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במעלת הוותרנותבמעלת הוותרנות
סיפר רבינו שליט''א, באחד השיחות שהיו לי עם סיפר רבינו שליט''א, באחד השיחות שהיו לי עם 
זונדל  רבי  לי  אמר  זצ''ל  קרוזר  זונדל  רבי  זונדל הרה''ג  רבי  לי  אמר  זצ''ל  קרוזר  זונדל  רבי  הרה''ג 
האדם  ועל  הזמן  שבבוא  הוא  אדם  בני  האדם שמדרכי  ועל  הזמן  שבבוא  הוא  אדם  בני  שמדרכי 
לבחור ישיבה לבנו יקירו, חפץ הוא שבנו יתקבל לבחור ישיבה לבנו יקירו, חפץ הוא שבנו יתקבל 
בישיבה מפורסמת ששמה הטוב יצא למרחקים, בישיבה מפורסמת ששמה הטוב יצא למרחקים, 
והוא מטעם פשוט, כי ישיבה מעין זה כבר צבר והוא מטעם פשוט, כי ישיבה מעין זה כבר צבר 
קניני  את  לתלמידיה  להקנות  איך  נסיון  קניני הרבה  את  לתלמידיה  להקנות  איך  נסיון  הרבה 
התורה, ורבו מחמתה סכויי ההצלחה. אך לדעתי התורה, ורבו מחמתה סכויי ההצלחה. אך לדעתי 
וכן  אחרת,  להתנהג  עדיף  ואמר,  הגאון  וכן המשיך  אחרת,  להתנהג  עדיף  ואמר,  הגאון  המשיך 
זה,  בענין  עמי,  להתייעץ  הבאים  לאלו  מורה  זה, אני  בענין  עמי,  להתייעץ  הבאים  לאלו  מורה  אני 
אך  טובות  בישיבות  לבחור  יש  אכן  לדעתי  אך כי  טובות  בישיבות  לבחור  יש  אכן  לדעתי  כי 
על  כי  המפורסמות,  מן  יהיו  שלא  עדיף  על דוקא  כי  המפורסמות,  מן  יהיו  שלא  עדיף  דוקא 
האב להיות מוכן לוותר על השם הטוב כשמאידך האב להיות מוכן לוותר על השם הטוב כשמאידך 
מקיים בזה בחינה של מצות 'והחזקת בו', כי בזה מקיים בזה בחינה של מצות 'והחזקת בו', כי בזה 
מחזק ידי ראשי הישיבות שנטלו על עצמם עול מחזק ידי ראשי הישיבות שנטלו על עצמם עול 
הנהגת ישיבה, וגם גורם בכך שגם אחרים יתרצו הנהגת ישיבה, וגם גורם בכך שגם אחרים יתרצו 

לשלוח את בניהם באלו הישיבות. לשלוח את בניהם באלו הישיבות. 
לפעמים עושה אדם חשבון לעצמו ורואה שאם לפעמים עושה אדם חשבון לעצמו ורואה שאם 
להקריב חלק משלו, אי  ייטיב עם הזולת יצטרך להקריב חלק משלו, אי ייטיב עם הזולת יצטרך 
המלאכה  מוטל  עליו  שלא  דעתו  לפי  יוצא  המלאכה לכך  מוטל  עליו  שלא  דעתו  לפי  יוצא  לכך 
לדאוג להזולת, אך לאמיתו של דבר ישנו מצוה לדאוג להזולת, אך לאמיתו של דבר ישנו מצוה 
וכפי  גוונא,  בכאי  גם  הזולת  עם  להטיב  וכפי בתורה  גוונא,  בכאי  גם  הזולת  עם  להטיב  בתורה 
'וכי  בפרשתינו  האמור  על  ז''ל  חכמינו  'וכי שדרשו  בפרשתינו  האמור  על  ז''ל  חכמינו  שדרשו 
עמיתך'.  מיד  קנה  או  לעמיתך  ממכר  עמיתך'. תמכרו  מיד  קנה  או  לעמיתך  ממכר  תמכרו 
חברך,  לישראל  מכור  מוכר,  כשאתה  'מנין  חברך, וז''ל:  לישראל  מכור  מוכר,  כשאתה  'מנין  וז''ל: 
מכור,  לעמיתך  ממכר  תמכרו  וכי  לומר  מכור, תלמוד  לעמיתך  ממכר  תמכרו  וכי  לומר  תלמוד 
חברך,  מישראל  קנה  לקנות  באת  שאם  חברך, ומנין  מישראל  קנה  לקנות  באת  שאם  ומנין 
תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך' הרי שיש מצוה תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך' הרי שיש מצוה 
מיוחדת מהתורה, לקנות דווקא אצל היהודי, ולא מיוחדת מהתורה, לקנות דווקא אצל היהודי, ולא 
לחפש להרוויח כמה פרוטות, על ידי שיקנה את לחפש להרוויח כמה פרוטות, על ידי שיקנה את 
הדבר מיד הנכרי. ועיין בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג הדבר מיד הנכרי. ועיין בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג 
סי קכ"ט), שאפשר שאפילו אם יש לקנות יותר סי קכ"ט), שאפשר שאפילו אם יש לקנות יותר 
שצריכים  אפשר  מקום  מכל  הנכרים,  אצל  שצריכים זול  אפשר  מקום  מכל  הנכרים,  אצל  זול 
להוציא יותר, כדי לקנות אצל היהודי. [באם אין להוציא יותר, כדי לקנות אצל היהודי. [באם אין 
הדבר גובל בסכום משמעותי שאז הדבר שונה]. הדבר גובל בסכום משמעותי שאז הדבר שונה]. 
וכשאדם אכן מוותר מעצמו לטובת הזולת ראוי וכשאדם אכן מוותר מעצמו לטובת הזולת ראוי 
שמספרים  כפי  ימים,  לאריכות  בזכותה  שמספרים הוא  כפי  ימים,  לאריכות  בזכותה  הוא 
חכמינו ז''ל ששאלו תלמידי רבי נחוניא בן הקנה חכמינו ז''ל ששאלו תלמידי רבי נחוניא בן הקנה 
הדברים  ואחד  ימים?  הארכת  במה  רבם:  הדברים את  ואחד  ימים?  הארכת  במה  רבם:  את 
הרי  הייתי'.  בממוני  'וותרן  הוא:  להם  הרי שאמר  הייתי'.  בממוני  'וותרן  הוא:  להם  שאמר 

שדבר זה מהדברים המסוגלים לכך. שדבר זה מהדברים המסוגלים לכך. 

(עפ''י טיב התורה - בהר)(עפ''י טיב התורה - בהר)
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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

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך: וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך: (כה, לה)(כה, לה)
ופירש רש"י: והחזקת בו - אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, ופירש רש"י: והחזקת בו - אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, 
החמור,  שעל  למשאוי  דומה,  זה  למה  היד.  מוטת  משעת  חזקהו  החמור, אלא  שעל  למשאוי  דומה,  זה  למה  היד.  מוטת  משעת  חזקהו  אלא 
אין  חמשה  לארץ,  נפל  ומעמידו,  בו  תופס  אחד  החמור  על  אין עודהו  חמשה  לארץ,  נפל  ומעמידו,  בו  תופס  אחד  החמור  על  עודהו 

מעמידין אותו:מעמידין אותו:
הנה, על פי משמעותו הפשוט מדבר הכתוב על עניני גשמיות והכתוב הנה, על פי משמעותו הפשוט מדבר הכתוב על עניני גשמיות והכתוב 
מורה בזה על האדם להחזיק ביד אחיו הישראלי ולתמוך בו בעת דוחקו, מורה בזה על האדם להחזיק ביד אחיו הישראלי ולתמוך בו בעת דוחקו, 
גם  הוא  המקרא  בזה  המכוון  כי  לומר  נוכל  רש''י  של  פירושו  פי  על  גם אך  הוא  המקרא  בזה  המכוון  כי  לומר  נוכל  רש''י  של  פירושו  פי  על  אך 
כן על ענינים רוחניים, והיינו שבאם רואה האדם שאחיו הישראלי זקוק כן על ענינים רוחניים, והיינו שבאם רואה האדם שאחיו הישראלי זקוק 
לחיזוק בעניני תורה ומצוות ואפילו בענינים שהם בגדר חסידות בלבד, לחיזוק בעניני תורה ומצוות ואפילו בענינים שהם בגדר חסידות בלבד, 
מוטל עליו לחזקו בדברים, ולא ימתין עד שהלה יפול מדחי אל דחי וכבר מוטל עליו לחזקו בדברים, ולא ימתין עד שהלה יפול מדחי אל דחי וכבר 
בעבר,  חלקו  מנת  שהיה  מדריגה  לאותה  ולהחזירו  להקימו  קשה  בעבר, יהיה  חלקו  מנת  שהיה  מדריגה  לאותה  ולהחזירו  להקימו  קשה  יהיה 
כמה  פי  הרווח  יהיה  הירידה  קודם  דבריו  ויקדים  זאת  יעשה  אכן  כמה ואם  פי  הרווח  יהיה  הירידה  קודם  דבריו  ויקדים  זאת  יעשה  אכן  ואם 
הדבורים  אלו  בכוח  יש  דברי  מכוח  הירידה  ממניעת  התועלת  מלבד  הדבורים כי  אלו  בכוח  יש  דברי  מכוח  הירידה  ממניעת  התועלת  מלבד  כי 
לחזק הרבה יותר מאילו כבר נמצאים במצב של ירידה תהומית, כי אז לחזק הרבה יותר מאילו כבר נמצאים במצב של ירידה תהומית, כי אז 
להתפתות  הוא  ועלול  וחזק,  אמיץ  די  הוא  שאין  וראה  נפל  שכבר  להתפתות אחר  הוא  ועלול  וחזק,  אמיץ  די  הוא  שאין  וראה  נפל  שכבר  אחר 
לעצת יצרו לא יאבה במהרה לנתק את כבלי היצר מעליו ולחזור לצור לעצת יצרו לא יאבה במהרה לנתק את כבלי היצר מעליו ולחזור לצור 
מחצבתו, כי חושש הוא שמא שוב יחזור לסורו ח''ו, ואם כן מעדיף הוא מחצבתו, כי חושש הוא שמא שוב יחזור לסורו ח''ו, ואם כן מעדיף הוא 
לילך בשרירות לבו אחר עצת יצרו מבלי לשמוע לאלו המבקשים להצילו לילך בשרירות לבו אחר עצת יצרו מבלי לשמוע לאלו המבקשים להצילו 

מרדת שחת. מרדת שחת. 
אך לא כן בעוד שלא התרחק כל כך ועדיין עומד הוא בקשרי מלחמה אז אך לא כן בעוד שלא התרחק כל כך ועדיין עומד הוא בקשרי מלחמה אז 
עדיין לא ראה את חלישות כוחו נגד זממת יצרו, ואז יהיו הדברים לפניו עדיין לא ראה את חלישות כוחו נגד זממת יצרו, ואז יהיו הדברים לפניו 
כטללי תחיה, ואדרבה מכוח זה יתחזק לעמוד בקשרי מלחמה עם יצרו, כטללי תחיה, ואדרבה מכוח זה יתחזק לעמוד בקשרי מלחמה עם יצרו, 

