
תוכחה כיצד?תוכחה כיצד?
בין  לסבב  היתה  מאניפולי  זושא  רבי  הרה''ק  של  בין דרכו  לסבב  היתה  מאניפולי  זושא  רבי  הרה''ק  של  דרכו 
לתשובה  העיירות  בני  את  לעורר  כשמטרתו  לתשובה העיירות  העיירות  בני  את  לעורר  כשמטרתו  העיירות 
הם  מה  אחד  כל  על  הבחין  זה  צדיק  טובים,  הם ולמעשים  מה  אחד  כל  על  הבחין  זה  צדיק  טובים,  ולמעשים 
שלא  כדי  לשונו,  בשבט  להוכיחו  רצה  לא  אך  שלא חטאיו,  כדי  לשונו,  בשבט  להוכיחו  רצה  לא  אך  חטאיו, 
הזדמנות  איזה  פעם  כל  מצא  כן  על  חלילה,  הזדמנות לביישם  איזה  פעם  כל  מצא  כן  על  חלילה,  לביישם 
לילל  והתחיל  להוכיחו,  שכיוון  האדם  לזה  סמוך  לילל להיות  והתחיל  להוכיחו,  שכיוון  האדם  לזה  סמוך  להיות 
על מצבו העגום, באמרו לעצמו זושא זושא ראה האיך על מצבו העגום, באמרו לעצמו זושא זושא ראה האיך 
נכשלת בחטא פלוני, הלוא זה החטא חמור הוא מאוד, נכשלת בחטא פלוני, הלוא זה החטא חמור הוא מאוד, 
האיך לא היית מתיירא מבוראך.. ותוך כדי כך הגביר את האיך לא היית מתיירא מבוראך.. ותוך כדי כך הגביר את 
ועד  החטא,  בזה  פגם  כמה  עד  לעצמו  כשמתאר  ועד בכייו  החטא,  בזה  פגם  כמה  עד  לעצמו  כשמתאר  בכייו 

כמה גרם על ידה צער השכינה. כמה גרם על ידה צער השכינה. 
שהדברים  הבין  כי  וזעקתו,  מבכיו  נתעורר  השומע  שהדברים זה  הבין  כי  וזעקתו,  מבכיו  נתעורר  השומע  זה 
בכזאת  לחטוא  שהגדיל  זה  והוא  מאחר  אליו,,  בכזאת מופנים  לחטוא  שהגדיל  זה  והוא  מאחר  אליו,,  מופנים 
אליו  להצטרף  הלה  בקיש  בבכיו,  ממרר  ובעודו  אליו וכזאת,  להצטרף  הלה  בקיש  ממרר בבכיו,  וכזאת, ובעודו 
ולקונן על מצבו הירוד והשפל, ותיכך ביקש דרך תשובה ולקונן על מצבו הירוד והשפל, ותיכך ביקש דרך תשובה 

למעשיו הנבערים. למעשיו הנבערים. 
את  להוכיח  דרכם  שהיה  צדיקים  וכמה  מכמה  ידוע  את כן  להוכיח  דרכם  שהיה  צדיקים  וכמה  מכמה  ידוע  כן 
ההמון, וכל צדיק עשה זאת על פי דרכו, מתוך תחבולה ההמון, וכל צדיק עשה זאת על פי דרכו, מתוך תחבולה 
מדברי  שיפגע  מבלי  לפניו,  אשר  את  יבין  מדברי שהשומע  שיפגע  מבלי  לפניו,  אשר  את  יבין  שהשומע 

התוכחה. התוכחה. 
במשנה  רבינו  משה  של  בתוכחתו  כן  גם  אנו  רואים  במשנה כך  רבינו  משה  של  בתוכחתו  כן  גם  אנו  רואים  כך 
נכלמים  ישראל  בני  יהיו  שלא  בלשונו  היה  זהיר  נכלמים תורה,  ישראל  בני  יהיו  שלא  בלשונו  היה  זהיר  תורה, 
תורה  משנה  בתחילת  מיד  אנו  שרואים  כמו  תורה מדבריו,  משנה  בתחילת  מיד  אנו  שרואים  כמו  מדבריו, 
שלא  כדי  ברמז  דבריו  שאמר  איך  מפרש  שרש"י  שלא איך  כדי  ברמז  דבריו  שאמר  איך  מפרש  שרש"י  איך 

לביישם. לביישם. 
גם בפרשתנו רואים אנו כזאת, אחר שמזכיר משה איך גם בפרשתנו רואים אנו כזאת, אחר שמזכיר משה איך 
שעשה לוחות שניות, נאמר ובני ישראל נסעו מבארות שעשה לוחות שניות, נאמר ובני ישראל נסעו מבארות 
שם  ברש"י  וראה  וגו',  אהרן  מת  שם  מוסרה  יעקן  שם בני  ברש"י  וראה  וגו',  אהרן  מת  שם  מוסרה  יעקן  בני 
שמוכיח שאין הכתוב כפשוטו, כי המציאות היה להיפך שמוכיח שאין הכתוב כפשוטו, כי המציאות היה להיפך 
שאומר  הדבר  עצם  גם  יעקן,  לבני  באו  שאומר שממוסרות  הדבר  עצם  גם  יעקן,  לבני  באו  שממוסרות 
כי  כפשוטו  אינו  במוסרה  היה  אהרן  שמיתת  כי הכתוב  כפשוטו  אינו  במוסרה  היה  אהרן  שמיתת  הכתוב 
רש''י  אומר   – ובהכרח  ההר.  בהר  מיתתו  היה  רש''י לאמיתו  אומר   – ובהכרח  ההר.  בהר  מיתתו  היה  לאמיתו 
– שהיו אלו הדברים דברי תוכחה בדרך רמז, וראה שם – שהיו אלו הדברים דברי תוכחה בדרך רמז, וראה שם 
איך שמסביר שהיה זה תוכחה על רצונם לשוב למצרים, איך שמסביר שהיה זה תוכחה על רצונם לשוב למצרים, 
אך כל זה נאמר מתוך רמז כדי שלא יבואו לידי כלימה...אך כל זה נאמר מתוך רמז כדי שלא יבואו לידי כלימה...
שאין  אנו  כשרואים  הזולת  את  להוכיח  עלינו  שאין אכן  אנו  כשרואים  הזולת  את  להוכיח  עלינו  אכן 
איך  דרכים  לחפש  עלינו  תמיד  אך  כשורה,  איך הנהגתו  דרכים  לחפש  עלינו  תמיד  אך  כשורה,  הנהגתו 
שהדברים לא יגרמו פגיעה חס ושלום, ואז קרוב לודאי שהדברים לא יגרמו פגיעה חס ושלום, ואז קרוב לודאי 

שיעשו את פעולתן.שיעשו את פעולתן.
(עפ"י טיב התורה - עקב)(עפ"י טיב התורה - עקב)
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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

זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר למן היום זכר אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלקיך במדבר למן היום 
אשר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם אשר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם 

עם ה': עם ה': (ט, ז)(ט, ז)
הנה, מפסוק זה והילך מוכיח משה את ישראל על אשר זה כמה הנה, מפסוק זה והילך מוכיח משה את ישראל על אשר זה כמה 
הוא  דבריו  תחילת  במדבר,  בהיותם  ה'  אף  חרון  עוררו  הוא פעמים  דבריו  תחילת  במדבר,  בהיותם  ה'  אף  חרון  עוררו  פעמים 
בו,  שנכשלו  איך  לספר  הוא  מאריך  החטא  ובזה  העגל,  חטא  בו, על  שנכשלו  איך  לספר  הוא  מאריך  החטא  ובזה  העגל,  חטא  על 
עוד  בקצרה  מזכיר  כך  ואחר  ידו,  על  שנגרם  הגדול  אף  עוד והחרון  בקצרה  מזכיר  כך  ואחר  ידו,  על  שנגרם  הגדול  אף  והחרון 
כמה מקומות בהם הקציפו את בוראם, ושוב חוזר הוא אל הענין כמה מקומות בהם הקציפו את בוראם, ושוב חוזר הוא אל הענין 
בוראם  פני  את  לחלות  עליו  שהיה  איך  לפניהם  ומאריך  פני בוראם הראשון,  את  עליו לחלות  איך שהיה  הראשון, ומאריך לפניהם 

כדי לרצותו על זה החטא. כדי לרצותו על זה החטא. 
ומן הראוי להתבונן בדבר, מהו האריכות בזה החטא יותר משאר ומן הראוי להתבונן בדבר, מהו האריכות בזה החטא יותר משאר 
החטאים, כי אם ראה לנכון להאריך בדברים היה עליו להאריך גם החטאים, כי אם ראה לנכון להאריך בדברים היה עליו להאריך גם 
בשאר החטאים שעברו, ומה שונה זה החטא שמאריך בה ביותר. בשאר החטאים שעברו, ומה שונה זה החטא שמאריך בה ביותר. 
תחילת  שהרי  לענין,  מענין  דילג  למה  להבין,  הראוי  מן  זאת  תחילת גם  שהרי  לענין,  מענין  דילג  למה  להבין,  הראוי  מן  זאת  גם 
דבריו היה על ענין חטא העגל, וטרם סיום דבריו איך שריצה את דבריו היה על ענין חטא העגל, וטרם סיום דבריו איך שריצה את 
הראשון,  לענין  הוא  חוזר  ושוב  החטאים,  שאר  מזכיר  בוראו,  הראשון, בני  לענין  הוא  חוזר  ושוב  החטאים,  שאר  מזכיר  בוראו,  בני 

