכל"ק עי"ש.
[שם]
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Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

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

ד

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

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

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

משהמשה ז"ל

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

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

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

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

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

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

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

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

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

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

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

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

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