ויראה שאכן ביכולתו להתגבר עליו ולנצחו. ויראה שאכן ביכולתו להתגבר עליו ולנצחו. 
ענינים  על  המאמר  זה  כן  גם  שפירש  אהרן  בית  בספר  ראה  ענינים אמנם  על  המאמר  זה  כן  גם  שפירש  אהרן  בית  בספר  ראה  אמנם 
שעדיין  בזה  הנ''ל  רש''י  דברי  פי  על  פירשנו  שאנו  בעוד  אך  שעדיין רוחניים,  בזה  הנ''ל  רש''י  דברי  פי  על  פירשנו  שאנו  בעוד  אך  רוחניים, 
ברשתו,  יפול  שלא  בכדי  לחיזוק  הוא  וזקוק  מלחמה  בקשרי  הוא  ברשתו, עומד  יפול  שלא  בכדי  לחיזוק  הוא  וזקוק  מלחמה  בקשרי  הוא  עומד 
עומד  וכבר  תבשילו,  הקדיח  שכבר  במי  הכתוב  הוראת  את  הוא  עומד מפרש  וכבר  שכבר הקדיח תבשילו,  במי  הוראת הכתוב  את  הוא  מפרש 
האיך  נכונה  עצה  מובא  ובדבריו  היצר,  פיתויי  מחמת  ירידתו  אחר  האיך הוא  נכונה  עצה  מובא  ובדבריו  היצר,  פיתויי  מחמת  ירידתו  אחר  הוא 
להמציא רפואה גם לזה הנופל, כי כאמור קשה מאוד לעוררו על מעשיו להמציא רפואה גם לזה הנופל, כי כאמור קשה מאוד לעוררו על מעשיו 
ברשתו,  ניצוד  שכבר  מאחר  היצר,  מכבלי  להמשיכו  ובכך  ברשתו, השליליים  ניצוד  שכבר  מאחר  היצר,  מכבלי  להמשיכו  ובכך  השליליים 
לו,  יוכל  לא  כי  בדעתו  וגמר  ממנו  חזק  יצרו  כי  הוא  רואה  עיניו  לו, ולנגד  יוכל  לא  כי  בדעתו  וגמר  ממנו  חזק  יצרו  כי  הוא  רואה  עיניו  ולנגד 
וצריכים למצוא אופן אחר בכדי לפתוח את סגור לבו ולעורר בו רצון על וצריכים למצוא אופן אחר בכדי לפתוח את סגור לבו ולעורר בו רצון על 
ידה לחזור לשורשו, ובכן נציג לשונו ואז נוכל לפרש את דבריו, וללמוד ידה לחזור לשורשו, ובכן נציג לשונו ואז נוכל לפרש את דבריו, וללמוד 

ממנו את המעשה אשר עלינו לעשות בכגון דא. ממנו את המעשה אשר עלינו לעשות בכגון דא. 
והא לך לשונו: 'כי ימוך אחיך' – כי יהיה אחיך בירידה, ותרצה להעלותו, והא לך לשונו: 'כי ימוך אחיך' – כי יהיה אחיך בירידה, ותרצה להעלותו, 
'ומטה ידו עמך' – רצה לומר שתראה שתהא שוה עמו, וזה נקרא ירידת 'ומטה ידו עמך' – רצה לומר שתראה שתהא שוה עמו, וזה נקרא ירידת 
ז"ל,  קרלינר  שלמה  ר'  הקדוש  הצדיק  בשם  שאומרים  וכפי  ז"ל, המוחין,  קרלינר  שלמה  ר'  הקדוש  הצדיק  בשם  שאומרים  וכפי  המוחין, 
כשרוצים להעלות אדם מרפש וטיט, אז צריך לירד בעצמו לתוך הרפש, כשרוצים להעלות אדם מרפש וטיט, אז צריך לירד בעצמו לתוך הרפש, 
עד מדריגתו של חבירו. ובזה 'והחזקת בו' – תחזק אותו, הדא הוא דכתיב עד מדריגתו של חבירו. ובזה 'והחזקת בו' – תחזק אותו, הדא הוא דכתיב 
(תהלים מא, ב)(תהלים מא, ב): 'משכיל אל דל' – שמכניס השכל בתוך הדל. עכ"ל קדשו. : 'משכיל אל דל' – שמכניס השכל בתוך הדל. עכ"ל קדשו. 

הנה, ענין זה של ירידת המוחין וירידה לתוך הרפש עד מדרגת היורד הינו הנה, ענין זה של ירידת המוחין וירידה לתוך הרפש עד מדרגת היורד הינו 
לכאורה עבודה של צדיקי אמת שהיו יודעים האיך לקשר נפשם בשפש לכאורה עבודה של צדיקי אמת שהיו יודעים האיך לקשר נפשם בשפש 
החוטאת ולהעלותה מעמק שאול, אך בדבריו אלו נרמז גם דרך לפשוטי החוטאת ולהעלותה מעמק שאול, אך בדבריו אלו נרמז גם דרך לפשוטי 
עם האיך למצוא מסילות לנפש החוטאת, והוא ע''י בחי' ירידת המוחין עם האיך למצוא מסילות לנפש החוטאת, והוא ע''י בחי' ירידת המוחין 
בהבנה אחרת, דהיינו להתבונן במצבו הירוד של החוטא, ולמצוא נקודה בהבנה אחרת, דהיינו להתבונן במצבו הירוד של החוטא, ולמצוא נקודה 
טובה גם בו, ואז אחר שמצאת נקודה כזו, עליך למצוא דרך האיך להחדיר טובה גם בו, ואז אחר שמצאת נקודה כזו, עליך למצוא דרך האיך להחדיר 
בלבו שהנך מעריכו מחמת אותה נקודה טובה שמצאת בו, ומאחר שזה בלבו שהנך מעריכו מחמת אותה נקודה טובה שמצאת בו, ומאחר שזה 
הנופל רואה לנגד עיניו שעוד יש בו נקודה טובה והנך מעריך אותו על כך, הנופל רואה לנגד עיניו שעוד יש בו נקודה טובה והנך מעריך אותו על כך, 
ממלא יפתח את סגור לבו בכדי לשמוע לעצת המעריכו, ואז יוקל לפניך ממלא יפתח את סגור לבו בכדי לשמוע לעצת המעריכו, ואז יוקל לפניך 

לפתותו לשפר מעשיו, ולהעלותו מדרגה אחר מדרגה על דרך הישרה. לפתותו לשפר מעשיו, ולהעלותו מדרגה אחר מדרגה על דרך הישרה. 
מוכן  ויהיה  מעריכו  שהנך  שהבין  אחר  שגם  ולהבין  להשכיל  עליך  מוכן אך  ויהיה  מעריכו  שהנך  שהבין  אחר  שגם  ולהבין  להשכיל  עליך  אך 
יותר  הרבה  שהם  לדברים  ומיד  תיכף  לפתותו  לך  אל  לך,  יותר לשמוע  הרבה  שהם  לדברים  ומיד  תיכף  לפתותו  לך  אל  לך,  לשמוע 
ממדרגתו הנוכחית, כי מאז לא ימלא אחר רצונך, אלא עליך לבקש ממנו ממדרגתו הנוכחית, כי מאז לא ימלא אחר רצונך, אלא עליך לבקש ממנו 
דברים התואמים לאותה נקודה טובה שמצאת בו, ואז יתקבלו הדברים דברים התואמים לאותה נקודה טובה שמצאת בו, ואז יתקבלו הדברים 
לו,  הראויים  דברים  אלא  ממנו  מבקש  שאינך  יבין  הוא  גם  כי  לבו,  לו, על  הראויים  דברים  אלא  ממנו  מבקש  שאינך  יבין  הוא  גם  כי  לבו,  על 
דברים,  ועוד  עוד  עצמו  על  לקבל  בו  לפעול  תוכל  הזמן  ועם  לך,  דברים, ויציית  ועוד  עוד  עצמו  על  לקבל  בו  לפעול  תוכל  הזמן  ועם  לך,  ויציית 
וכך יתעלה קמעה קמעה. וזה כוונת הרה''ק רבי שלמה מקארלין זי''ע, וכך יתעלה קמעה קמעה. וזה כוונת הרה''ק רבי שלמה מקארלין זי''ע, 
טובה  מעלה  חבירו  במדרגת  למצוא  דהיינו  חבירו',  מדרגת  עד  טובה 'לרדת  מעלה  חבירו  במדרגת  למצוא  דהיינו  חבירו',  מדרגת  עד  'לרדת 

בכדי להוקירו על כך ולהעלותו על ידה על דרך המלך. בכדי להוקירו על כך ולהעלותו על ידה על דרך המלך. 
וכבר רבות הזכרנו את העובדא הממחיש ענין זה, שמרן בעל התניא זי''ע וכבר רבות הזכרנו את העובדא הממחיש ענין זה, שמרן בעל התניא זי''ע 
וכאשר  חשובה,  למטרה  צדקה  לאסוף  כדי  מסויימת  לעיר  פעם  וכאשר הגיע  חשובה,  למטרה  צדקה  לאסוף  כדי  מסויימת  לעיר  פעם  הגיע 
מעשירי  אחד  אצל  יכנס  לבל  לו  הציעו  העיר,  עשירי  אודות  מעשירי התעניין  אחד  אצל  יכנס  לבל  לו  הציעו  העיר,  עשירי  אודות  התעניין 
המקום שהיה ידוע כקמצן וכילי גדול, והיה נוהג לתת רק פרוטה חלודה, המקום שהיה ידוע כקמצן וכילי גדול, והיה נוהג לתת רק פרוטה חלודה, 
שאף אחד לא חפץ בו. אך לתדהמת כולם החליט הרבי דוקא כן להכנס שאף אחד לא חפץ בו. אך לתדהמת כולם החליט הרבי דוקא כן להכנס 
לאותו עשיר, וממחשבה למעשה השים את פעמיו לביתו של אותו עשיר.לאותו עשיר, וממחשבה למעשה השים את פעמיו לביתו של אותו עשיר.
ואכן לא אכזב העשיר את הרב כשנתן את הפרוטה החלודה, אך בשונה ואכן לא אכזב העשיר את הרב כשנתן את הפרוטה החלודה, אך בשונה 
משאר בני אדם שהתדפקו על פתחו, שהיו משליכים אותה בבוז לעבר משאר בני אדם שהתדפקו על פתחו, שהיו משליכים אותה בבוז לעבר 
פניו. קיבל הרב את הפרוטה מידי העשיר, והודה לו במאור פנים, ועוד פניו. קיבל הרב את הפרוטה מידי העשיר, והודה לו במאור פנים, ועוד 
הוסיף את איחוליו שיזכה לתת הרבה צדקות. ויהי אך יצא הרבי מבית הוסיף את איחוליו שיזכה לתת הרבה צדקות. ויהי אך יצא הרבי מבית 
העשיר, התעשת וחשב אל לבו, כי אין זה מן הראוי לעשות כן, ורץ אחרי העשיר, התעשת וחשב אל לבו, כי אין זה מן הראוי לעשות כן, ורץ אחרי 
לדרכו,  ופנה  שוב  הרב  לו  הודה  ביותר,  הגון  בסכום  לפצותו  כדי  לדרכו, הרבי  ופנה  שוב  הרב  לו  הודה  ביותר,  הגון  בסכום  לפצותו  כדי  הרבי 
ושוב התחרט העשיר, ושוב קרא לו והגדיל את תרומתו, וכך לחם העשיר ושוב התחרט העשיר, ושוב קרא לו והגדיל את תרומתו, וכך לחם העשיר 
עם עצמו, עד שנתן להרב את כל הסכום שהיה דרוש לו. ומאז התחיל עם עצמו, עד שנתן להרב את כל הסכום שהיה דרוש לו. ומאז התחיל 

העשיר ליתן הרבה צדקה, עד שנעשה לבעל צדקה גדול ומפורסם.העשיר ליתן הרבה צדקה, עד שנעשה לבעל צדקה גדול ומפורסם.
הזה,  הפרוטה  את  לקחו  שכולם  שבכך  שעשה,  מה  הזה  הרב  הזה, והסביר  הפרוטה  את  לקחו  שכולם  שבכך  שעשה,  מה  הזה  הרב  והסביר 
וזרקו אותו בחזרה אליו, נכנס קליפה גדולה לפרוטה זו, ולכך העשיר לא וזרקו אותו בחזרה אליו, נכנס קליפה גדולה לפרוטה זו, ולכך העשיר לא 
היה יכול לשבור את הקליפה הזאת, ולכך לא נתן צדקה כלל, אבל בזה היה יכול לשבור את הקליפה הזאת, ולכך לא נתן צדקה כלל, אבל בזה 
שקיבל ממנו את הפרוטה הזאת ביטל את הקליפה הזאת, ומעתה נפתח שקיבל ממנו את הפרוטה הזאת ביטל את הקליפה הזאת, ומעתה נפתח 

פתח בלבו שיוכל להרחיב את מעשי הצדקה.פתח בלבו שיוכל להרחיב את מעשי הצדקה.
הרי לנו בעובדה זו המחשה האיך יכולים להעלות את נפש החוטא. ע''י הרי לנו בעובדה זו המחשה האיך יכולים להעלות את נפש החוטא. ע''י 

ירידה לתוך מצבו והמצאת נקודה טובה על אף שהיא זעירה מאוד.ירידה לתוך מצבו והמצאת נקודה טובה על אף שהיא זעירה מאוד.