לספר על ענין הריצוי, ולמה לא סיים כל ענין העגל תחילה. לספר על ענין הריצוי, ולמה לא סיים כל ענין העגל תחילה. 
ענינים,  ב'  כוללים  הללו  משה  שדברי  לומר,  יש  אפשר  ענינים, ובדרך  ב'  כוללים  הללו  משה  שדברי  לומר,  יש  אפשר  ובדרך 
חיזוק,  דברי  הם  דבריו  וסוף  תוכחה,  דברי  הם  דבריו  חיזוק, תחילת  דברי  הם  דבריו  וסוף  תוכחה,  דברי  הם  דבריו  תחילת 
האדם  שנכשל  אחר  לפעמים  דהנה  נפילה.  אחר  שוב  האדם להתעלות  שנכשל  אחר  לפעמים  דהנה  נפילה.  אחר  שוב  להתעלות 
תקוה,  לו  אין  ששוב  וחושב  ליאוש  הוא  נופל  גדולים  תקוה, בחטאים  לו  אין  ששוב  וחושב  ליאוש  הוא  נופל  גדולים  בחטאים 
מאחר שהגדיל לחטוא, וזהו ממזימות היצר, כמו שאמרו צדיקים, מאחר שהגדיל לחטוא, וזהו ממזימות היצר, כמו שאמרו צדיקים, 
כי לפעמים מפתה היצר את האדם לעבירה, ואין הוא מכוון לעצם כי לפעמים מפתה היצר את האדם לעבירה, ואין הוא מכוון לעצם 
החטא, כי אם למצבו של האדם אחר חטאו, כי יודע הוא שאחר החטא, כי אם למצבו של האדם אחר חטאו, כי יודע הוא שאחר 
מבוראו,  מאוד  מרוחק  עצמו  ירגיש  החטא  זה  על  האדם  זה החטא ירגיש עצמו מרוחק מאוד מבוראו, שיעבור  על  שיעבור האדם 
בוראו,  פני  את  לרצות  ביכולתו  אין  ששוב  בדעתו  שיסיק  בוראו, ויתכן  פני  את  לרצות  ביכולתו  אין  ששוב  בדעתו  שיסיק  ויתכן 
טעות  לידי  יבוא  שכן  וכיון  לאיתנו,  לשוב  דרך  לו  אין  טעות וממילא  לידי  יבוא  שכן  וכיון  לאיתנו,  לשוב  דרך  לו  אין  וממילא 
נחות  לעולם  אשאר  כך  דרגה  נחות  הנני  שכעת  שכשם  נחות לחשוב  לעולם  אשאר  כך  דרגה  נחות  הנני  שכעת  שכשם  לחשוב 
דרגה, ובזה השיג היצר את מבוקשו, כי על ידי זה יהיה ביכולתו דרגה, ובזה השיג היצר את מבוקשו, כי על ידי זה יהיה ביכולתו 
ליצר  יש  כזאת  לעת  כי  ר"ל,  חטאים  ועוד  לעוד  לפתותו  ליצר בנקל  יש  כזאת  לעת  כי  ר"ל,  חטאים  ועוד  לעוד  לפתותו  בנקל 
פתחון פה בשעה שמפתה הוא את האדם, באמרו לפניו: הרי בין פתחון פה בשעה שמפתה הוא את האדם, באמרו לפניו: הרי בין 
ואם  בשפלותך,  תשאר  אופן  בכל  הלוא  לא  אם  ובין  תחטא  ואם אם  בשפלותך,  תשאר  אופן  בכל  הלוא  לא  אם  ובין  תחטא  אם 
לבך,  כמשאלות  מעשות  ולהימנע  ממעשיך  לחדול  לך  מה  לבך, כן  כמשאלות  מעשות  ולהימנע  ממעשיך  לחדול  לך  מה  כן 
בירא  עד  דחי  אל  מדחי  לירידה  האדם  את  להביא  ביכולתו  בירא וכך  עד  דחי  אל  מדחי  לירידה  האדם  את  להביא  ביכולתו  וכך 

עמיקתא רחמנא לצלן.עמיקתא רחמנא לצלן.
אך לאמיתו של דבר אין שום צדק להפיל את האדם לידי יאוש, אך לאמיתו של דבר אין שום צדק להפיל את האדם לידי יאוש, 
בשובו  אם  כי  המת,  במות  חפץ  ואינו  הוא,  חסד  חפץ  הקב''ה  בשובו כי  אם  כי  המת,  במות  חפץ  ואינו  הוא,  חסד  חפץ  הקב''ה  כי 
מדרכו וחיה, ואף אם נכשל ח"ו בעבירה חמורה שערי תשובה לא מדרכו וחיה, ואף אם נכשל ח"ו בעבירה חמורה שערי תשובה לא 
מבוראו,  מאוד  שיתרחק  גרם  שחטאו  הוא  אמת  הן  לפניו,  מבוראו, ננעלו  מאוד  שיתרחק  גרם  שחטאו  הוא  אמת  הן  לפניו,  ננעלו 
ודאי  יכונה  ישראל  שבשם  וכיון  מהותו,  את  איבד  לא  עדיין  ודאי אבל  יכונה  ישראל  שבשם  וכיון  מהותו,  את  איבד  לא  עדיין  אבל 
לצור  לחזור  הוא  משתוקק  ודאי  הניצוץ  וזה  אלוקי,  נצוץ  בו  לצור יש  לחזור  הוא  משתוקק  ודאי  הניצוץ  וזה  אלוקי,  נצוץ  בו  יש 

מחצבתו, ואם רק מתחרט האדם על חטאו, ומתודה לפניו, הנה יד מחצבתו, ואם רק מתחרט האדם על חטאו, ומתודה לפניו, הנה יד 
ה' פתוחה לקבל שבים, וללא ספק יתרצה הוא לפניו, ושוב יהיה ה' פתוחה לקבל שבים, וללא ספק יתרצה הוא לפניו, ושוב יהיה 

ביכולתו להתקרב אל בוראו בכח הניצוץ הקדוש הטמון בו. ביכולתו להתקרב אל בוראו בכח הניצוץ הקדוש הטמון בו. 
אמרו  העגל  מעשה  על  כי  בתוכחתו,  לגלות  משה  כיוון  הדבר  אמרו זה  העגל  מעשה  על  כי  בתוכחתו,  לגלות  משה  כיוון  הדבר  זה 
רבותינו ז''ל (עבודה זרה ד:) לא היו ישראל ראויין לאותו מעשה רבותינו ז''ל (עבודה זרה ד:) לא היו ישראל ראויין לאותו מעשה 
אלא להורות תשובה, עם ישראל באותה שעה היו בשיא המעלה, אלא להורות תשובה, עם ישראל באותה שעה היו בשיא המעלה, 
אתערותא  ומכח  העומר,  ימי  במ''ט  עצמן  שזיככו  אחר  זה  אתערותא היה  ומכח  העומר,  ימי  במ''ט  עצמן  שזיככו  אחר  זה  היה 
דלתתא זכו לכל המדרגות שזכו באותה שעה, ועל פי הטבע לא דלתתא זכו לכל המדרגות שזכו באותה שעה, ועל פי הטבע לא 
היה שייך שיבואו לחטא חמור כזה להמיר בוראם בעגל, אלא כיוונו היה שייך שיבואו לחטא חמור כזה להמיר בוראם בעגל, אלא כיוונו 
מן השמים להכשילם בכך כדי שאחר כך ישובו ויתקבל תשובתם, מן השמים להכשילם בכך כדי שאחר כך ישובו ויתקבל תשובתם, 
ויהיה זה הוראה לדורות כי אף אם נפל האדם מאיגרא רם לבירא ויהיה זה הוראה לדורות כי אף אם נפל האדם מאיגרא רם לבירא 
עמיקתא, אף על פי כן יידע ששערי תשובה פתוחים לפניו, ויכול עמיקתא, אף על פי כן יידע ששערי תשובה פתוחים לפניו, ויכול 

הוא שוב להתעלות ולהתרצות לפני בוראו בכח התשובה. הוא שוב להתעלות ולהתרצות לפני בוראו בכח התשובה. 
של  בגנותן  להאריך  משה  רצה  לא  הדברים  עיקר  מצד  של והנה,  בגנותן  להאריך  משה  רצה  לא  הדברים  עיקר  מצד  והנה, 
כל  שאר  ולכך  יעו''ש,  דברים  ספר  בריש  רש"י  וכדברי  כל ישראל,  שאר  ולכך  יעו''ש,  דברים  ספר  בריש  רש"י  וכדברי  ישראל, 
בהם,  להאריך  רצה  לא  לבוראן  ישראל  הכעיסו  שבהם  בהם, המקומות  להאריך  רצה  לא  לבוראן  ישראל  הכעיסו  שבהם  המקומות 
ורק הזכיר את המקומות מבלי לפרט אפילו מה היה החטא בכל ורק הזכיר את המקומות מבלי לפרט אפילו מה היה החטא בכל 
אלו המקומות, אבל בענין זה החטא ראה משה צורך להאריך, כי אלו המקומות, אבל בענין זה החטא ראה משה צורך להאריך, כי 
על ידי זה יכירו ישראל בגודל כח התשובה, ולכן תיאר להם משה על ידי זה יכירו ישראל בגודל כח התשובה, ולכן תיאר להם משה 
מקודם את חומרת המעשה, והתחיל לספר להם שהיה זה תיכף מקודם את חומרת המעשה, והתחיל לספר להם שהיה זה תיכף 
ובאותה  השמים,  מן  הלוחות  הוריד  שלא  בעוד  התורה  ובאותה לקבלת  השמים,  מן  הלוחות  הוריד  שלא  בעוד  התורה  לקבלת 
ונפלתם  נכשלתם  שעה  ובאותה  המעלה,  בשיא  הייתם  ונפלתם שעה  נכשלתם  שעה  ובאותה  המעלה,  בשיא  הייתם  שעה 
וזה  מזה,  יותר  חמור  עוון  שייך  שלא  דבר  שעשיתם  עד  כך,  וזה כל  מזה,  יותר  חמור  עוון  שייך  שלא  דבר  שעשיתם  עד  כך,  כל 
הדבר גרם שאצטרך לשבור את לוחות הברית, והיה נראה שבזה הדבר גרם שאצטרך לשבור את לוחות הברית, והיה נראה שבזה 
המעשה הופר הברית ביניכם לבין בוראם, וכל זה סיפר משה כדי המעשה הופר הברית ביניכם לבין בוראם, וכל זה סיפר משה כדי 

להודיעם גודל חטאם באותה שעה. להודיעם גודל חטאם באותה שעה. 
אחר שהאריך בגודל זה החטא, עדיין לא ראה משה לנכון לספר אחר שהאריך בגודל זה החטא, עדיין לא ראה משה לנכון לספר 
על  הקב''ה  ומחל  למענם  פעל  שלבסוף  איך  הדברים,  המשך  על על  הקב''ה  ומחל  למענם  פעל  שלבסוף  איך  הדברים,  המשך  על 
חטאם, כי עדיין לא גמר את דברי התוכחה, כי רצה עוד להוכיחם חטאם, כי עדיין לא גמר את דברי התוכחה, כי רצה עוד להוכיחם 
אלו  את  מקודם  הזכיר  ולכן  לפניו,  שהכעיסו  המקומות  שאר  אלו על  את  מקודם  הזכיר  ולכן  לפניו,  שהכעיסו  המקומות  שאר  על 
בגנותן,  להאריך  רצה  שלא  מאחר  בקצרה  כאמור  אך  בגנותן, המקומות,  להאריך  רצה  שלא  מאחר  בקצרה  כאמור  אך  המקומות, 
ורק אחר שגמר את דברי התוכחה, חזר לענינו הראשון, כי מכאן ורק אחר שגמר את דברי התוכחה, חזר לענינו הראשון, כי מכאן 
לחזקם  כיוון  כאן  אלא  התוכחה,  בדברי  להמשיך  כיוון  לא  לחזקם והילך  כיוון  כאן  אלא  התוכחה,  בדברי  להמשיך  כיוון  לא  והילך 
ולהורות להם דרכי התשובה, ואמר לפניהם, ראו על כמה מגעת ולהורות להם דרכי התשובה, ואמר לפניהם, ראו על כמה מגעת 
כוחה של תשובה, אל אף שחטאתם חטא כה חמור, והיה נראה כי כוחה של תשובה, אל אף שחטאתם חטא כה חמור, והיה נראה כי 
שוב אין הקב''ה חפץ בכם, והייתם תחת גזירת כליה ר''ל, אעפ''כ שוב אין הקב''ה חפץ בכם, והייתם תחת גזירת כליה ר''ל, אעפ''כ 
ושוב  בוראכם,  את  לרצות  בידי  עלה  המקום  לפני  ששבתם  ושוב אחר  בוראכם,  את  לרצות  בידי  עלה  המקום  לפני  ששבתם  אחר 

זכינו ללוחות שניות, ולאותה קרבה הישנה שהיתה מקודם. זכינו ללוחות שניות, ולאותה קרבה הישנה שהיתה מקודם. 
הרי לכם מכאן אות לדורות, כי אף אם יכשל האדם בחטא חמור, הרי לכם מכאן אות לדורות, כי אף אם יכשל האדם בחטא חמור, 
בו,  חפץ  הקב''ה  אין  שוב  כי  ח''ו  יחשוב  ולא  מלשוב,  יתרפה  בו, לא  חפץ  הקב''ה  אין  שוב  כי  ח''ו  יחשוב  ולא  מלשוב,  יתרפה  לא 

אלא עליו לדפוק בחוזקה על דלתות התשובה, ויתרצה.אלא עליו לדפוק בחוזקה על דלתות התשובה, ויתרצה.

אין דבר עומד בפני התשובהאין דבר עומד בפני התשובה
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 זכר לחורבן בשעת הסעודה זכר לחורבן בשעת הסעודה
לעשות  שולחן  שהעורך  התקינו  וכן  א.א. 
סעודה לאורחים אינו נותן כל התבשילים 
מעט,  מחסר  אלא  לסעודה  לתת  הראויים 
הראוים  תבשילים  כל  נותן  שאין  כלומר, 
כסא  אפילו  מעט  מחסר  אלא  לסעודה, 
כדי  פנוי  מקום  ומניח  בזה,  ודי  דהרסנא 
תנאי  שהשמיטו  ויש  החסרון,  ניכר  שיהא 
זה, ואפשר דס"ל דדי במה שמחסר מעט 
וא"צ להשאיר מקום פנוי, ואם הוא מחסר 
תבשיל שרגילין ליתן בכל סעודה במקום 
פנוי,  מקום  להשאיר  א"צ  ודאי  אז  ההוא, 
שהרי גם בלא זה ניכר החסרון (שו"ע ס"ב ומ"ב 

ושעה"צ שם).

מצוה  בסעודת  אפילו  נוהג  זה  דין  ב.ב. 
בשאר  וכ"ש  וחתונה,  מילה  סעודת  כגון 
לא  ויו"ט  שבת  בסעודת  אבל  סעודות, 
אם  איסור  גם  בזה  ויש  דבר,  שום  יחסר 
מפני  השולחן,  על  פנוי  מקום  משייר 
שאסור להראות אבילות בשבת ויו"ט (מ"ב 

סק"ה ושעה"צ שם). 

בסעודת  שרק  נוהגים  יש  זה  ומטעם 
משא"כ  בשר,  וגם  דגים  גם  אוכלים  שבת 
בסעודת מצוה אוכלים רק סוג אחד מהם.

איזה  לחסר  בזמנינו  כן  נהגו  שלא  ומה  ג.ג. 
סדר  היה  דבזמנם  משום  היינו  תבשיל, 
האורחים,  לפני  שמביאים  לתבשילים 
הראוי  תבשיל  איזה  מחסרין  כשהיו  וע"כ 
זכר  שהוא  ניכר  היה  בסעודה  להביא 
סדר  שום  שאין  בזמנינו  משא"כ  לחורבן, 

בזה, אלא כל אחד מביא כפי יכולתו, ע"כ 
אף אם נחסר איזה תבשיל עדיין אינו ניכר 
נראה  ומ'''מ  לחורבן,  זכר  משום  שהוא 
שיש להניח עכ"פ מקום פנוי בלא קערה, 
שהוא  עליו  ויכוין  קצת,  היכר  שיהיה  כדי 

זכר לחורבן (כה"ח סקי"ח).
ד. ד. מנהג היה נהוג בישראל כשהיו פורסין 
החול  בימי  אז  לאכול,  השולחן  על  מפה 
כל  על  המפה  את  לפרוס  לא  נזהרים  היו 
שישאר  מדקדקים  היו  אלא  השולחן, 
בשבתות  ורק  מפה,  בלי  שולחן  מקצת 
וימים טובים היו מדקדקים שהמפה יכסה 

את כל השולחן כולו. 
קצת  מניח  דכאשר  הוא,  המנהג  וטעם 
מקום  שיור  זה  הרי  מפה  בלי  השולחן  מן 
סעודת  בכל  וכן  לאבילות,  זכר  וזהו  פנוי 
כן,  לנהוג  יש  וחתונה  מילה  כגון  מצוה 
וזהו שמדקדקים שבשבתות וימים טובים 
תהיה המפה פרוסה על כל השולחן שאין 
לנו להזכיר אבילות בשבתות וימים טובים 

(מקור בהלכה).

לומר  יש  סעודה  שבכל  השל"ה  כתב  ה. ה. 
שאין  בימים  וכן  ובשבת  בבל,  נהרות  על 
המעלות  שיר  יאמר  תחנון  בהם  אומרים 
קאמר  מה  שידע  והעיקר  וגו',  ה'  בשוב 
ואחר כוונת הלב הן הדברים (מ"ב סי' א' סקי"א). 

שלא להתקשט בכל התכשיטיםשלא להתקשט בכל התכשיטים
תתקשט  לא  שהאשה  חז"ל  תיקנו  עוד  ו.ו. 
תשייר  אלא  אחת,  בפעם  התכשיטין  בכל 
לחורבן  זכר  משום  אחד  תכשיט  פעם  כל 

(סי' תק"ס ס"ב). 

בכל  תתקשט  לא  בשבת  אפילו  ז.ז. 
האי  כולי  השיור  מינכר  דלא  התכשיטין, 
לעשות  אין  דבשבת  וי"א  סקי"ג),  (שעה"צ 

מן  תשייר  לא  ואף  לחורבן  זכר  היכר  שום 
התכשיטים (ברכ"י סק"ד). 

לבד  גורמין  במילוי  המתקשטות  נשים  ח.ח. 
זה רעות רבות מאומות העולם המתקנאים 

בהם (מ"ב סק"ח). 
זכר לחורבן בשעת שמחת נישואיןזכר לחורבן בשעת שמחת נישואין

אשה  נושא  כשחתן  חז"ל  תיקנו  עוד  ט. ט. 
במקום  בראשו  ונותן  מקלה  אפר  לוקח 
כוס  לשבר  הנוהגים  ויש  תפילין.  הנחת 
בל  משום  בו  ואין  החופה,  בשעת  שלם 
מוסר  לרמז  כן  שעושים  משום  תשחית, 
למען יתנו לב להתאבל על חורבן ביהמ"ק. 
או  שחורה  מפה  לשום  נוהגים  יש  וכן 
והכל  החתן,  ראש  על  אבילות  דברי  שאר 
שמחתינו,  בעת  ירושלים  את  לזכור  כדי 
כתיבת  בשעת  כלי  לשבור  ג"כ  נהגו  ולכן 

התנאים (ס"ב ומ"ב שם). 

החתן  וכן  האפר  הנותן  שהשמש  נהגו  י.י. 
אם  הפסוק  את  מעשה  בשעת  יאמרו 
את  אעלה  לא  אם  וגו'  ירושלים  אשכחך 

ירושלים על ראש שמחתי (ט"ז סק"ד). 
יא.יא. כתב היעב"ץ בסידורו מי יודע כמה לא 
הצליחו זיווגם בעוון זה שאינם שמים על 
ולכן  שמחתם,  בעת  ירושלים  אבילות  לב 

צריך מאד להקפיד בזה.

עטרות חתניםעטרות חתנים
יב.יב. עוד גזרו חז"ל על עטרות חתנים שלא 
בראשו  החתן  יניח  ושלא  כלל,  להניח 
והרם  המצנפת  "הסר  שנאמר:  כליל  שום 

העטרה" (שו"ע ס"ד).
היא  אם  כלה  עטרות  על  ג"כ  וגזרו  יג.יג. 
טובות  אבנים  של  או  זהב  או  כסף  של 
ומרגליות, אבל של גדיל מותר לכלה (שו"ע 
עיקרו  אם  להקל  נוהגין  וכהיום  שם).  ומ"ב 

וסומכין  וזהב,  כסף  בו  שיש  אף  גדיל  של 
הינומא  העושין  אבל  בכה"ג,  המתירין  על 
אף  וזהב,  כסף  של  קרוי"ן  לכלה  מיוחדת 
וצ"ע,  לאסור  יש  משי  על  הכסף  שיכרוך 
הכלה  בראש  המניחין  באותן  צ"ע  וכן 

תכשיטין שקורין בינד"א [עטרה] (מ"ב שם). 
יד.יד. וכ"ז דוקא לחתן וכלה בז' ימי המשתה 
כל  שאר  אבל  החופה,  שלפני  בלילה  וגם 
אלא  גזרו  שלא  מותר,  ונשים  אנשים 

בשעת שמחה (שו"ע ומ"ב שם). 
אסור למלא פיו שחוקאסור למלא פיו שחוק

טו. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעוה"ז, 
חתונה  כגון  מצוה  של  בשמחה  ואפילו 
ופורים, מפני שהשמחה יתירה משכח את 

המצוות (שו"ע ס"ה ומ"ב שם).
כל  פי"ג)  (רבה  אליהו  דבי  בתנא  איתא  טז.טז. 
המרבה בשחוק וכו' מביא חרון אף לעולם 

והפירות מתמעטין וכו' (כה"ח סק"מ).
יז.יז. וי"א דהיינו דוקא כשעוסק בשחוק עם 
בעלמא  שחוק  אבל  מרובה,  זמן  אחרים 

לית לן בה (ערוה"ש ס"ח).