הדרכים לחזק ולקרב את ישראל לעבודתםהדרכים לחזק ולקרב את ישראל לעבודתם
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דרשב"י,  הילולא  יום  הוא  בעומר  ל"ג  יום  א. א.  
ובו ביום גילה את כל האידרא זוטא, ולכן הוא 
יום שמחה, ולכבודו נוהגים קצת שמחה, וי"א 
שהשמחה הוא שבאותו יום העמיד ר' עקיבא 
היה  יוחאי  בר  שמעון  ורבי  תלמידים  החמש 
ביניהם (סי' תצ"ג פר"ח ס"ב), וי"א הטעם מפני שאז 

פסקו התלמידים מלמות (שו"ע הרב ס"ה).
כי  רשב"י,  לכבוד  זה  ביום  בשמחה  ירבה  ב.ב. 
הוא  שרצונו  ונודע  דיליה,  דהלולא  יומא  הוא 
שישמחו ביום זה, כידוע ממעשה מהר"א הלוי 

ז"ל ומעשים אחרים (כה"ח סקכ"ז). 
שלפניו  במנחה  ולא  תחנון  בו  אומרים  אין  ג.ג. 
אין  ראשון  ביום  הוא  ואם  שם).  ומ"ב  ס"ב  (רמ"א 

אומרים צדקתך בשבת שלפניו (לבוש ס"ד). אבל 
אומרים בו למנצח יענך (פמ"ג א"א סק"ג). 

ואין  בעומר,  ל"ג  ביום  שמסתפרין  נוהגין  יש  ד.ד. 
להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב, ויש מאחרונים 

שמקילין להסתפר מבערב (תצ"ג ס"ב מ"ב סקי"א).
תחנון  לומר  שלא  שנוהגין  דמקומות  וי"א  ה.ה. 
שסומכין  לפי  הוא  ל"ג  ערב  של  במנחה 
ולכן  האבילות,  פסקו  ל"ג  ליל  שבתחילת 
שאין  כמו  שלפניו  במנחה  תחנון  אומרים  אין 
שאין  הימים  שאר  שלפני  במנחה  אומרים 
ולפי  כיומם,  שלילם  תחנון  בהם  אומרים 
מנהגם מותרים ג"כ להסתפר ולישא בליל ל"ג 

(שו"ע הרב ס"ה).

ו. ו. האבל מתפלל לפני התיבה בל"ג בעומר (מ"ב 
סי' תרע"א סקמ"ד). 

ז.ז. אין מתענים בו, ומ"מ אם התענה בו תענית 

חלום אין צריך למיתב תענית לתעניתו (מ"ב סי' 
תקס"ח סקל"ז). 

מקילים  ויש  בו,  מתענה  חופתו  ביום  חתן  ח.ח. 
(מ"ב סי' תקע"ג סק"ז). 

ט. ט. מצוה לילך ביום זה על קבר רשב"י ובנו ר' 
אלעזר (סידור האריז"ל רבי שבתי). 

וז"ל:  י"ב)  דרוש  (פסח  הכוונות  שער  בספר  כתב  י. י. 
ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר 
קבורים  אשר  בנו  אלעזר  ור'  רשב"י  קברי  על 
ושמחים  ושותים  ואוכלים  כנודע,  מירון  בעיר 
פעם  לשם  שהלך  ז"ל  למורי  ראיתי  אני  שם, 
ביתו,  אנשי  וכל  הוא  לעומר  ל"ג  ביום  אחת 
השבוע  של  ראשונים  ימים  שלשה  שם  וישב 
ההוא, וזה היה פעם הראשונה שבא ממצרים, 
אבל אין אני יודע אם אז היה בקי ויודע בחכמה 

הזו הנפלאה שהשיג אח"כ. 
שבשנה  לי  העיד  שאגי"ש  יונתן  והה"ר 
הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם 
כל  עם  שם  הקטן  בנו  את  שהוליך  ז"ל,  מורי 
אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע 

ועשה שם יום משתה ושמחה. 
הנזכר  בשנה  כי  הלוי  אברהם  הה"ר  העיד  גם 
יום  בכל  לומר  נוהג  והיה  שם,  הוא  גם  הלך 
אבלי  את  אלהינו  ה'  נחם  תשכון,  בברכת 
ואחר  כו',  נחם  אמר  שם  בהיותו  וגם  כו',  ציון 
בהקיץ  ראה  כי  ז"ל  מורי  א"ל  העמידה  שגמר 
את רשב"י ע"ה עומד על קברו, ואמר לו אמור 
אל האיש הזה אברהם הלוי כי למה אומר נחם 
בנחמה  יהיה  הוא  לכן  והנה  שמחתינו,  ביום 

בן  לו  שמת  עד  ימים  חדש  יצא  ולא  בקרוב, 
אחד וקבל עליו תנחומין, 

במנהג  שורש  יש  כי  להורות  זה  כל  וכתבתי 
הזה הנזכר, ובפרט כי רשב"י ע"ה הוא מחמשה 
זמן  ולכן  עקיבא  ר'  של  הגדולים  תלמידיו 

שמחתו ביום ל"ג לעומר עכ"ל.
יא.יא. מחנכים את הבנים במצות לא תעשה של 

לא תקיפו פאת ראשכם.
יב. יב. כשמגלח האב את בנו יניח לו פיאות ויאמר לו 
כך צוה ה' שאנו בני א-ל חי (משכיל אל דל כלל א' פרט ב'). 
יג. יג. מנהג ארץ ישראל שעושין שמחה בתגלחת 
במצוה  אותה  שמחנכין  קטן  של  הראשונה 

להיות לו פיאות הראש (שע"ת סי' תקל"א סק"ב).
יד.יד. התחיל להסתפר בל"ג בעומר ולא הספיק 
את  לסיים  מותר  חמה,  ששקעה  עד  לסיים 

התספורת (אורחות רבנו בשם החזו"א).
וז"ל:  אפילו)  ד"ה  רנ"א  (סי'  הלכה  בביאור  כתב  טו.טו. 
להזכיר  ראיתי  תספורת  בענין  דאיירינן  אגב 
בו  נכשלין  מהמון  שאיזה  מה  אחד  ענין 
דהקפת  איסור  בענין  והוא  הרבים,  בעוונותינו 
פאת הראש וכמו שאבאר, כי ידוע דעל איסור 
והוא  בתורה  לאו  ג"כ  יש  הראש  פאת  הקפת 
דפאת  וי"א  ראשכם,  פאת  תקיפו  דלא  הלאו 
הלאו  על  דעובר  זקן  מפאת  עוד  חמור  הראש 
אפילו אם מעבירם במספרים כעין תער דהיינו 
סמוך לבשרו, ושיעור הפאה הוא מכנגד שער 
מקום  האוזן  מן  למטה  ועד  פדחתו  שעל 
שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב 
השערות שבמקום זה לא תגע בו יד להעבירם 

ומשם  הראש,  פאת  בכלל  הכל  שהוא  מצד 
כ"ז  וכמבואר  הזקן,  פאת  מתחלת  ולמטה 
בש"ע יו"ד סימן קפ"א עיי"ש, גם אחד המקיף 
ואחד הניקף הוא בכלל לאו זה וכמבואר שם. 
ובעוונותינו הרבים מצוי שמעבירין את הפאות 
ויש  כלל  משיירין  ואין  ממש  לבשרן  סמוך  עד 
עכ"פ  לשייר  להם  והיה  דאורייתא  חשש  בזה 
מהבחורים  יש  מזה  וביותר  הקצת,  מן  קצת 
לו  מגלח  הוא  ראשו  מספר  שהספר  שבעת 
שמוטעין  מחמת  והוא  אזנו,  שאצל  השער 
שאנו  מה  רק  נקרא  הראש  שפאת  שחושבין 
קורין פאה, ולא כן הוא כאשר כתבנו והוא לאו 
גמור דאורייתא לד"ה, וגם זה הלאו הוא אפילו 

על הניקף וכנ"ל עכ"ל.
בעומר  ל"ג  ביום  בקשת  לירות  נוהגים  יש  טז.טז. 

(ליקוטי מהרי"ח בשם הרבה צדיקים).

יז.יז. ולסיום נעתיק דברי הבני יששכר (מאמרי חודש 
תורה  ישראל  מנהג  וז"ל:  שכתב  ג')  מאמר  אייר 

טוב,  כי  האור  לכבוד  ומאורות  נרות  להדליק 
ל"ג בעומר,  שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר 
נשמת  ולכבוד  תורה,  מתן  קודם  ימים  טו"ב 
נתגלה  אשר  קדישא  בוצינא  התורה  מאורי 
ביום הזה, ולכבוד ספרו הזוהר הקדוש המאיר 
מאיר  והיא  סופו,  ועד  העולם  מסוף  ומבהיק 
לנו בגלותינו עד כי יבוא משיח צדקינו, ותבין 
אשר  אמת  מאנשי  לנו  נתאמת  אשר  זה  לפי 
שלא  הוא  הרשב"י  ציון  על  זה  ביום  השמחה 
כדרך הטבע, דכתיב אור צדיקים ישמח עכ"ל.

שמחת הרשב"י
לשמחה מה זו עושה?לשמחה מה זו עושה?