איזוהי עבודה שבלב זו תפילה
מצוה  אנכי  אשר  מצותי  אל  תשמעו  שמוע  אם  מצוה והיה  אנכי  אשר  מצותי  אל  תשמעו  שמוע  אם  והיה 
אתכם היום לאהבה את ד' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם אתכם היום לאהבה את ד' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם 
וגו' ונתתי מטר ארצכם בעתו וגו'. וברש"י: עבודה שהיא וגו' ונתתי מטר ארצכם בעתו וגו'. וברש"י: עבודה שהיא 

בלב, וזו היא תפלה שהתפלה קרויה עבודה וכו'.בלב, וזו היא תפלה שהתפלה קרויה עבודה וכו'.
הפרנסה  שפע  שכל  מפורשת  הבטחה  כאן  לנו  יש  הפרנסה הנה  שפע  שכל  מפורשת  הבטחה  כאן  לנו  יש  הנה 
שנתעורר  מה  כפי  התפילה,  שהיא  הלב  בעבודת  שנתעורר תלוי  מה  כפי  התפילה,  שהיא  הלב  בעבודת  תלוי 
בקיום זו העבודה ונתחזק בה ביתר שאת וביתר עז, כך בקיום זו העבודה ונתחזק בה ביתר שאת וביתר עז, כך 
אתה  הן  ומכלל  הפרנסה,  שפע  צנור  את  להמשיך  אתה נזכה  הן  ומכלל  הפרנסה,  שפע  צנור  את  להמשיך  נזכה 
הרי  התפילה  בעבודת  מזלזלים  ח"ו  שאם  לאו,  הרי שומע  התפילה  בעבודת  מזלזלים  ח"ו  שאם  לאו,  שומע 

גורמים לקלקל את השפע ולהמעיט את הפרנסה.גורמים לקלקל את השפע ולהמעיט את הפרנסה.
הפרנסה,  מעול  תמידי  בלחץ  נמצאים  כולו  העולם  הפרנסה, כל  מעול  תמידי  בלחץ  נמצאים  כולו  העולם  כל 
אלו  גם  כי  הצר,  לחמם  פת  על  הרעבים  העניים  רק  אלו לא  גם  כי  הצר,  לחמם  פת  על  הרעבים  העניים  רק  לא 
בלחץ  נמצאים  הם  גם  רב  בממון  שנתברכו  בלחץ העשירים  נמצאים  הם  גם  רב  בממון  שנתברכו  העשירים 
תמידי שלא יתמוטטו עסקיהם, כאשר ל"ע הורגלנו כבר תמידי שלא יתמוטטו עסקיהם, כאשר ל"ע הורגלנו כבר 
עליהם  נתהפך  רגע  שבין  מופלגים  עשירים  על  עליהם לשמוע  נתהפך  רגע  שבין  מופלגים  עשירים  על  לשמוע 
אלא  וממונם,  רכושם  כל  את  שאיבדו  רק  ולא  אלא הגלגל,  וממונם,  רכושם  כל  את  שאיבדו  רק  ולא  הגלגל, 
כדי  עד  עצומים  חובות  אחריהם  שהשאירו  זאת  גם  כדי אף  עד  עצומים  חובות  אחריהם  שהשאירו  זאת  גם  אף 
כך שנרדפים המה כל שעות היממה מהנושים למיניהם כך שנרדפים המה כל שעות היממה מהנושים למיניהם 

שאין נותנים להם מנוח.שאין נותנים להם מנוח.
אנשים  הרבה  רגילים  הבאות  על  והלחץ  הפחד  אנשים ומגודל  הרבה  רגילים  הבאות  על  והלחץ  הפחד  ומגודל 
בדוקות,  ושאינן  בדוקות  סגולות  מיני  כל  אחר  בדוקות, לחפש  ושאינן  בדוקות  סגולות  מיני  כל  אחר  לחפש 
אם  ובפרט  וטובות,  מועילות  סגולות  הרבה  יש  אם אמנם  ובפרט  וטובות,  מועילות  סגולות  הרבה  יש  אמנם 
טוב  שדבר  ודאי  הרי  וחסד,  צדקה  בעשיית  כרוכים  טוב הם  שדבר  ודאי  הרי  וחסד,  צדקה  בעשיית  כרוכים  הם 
להתעלם  לנו  אסור  זאת  בכל  אך  כן,  גם  לכשעצמו  להתעלם הוא  לנו  אסור  זאת  בכל  אך  כן,  גם  לכשעצמו  הוא 
מן העיקר הכתוב בתורה ששפע מן העיקר הכתוב בתורה ששפע 
עבודת  כפי  תלוי  עבודת הפרנסה  כפי  תלוי  הפרנסה 

התפילה.
ומי יודע אם לא בכך נעוץ כל קושי הפרנסה בדורנו, 
כל  שיזלזלו  בישראל  כזאת  עוד  היתה  לא  כל לדעתי  שיזלזלו  בישראל  כזאת  עוד  היתה  לא  לדעתי 
שומו  אנו,  בדורנו  שמזלזלים  כפי  התפילה  בעבודת  שומו כך  אנו,  בדורנו  שמזלזלים  כפי  התפילה  בעבודת  כך 
שמים! אין המדובר על אנשים ריקים ופוחזים, כי לצערנו שמים! אין המדובר על אנשים ריקים ופוחזים, כי לצערנו 
אנשים  יום  יום  הכנסת  בבית  לפגוש  נוכל  אנשים ולדאבוננו  יום  יום  הכנסת  בבית  לפגוש  נוכל  ולדאבוננו 
ועמלים  שיגעים  כאלו  גם  וביניהם  ומכובדים  ועמלים חשובים  שיגעים  כאלו  גם  וביניהם  ומכובדים  חשובים 
בתורה באמת, ותפילתם נראית כמי שכפאם שד רח"ל, בתורה באמת, ותפילתם נראית כמי שכפאם שד רח"ל, 
לשבח'  'עלינו  אמירת  שבשעת  קורה  פעמים  לשבח' כמה  'עלינו  אמירת  שבשעת  קורה  פעמים  כמה 
הקדיש  לאמירת  שלם  מנין  הכנסת  בבית  נשאר  הקדיש לא  לאמירת  שלם  מנין  הכנסת  בבית  נשאר  לא 

שלאחריו.שלאחריו.
ידוע בשם האר"י הק' שכל השפע היורד בזה העולם בא ידוע בשם האר"י הק' שכל השפע היורד בזה העולם בא 
שמגיעים  עד  לעולם  מעולם  ומשתלשל  התפילה,  שמגיעים בעת  עד  לעולם  מעולם  ומשתלשל  התפילה,  בעת 
קבלת  שעת  הוא  שאז  לשבח',  'עלינו  אמירת  קבלת לשעת  שעת  הוא  שאז  לשבח',  'עלינו  אמירת  לשעת 
השפע, וסוד הדבר הוא כי גם הקליפות חפצים לקבל את השפע, וסוד הדבר הוא כי גם הקליפות חפצים לקבל את 
השפע מן השמים, באמרם: גם אנו בריותיו של הקב"ה, השפע מן השמים, באמרם: גם אנו בריותיו של הקב"ה, 
תיקנו  לזאת  לטרף,  שואגים  הכפירים  הכתוב:  תיקנו וכמאמר  לזאת  לטרף,  שואגים  הכפירים  הכתוב:  וכמאמר 
ובשעה  מקום,  של  שבחו  שהוא  לשבח  עלינו  ובשעה אמירת  מקום,  של  שבחו  שהוא  לשבח  עלינו  אמירת 
כל  בורחים  מיד  השבח  זה  באמירת  מתחילין  כל שישראל  בורחים  מיד  השבח  זה  באמירת  מתחילין  שישראל 
של  בניו  ישראל  לעם  השפע  יורד  ואז  הקליפות,  של אלו  בניו  ישראל  לעם  השפע  יורד  ואז  הקליפות,  אלו 
מקום ברוך הוא. והנה הדברים הללו צריכים להבהיל את מקום ברוך הוא. והנה הדברים הללו צריכים להבהיל את 
לב כל השומעים כי מי יודע אם זה שבורח מבית הכנסת לב כל השומעים כי מי יודע אם זה שבורח מבית הכנסת 
שנשמתו  בכך  מראה  הוא  אין  לשבח'  'עלינו  שנשמתו באמירת  בכך  מראה  הוא  אין  לשבח'  'עלינו  באמירת 

שייכת להקליפה ח"ו.שייכת להקליפה ח"ו.
לומר  ליזהר  דיש  הרמ"א  כתב  קל"ב)  (סי'  או"ח  לומר בשו"ע  ליזהר  דיש  הרמ"א  כתב  קל"ב)  (סי'  או"ח  בשו"ע 
מטה  בשם  (שם)  במשנ"ב  וכתב  בכוונה,  לשבח  מטה עלינו  בשם  (שם)  במשנ"ב  וכתב  בכוונה,  לשבח  עלינו 
משה בזה"ל: ויש לומר עלינו באימה וביראה, כי כל צבא משה בזה"ל: ויש לומר עלינו באימה וביראה, כי כל צבא 
מעלה,  של  פמליא  עם  עומד  והקב"ה  שומעים,  מעלה, השמים  של  פמליא  עם  עומד  והקב"ה  שומעים,  השמים 

וכולם עונים ואומרים אשרי העם שככה לו.וכולם עונים ואומרים אשרי העם שככה לו.