הנה כל אחד תמה בעצמו לשמחה מה זו עושה, הרי דורנו דור הנה כל אחד תמה בעצמו לשמחה מה זו עושה, הרי דורנו דור 
יתום הוא במלא מובן המילה. שמועות שאינן טובות מתחדשות יתום הוא במלא מובן המילה. שמועות שאינן טובות מתחדשות 
ובאות חדשים לבקרים, ושוד ושבר נשמע תכופות בבית ישראל ובאות חדשים לבקרים, ושוד ושבר נשמע תכופות בבית ישראל 
בכל מיני מיתות משונות ומכאובים רעים, וגזירות קשות ורעות בכל מיני מיתות משונות ומכאובים רעים, וגזירות קשות ורעות 
לב  אפילו  ממיסות  אלה  וכל  ובגשם,  ברוח  עלינו  לב מתעצמות  אפילו  ממיסות  אלה  וכל  ובגשם,  ברוח  עלינו  מתעצמות 

האבן.האבן.
אם כן נשאלת השאלה בקול גדול: מה פשר השמחה הזו ביום אם כן נשאלת השאלה בקול גדול: מה פשר השמחה הזו ביום 
לרקוד  וידינו  רגלינו  להרים  נעיז  ואיך  רשב"י.  אצל  בעומר  לרקוד ל"ג  וידינו  רגלינו  להרים  נעיז  ואיך  רשב"י.  אצל  בעומר  ל"ג 
עמנו  מבני  רבים  כאשר  וצהלה,  בשמחה  ולכרכר  לפזז  עמנו ולטפח,  מבני  רבים  כאשר  וצהלה,  בשמחה  ולכרכר  לפזז  ולטפח, 
ותצילנה  מכיל  הלב  שאין  עד  יסורים  בסאת  ונאנקים  ותצילנה נאנחים  מכיל  הלב  שאין  עד  יסורים  בסאת  ונאנקים  נאנחים 
ובכי  זעקה  קול  להקים  לנו  היה  לא  וכי  כאלה,  משמוע  ובכי אזנים  זעקה  קול  להקים  לנו  היה  לא  וכי  כאלה,  משמוע  אזנים 
בני  על  ותחנונים  בתפילה  שחקים  ולהרקיע  רקיעים  בני לבקוע  על  ותחנונים  בתפילה  שחקים  ולהרקיע  רקיעים  לבקוע 

ישראל ועל עם ה' היושב בציון?!ישראל ועל עם ה' היושב בציון?!
שמחת הנפש מרקידה את הגוףשמחת הנפש מרקידה את הגוף

הרגל  כף  שדורכת  שברגע  בעליל,  ומוכח  הדבר  שברור  הרגל אלא  כף  שדורכת  שברגע  בעליל,  ומוכח  הדבר  שברור  אלא 
ה'אתחלתא  את  האדם  מרגיש  מיד  במירון,  הקודש  אדמת  ה'אתחלתא על  את  האדם  מרגיש  מיד  במירון,  הקודש  אדמת  על 
אינו  אם  וגם  ורפואתו.  בישועתו  לחוש  מתחיל  והוא  אינו דגאולה',  אם  וגם  ורפואתו.  בישועתו  לחוש  מתחיל  והוא  דגאולה', 
כיוצא  על  חז"ל  אמרו  כבר  השמחה,  זו  פשר  את  להסביר  כיוצא יודע  על  חז"ל  אמרו  כבר  השמחה,  זו  פשר  את  להסביר  יודע 
תוקף  על  שמחה  שנשמתו  חזי!  מזליה   - חזי  לא  איהו  תוקף בזה:  על  שמחה  שנשמתו  חזי!  מזליה   - חזי  לא  איהו  בזה: 
מיד  מרגישה  והיא  זה,  קדוש  במקום  שקיבלה  והקדושה  מיד האור  מרגישה  והיא  זה,  קדוש  במקום  שקיבלה  והקדושה  האור 
עוצם התועלת שהגיע לה מכוחו דרשב"י, כי נשמתו של האדם עוצם התועלת שהגיע לה מכוחו דרשב"י, כי נשמתו של האדם 
הנמצאת בקרבו פנימה, מרגשת מיד ברוחניות המקום ובתועלת הנמצאת בקרבו פנימה, מרגשת מיד ברוחניות המקום ובתועלת 
מקור  על  ירון  רון  פנימה  שבלבו  וכיון  דרשב"י.  מכוחו  מקור הבאה  על  ירון  רון  פנימה  שבלבו  וכיון  דרשב"י.  מכוחו  הבאה 
הישועות השופע שם, הרי זה משפיע גם על גופו, לעוררו במרץ הישועות השופע שם, הרי זה משפיע גם על גופו, לעוררו במרץ 

עלומים להיות שש ושמח, ולרקוד מתוך גיל ורננים.עלומים להיות שש ושמח, ולרקוד מתוך גיל ורננים.
ורנניםורנניםגיל גיל 

וידוע מאמרו הנפלא של הרה"ק מרוז'ין זי"ע, ממה ששמע 
בפנים  כי  בעומר,  ל"ג  ביום  במירון  מהמבקרים  תיאור 
המערה שורה רוח ואוירה של יום הקדוש, בבכי ובתחנונים 
של  רוח  שורר   – המערה  בחצר  ואילו  נדרי',  'כל  כבעת 

'שמחת תורה' בשעת ההקפות.
אנשים  שרבבות  איך  כל,  לעין  כיום  גם  וניכר  נראה  אנשים וכאשר  שרבבות  איך  כל,  לעין  כיום  גם  וניכר  נראה  וכאשר 
על  בכוחות  גדול,  ובחום  בדוחק  ארוכות,  שעות  במשך  על רוקדים  בכוחות  גדול,  ובחום  בדוחק  ארוכות,  שעות  במשך  רוקדים 
העדות  מכל  נערים  עם  זקנים  יחד,  כשחוברים  ממש,  העדות אנושיים  מכל  נערים  עם  זקנים  יחד,  כשחוברים  ממש,  אנושיים 
והחוגים, ללא שום פירוד לבבות. והוא דבר בלתי מוסבר בדרך והחוגים, ללא שום פירוד לבבות. והוא דבר בלתי מוסבר בדרך 

הטבע, אשרי עין ראתהו.הטבע, אשרי עין ראתהו.
גואל ישראלגואל ישראל

כתיב  שנמכר,  איש  בענין  בהר  פרשת  בפרשתנו  מצינו  כתיב והנה  שנמכר,  איש  בענין  בהר  פרשת  בפרשתנו  מצינו  והנה 
בעבד  הדין  וכן  יגאלנו'.  דודו  בן  או  דודו  'או  מט):  כה,  בעבד (ויקרא  הדין  וכן  יגאלנו'.  דודו  בן  או  דודו  'או  מט):  כה,  (ויקרא 
עברי הנמכר לגוי (עיין משך חכמה שם, כד), ואם לא נגאלו אזי עברי הנמכר לגוי (עיין משך חכמה שם, כד), ואם לא נגאלו אזי 

יוצאים הם ביובל.יוצאים הם ביובל.
והנה אמר רבי שמעון על עצמו (עירובין סה, א): יכול אני לפטור והנה אמר רבי שמעון על עצמו (עירובין סה, א): יכול אני לפטור 
את כל העולם מן הדין. הרי שרבי שמעון בר יוחאי היה הגואל את כל העולם מן הדין. הרי שרבי שמעון בר יוחאי היה הגואל 
הגדול של כלל ישראל. כלומר, שאם אדם ניתק עצמו ממשפחת הגדול של כלל ישראל. כלומר, שאם אדם ניתק עצמו ממשפחת 
דתו, ונמכר להיות עבד לדת אחרת הרחוקה מדרך התוה"ק ח"ו, דתו, ונמכר להיות עבד לדת אחרת הרחוקה מדרך התוה"ק ח"ו, 

עליו לדעת בידיעה ברורה שיכולים לגאול גם אותו.עליו לדעת בידיעה ברורה שיכולים לגאול גם אותו.
להיגאל  יוכל  בהם  וראויים  טובים  זמנים  לאדם  יש  תמיד  להיגאל כי  יוכל  בהם  וראויים  טובים  זמנים  לאדם  יש  תמיד  כי 
משאול התחתית שהוא נפל בו, ולהפוך מיגון לאנחה ומאפילה משאול התחתית שהוא נפל בו, ולהפוך מיגון לאנחה ומאפילה 
לאורה. ואפילו אדם שנמכר חס ושלום ונהפך לבחינת 'גוי', גם לאורה. ואפילו אדם שנמכר חס ושלום ונהפך לבחינת 'גוי', גם 
הוא יכול לצאת, גם הנמכר לגוי שהוא ָּפַרק עצמו לגמרי מעול הוא יכול לצאת, גם הנמכר לגוי שהוא ָּפַרק עצמו לגמרי מעול 

תורה ומצוות, אף לאדם כזה יש גאולה וישועה.תורה ומצוות, אף לאדם כזה יש גאולה וישועה.
בר  שמעון  רבי  ידי  על  היא  והנכונה  האמיתית  הגאולה  בר וכאמור,  רבי שמעון  ידי  על  היא  וכאמור, הגאולה האמיתית והנכונה 
יוחאי התנא האלקי, אשר יכול בכוחו לפטור את כל העולם מן יוחאי התנא האלקי, אשר יכול בכוחו לפטור את כל העולם מן 
הדין אף לפחותים, כי רבי שמעון עצמו היה במערה שלש עשרה הדין אף לפחותים, כי רבי שמעון עצמו היה במערה שלש עשרה 
שנים בצער גדול, והיה מתפלל מעמקי לבבו: אבותי, בקשו עלי שנים בצער גדול, והיה מתפלל מעמקי לבבו: אבותי, בקשו עלי 
להוציא  ואדיר  רב  כחו  ולכן  מגלותו.  יצא  לבסוף  ואכן,  להוציא רחמים!  ואדיר  רב  כחו  ולכן  מגלותו.  יצא  לבסוף  ואכן,  רחמים! 

ולגאול את כל העולם מן הדין.ולגאול את כל העולם מן הדין.
כיון שכך, בבואנו לאתרא קדישא הדין, שם חלקת מחוקק ספון, כיון שכך, בבואנו לאתרא קדישא הדין, שם חלקת מחוקק ספון, 
עלינו להתפלל בבכי ותחנונים שיבוא רבי שמעון ויגאלנו גאולת עלינו להתפלל בבכי ותחנונים שיבוא רבי שמעון ויגאלנו גאולת 

הוא  שהרי  לעבדים,  עבדים  ולא  ה'  מעובדי  להיות  הוא עולמים,  שהרי  לעבדים,  עבדים  ולא  ה'  מעובדי  להיות  עולמים, 
זרעו',  מפי  תשכח  לא  'כי  שהבטיח  שמעון  רבי  אותו  זרעו', למעשה  מפי  תשכח  לא  'כי  שהבטיח  שמעון  רבי  אותו  למעשה 
ולכן יש בו כח וממשלה לפדות ולגאול כל אחד מישראל, ואפילו ולכן יש בו כח וממשלה לפדות ולגאול כל אחד מישראל, ואפילו 

ריקנים שבהם, להעלותם על המסילה העולה בית א'ל.ריקנים שבהם, להעלותם על המסילה העולה בית א'ל.
בן  של  בכוחו  שיש  ביותר  הגדול  המופת  ידוע:  צדיקים  בן מאמר  של  בכוחו  שיש  ביותר  הגדול  המופת  ידוע:  צדיקים  מאמר 
וזו  יהודי.  בלב  'אידישקייט'  להכניס  יכול  כאשר  הוא,  וזו תמותה  יהודי.  בלב  'אידישקייט'  להכניס  יכול  כאשר  הוא,  תמותה 
היא הבחינה הגבוהה ביותר של לפטור את כל העולם מן הדין, היא הבחינה הגבוהה ביותר של לפטור את כל העולם מן הדין, 
כשמכניסים בלבו של אדם את הידיעה שיש בורא ומנהיג וכי ה' כשמכניסים בלבו של אדם את הידיעה שיש בורא ומנהיג וכי ה' 
הוא האלקים, וכיון שבידיעה זו בלבד יכול אדם לשוב אל בוראו הוא האלקים, וכיון שבידיעה זו בלבד יכול אדם לשוב אל בוראו 
השורים  הדינים  מכל  נפטר  הוא  בכך  שלם,  בלבב  ולעבדו  השורים וקונו  הדינים  מכל  נפטר  הוא  בכך  שלם,  בלבב  ולעבדו  וקונו 

עליו.עליו.
הגאולה השלימה והנאמנההגאולה השלימה והנאמנה

ונחזור לענין שפתחנו בו. כשהעבד, והנמכר בגלל דלות ועניות, ונחזור לענין שפתחנו בו. כשהעבד, והנמכר בגלל דלות ועניות, 
לאחוזת  הם  חוזרים  אדונם,  מרשות  היובל  בשנת  לאחוזת יוצאים  הם  חוזרים  אדונם,  מרשות  היובל  בשנת  יוצאים 