מעשרה  להיות  אחד  כל  להשתדל  נעים  ומה  טוב  מעשרה ומה  להיות  אחד  כל  להשתדל  נעים  ומה  טוב  ומה 
כולן,  נגד  שכר  שמקבל  הכנסת  לבית  הבאים  כולן, ראשונים  נגד  שכר  שמקבל  הכנסת  לבית  הבאים  ראשונים 
מבית  היוצאים  האחרונים  מעשרה  להיות  ענין  גם  מבית ויש  היוצאים  האחרונים  מעשרה  להיות  ענין  גם  ויש 
עליו  דומה  תפילתו  שאין  האדם  מראה  ובזה  עליו הכנסת,  דומה  תפילתו  שאין  האדם  מראה  ובזה  הכנסת, 
התפילה,  מן  להיפרד  הוא  מתקשה  ואדרבה  התפילה, כמשא  מן  להיפרד  הוא  מתקשה  ואדרבה  כמשא 
היום  כל  אדם  שיתפלל  ולוואי  בגמ',  יוחנן  ר'  היום וכמאמר  כל  אדם  שיתפלל  ולוואי  בגמ',  יוחנן  ר'  וכמאמר 

כולו.כולו.
לו  שיקבע  נפשו  החרד  איש  שכל  מחובתו  זאת  לו גם  שיקבע  נפשו  החרד  איש  שכל  מחובתו  זאת  גם 
שידע  כדי  התפילה  פירוש  את  ללמוד  מיוחדים  שידע זמנים  כדי  התפילה  פירוש  את  ללמוד  מיוחדים  זמנים 
ויבין מה שהוא מדבר לפני מלך מלכי המלכים. גם טוב ויבין מה שהוא מדבר לפני מלך מלכי המלכים. גם טוב 
שהדבר  ממה  וחוץ  הסידור,  מתוך  שיתפלל  שהדבר להתרגל  ממה  וחוץ  הסידור,  מתוך  שיתפלל  להתרגל 
בדרך  לפרש  שראיתי  כמו  התפילה,  לכוונת  מאד  בדרך מועיל  לפרש  שראיתי  כמו  התפילה,  לכוונת  מאד  מועיל 
רמז את הכתוב: עם הספר ישוב מחשבתו הרעה, שע"י רמז את הכתוב: עם הספר ישוב מחשבתו הרעה, שע"י 
המחשבות  כל  לגרש  מסוגל  הספר  בתוך  המחשבות ההסתכלות  כל  לגרש  מסוגל  הספר  בתוך  ההסתכלות 
הזרות שמבלבלים מחשבתו של אדם בעת תפילתו, הרי הזרות שמבלבלים מחשבתו של אדם בעת תפילתו, הרי 
שאנו  כפי  בקריאתו,  מטעויות  כן  גם  ינצל  לכך  שאנו שבנוסף  כפי  בקריאתו,  מטעויות  כן  גם  ינצל  לכך  שבנוסף 
להם  שנשתרש  מבוגרים  אנשים  אצל  לפעמים  להם רואים  שנשתרש  מבוגרים  אנשים  אצל  לפעמים  רואים 
עלתה  ולא  נערותם  משנות  עוד  בתפילה  שונות  טעויות שונות בתפילה עוד משנות נערותם ולא עלתה טעויות 
הדבר בידם שיעמדו על טעותם כי הורגלו להתפלל שלא הדבר בידם שיעמדו על טעותם כי הורגלו להתפלל שלא 

מתוך הסידור.מתוך הסידור.
וכבר הובטחנו בתחלת פרשה זו: והיה עקב תשמעון וגו', וכבר הובטחנו בתחלת פרשה זו: והיה עקב תשמעון וגו', 
וכמו שדרשו חז"ל אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו וכמו שדרשו חז"ל אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו 
תשמעון, ושמר ד' אלוקיך לך את הברית ואת החסד וגו'.תשמעון, ושמר ד' אלוקיך לך את הברית ואת החסד וגו'.
להמשיך  נזכה  התפילה  בעבודת  נתחזק  להמשיך וכאשר  נזכה  התפילה  בעבודת  נתחזק  וכאשר 
מקומות  בכל  ישראל  ולכל  לנו  והצלחה  ברכה  מקומות שפע  בכל  ישראל  ולכל  לנו  והצלחה  ברכה  שפע 
לעם  ולא  לזה  זה  ישראל  בית  יצטרכו  ולא  לעם מושבותיהם  ולא  לזה  זה  ישראל  בית  יצטרכו  ולא  מושבותיהם 
מתוך  ולתורתו  לד'  נאמנים  דורות  לגדל  ונזכה  מתוך אחר,  ולתורתו  לד'  נאמנים  דורות  לגדל  ונזכה  אחר, 

הרחבת הדעת וכל טוב אכי"ר.הרחבת הדעת וכל טוב אכי"ר.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˜יום מˆו‰ במסירו˙ נפ˘! – ב 

המשך טיב המעשה משבוע שעבר.המשך טיב המעשה משבוע שעבר.
מעשה שהיה כך היה, פתח הזקן בסיפורו המדהים: מעשה שהיה כך היה, פתח הזקן בסיפורו המדהים: 

בתור  שלפנינו  הנפטר  זה  שימש  בשנים,  עשרות  בתור לפני  שלפנינו  הנפטר  זה  שימש  בשנים,  עשרות  לפני 
"גבאי צדקה" של עירנו, בהיותו איש ירא שמים תלמיד "גבאי צדקה" של עירנו, בהיותו איש ירא שמים תלמיד 
חכם וצדיק, מחשובי ראשי הקהל, רחשו לו כולם כבוד חכם וצדיק, מחשובי ראשי הקהל, רחשו לו כולם כבוד 

רב, ונתנו בו את אימונם.רב, ונתנו בו את אימונם.
הוא אימץ לעצמו את מצות הצדקה כמצוות חייו, שעליה הוא אימץ לעצמו את מצות הצדקה כמצוות חייו, שעליה 
היה עמל במסירות נפש. בכל מקרה שנצרך איש ישראל היה עמל במסירות נפש. בכל מקרה שנצרך איש ישראל 
הראשי  הגבאי  של  ביתו  אל  נשלח  היה  כספית,  הראשי לעזרה  הגבאי  של  ביתו  אל  נשלח  היה  כספית,  לעזרה 
דנן. והוא הכניס את עצמו תיכף לעובי הקורה, בירר את דנן. והוא הכניס את עצמו תיכף לעובי הקורה, בירר את 
כל הפרטים לאשורם, והחל בשתדלנות הנצרכת לעזרת כל הפרטים לאשורם, והחל בשתדלנות הנצרכת לעזרת 
ישראל. וכשנזקקה עזרה כספית לא היסס לצאת בגופו ישראל. וכשנזקקה עזרה כספית לא היסס לצאת בגופו 
מוכרת  היה  דמותו  הכספים.  איסוף  למלאכת  מוכרת ובעצמו  היה  דמותו  הכספים.  איסוף  למלאכת  ובעצמו 
ומקובלת בין גבירי העיר, הכל ידעו שכאשר מגיע גבאי ומקובלת בין גבירי העיר, הכל ידעו שכאשר מגיע גבאי 
כל  את  היטב  שבדק  אמינותו  על  לסמוך  ניתן  זה,  כל נאמן  את  היטב  שבדק  אמינותו  על  לסמוך  ניתן  זה,  נאמן 

הפרטים, והרי זו מצות צדקה למהדרין. הפרטים, והרי זו מצות צדקה למהדרין. 
ולהעמידם  בעיר  רבות  למשפחות  לסייע  זכה  ולהעמידם כך  בעיר  רבות  למשפחות  לסייע  זכה  כך 
בגיוס  הגדולה  להצלחתו  הודות  בעיקר  רגליהם,  בגיוס על  הגדולה  להצלחתו  הודות  בעיקר  רגליהם,  על 
בפניו  פתוחים  העיר  עשירי  של  שפתחיהם  בפניו הכספים,  פתוחים  העיר  עשירי  של  שפתחיהם  הכספים, 

בנתינות חשובות ביותר.בנתינות חשובות ביותר.
• ~ • ~ •

יום אחד בשעות הערב המוקדמות, ישב לו גבאי הצדקה יום אחד בשעות הערב המוקדמות, ישב לו גבאי הצדקה 
והנה  משפחתו.  בני  עם  הערב  לארוחת  והסב  בביתו  והנה דנן  בני משפחתו.  עם  הערב  לארוחת  והסב  בביתו  דנן 
איש  נכנס  הבית  אל  הדלת,  על  קלות  נקישות  איש נשמעות  נכנס  הבית  אל  הדלת,  על  קלות  נקישות  נשמעות 
שהוא  מיד  ניכר  פניו  על  הסמוך,  הכפר  מן  מוכר  שהוא יהודי  מיד  ניכר  פניו  על  הסמוך,  הכפר  מן  מוכר  יהודי 
אדון  שהפריץ  וסיפר  עז,  בבכי  פרץ  הוא  ורצוץ,  אדון שבור  שהפריץ  וסיפר  עז,  בבכי  פרץ  הוא  ורצוץ,  שבור 
משפחתו  כל  ואת  אותו  לזרוק  עתה  עליו  מאיים  משפחתו הכפר  כל  ואת  אותו  לזרוק  עתה  עליו  מאיים  הכפר 
יחדיו אל הצינוק האכזרי, באם לא יסלק תיכף את חובו יחדיו אל הצינוק האכזרי, באם לא יסלק תיכף את חובו 

עד פרוטה אחרונה!עד פרוטה אחרונה!
כל  את  דנן  הגבאי  תיכף  עזב  שכאלו,  במצבים  כל כדרכו  את  דנן  הגבאי  תיכף  עזב  שכאלו,  במצבים  כדרכו 
שלפניו.  היהודי  בהצלת  כולו  כל  עצמו  והכניס  שלפניו. עיסוקיו,  היהודי  בהצלת  כולו  כל  עצמו  והכניס  עיסוקיו, 
הוא לבש חיש את מעילו, ויצא עם היהודי המסכן לסובב הוא לבש חיש את מעילו, ויצא עם היהודי המסכן לסובב 

בין בתי הגבירים שבעיר. בין בתי הגבירים שבעיר. 
מן  בידו  הנדרש  הסכום  אכן  נמצא  הסיבוב  תום  מן עם  בידו  הנדרש  הסכום  אכן  נמצא  הסיבוב  תום  עם 
החשוב  הגבאי  ולשמחת  היהודי,  של  לשמחתו  החשוב המוכן!  הגבאי  ולשמחת  היהודי,  של  לשמחתו  המוכן! 
דנן, שהודה לה' בכל לב על מצות נוספת שנפלה בחלקו.דנן, שהודה לה' בכל לב על מצות נוספת שנפלה בחלקו.

• ~ • ~ •
לא חלפה שעה קלה, והנה שוב נשמעים דפיקות בדלת, לא חלפה שעה קלה, והנה שוב נשמעים דפיקות בדלת, 
ובפתח עומד לו מבויש 'חתן' צעיר, אשר למחרת בערב ובפתח עומד לו מבויש 'חתן' צעיר, אשר למחרת בערב 
השני  שהצד  אלא  בעיר,  כאן  חתונתו  להתקיים  השני אמורה  שהצד  אלא  בעיר,  כאן  חתונתו  להתקיים  אמורה 
עוד  ביניהם  המדובר  הסכום  כל  את  להמציא  עוד מתעקש  ביניהם  המדובר  הסכום  כל  את  להמציא  מתעקש 

לפני החתונה... לפני החתונה... 
בדיוק  פעמים  כמה  נדחה  כבר  החתונה  ותאריך  בדיוק ומאחר  פעמים  כמה  נדחה  כבר  החתונה  ותאריך  ומאחר 
מסיבה זו, הרי עתה מאיימים הם שבאם אינם מקבלים מסיבה זו, הרי עתה מאיימים הם שבאם אינם מקבלים 

את כל הכסף במלואו, הם עוזבים את השידוך לאלתר!את כל הכסף במלואו, הם עוזבים את השידוך לאלתר!
קלה  שעה  לפני  רק  הלא  ואמר:  דנן,  הצדקה  גבאי  קלה נבוך  שעה  לפני  רק  הלא  ואמר:  דנן,  הצדקה  גבאי  נבוך 

חזרתי מסבב של צדקה בין כל בתי העיירה עבור יהודי חזרתי מסבב של צדקה בין כל בתי העיירה עבור יהודי 
עכשיו  אצא  וכיצד  נפשות,  סכנת  בפני  שעמד  עכשיו נצרך  אצא  וכיצד  נפשות,  סכנת  בפני  שעמד  נצרך 
והיא  שמשלחה  מי  כעל  בי  יסתכלו  הרי  נוסף?  והיא לסיבוב  שמשלחה  מי  כעל  בי  יסתכלו  הרי  נוסף?  לסיבוב 

חוזרת...חוזרת...
הבושות  מן  להצילו  נפשו,  במר  להתחנן  החתן  הבושות החל  מן  להצילו  נפשו,  במר  להתחנן  החתן  החל 
הנוראות שבעזיבת השידוך, וביקש מאוד לעשות עבורו הנוראות שבעזיבת השידוך, וביקש מאוד לעשות עבורו 

להצלת בית נאמן בישראל!להצלת בית נאמן בישראל!
נענה הגבאי הנאמן שהיה עוסק תמיד במלאכתו באמונה נענה הגבאי הנאמן שהיה עוסק תמיד במלאכתו באמונה 
ובמסירות נפש, ואמר לחתן: אם כן, הבה נצא נא שוב אל ובמסירות נפש, ואמר לחתן: אם כן, הבה נצא נא שוב אל 
בתי ישראל קדושים! אמנם יהיו לנו לא מעט ביזיונות... בתי ישראל קדושים! אמנם יהיו לנו לא מעט ביזיונות... 
הסכום  את  להשיג  כדי  הכל  נספוג  ברירה  בלית  הסכום אבל  את  להשיג  כדי  הכל  נספוג  ברירה  בלית  אבל 

הנדרש.הנדרש.
בבתים  הגבירים,  בפתחי  נוסף  לסיבוב  יחדיו  יצאו  בבתים ואכן  הגבירים,  בפתחי  נוסף  לסיבוב  יחדיו  יצאו  ואכן 
היית  עתה  זה  הלא  קשים,  דברים  בהם  הוטחו  היית רבים  עתה  זה  הלא  קשים,  דברים  בהם  הוטחו  רבים 
הגבאי  מופיע?!...  הנך  שוב  והנה  הצדקה,  בבקשת  הגבאי כאן  מופיע?!...  הנך  שוב  והנה  הצדקה,  בבקשת  כאן 
שהתגלגל  המקרה  נחיצות  את  והסביר  מאוד,  שהתגלגל התנצל  המקרה  נחיצות  את  והסביר  מאוד,  התנצל 
זה עתה לפתחו. ועם תום הסיבוב מצאו את עצמם עם זה עתה לפתחו. ועם תום הסיבוב מצאו את עצמם עם 
שני הכיסים מלאים ותפוחים... הן כיס המעות, והן כיס שני הכיסים מלאים ותפוחים... הן כיס המעות, והן כיס 

הביזיונות...הביזיונות...
בידי  לסייע  לילה  באותו  שזכה  על  צדקה  הגבאי  בידי שמח  לסייע  לילה  באותו  שזכה  על  צדקה  הגבאי  שמח 
עייף  לביתו  חזר  בלילה  מאוחרת  ובשעה  היהודים,  עייף שני  לביתו  חזר  בלילה  מאוחרת  ובשעה  היהודים,  שני 
ויגע מכל מלאכתו מלאכת הקודש, עלה על יצועו ופרש ויגע מכל מלאכתו מלאכת הקודש, עלה על יצועו ופרש 

לשנת הלילה.לשנת הלילה.
• ~ • ~ •

בקושי הספיק להירדם ולתת תנומה קלה לנפשו היגעה, בקושי הספיק להירדם ולתת תנומה קלה לנפשו היגעה, 
השלישית  בפעם  בדלת,  חרישיות  נקישות  שוב  השלישית והנה  בפעם  בדלת,  חרישיות  נקישות  שוב  והנה 

לערב זה... לערב זה... 
המדובר עתה הוא ביהודי מקומי, שפתח לאחרונה 'חנות' המדובר עתה הוא ביהודי מקומי, שפתח לאחרונה 'חנות' 
קטנה במקום, ולווה לצורך כך כסף רב משכניו הערלים. קטנה במקום, ולווה לצורך כך כסף רב משכניו הערלים. 
רווחים,  שום  בלא  ונסגר  העסק  כשל  לבו  למגינת  רווחים, והנה  שום  בלא  ונסגר  העסק  כשל  לבו  למגינת  והנה 
ותיכף קמו כנגדו כל הנושים הגויים, ורוצים עתה לרוצחו ותיכף קמו כנגדו כל הנושים הגויים, ורוצים עתה לרוצחו 

נפש באם לא יפרע להם את חובותיו על אתר!נפש באם לא יפרע להם את חובותיו על אתר!
השעה  על  כלל  כמובן  התרגז  לא  דנן,  הצדיק  השעה הגבאי  על  כלל  כמובן  התרגז  לא  דנן,  הצדיק  הגבאי 
הניח  עתה  זה  שרק  כך  על  מילה  דיבר  ולא  הניח המאוחרת,  עתה  זה  שרק  כך  על  מילה  דיבר  ולא  המאוחרת, 
נתונים  ורגשותיו  מחשבותיו  כל  יצועו...  על  ראשו  נתונים את  ורגשותיו  מחשבותיו  כל  יצועו...  על  ראשו  את 
ועל  שולחנו  אל  עתה  זה  שנחתה  הצרה  אל  ורק  אך  ועל היו  שולחנו  אל  עתה  זה  שנחתה  הצרה  אל  ורק  אך  היו 

לבו הרחום.לבו הרחום.
ביתו,  בסלון  מחשבות  אפוף  ושוב  הלוך  מתהלך  ביתו, בעודו  בסלון  מחשבות  אפוף  ושוב  הלוך  מתהלך  בעודו 
הרי  בנידון?  לעשות  עתה  ניתן  מה  בקול:  מהרהר  הרי החל  בנידון?  לעשות  עתה  ניתן  מה  בקול:  מהרהר  החל 
ברור שהסיבוב על בתי הנדיבים כעת הוא בלתי אפשרי! ברור שהסיבוב על בתי הנדיבים כעת הוא בלתי אפשרי! 
שתי  שלאחר  אלא  המאוחרת,  השעה  מפאת  רק  שתי לא  שלאחר  אלא  המאוחרת,  השעה  מפאת  רק  לא 
סיבובים מלאים בערב אחד, לא ניתן לצאת שוב לסיבוב סיבובים מלאים בערב אחד, לא ניתן לצאת שוב לסיבוב 

שלישי!....שלישי!....
אך היהודי אינו מרפה, אנא הצילני! חיי עומדים כל רגע אך היהודי אינו מרפה, אנא הצילני! חיי עומדים כל רגע 

בסכנה גדולה, ואנה אני בא!בסכנה גדולה, ואנה אני בא!
רחמיו של הגבאי צדקה דנן נכמרו מאוד על היהודי, אבל רחמיו של הגבאי צדקה דנן נכמרו מאוד על היהודי, אבל 

"לאהבה את ד' אלקיכם, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" "לאהבה את ד' אלקיכם, ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" (יא, יג)(יא, יג)
פירש פירש בעל ההפלאה זצוק"לבעל ההפלאה זצוק"ל בספרו  בספרו פנים יפותפנים יפות (בפסוק זה)(בפסוק זה), וזל"ק: "ובכל נפשכם. , וזל"ק: "ובכל נפשכם. 
הוא גם כן כמ"ש הוא גם כן כמ"ש (ברכות נד.)(ברכות נד.) 'בכל נפשך – אפילו הוא נוטל את נפשך'. וירמוז בזה  'בכל נפשך – אפילו הוא נוטל את נפשך'. וירמוז בזה 
מ"ש חזקיה מ"ש חזקיה (שם י.) (שם י.) 'מקובלני אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו 'מקובלני אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו 

מן הרחמים', וז"ש אפילו הוא נוטל את נפשך" עכל"ק.מן הרחמים', וז"ש אפילו הוא נוטל את נפשך" עכל"ק.

'הלכה למעשה''הלכה למעשה'
ההשגחה  טיב  במדורכם  פרסמתם  דברים  פרשת  ההשגחה בגיליון  טיב  במדורכם  פרסמתם  דברים  פרשת  בגיליון 
פטנט  בתוספת  שנשרף  הטשולנט  סיר  על  הסיפור  פטנט את  בתוספת  שנשרף  הטשולנט  סיר  על  הסיפור  את 

מבריק להצלת הסיר.מבריק להצלת הסיר.
כנסת  בבית  העלון  את  מצאתי  שבוע  באותו  כנסת בדיוק  בבית  העלון  את  מצאתי  שבוע  באותו  בדיוק 
נשרף  שישי  ביום  בעלון,  ועלעלתי  ערבית  בו  נשרף שהתפללתי  שישי  ביום  בעלון,  ועלעלתי  ערבית  בו  שהתפללתי 
סיר  את  הציל  שאכן  המעשה  כעצת  ועשיתי  החמין  סיר סיר  את  הציל  שאכן  המעשה  כעצת  ועשיתי  החמין  סיר 

החמין ומנעה אי נעימות רבה בביתי...החמין ומנעה אי נעימות רבה בביתי...
בתודה על העלון הנפלא.בתודה על העלון הנפלא.