אבותיהם.אבותיהם.
לעבד  והממכר  מהגלות  שהיציאה  לכך  רמז  שזה  לומר  לעבד ואפשר  והממכר  מהגלות  שהיציאה  לכך  רמז  שזה  לומר  ואפשר 
חוזר  שאז  היובל  בשנת  הגאולה  היא  כאמור,  גוי  או  יהודי  חוזר אצל  שאז  היובל  בשנת  הגאולה  היא  כאמור,  גוי  או  יהודי  אצל 
האדם לאחוזתו המקורית, והוא שב לילך בדרכי אבות, כמאמר האדם לאחוזתו המקורית, והוא שב לילך בדרכי אבות, כמאמר 
תורת  תטוש  ואל  אביך  מוסר  בני  'שמע  ח):  א,  (משלי  תורת הכתוב  תטוש  ואל  אביך  מוסר  בני  'שמע  ח):  א,  (משלי  הכתוב 
עליה  לבקש  שאפשר  והנרצית,  הנכונה  הגאולה  היא  זו  עליה אמך',  לבקש  שאפשר  והנרצית,  הנכונה  הגאולה  היא  זו  אמך', 
אצל רבי שמעון, שבכוחו לפטור את כל העולם מן הדין, ובידו אצל רבי שמעון, שבכוחו לפטור את כל העולם מן הדין, ובידו 

ההבטחה המפורסמת 'כי לא תשכח מפי זרעו'.ההבטחה המפורסמת 'כי לא תשכח מפי זרעו'.
ומבואר עוד בכתובים, שכשאדם יוצא לחרות, אזי אשתו ובניו ומבואר עוד בכתובים, שכשאדם יוצא לחרות, אזי אשתו ובניו 
הדברים  הרוחניים  בעניינים  שגם  לומר  ואפשר  עמו.  הדברים יוצאים  הרוחניים  בעניינים  שגם  לומר  ואפשר  עמו.  יוצאים 
לאחוזת  שב  והוא  שעליו,  הדינים  מן  שנפטר  שאדם  לאחוזת אמורים,  שב  והוא  שעליו,  הדינים  מן  שנפטר  שאדם  אמורים, 
אבותיו, יש בכוחו לקחת עמו ואחריו את כל בני ביתו הקרובים אבותיו, יש בכוחו לקחת עמו ואחריו את כל בני ביתו הקרובים 
לאחוזת  לשוב  שלימה  בתשובה  שבים  כולם  שיהיו  לאחוזת והרחוקים,  לשוב  שלימה  בתשובה  שבים  כולם  שיהיו  והרחוקים, 

אבותיהם מלפנים.אבותיהם מלפנים.
ה',  עבדי  עם  להימנות  שנזכה  ונפציר,  ונעתיר  נתפלל  הכל  ה', ועל  עבדי  עם  להימנות  שנזכה  ונפציר,  ונעתיר  נתפלל  הכל  ועל 
להשי"ת,  להתקרב  כולנו  נזכה  רק  לעבדים,  עבדים  נהיה  להשי"ת, ולא  להתקרב  כולנו  נזכה  רק  לעבדים,  עבדים  נהיה  ולא 
אך  ונראה  אותנו,  הסובבים  והדינים  המפריעים  מכל  אך ולהיפטר  ונראה  אותנו,  הסובבים  והדינים  המפריעים  מכל  ולהיפטר 
טוב וחסד כל הימים, עד שיהיה התיקון השלם שאז יהיו כולם טוב וחסד כל הימים, עד שיהיה התיקון השלם שאז יהיו כולם 

ששים ושמחים לעשות רצון קונם.ששים ושמחים לעשות רצון קונם.

""

ויוי
תת
הה
ככ

'ש'ש

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הלכות ומנהגי ל"ג בעומרהלכות ומנהגי ל"ג בעומר



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‡ור מופל‡ רום מעל‰

כתב, כתב,  טו"ב)  קז.  דף  בעומר,  ל"ג  טו"ב) (שלהי  קז.  דף  בעומר,  ל"ג  (שלהי  אהרן  אהרןבית  בית  בסה"ק בסה"ק 
אלוק.  אחזה  אלוק.   אחזה  מ'ב'ש'ר'י'מ'ב'ש'ר'י'  כו)  יט,  כו)(איוב  יט,  (איוב  "כתיב  "כתיב וזל"ק:  וזל"ק: 
י'וחאי" 'וחאי"  ב'ן 'ן  ש'מעון 'מעון  ר'בי 'בי  מ'תורת 'תורת  תיבות:  ראשי  תיבות: –  ראשי   –

עכלה"ט.עכלה"ט.
שם  ביאר  באשר  קדשו,  דברי  כוונת  שם ומבואר  ביאר  באשר  קדשו,  דברי  כוונת  ומבואר 
שם:  וזה"ל  שם: ,  וזה"ל  בא"ד),  טו"א  בא"ד)(קו:  טו"א  (קו:  בעומר  לל"ג  דבריו  בעומר בריש  לל"ג  דבריו  בריש 
"שהצדיקים במעשיהם מזככין את ישראל, "שהצדיקים במעשיהם מזככין את ישראל, ורשב"י ורשב"י 
במדרשבמדרש  ואיתא   – ואיתא .   – לעולם.  ישראל  של  גופן  לעולםמזכך  ישראל  של  גופן  מזכך 
'חלודה'.  גופם  שהעלה  ובנו,  רשב"י  על  'חלודה'.   גופם  שהעלה  ובנו,  רשב"י  על  ו)  עט,  ו)(ב"ר  עט,  (ב"ר 

גופם  עם  שהעלו  עד  כך,  כל  גופם  שנזדכך  גופם היינו,  עם  שהעלו  עד  כך,  כל  גופם  שנזדכך  היינו, 
כל הטמניות, שנתראה ההזדככות שלהם בלא שום כל הטמניות, שנתראה ההזדככות שלהם בלא שום 

מסך המבדיל וכו'" עכל"ק. מסך המבדיל וכו'" עכל"ק. 
ובזה מבואר יפה סיום דברי קדשו לל"ג בעומר במעין ובזה מבואר יפה סיום דברי קדשו לל"ג בעומר במעין 
כי  אלוקי,  אחזה  כי '  אלוקי,  אחזה  'מבשרימבשרי'  שפיר  שלפיכך  'פתיחתו,  שפיר  שלפיכך  פתיחתו, 
גופם  עצם  נזדכך  גופם 'וחאי',  עצם  נזדכך  י'וחאי',  ב'ן 'ן  ש'מעון 'מעון  ר'בי 'בי  'מ'תורת 'תורת 
ובשרם של ישראל לעולם. ומעצם בשרו של רשב"י ובשרם של ישראל לעולם. ומעצם בשרו של רשב"י 
זי"ע נראה 'זי"ע נראה 'אלו'קאלו'ק'. שמתוך זיכוך גופם ונפשם בצער '. שמתוך זיכוך גופם ונפשם בצער 
המערה, נתראה אלוקותו יתברך וזרחה מעצם הגוף המערה, נתראה אלוקותו יתברך וזרחה מעצם הגוף 
שלהם  ההזדככות  נתראה  כאשר  והטהור,  שלהם הקדוש  ההזדככות  נתראה  כאשר  והטהור,  הקדוש 
המבדיל.  מסך  שום  בלא  המבדיל. ,  מסך  שום  בלא  מעלה,  רום  מופלא  מעלהבאור  רום  מופלא  באור 

ודוק"ה בדברי קדושים, שרפי מעלה. ודוק"ה בדברי קדושים, שרפי מעלה. 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

נוראה,  אחת  עובדא  טיב  בפניכם  בזה  נא  נוראה, אספרה  אחת  עובדא  טיב  בפניכם  בזה  נא  אספרה 
אשר ידעתי ואשר הכרתי היטב מקרוב.אשר ידעתי ואשר הכרתי היטב מקרוב.

התמלא  שבישראל,  מיוחסות  ממשפחות  התמלא אחת  שבישראל,  מיוחסות  ממשפחות  אחת 
בניה  מטובי  אחד  כאשר  בניה .  מטובי  אחד  כאשר  רח"ל.  גדולה  רח"לצרה  גדולה  צרה  ביתם ביתם 
מערכות  עזב  תחתיה,  בשאול  לב  לדאבון  מערכות נפל  עזב  תחתיה,  בשאול  לב  לדאבון  נפל 
בורות  נפש  בשאט  לעצמו  ובחר  חיים,  בורות אלקים  נפש  בשאט  לעצמו  ובחר  חיים,  אלקים 
וגדושים  אחד  מצד  המלאים   – נדכאים.  וגדושים נשברים  אחד  מצד  המלאים   – נדכאים.  נשברים 
בתאוות הגוף ותענוגי בשרים. אך מצד שני חלולים בתאוות הגוף ותענוגי בשרים. אך מצד שני חלולים 
פנימי  אור  של  ותוכן  זיק  מכל  ריקים  פנימי וחשוכים,  אור  של  ותוכן  זיק  מכל  ריקים  וחשוכים, 
ומלאים  ממעל.  אלקי  חלק  חיות  הטהורה,  ומלאים לנשמה  ממעל.  אלקי  חלק  חיות  הטהורה,  לנשמה 

קליפות וטומאות קשות, וכל שאר מרעין בישין.קליפות וטומאות קשות, וכל שאר מרעין בישין.
תקופה  לאחר  אך  אחד...  ביום  כמובן  קרה  לא  תקופה זה  לאחר  אך  אחד...  ביום  כמובן  קרה  לא  זה 
של  תקופה  קשה,  ייצרים  התחבטות  של  של ארוכה  תקופה  קשה,  ייצרים  התחבטות  של  ארוכה 
תחתונה,  בדיוטא  פעם  עולמות,  שתי  בין  תחתונה, קפיצה  בדיוטא  פעם  עולמות,  שתי  בין  קפיצה 
א'גאלח...  טאג  א  א'מלאך,  טאג  א'גאלח... [א  טאג  א  א'מלאך,  טאג  [א  עליונה...  במעלה  עליונה... ופעם  במעלה  ופעם 
בחוצפת  החליט   – בחוצפת .  החליט   – ככומר...].  ובשלאחריו  כמלאך  אחד  ביום  ככומר...]–  ובשלאחריו  כמלאך  אחד  ביום   –

ואת  הכיפה  את  זעם  בחמת  ולהשליך  לזרוק  ואת יצרו,  הכיפה  את  זעם  בחמת  ולהשליך  לזרוק  יצרו, 
שנואש  לאחר  הקדושות!  הפיאות  ולגזוז  שנואש הציצית,  לאחר  הקדושות!  הפיאות  ולגזוז  הציצית, 
שאיננו  וחש  הקשה,  המלחמה  מן  מוחלט  שאיננו בייאוש  וחש  הקשה,  המלחמה  מן  מוחלט  בייאוש 
הזו,  המלחמה  בהתחבטות  לעמוד  עוד  הזו, מסוגל  המלחמה  בהתחבטות  לעמוד  עוד  מסוגל 
דימה  ובכך  לייצר. –  ייצר  בין  עוז  ברוב  דימה המשתוללת  ובכך  לייצר. –  ייצר  בין  עוז  ברוב  המשתוללת 
השני,  למתרס  שבמעבר  לנפשו,  הצעיר  השני, הבחור  למתרס  שבמעבר  לנפשו,  הצעיר  הבחור 
מן  לגמרי  [כמעט]  מן   לגמרי  [כמעט]  'משוחרר'!'משוחרר'!  מעתה  הוא  מעתה הרי  הוא  הרי 
יזם  אשר  כל  ממנו  ייבצר  לא  ועתה  הראשון...  יזם הצד  אשר  כל  ממנו  ייבצר  לא  ועתה  הראשון...  הצד 