בעל המעשה: י.ר. ירושליםבעל המעשה: י.ר. ירושלים

תא לחץתא לחץ
מטלה  לבצע  מנת   על  רכבי  לכיוון  יצאתי  אשתי  מטלה לבקשת  לבצע  מנת   על  רכבי  לכיוון  יצאתי  אשתי  לבקשת 
איננו.  הרכב  כי  לגלות  נבהלתי  ומה  לחנייה  ירדתי  איננו. עבורה,  הרכב  כי  לגלות  נבהלתי  ומה  לחנייה  ירדתי  עבורה, 
כבר חייגתי למשטרה לעדכן על דבר הגניבה כאשר לפתע כבר חייגתי למשטרה לעדכן על דבר הגניבה כאשר לפתע 
מונית,  באמצעות  לפגישה  מהעבודה  יצאתי  כי  מונית, נזכרתי  באמצעות  לפגישה  מהעבודה  יצאתי  כי  נזכרתי 

ובסוף הפגישה חברי החזיר אותי לביתי ברכבו. ובסוף הפגישה חברי החזיר אותי לביתי ברכבו. 
עבודתי  מקום  לעבר  לצעוד  והתחלתי  לרווחה  עבודתי נשמתי  מקום  לעבר  לצעוד  והתחלתי  לרווחה  נשמתי 

הממוקמת כרבע שעה הליכה מביתי. הממוקמת כרבע שעה הליכה מביתי. 
עבודתי,  בניין  לשערי  מחוץ  רבה  תכונה  זיהיתי  עבודתי, מרחוק  בניין  לשערי  מחוץ  רבה  תכונה  זיהיתי  מרחוק 
התקרבתי והבחנתי בקבוצה גדולה של אנשים שהתאספו התקרבתי והבחנתי בקבוצה גדולה של אנשים שהתאספו 
מחוץ לכניסה. שאלתי למי הם ממתינים? השיבוני כי קבעו מחוץ לכניסה. שאלתי למי הם ממתינים? השיבוני כי קבעו 
מעל  כבר  לטלפון  עונה  שאינו  המנהלים  אחד  עם  מעל פגישה  כבר  לטלפון  עונה  שאינו  המנהלים  אחד  עם  פגישה 
ושמעתי  האישי  למספרו  התקשרתי  תיכף  דקות,  ושמעתי עשרים  האישי  למספרו  התקשרתי  תיכף  דקות,  עשרים 
אותו מתנשם בכבדות, הוא סיפר כי מעל לחצי שעה שהוא אותו מתנשם בכבדות, הוא סיפר כי מעל לחצי שעה שהוא 
אינו  ובנוסף  מתוכו,  להחלץ  מצליח  ואינו  במעלית  אינו תקוע  ובנוסף  מתוכו,  להחלץ  מצליח  ואינו  במעלית  תקוע 
מצליח לתפוס בנייד אף אחד מהצוות שיודע כיצד לתפעל מצליח לתפוס בנייד אף אחד מהצוות שיודע כיצד לתפעל 

את המעלית.את המעלית.
לו  המסוכנים  והמחנק  והחום  בליבו  הלוקה  באדם  לו מדובר  המסוכנים  והמחנק  והחום  בליבו  הלוקה  באדם  מדובר 
במפתח  הבניין  דלת  את  פתחתי  מיד  לגמרי,  אותו  במפתח התישו  הבניין  דלת  את  פתחתי  מיד  לגמרי,  אותו  התישו 
הראשי שהיה ברשותי  ואחד מהאורחים  אץ לרכבו , שלף הראשי שהיה ברשותי  ואחד מהאורחים  אץ לרכבו , שלף 
ערכת ציוד מתא המטען ומיהר לעבר המעלית ותוך דקות ערכת ציוד מתא המטען ומיהר לעבר המעלית ותוך דקות 
אחדות  חילץ את המנהל הלכוד שנשם לרווחה מהחרדה אחדות  חילץ את המנהל הלכוד שנשם לרווחה מהחרדה 

שאחזה בו.שאחזה בו.
ונושא  חילוץ  ביחידת  מתנדב  צעיר  אותו  כי  ונושא הסתבר  חילוץ  ביחידת  מתנדב  צעיר  אותו  כי  הסתבר 

באמתחתו דרך קבע ציוד הנדרש אף לחילוץ ממעליות...באמתחתו דרך קבע ציוד הנדרש אף לחילוץ ממעליות...
עתה אגלה לכם שממש לא ראיתי חשיבות בבקשתה, ואף עתה אגלה לכם שממש לא ראיתי חשיבות בבקשתה, ואף 
על פי כן יצאתי בכדי לרצותה בהשגחה עליונה לחלץ את על פי כן יצאתי בכדי לרצותה בהשגחה עליונה לחלץ את 

אותו יהודי מתא המעלית.אותו יהודי מתא המעלית.

בעל המעשה: ש.ש בעל המעשה: ש.ש 
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לא היתה בידו שום עצה בדבר, כיצד ואיך ניתן לסייע בעדו.לא היתה בידו שום עצה בדבר, כיצד ואיך ניתן לסייע בעדו.
אפשרות  שום  העלו  שלא  רבות,  וספקות  מחשבות  אפשרות לאחר  שום  העלו  שלא  רבות,  וספקות  מחשבות  לאחר 
את  יניח  אם  שאף  היטב  האיש  הבין  כאשר  את מעשית,  יניח  אם  שאף  היטב  האיש  הבין  כאשר  מעשית, 
מאוחרת  בשעה  הרי  שלישי....  בסיבוב  להתבזות  מאוחרת עצמו  בשעה  הרי  שלישי....  בסיבוב  להתבזות  עצמו 
על  להתדפק  אפשר  אי  בוודאי  לילה  לחצות  הסמוכה  על כזו  להתדפק  אפשר  אי  בוודאי  לילה  לחצות  הסמוכה  כזו 
רגע!  בכל  בסכנה  נתונים  היהודי  של  חייו  ואילו  רגע! הפתחים,  בכל  בסכנה  נתונים  היהודי  של  חייו  ואילו  הפתחים, 
ולעשות,  לקום  צריכים  מצדינו  שאנו  הגבאי  אפוא  ולעשות, החליט  לקום  צריכים  מצדינו  שאנו  הגבאי  אפוא  החליט 

ולה' הישועה!ולה' הישועה!
חליפתו,  את  שוב  לבש  ממקומו,  רוחו  בסערת  קם  חליפתו, הוא  את  שוב  לבש  ממקומו,  רוחו  בסערת  קם  הוא 
טובים  יהודים  אחר  ונחפש  נתור  העירה,  נצא  הבה  טובים ואמר:  יהודים  אחר  ונחפש  נתור  העירה,  נצא  הבה  ואמר: 
יהיה  ממרומים  והשי"ת  זו...  בשעה  ערים  עדיין  יהיה שאולי  ממרומים  והשי"ת  זו...  בשעה  ערים  עדיין  שאולי 

בעזרנו!בעזרנו!
יצאו השנים יחדיו אל הרחוב הקר והשומם, שום נפש חיה יצאו השנים יחדיו אל הרחוב הקר והשומם, שום נפש חיה 
לא נראתה ברחוב, בשעה מאוחרת כזו של אישון לילה כבר לא נראתה ברחוב, בשעה מאוחרת כזו של אישון לילה כבר 
היו  חשוכים  כולם  הרחובות  יצועם,  על  התושבים  כל  היו עלו  חשוכים  כולם  הרחובות  יצועם,  על  התושבים  כל  עלו 

כמו הבתים ובתי הכנסת, הכל ריק ושומם אין כלום!כמו הבתים ובתי הכנסת, הכל ריק ושומם אין כלום!
בבית  לפתע  נתקלו  ולהתם  להכא  רבים  שיטוטים  בבית לאחר  לפתע  נתקלו  ולהתם  להכא  רבים  שיטוטים  לאחר 
רוחשת  כנראה  מואר...  עדיין  היה  שם  המקומי...  רוחשת המרזח  כנראה  מואר...  עדיין  היה  שם  המקומי...  המרזח 

בו עדיין פעילות...בו עדיין פעילות...
המתלווה  היהודי  את  כמהסס  צדקה  הגבאי  שאל  המתלווה ניכנס?  היהודי  את  כמהסס  צדקה  הגבאי  שאל  ניכנס? 

עמו.עמו.
זהו  הרי  ואבוי!  אוי  בבהלה,  היהודי  ענה  פתאום?  זהו מה  הרי  ואבוי!  אוי  בבהלה,  היהודי  ענה  פתאום?  מה 
ביינם!  ומסתאבים  שיכורים  מתהללים  כאן  מרזח!  ביינם! בית  ומסתאבים  שיכורים  מתהללים  כאן  מרזח!  בית 
מקום  זה  שאין  ובוודאי  בכלל!  עמהם  להתחיל  מסוכן  מקום זה  זה  שאין  ובוודאי  בכלל!  עמהם  להתחיל  מסוכן  זה 

מתאים לאסוף צדקה...מתאים לאסוף צדקה...
אין מה להפסיד! פסק הגבאי, בוא ניכנס, נבדוק את המצב!אין מה להפסיד! פסק הגבאי, בוא ניכנס, נבדוק את המצב!

ובאומרו כך משך עמו את היהודי, ונכנסו יחדיו פנימה.ובאומרו כך משך עמו את היהודי, ונכנסו יחדיו פנימה.
עיניהם,  חשכו  כניסתם  עם  עיניהם, תיכף  חשכו  כניסתם  עם  תיכף 
לאפם,  חדר  'מסבאה'  של  קשה  לאפם, ריח  חדר  'מסבאה'  של  קשה  ריח 
השיכורים  למראה  מעט  נבהלו  השיכורים הם  למראה  מעט  נבהלו  הם 
בשחוק  כוסותיהם  על  בשחוק המתגוללים  כוסותיהם  על  המתגוללים 

ובהוללות.ובהוללות.
האורחים  את  השיכורים  האורחים כשראו  את  השיכורים  כשראו 
ממקומותיהם  קמו  שבפתח,  ממקומותיהם החשובים  קמו  שבפתח,  החשובים 
לא  שכאלו  אורחים  ובצהלה,  לא בשמחה  שכאלו  אורחים  ובצהלה,  בשמחה 

מצויים בבתי מרזח כל יום... מצויים בבתי מרזח כל יום... 
שמא  חשובים!  אורחים  עליכם  שמא שלום  חשובים!  אורחים  עליכם  שלום 
שאלו   – טובה!  בכוסית  להתכבד  שאלו תרצו   – טובה!  בכוסית  להתכבד  תרצו 

בבדיחות הדעת.בבדיחות הדעת.
כך  על  לא  בתקיפות,  הגבאי  ענה  כך לא!  על  לא  בתקיפות,  הגבאי  ענה  לא! 
את  בקצרה  לפניהם  סיפר  ותיכף  את באנו!  בקצרה  לפניהם  סיפר  ותיכף  באנו! 
וביקשם  שעמו,  היהודי  של  וביקשם מצוקתו  שעמו,  היהודי  של  מצוקתו 

לסייע בעדו מעט.לסייע בעדו מעט.
ולעגו  ולצחוק,  לצחוק  החלו  ולעגו השיכורים  ולצחוק,  לצחוק  החלו  השיכורים 
עליהם בכל פה, וכי מה חשבתם זהו בית עליהם בכל פה, וכי מה חשבתם זהו בית 
שילך  נדבות?  מקבצים  כאן  כאן?  שילך כנסת  נדבות?  מקבצים  כאן  כאן?  כנסת 

לעבוד וישיג כסף! כמונו האיכרים העמלים קשות על פת לעבוד וישיג כסף! כמונו האיכרים העמלים קשות על פת 
לחם דלה עם מעט יין!לחם דלה עם מעט יין!

רגע  בלעג:  ואמר  כהוגן,  מבושם  אחד  איכר  לו  קם  רגע לפתע  בלעג:  ואמר  כהוגן,  מבושם  אחד  איכר  לו  קם  לפתע 
צחוקו,  את  כבש  הוא  מצוינת!  תכנית  עבורך  לי  יש  צחוקו, אחד,  את  כבש  הוא  מצוינת!  תכנית  עבורך  לי  יש  אחד, 

קרץ לחבריו שהתאספו חיש לשמוע מה בפיו...קרץ לחבריו שהתאספו חיש לשמוע מה בפיו...
'עסקה'...  בהצעת  דנן,  החשוב  צדקה  הגבאי  אל  פנה  'עסקה'... הוא  בהצעת  דנן,  החשוב  צדקה  הגבאי  אל  פנה  הוא 
דנן  ליהודי  הנצרך  הסכום  כל  את  כאן  אני  משליש  דנן "הנה  ליהודי  הנצרך  הסכום  כל  את  כאן  אני  משליש  "הנה 
עד פרוטה אחרונה! אבל בתנאי אחד, שמחר בבוקר לובש עד פרוטה אחרונה! אבל בתנאי אחד, שמחר בבוקר לובש 
אשר  הזו...  השחורה  הגלימה  את  ובעצמך  בכבודך  אשר אתה  הזו...  השחורה  הגלימה  את  ובעצמך  בכבודך  אתה 
'סחבנו' כאן הערב מתוך התיק של הכומר שיצא מכאן לא 'סחבנו' כאן הערב מתוך התיק של הכומר שיצא מכאן לא 
מזמן... ובבגדי כמורה אלו תסתובב בכל חוצות העיר הלוך מזמן... ובבגדי כמורה אלו תסתובב בכל חוצות העיר הלוך 

ושוב... באם תבצע פעולה זו, הרי הכסף נתון בידך!ושוב... באם תבצע פעולה זו, הרי הכסף נתון בידך!
הן! מסכים! אמר הגבאי אל אתר, וכי מה לא אעשה להצלת הן! מסכים! אמר הגבאי אל אתר, וכי מה לא אעשה להצלת 
נפש מישראל?! הכסף הושלש, והכל חיכו ל'הופעה' שיתן נפש מישראל?! הכסף הושלש, והכל חיכו ל'הופעה' שיתן 

להם האיש למחרת.להם האיש למחרת.
• ~ • ~ •

העיר  ילדי  כנפיים,  השמועה  לה  עשתה  שחר  עם  העיר למחרת  ילדי  כנפיים,  השמועה  לה  עשתה  שחר  עם  למחרת 
ואכן  המרכזית.  בכיכר  התאספו  פוחזים  אותם  עם  ואכן ביחד  המרכזית.  בכיכר  התאספו  פוחזים  אותם  עם  ביחד 
עד  השחורה,  הגלימה  את  לבש  בדיבורו,  הגבאי  עד עמד  השחורה,  הגלימה  את  לבש  בדיבורו,  הגבאי  עמד 
שנראה ממש כמו שנראה ממש כמו 'כומר''כומר' [גאלח] מושלם, ויצא לסיבוב על  [גאלח] מושלם, ויצא לסיבוב על 

פני רחובות העיר, והפעם לסיבוב מסוג אחר לגמרי...פני רחובות העיר, והפעם לסיבוב מסוג אחר לגמרי...
החבורה  כשכל  העיר,  כיכרות  בכל  כך  התהלך  החבורה הוא  כשכל  העיר,  כיכרות  בכל  כך  התהלך  הוא 
ושבים  לעוברים  לו,  ולועגים  שוחקים  אחריו  ושבים משתרכים  לעוברים  לו,  ולועגים  שוחקים  אחריו  משתרכים 
אחד  בוקר  והחליט  ל"ע,  'השתגע'  היהודי  שזה  אחד 'הסבירו'  בוקר  והחליט  ל"ע,  'השתגע'  היהודי  שזה  'הסבירו' 
נזרקו  שונים  וחפצים  עליו,  ירקו  הדרך  כל  'כומר'...  נזרקו שהוא  שונים  וחפצים  עליו,  ירקו  הדרך  כל  'כומר'...  שהוא 
אך   – נוראות.  וביזיונות  בושות  ספג  והוא  עבר,  מכל  אך עליו   – נוראות.  וביזיונות  בושות  ספג  והוא  עבר,  מכל  עליו 
מסכנה  יהודי  עוד  להציל  שזכה  על  שמחה  מלא  היה  מסכנה לבו  יהודי  עוד  להציל  שזכה  על  שמחה  מלא  היה  לבו 

של  מידיו  במלואו  אליו  הועבר  הכסף  כל  כאשר  של גדולה!  מידיו  במלואו  אליו  הועבר  הכסף  כל  כאשר  גדולה! 
השליש.השליש.

ביתו  אל  נכנס  וכדין,  כדת  הופעתו  מלאכת  את  ביתו משסיים  אל  נכנס  וכדין,  כדת  הופעתו  מלאכת  את  משסיים 
בארון  עמוק  השחורה  הגלימה  את  מהר  דחף  ראש,  בארון חפוי  עמוק  השחורה  הגלימה  את  מהר  דחף  ראש,  חפוי 

הבגדים, וחזר לסדר יומו.הבגדים, וחזר לסדר יומו.
• ~ • ~ •

הגה"ק הגה"ק  במקום  לביקור  הגיע  והנה  שנים,  כמה  להם  במקום חלפו  לביקור  הגיע  והנה  שנים,  כמה  להם  חלפו 
בעל דברי חיים מצאנז זצוק"ל,בעל דברי חיים מצאנז זצוק"ל, וסר אל ביתו של אותו גבאי  וסר אל ביתו של אותו גבאי 

נאמן, בענין של צדקה מסוים. נאמן, בענין של צדקה מסוים. 
לפתע  נעצר  הבית,  אל  הקדוש  הצדיק  כשנכנס  לפתע והנה  נעצר  הבית,  אל  הקדוש  הצדיק  כשנכנס  והנה 
אור  כאן  יש  כאן!  עדן"  גן  אור "ריח  כאן  יש  כאן!  עדן"  גן  "ריח  הנודעת:  דבקותו  הנודעת: בשאגת  דבקותו  בשאגת 

גדול! מריח אני ריח גן עדן, מה יש כאן? גדול! מריח אני ריח גן עדן, מה יש כאן? 
הצדיק,  כאן  מרגיש  אורות  איזה  מאוד,  התפלא  הצדיק, היהודי  כאן  מרגיש  אורות  איזה  מאוד,  התפלא  היהודי 
ואיזה ריח גן עדן? אבל הרבי אמר שהנה מארון זה שעמד ואיזה ריח גן עדן? אבל הרבי אמר שהנה מארון זה שעמד 

על ידו נודף ריח גן עדן!על ידו נודף ריח גן עדן!
בודאי!  חיים,  הדברי  שאל  השאנק?  את  לפתוח  בודאי! אפשר  חיים,  הדברי  שאל  השאנק?  את  לפתוח  אפשר 

הסכים האיש.הסכים האיש.
בעומק  שמצא  עד  וחיפש  חיפש  הארון,  את  הצדיק  בעומק פתח  שמצא  עד  וחיפש  חיפש  הארון,  את  הצדיק  פתח 
ישנה  שחורה  כמורה  גלימת  אותה  את  הארון  ישנה בפינת  שחורה  כמורה  גלימת  אותה  את  הארון  בפינת 
מכאן  הנה  ואמר:  הקדושות,  בידיו  הרבי  תפסה  מכאן נושנת...  הנה  ואמר:  הקדושות,  בידיו  הרבי  תפסה  נושנת... 

נודף אותו ריח עליון!נודף אותו ריח עליון!
 – יהודי?  של  לידיו  כומר  של  גלימה  מגיעה  כיצד  נא,  – הגד  יהודי?  של  לידיו  כומר  של  גלימה  מגיעה  כיצד  נא,  הגד 

תמה הצדיק.תמה הצדיק.
הגלימה  ענין  השתלשלות  כל  את  בפניו  האיש  הגלימה סיפר  ענין  השתלשלות  כל  את  בפניו  האיש  סיפר 
בארון  כך  מונחת  שהיא  לשכוח  הספיק  שכבר  בארון שחורה,  כך  מונחת  שהיא  לשכוח  הספיק  שכבר  שחורה, 

הבגדים...הבגדים...
למצות  נפשו  מסירות  מגודל  מאוד  התלהב  חיים  למצות הדברי  נפשו  מסירות  מגודל  מאוד  התלהב  חיים  הדברי 
תכתוב תכתוב  האיש:  אל  ואמר  האיש: הצדקה,  אל  ואמר  הצדקה, 
ועשרים  מאה  שלאחר  ועשרים בצוואתך  מאה  שלאחר  בצוואתך 
יהיו  אלו  זו!  בגלימה  אותך  יהיו יקברו  אלו  זו!  בגלימה  אותך  יקברו 
ובטוח  סמוך  היה  שלך!  ובטוח התכריכים  סמוך  היה  שלך!  התכריכים 
זו,  בגלימה  לבוש  שהנך  עת  זו, שכל  בגלימה  לבוש  שהנך  עת  שכל 
יוכל  לא  חבלה  מלאך  או  מזיק  יוכל אף  לא  חבלה  מלאך  או  מזיק  אף 

להתקרב אליך!!!להתקרב אליך!!!
• ~ • ~ •

נשיא  הזקן  סיים  עתה,  נוכחנו  נשיא ואכן  הזקן  סיים  עתה,  נוכחנו  ואכן 
בקיומה  סיפורו,  את  קדישא  בקיומה החברא  סיפורו,  את  קדישא  החברא 
הנה  הצדיק!  שברך  ברכה  אותה  הנה של  הצדיק!  שברך  ברכה  אותה  של 

גופו של הגבאי דנן שלם לפנינו! גופו של הגבאי דנן שלם לפנינו! 
להשאירו  שעלינו  פשיטא  להשאירו בודאי  שעלינו  פשיטא  בודאי 
את  בה  שעשה  גלימה  באותה  את עטוף  בה  שעשה  גלימה  באותה  עטוף 
מצוותו במסירות נפש, כדי שתמשיך מצוותו במסירות נפש, כדי שתמשיך 
להגן בעדו ולשמרו גם בקברו החדש! להגן בעדו ולשמרו גם בקברו החדש! 

ולעבדו בכל לבבכם!ולעבדו בכל לבבכם!
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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