לעשות... רחמנא לישזבן.   לעשות... רחמנא לישזבן.   
ואנחה,  יגון  הצער  עומק  את  לתאר  אפשר  ואנחה, אי  יגון  הצער  עומק  את  לתאר  אפשר  אי 
לשם  תמיד  שהיה  הגדול,  הבית  לשם שהתמלא  תמיד  שהיה  הגדול,  הבית  שהתמלא 
בני  ותפילה.  תורה  בו  שמגדלים  בית  בני ולתפארת,  ותפילה.  תורה  בו  שמגדלים  בית  ולתפארת, 
קשה  שחורה  עננה  קדורנית,  התהלכו  קשה המשפחה  שחורה  עננה  קדורנית,  התהלכו  המשפחה 
צערם  על  לדבר  שלא   – הבית.  את  מילאה  צערם ומעיקה  על  לדבר  שלא   – הבית.  את  מילאה  ומעיקה 
הנורא של אביו ואמו, שנפצעו לבם ונפשם לגזרים. הנורא של אביו ואמו, שנפצעו לבם ונפשם לגזרים. 
תבכה  במסתרים  ובכה',  יילך  'הלוך  פנימה  תבכה בתוכם  במסתרים  ובכה',  יילך  'הלוך  פנימה  בתוכם 
שמבחוץ  אף  על  ובלילה,  ביום  הפוגות  מאין  שמבחוץ נפשם  אף  על  ובלילה,  ביום  הפוגות  מאין  נפשם 
עולם  [כאילו]  הכל,  להסתיר  יכולתם  ככל  עולם השתדלו  [כאילו]  הכל,  להסתיר  יכולתם  ככל  השתדלו 

כמנהגו נוהג...כמנהגו נוהג...
הסורר,  בנו  אודות  רבות  עמי  התייעץ  החשוב  הסורר, האב  בנו  אודות  רבות  עמי  התייעץ  החשוב  האב 
פתרון  שום  רואה  שאיננו  כך  על  תמיד  פתרון והתאונן  שום  רואה  שאיננו  כך  על  תמיד  והתאונן 
ומוצא מן הסבך הקשה. כי בכל דרך שמנסה לדבר ומוצא מן הסבך הקשה. כי בכל דרך שמנסה לדבר 
ובין  בטוב  בין  בידו,  חרס  מעלה  הוא  בנו  לב  ובין על  בטוב  בין  בידו,  חרס  מעלה  הוא  בנו  לב  על 
בפתגמי  והשתרש  הורגל  כבר  הבחור  בפתגמי במוטב...  והשתרש  הורגל  כבר  הבחור  במוטב... 
האמונות  כל  על  'מצפצף'  פיו  הקלוקל,  האמונות הרחוב  כל  על  'מצפצף'  פיו  הקלוקל,  הרחוב 
המיושנות של פעם... [עפ"ל]. הוא דוגל המיושנות של פעם... [עפ"ל]. הוא דוגל בחופש דתבחופש דת 
מוחלט! ומתנגד לכל מוחלט! ומתנגד לכל 'כפייה דתית'!'כפייה דתית'! – בגאוותו הרמה  – בגאוותו הרמה 
בכישרונותיו  המציא  שכלו  ובחריפות  ראש,  בכישרונותיו הרים  המציא  שכלו  ובחריפות  ראש,  הרים 
המבורכים הררי 'תירוצים' בנויים לתלפיות, כמגדל המבורכים הררי 'תירוצים' בנויים לתלפיות, כמגדל 

הבלים מלא תוהו ובוהו..הבלים מלא תוהו ובוהו..
אביו הגדול, זקנו החשוב, מורו ורבו שליט"א, כולם אביו הגדול, זקנו החשוב, מורו ורבו שליט"א, כולם 
נכשלו בניסיונותיהם! נכשלו בניסיונותיהם! כלום לא עזר!כלום לא עזר! [טאפט א וואנט! – לך [טאפט א וואנט! – לך 

טפס על מדרון קיר חלק...]טפס על מדרון קיר חלק...].

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
ויהי היום, ואתא ובא היום הבהיר של ויהי היום, ואתא ובא היום הבהיר של 'ל"ג בעומר''ל"ג בעומר', , 
בסילודין  עצמו  את  מכין  אביו  את  הבן  רואה  בסילודין והנה  עצמו  את  מכין  אביו  את  הבן  רואה  והנה 

לקראת הנסיעה הגדולה לקראת הנסיעה הגדולה למירון יצ"ולמירון יצ"ו.
המחשבה  הבריקה   – רע'...  לא  רעיון  דוקא  המחשבה 'זה  הבריקה   – רע'...  לא  רעיון  דוקא  'זה 
לצפון,  נעים  בטיול  לא  אם  הרי  הבחור,  של  לצפון, במוחו  נעים  בטיול  לא  אם  הרי  הבחור,  של  במוחו 
בין כך יעבור היום הזה 'יבש'... – השעמום והריקנות בין כך יעבור היום הזה 'יבש'... – השעמום והריקנות 
כאשר  שבעתיים.  היום  הכאיבו  תמיד,  כאשר שרדפוהו  שבעתיים.  היום  הכאיבו  תמיד,  שרדפוהו 
מצד אחד רואה הוא יהודים טובים יראים ושלמים, מצד אחד רואה הוא יהודים טובים יראים ושלמים, 
ל'נסיעה'  ממהרים  דקדושה,  וחיות  שמחה  ל'נסיעה' מלאים  ממהרים  דקדושה,  וחיות  שמחה  מלאים 
השני,  הצד  ומן  הקודש.  אל  השתוקקות  מלא  השני, בלב  הצד  ומן  הקודש.  אל  השתוקקות  מלא  בלב 
להציע  מה  להציע   מה  (כמעט)(כמעט)  לו  שאין  והשומם,  הריק  לו הרחוב  שאין  והשומם,  הריק  הרחוב 

ביום ביום (כמעט)(כמעט) רגיל שכזה... רגיל שכזה...
הוא פנה אפוא לאביו הטוב, בבקשה להצטרף עמו הוא פנה אפוא לאביו הטוב, בבקשה להצטרף עמו 
כבד!  השעמום  כאן  כי  בהטעימו  הטיול.  אל  כבד! יחדיו  השעמום  כאן  כי  בהטעימו  הטיול.  אל  יחדיו 
הארץ,  בחוצות  יפה  מטיול  לפחות  ליהנות  הארץ, וברצונו  בחוצות  יפה  מטיול  לפחות  ליהנות  וברצונו 
 – [אקשן!...]  מעניין!  יותר  בוודאי  יהיה  במירון  – שם  [אקשן!...]  מעניין!  יותר  בוודאי  יהיה  במירון  שם 

סיכם הבחור.סיכם הבחור.
מעצם  שמחה  התמלא  לבו  לב,  בחפץ  נענה  מעצם האב  שמחה  התמלא  לבו  לב,  בחפץ  נענה  האב 
בנו  עם  לשבת  עתה  יזכה  שהנה  כך,  על  בנו המחשבה  עם  לשבת  עתה  יזכה  שהנה  כך,  על  המחשבה 
נסיעה,  של  שעות  כמה  יחדיו  בסמיכות  נסיעה, האהוב  של  שעות  כמה  יחדיו  בסמיכות  האהוב 

'אדם ובהמה תושיע' 'אדם ובהמה תושיע' 
וברצוני  ובהמה'  חיה  'סימני  הספר  של  המחבר  וברצוני אני  ובהמה'  חיה  'סימני  הספר  של  המחבר  אני 
לשתף אתכם הקוראים בסיפור השגחה מופלא שאירע לשתף אתכם הקוראים בסיפור השגחה מופלא שאירע 

כאשר נסעתי לצלם את שור הבר ב"עמק החּולה".כאשר נסעתי לצלם את שור הבר ב"עמק החּולה".
אישור  קבלנו  והגנים  הטבע  רשות  עם  תיאום  אישור לאחר  קבלנו  והגנים  הטבע  רשות  עם  תיאום  לאחר 
אותנו  יסיעו  הם  כאשר  הבר  שור  את  ולצלם  אותנו לבוא  יסיעו  הם  כאשר  הבר  שור  את  ולצלם  לבוא 
מהשמורה לעומק השטח בעזרת רכבי השטח שלהם.מהשמורה לעומק השטח בעזרת רכבי השטח שלהם.

היציאה תוכננה מבית שמש לשעה ארבע לפנות בוקר היציאה תוכננה מבית שמש לשעה ארבע לפנות בוקר 
כדי להגיע בזמן לשמורה כאשר השוורים פעילים.כדי להגיע בזמן לשמורה כאשר השוורים פעילים.

צוות  אנשי  שלושה  עבור  וציוד  אוכל  להכין  עלי  צוות היה  אנשי  שלושה  עבור  וציוד  אוכל  להכין  עלי  היה 
לפנות  אחת  בשעה  למסע.   אלי  שהצטרפו  לפנות נוספים  אחת  בשעה  למסע.   אלי  שהצטרפו  נוספים 
ברכה  ביקשתי  שלא  נזכרתי  ההכנות  בשיא  ברכה בוקר  ביקשתי  שלא  נזכרתי  ההכנות  בשיא  בוקר 
להצלחה  פרטיו  כל  על  הספר  את  המלווה  ומורי  להצלחה מרבי  פרטיו  כל  על  הספר  את  המלווה  ומורי  מרבי 
פעם  לנו  הבהירו  הטבע  שמרשות  בפרט  פעם במשימה,   לנו  הבהירו  הטבע  שמרשות  בפרט  במשימה,  
אחר פעם כי אין סיכוי להתקרב אל השוורים כיוון שהם אחר פעם כי אין סיכוי להתקרב אל השוורים כיוון שהם 
בורחים ברגע שהג'יפ נכנס לאזור, כמובן שלא יכולתי בורחים ברגע שהג'יפ נכנס לאזור, כמובן שלא יכולתי 
לוותר ועליתי לקבל את ברכתו ביודעי כי רכון הוא על לוותר ועליתי לקבל את ברכתו ביודעי כי רכון הוא על 

ספריו בשעות אלו. ספריו בשעות אלו. 
הדלת  את  פתח  והרב  בעדינות  דפקתי  טעיתי,  הדלת לא  את  פתח  והרב  בעדינות  דפקתי  טעיתי,  לא 
כאשר על שולחנו ספריו הרבים פתוחים לפניו.  לרגע כאשר על שולחנו ספריו הרבים פתוחים לפניו.  לרגע 
נלחץ הרב שמא קרה דבר מה, אך כאשר שמע כי באתי נלחץ הרב שמא קרה דבר מה, אך כאשר שמע כי באתי 

לקבל את ברכתו לדרך צליחה ברכני בחום.  לקבל את ברכתו לדרך צליחה ברכני בחום.  
של  ירוקה  טויוטה  וג'יפ  כמתוכנן  החּולה  לעמק  של הגענו  ירוקה  טויוטה  וג'יפ  כמתוכנן  החּולה  לעמק  הגענו 
לעומק  בנסיעה  ופתח  עבורנו  המתינה  הטבע  לעומק שמורות  בנסיעה  ופתח  עבורנו  המתינה  הטבע  שמורות 
קטן  בעדר  מדובר   כי  הנהג  הסביר  הדרך  כל  קטן השטח.  בעדר  מדובר   כי  הנהג  הסביר  הדרך  כל  השטח. 

וקשה מאוד להתקרב כי הם בורחים. וקשה מאוד להתקרב כי הם בורחים. 
אמרתי: ''ננסה''אמרתי: ''ננסה''

כשראינו את העדר מרחוק , בקשתי מהנהג שיעצור את כשראינו את העדר מרחוק , בקשתי מהנהג שיעצור את 
רכבו ויתן לי להתקרב רגלית אמרתי לו שאני אדם בעל רכבו ויתן לי להתקרב רגלית אמרתי לו שאני אדם בעל 
רגילים  לא  והשוורים  ופאות  זקן  מגודל  חרדית,  רגילים חזות  לא  והשוורים  ופאות  זקן  מגודל  חרדית,  חזות 

למחזה כזה אולי ממני לא יברחו...למחזה כזה אולי ממני לא יברחו...
הוא צחק אבל הסכים עם הרעיון. הוא צחק אבל הסכים עם הרעיון. 

בעוד  העדר  לכיוון  אט  אט  והתקרבתי  לאיטי  בעוד פסעתי  העדר  לכיוון  אט  אט  והתקרבתי  לאיטי  פסעתי 
לפתע  מאחור,  נשארים  שלי  הצוות  אנשי  עם  לפתע הג'יפ  מאחור,  נשארים  שלי  הצוות  אנשי  עם  הג'יפ 
ועצר  לעברי  העדר  שעט  מוקדמת  הודעה  כל  ועצר ללא  לעברי  העדר  שעט  מוקדמת  הודעה  כל  ללא 
זווית  לכל  הסתובבו  השוורים  ממני,   ספורים  זווית מטרים  לכל  הסתובבו  השוורים  ממני,   ספורים  מטרים 
אפשרית ואני על המצלמה מצלם תמונה אחר תמונה, אפשרית ואני על המצלמה מצלם תמונה אחר תמונה, 
אחד,  לפרק  הנדרשות  התמונות  את  אחד, משסיימתי  לפרק  הנדרשות  התמונות  את  משסיימתי 
איך  להם  מורה  מישהו  כאילו  השני  לכיוון  איך הסתובבו  להם  מורה  מישהו  כאילו  השני  לכיוון  הסתובבו 
לעמוד ואיזה זוויות בדיוק אני צריך לצלם, האחד מציג לעמוד ואיזה זוויות בדיוק אני צריך לצלם, האחד מציג 
את פרסאותיו והשני את קרניו כך במשך עשרים דקות את פרסאותיו והשני את קרניו כך במשך עשרים דקות 
צילמתי וצילמתי עד שהיה בידי די והותר חומר לעריכת צילמתי וצילמתי עד שהיה בידי די והותר חומר לעריכת 

הספר ב''ה.הספר ב''ה.
"איך  לעברי:  זורק  ההמום  והנהג  מאושר  לג'יפ  "איך חזרתי  לעברי:  זורק  ההמום  והנהג  מאושר  לג'יפ  חזרתי 
עשית את זה, זה דבר מטורף ולא מציאותי מה שקרה עשית את זה, זה דבר מטורף ולא מציאותי מה שקרה 

כאן!!!"כאן!!!"
לי  סיפרו  הטבע  רשות  מאנשי  לשלום  שנפרדנו  לי אחרי  סיפרו  הטבע  רשות  מאנשי  לשלום  שנפרדנו  אחרי 
חבריי שבעת שיצאתי מהג'יפ אמר להם הנהג: "עכשיו חבריי שבעת שיצאתי מהג'יפ אמר להם הנהג: "עכשיו 

תראו איך כל העדר בורח ממנו!" תראו איך כל העדר בורח ממנו!" 
להתרגש  הפסיק  לא  לקראתי  רץ  העדר  את  להתרגש וכשראה  הפסיק  לא  לקראתי  רץ  העדר  את  וכשראה 
שהוא  כאילו  מתנהגים  הם  מאמין,  לא  "אני  שהוא ולומר:  כאילו  מתנהגים  הם  מאמין,  לא  "אני  ולומר: 
ועוד  פה!!!"  שקורה  מה  הזוי  דבר  זה  שלהם!  ועוד המאלף  פה!!!"  שקורה  מה  הזוי  דבר  זה  שלהם!  המאלף 

משפטים מעין אלו.משפטים מעין אלו.
אסיים בשבח והודיה לה' על כל פועלו.אסיים בשבח והודיה לה' על כל פועלו.

בעלת המעשה: ש. פ.בעלת המעשה: ש. פ.

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

לכבוד האי יומא רבא 'ל"ג בעומר' הבעל"ט לכבוד האי יומא רבא 'ל"ג בעומר' הבעל"ט (יום ה' ח"י אייר)(יום ה' ח"י אייר) – הלולא דהתנא האלקי  – הלולא דהתנא האלקי 
רבי שמעון בר יוחאי זצוק"לרבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל

נבואה נא מעט מזעיר בשער פתחו הגדול, כמידת תכולת גיליון קטן נחמד זה. שאין נבואה נא מעט מזעיר בשער פתחו הגדול, כמידת תכולת גיליון קטן נחמד זה. שאין 
בו כי אם כטיפה מן הים הגדול, מאוצרות בו כי אם כטיפה מן הים הגדול, מאוצרות מורינו ורבינו שליט"אמורינו ורבינו שליט"א בתורתו המבורכת  בתורתו המבורכת 

של רשב"י, ובסגולתו הנפלאה של האי יומא רבא. – בפרט לבני היכלא קדישא, הזוכים של רשב"י, ובסגולתו הנפלאה של האי יומא רבא. – בפרט לבני היכלא קדישא, הזוכים 
לעלות מירונה לציון קדשו, ולהשתתף בפועל עם התנא הקדוש בהילולא רבא דיליה. לעלות מירונה לציון קדשו, ולהשתתף בפועל עם התנא הקדוש בהילולא רבא דיליה. 

רחמנא אידכר לן זכותא דבר יוחאי!רחמנא אידכר לן זכותא דבר יוחאי!



בלא שימהר הנער 'לקפוץ' כל הזמן, ו'לעוף' לכל מיני בלא שימהר הנער 'לקפוץ' כל הזמן, ו'לעוף' לכל מיני 
מקומות שונים ומפוקפקים...מקומות שונים ומפוקפקים...

הארוכה  הדרך  אל  בנו  עם  האב  יחדיו  יצאו  הארוכה וכך  הדרך  אל  בנו  עם  האב  יחדיו  יצאו  וכך 
השמורים  במקומותיהם  יחדיו  להם  התרווחו  השמורים צפונה,  במקומותיהם  יחדיו  להם  התרווחו  צפונה, 
הוציאו  מצקלונותיהם  והנינוח.  החדיש  הוציאו שבאוטובוס  מצקלונותיהם  והנינוח.  החדיש  שבאוטובוס 
והמשובחת  הטעימה  הצידה  מן  'לגימא',  מיני  והמשובחת מעט  הטעימה  הצידה  מן  'לגימא',  מיני  מעט 
'אמא'! 'אמא'!  של  חם  בלב  מופתי,  בסדר  עבורם  של שנארזה  חם  בלב  מופתי,  בסדר  עבורם  שנארזה 
תפילה,  ברגשי  גדות  עד  המלא  מאמע!!!],  יידישע  תפילה, [א  ברגשי  גדות  עד  המלא  מאמע!!!],  יידישע  [א 

ודמעות נסתרות רותחות אל אביה שבשמים!ודמעות נסתרות רותחות אל אביה שבשמים!
היה  האב  לשניהם,  נעמה  בנסיעה  יחדיו  היה ישיבתם  האב  לשניהם,  נעמה  בנסיעה  יחדיו  ישיבתם 
מילה  אף  'טיול'  באותו  לדבר  שלא  להבין  וחכם  מילה נבון  אף  'טיול'  באותו  לדבר  שלא  להבין  וחכם  נבון 
הם  החיים...  ותכלית  השקפה  בענייני  מילה  הם וחצי  החיים...  ותכלית  השקפה  בענייני  מילה  וחצי 
הנוף  על  ישראל,  ארץ  של  יופייה  על  להנאתם  הנוף שוחחו  על  ישראל,  ארץ  של  יופייה  על  להנאתם  שוחחו 
הרגישו  לא  אפילו  הם  שמסביב...  השונים  הרגישו והאתרים  לא  אפילו  הם  שמסביב...  השונים  והאתרים 
הם  והנה  מוצאם,  מעיר  שיצאו  מעת  שעבר  הרב  הם בזמן  והנה  מוצאם,  מעיר  שיצאו  מעת  שעבר  הרב  בזמן 
מהם  אחד  כל  בלב  כאשר  היעד.  אל  מתקרבים  מהם כבר  אחד  כל  בלב  כאשר  היעד.  אל  מתקרבים  כבר 
'תכניות' שונות לגמרי, מה וכיצד לעשות שם על 'ההר' 'תכניות' שונות לגמרי, מה וכיצד לעשות שם על 'ההר' 
המשתקף מחלונות האוטובוס... – תכניות הרחוקות זו המשתקף מחלונות האוטובוס... – תכניות הרחוקות זו 

מזו, כרחוק מזרח ממערב!מזו, כרחוק מזרח ממערב!
בהגיעם בשלום נחפזו כל הנוסעים לרדת מן האוטובוס, בהגיעם בשלום נחפזו כל הנוסעים לרדת מן האוטובוס, 
גם האב עם בנו ירדו בנחת, חילצו מעט את עצמותיהם גם האב עם בנו ירדו בנחת, חילצו מעט את עצמותיהם 
דרכיהם,  נפרדו  ותיכף  שבנסיעה.  הארוכה  הישיבה  דרכיהם, מן  נפרדו  ותיכף  שבנסיעה.  הארוכה  הישיבה  מן 

כל אחד לכיוונו ול'תכלית' נסיעתו. כל אחד לכיוונו ול'תכלית' נסיעתו. 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

קודש  בחרדת  עצמו  את  זרז  שליט"א,  החשוב  קודש האב  בחרדת  עצמו  את  זרז  שליט"א,  החשוב  האב 
ייכנס  בטרם  מעלה,  של  שבציון  הק'  במקווה  ייכנס לטבילה  בטרם  מעלה,  של  שבציון  הק'  במקווה  לטבילה 
מצידו  הבן  ואילו  הדין. –  קדישא  לאתרא  ורעדה  מצידו בחיל  הבן  ואילו  הדין. –  קדישא  לאתרא  ורעדה  בחיל 
שמח לנוכח הפעילות הרוחשת וגועשת סביבות ההר, שמח לנוכח הפעילות הרוחשת וגועשת סביבות ההר, 

אץ  ותיכף  אליו,  קרצו  העליזות  אץ החגיגות  ותיכף  אליו,  קרצו  העליזות  החגיגות 
או  'לפספס'  שלא  כדי  עבר  לכל  או רץ  'לפספס'  שלא  כדי  עבר  לכל  רץ 

להפסיד שום דבר מעניין ומהנה...להפסיד שום דבר מעניין ומהנה...
אחר  המקווה,  מן  האב  יוצא  אחר והנה  המקווה,  מן  האב  יוצא  והנה 
עצמו  וניער  עליונה,  בטהרה  עצמו שהתקדש  וניער  עליונה,  בטהרה  שהתקדש 
להתדבק  נסקו  מחשבותיו  החולין.  להתדבק מן  נסקו  מחשבותיו  החולין.  מן 
[צו  ומרוסק  נשבר  לב  ולבו  [צו בקודש,  ומרוסק  נשבר  לב  ולבו  בקודש, 
מתמלא  אך  מבפנים,  מתמלא שמעטערט!]  אך  מבפנים,  שמעטערט!] 
פנימי  בכוח  תפילה!  של  עצום  פנימי בחיזוק  בכוח  תפילה!  של  עצום  בחיזוק 
בספר בספר  ע"ה  המלך  ע"ה דוד  המלך  דוד  בנו  שנוסך  בנו איתן  שנוסך  איתן 
ויאמץ  חזק  ה',  אל  ויאמץ "קוה  חזק  ה',  אל  יד): : "קוה  יד)(כז,  (כז,  תהליםתהלים 

לבך, וקוה אל ה'"!לבך, וקוה אל ה'"! (עי' ברכות לב:)(עי' ברכות לב:). . 
הכניסה ביום גדול זה אל התנא האלקי, הכניסה ביום גדול זה אל התנא האלקי, 
היתה  לא  היתה ,  לא  זי"ע,  יוחאי  בר  שמעון  זי"ערבי  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
אך  צד.  מכל  נקפו  הדחיפות  כלל,  אך קלה  צד.  מכל  נקפו  הדחיפות  כלל,  קלה 
יחדיו  להידחק  ברצון  עצמו  הניח  יחדיו הוא  להידחק  ברצון  עצמו  הניח  הוא 
בתוך קהל עדת רוגשים בלבבות הומים בתוך קהל עדת רוגשים בלבבות הומים 

אל הקודש פנימה.אל הקודש פנימה.
והנה לפתע מוצא הוא את עצמו בתוככי והנה לפתע מוצא הוא את עצמו בתוככי 

קדשים,  בצאן  וגדושה  המלאה  הקדושה,  קדשים, המערה  בצאן  וגדושה  המלאה  הקדושה,  המערה 
חבוקים ודבוקים בהשי"ת ובעבדו הנאמן הצדיק מרא חבוקים ודבוקים בהשי"ת ובעבדו הנאמן הצדיק מרא 
וזה  בסידור  זה  עמו,  הגדול  ומעיינו  איש  כל  וזה דאתרא.  בסידור  זה  עמו,  הגדול  ומעיינו  איש  כל  דאתרא. 
בתוך  נדחף  בעודו  וכו'...  הקדוש  בזוהר  וזה  בתוך בתהלים,  נדחף  בעודו  וכו'...  הקדוש  בזוהר  וזה  בתהלים, 
מכיסו  לשלוף  הצליח  לא  ועדיין  העצומה,  מכיסו הצפיפות  לשלוף  הצליח  לא  ועדיין  העצומה,  הצפיפות 
את ספר התהלים שהכין מבעוד מועד. צץ לפתע לנגד את ספר התהלים שהכין מבעוד מועד. צץ לפתע לנגד 
עיניו על קיר ציון הקודש, לוח גדול של עיניו על קיר ציון הקודש, לוח גדול של 'תפילת השל"ה 'תפילת השל"ה 

הקדוש"הקדוש" להצלחת הבנים, באותיות מאירות עיניים. להצלחת הבנים, באותיות מאירות עיניים.
בנים"!  על  אבות  בנים"! "תפילת  על  אבות  "תפילת  הכותרת:  אל  הביט  הכותרת: משרק  אל  הביט  משרק 
תיכף נמס לבו בקרבו, הוא החל קורא מתוך הלוח מילה תיכף נמס לבו בקרבו, הוא החל קורא מתוך הלוח מילה 
עלו  תוכו  בתוככי  לבו  רגשי  מעות.  כמונה  מילה,  עלו אחר  תוכו  בתוככי  לבו  רגשי  מעות.  כמונה  מילה,  אחר 
אנוש  במשקל  לשקול  ניתן  לא  שליש,  בדמעות  אנוש וגאו  במשקל  לשקול  ניתן  לא  שליש,  בדמעות  וגאו 
הוא   – דמעות!!!.  מאותם  אחת  דמעה  ערך  לא  הוא אף   – דמעות!!!.  מאותם  אחת  דמעה  ערך  לא  אף 
ושס"ה  איבריו  רמ"ח  כל  סביבו,  הנעשה  מכל  ושס"ה שכח  איבריו  רמ"ח  כל  סביבו,  הנעשה  מכל  שכח 
איתן  בחיבור  מחובר  וכולו  בתפילה.  דבוקים  איתן גידיו  בחיבור  מחובר  וכולו  בתפילה.  דבוקים  גידיו 
הכוללת  הנשמה  הגדול,  הצדיק  בנשמת  בנפש,  הכוללת נפש  הנשמה  הגדול,  הצדיק  בנשמת  בנפש,  נפש 

שמשורש נשמת 'רעיא מהימנא' של כל בית ישראל! שמשורש נשמת 'רעיא מהימנא' של כל בית ישראל! 
רגעים  לכמה  השתטח  הנרגשת,  תפילתו  את  רגעים משסיים  לכמה  השתטח  הנרגשת,  תפילתו  את  משסיים 
של  הדרך  לברכת  קודש  ובנשיקת  הקדוש,  הציון  של על  הדרך  לברכת  קודש  ובנשיקת  הקדוש,  הציון  על 

שנה שלמה שלפניו, פסע אחורנית חוצה.שנה שלמה שלפניו, פסע אחורנית חוצה.
פנה  צדיק,  של  בכוחו  תקווה  ומלא  חדשה  כבריה  פנה וכך  צדיק,  של  בכוחו  תקווה  ומלא  חדשה  כבריה  וכך 
התורה  שמחת  של  עילאין  בריקודין  להשתתף  התורה האב  שמחת  של  עילאין  בריקודין  להשתתף  האב 
שבחוץ, בלב מלא שיר ושבחה לבורא ב"ה, על הזכייה שבחוץ, בלב מלא שיר ושבחה לבורא ב"ה, על הזכייה 
דמהימנותא,  בצילא  להסתופף  שזיכהו  דמהימנותא, הגדולה  בצילא  להסתופף  שזיכהו  הגדולה 
בני  ישראל  כל  עם  כתף  אל  כתף  באהבה  בני ולהתחבר  ישראל  כל  עם  כתף  אל  כתף  באהבה  ולהתחבר 

היכלא דמלכא. היכלא דמלכא. 
את  הסועדים  של  הגדול  האולם  אל  פנה  מכן  את לאחר  הסועדים  של  הגדול  האולם  אל  פנה  מכן  לאחר 
יקירו,  בנו  את  פגש  שם   – לרווחה.  הקודש  בצל  יקירו, ליבם  בנו  את  פגש  שם   – לרווחה.  הקודש  בצל  ליבם 
לבם  את  שסעדו  ולאחר  ביניהם,  המוסכמת  לבם בשעה  את  שסעדו  ולאחר  ביניהם,  המוסכמת  בשעה 

בארוחה קלה, והרוו את צימאונם מן בארוחה קלה, והרוו את צימאונם מן 'ח"י רוטל''ח"י רוטל' משקה  משקה 
המחולקים בשפע על ההר יצאו לדרכם.המחולקים בשפע על ההר יצאו לדרכם.

תיכף בתחילת הנסיעה חזור חש האב באי הנוחות של תיכף בתחילת הנסיעה חזור חש האב באי הנוחות של 
הרבה,  דיבר  לא  עצמו,  בתוך  מעט  הסתגר  הוא  הרבה, בנו,  דיבר  לא  עצמו,  בתוך  מעט  הסתגר  הוא  בנו, 
פנימית  בתסבוכת  סוערת  שנפשו  עליו  היה  פנימית וניכר  בתסבוכת  סוערת  שנפשו  עליו  היה  וניכר 
ומבוכה קשה. מתוך הניסיון שרכש האב הפיקח, הוא ומבוכה קשה. מתוך הניסיון שרכש האב הפיקח, הוא 
עיין  במחיצתו.  לשתוק  והרבה  בנו,  לנפש  העיק  עיין לא  במחיצתו.  לשתוק  והרבה  בנו,  לנפש  העיק  לא 
מה  משום  הרבה  הצעיר  והנער  בספרו,  האב  אפוא  מה לו  משום  הרבה  הצעיר  והנער  בספרו,  האב  אפוא  לו 

לחשוב ולחשוב...לחשוב ולחשוב...
מתוך  הבן  פתאום  פונה  הדרך,  באם  לפתע  מתוך והנה  הבן  פתאום  פונה  הדרך,  באם  לפתע  והנה 
בפשטות:  כך  ואומר  האב,  אל  הרבות  בפשטות: מחשבותיו  כך  ואומר  האב,  אל  הרבות  מחשבותיו 
נוצץ  נפוח...  בלון  סתם  כלום,  בזה  אין   – נוצץ האמת!  נפוח...  בלון  סתם  כלום,  בזה  אין   – האמת! 
ומרשרש בצבעים חיצוניים ויפים... אבל בחור קטן של ומרשרש בצבעים חיצוניים ויפים... אבל בחור קטן של 

הצצה פנימה, כלום כלום! הצצה פנימה, כלום כלום! 
על מה הנך שח? – מתפלא האב, שלא הבין מילה וחצי על מה הנך שח? – מתפלא האב, שלא הבין מילה וחצי 

מילה, מכל המשפטים המוזרים.מילה, מכל המשפטים המוזרים.
האלה  ההבלים  כל   – בטבעיות  הבן  עונה   – פשוט!  האלה נו!  ההבלים  כל   – בטבעיות  הבן  עונה   – פשוט!  נו! 
של העולם הענק והרמאי הזה שנמשכתי אחריו שנים! של העולם הענק והרמאי הזה שנמשכתי אחריו שנים! 
אין בו כלום! – הנה חשבתי לתומי שאמצא כאן בין כל אין בו כלום! – הנה חשבתי לתומי שאמצא כאן בין כל 
לא  ושמחה...  הנאה  סיפוק  ההר,  שעל  לא ה'אטרקציות'  ושמחה...  הנאה  סיפוק  ההר,  שעל  ה'אטרקציות' 
מיניה ולא מקצתיה!... סתם 'שוטטות' לכל עבר תחת מיניה ולא מקצתיה!... סתם 'שוטטות' לכל עבר תחת 
המערה  מן  שיורדים  אלו  דווקא   – הקודחת.  המערה השמש  מן  שיורדים  אלו  דווקא   – הקודחת.  השמש 
בעיניים דומעות, מזיעים בזיעה דמצוה של הריקודים בעיניים דומעות, מזיעים בזיעה דמצוה של הריקודים 
בשמחת  מרוצים  יותר  הרבה  לי  נראים  בשמחת הסוחפים,  מרוצים  יותר  הרבה  לי  נראים  הסוחפים, 
בתורת  כולם  כל  את  הממלא  הפנימי  והתוכן  בתורת החיים,  כולם  כל  את  הממלא  הפנימי  והתוכן  החיים, 

אלקים חיים!אלקים חיים!
התפלץ  כמעט  לבו  אוזן,  למשמע  האמין  לא  התפלץ האב  כמעט  לבו  אוזן,  למשמע  האמין  לא  האב 
בקרבו, כששמע את בנו מסכם בפשטות את 'תובנותיו' בקרבו, כששמע את בנו מסכם בפשטות את 'תובנותיו' 
ל'שם'  כאן!  עד  זה,  זהו  הקדושה:  הנסיעה  ל'שם' בתוצאת  כאן!  עד  זה,  זהו  הקדושה:  הנסיעה  בתוצאת 
אם  אפוא,  אבקשך  מה!  ויהי  חוזר  אם אינני  אפוא,  אבקשך  מה!  ויהי  חוזר  אינני 

תוכל נא 'לסדר' אותי חזרה בישיבה!!!תוכל נא 'לסדר' אותי חזרה בישיבה!!!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

בשמחה עצומה שאין לשער, על המופת בשמחה עצומה שאין לשער, על המופת 
צדיק  של  בכוחו  השי"ת  שחולל  צדיק הגדול  של  בכוחו  השי"ת  שחולל  הגדול 
למחרת,  אלי  שניהם  הגיעו  הנער,  למחרת, בלב  אלי  שניהם  הגיעו  הנער,  בלב 
 – קורותיהם.  כל  וסיפרו  בנו,  עם  – האב  קורותיהם.  כל  וסיפרו  בנו,  עם  האב 
הבחור  סודר  דשמיא  בסייעתא  הבחור ואכן  סודר  דשמיא  בסייעתא  ואכן 
הלימודים,  ספסל  על  יפה  ושובץ  הלימודים, היטב  ספסל  על  יפה  ושובץ  היטב 
ונעשה לבעל תשובה גמור, גדול בתורה ונעשה לבעל תשובה גמור, גדול בתורה 
ימים  לאורך  טהורה,  שמים  ימים וביראת  לאורך  טהורה,  שמים  וביראת 

ושנים, אמן.ושנים, אמן.
[על פי 'שיחת הכנה' בנסיעה למירון ל"ג בעומר תש"ס [על פי 'שיחת הכנה' בנסיעה למירון ל"ג בעומר תש"ס 

– וספר 'טיב מירון']– וספר 'טיב מירון']

"קולו זימר עריצים, והכרית את "קולו זימר עריצים, והכרית את 
הקוצים, והציל הלחוצים – אדוננו בר הקוצים, והציל הלחוצים – אדוננו בר 

יוחאי!"יוחאי!"

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
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.
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