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ותקנא רחל באחותה?ותקנא רחל באחותה?
'ותקנא  אומר  בפרשתנו  מפורש  פסוק  'ותקנא היתכן?  אומר  בפרשתנו  מפורש  פסוק  היתכן? 
קנאה  הצדיקה  אמנו  רחל  האמנם?  באחותה',  קנאה רחל  הצדיקה  אמנו  רחל  האמנם?  באחותה',  רחל 
באחותה? דבר זה קשה מאוד להבין מכמה סיבות, באחותה? דבר זה קשה מאוד להבין מכמה סיבות, 
בראש ובראשונה הרי כבר נאמר 'רקב עצמות קנאה, בראש ובראשונה הרי כבר נאמר 'רקב עצמות קנאה, 
וחז"ל אמרו שהקנאה היא אחת המידות המוציאות וחז"ל אמרו שהקנאה היא אחת המידות המוציאות 
מכולם,  הגדולה  והשאלה  העולם,  מן  האדם  מכולם, את  הגדולה  והשאלה  העולם,  מן  האדם  את 
היתכן שרחל אמנו קנאה באחותה, והלא היא ויתרה היתכן שרחל אמנו קנאה באחותה, והלא היא ויתרה 
לה על החתן, על הבעל שהיה מיועד לה ומסרה לה לה על החתן, על הבעל שהיה מיועד לה ומסרה לה 
את הסימנים שיעקב מסר לה, אז איך יתכן שפתאום את הסימנים שיעקב מסר לה, אז איך יתכן שפתאום 

נכנסה בה ברחל מידת הקנאה?נכנסה בה ברחל מידת הקנאה?
אמנו  שרחל  הדעת  על  מלהעלות  לנו  חלילה  אמנו אכן  שרחל  הדעת  על  מלהעלות  לנו  חלילה  אכן 
רש"י  מפרש  אכן  וכך  הזה,  במובן  באחותה  רש"י קנאה  מפרש  אכן  וכך  הזה,  במובן  באחותה  קנאה 
הטובים,  במעשיה  קנאה   – באחותה  רחל  הטובים, 'ותקנא  במעשיה  קנאה   – באחותה  רחל  'ותקנא 
אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים', אהה! אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים', אהה! 
אכן נודע הדבר, רחל אמנו קנאה במעשיה הטובים אכן נודע הדבר, רחל אמנו קנאה במעשיה הטובים 
של אחותה, ועל קנאה זו אמרו חז"ל 'קנאת סופרים של אחותה, ועל קנאה זו אמרו חז"ל 'קנאת סופרים 
גם  שנקנא  אמנו  רחל  היא  וראויה  חכמה',  גם תרבה  שנקנא  אמנו  רחל  היא  וראויה  חכמה',  תרבה 
אנחנו בקנאתה זו, כי זאת הקנאה היא ראויה וטובה אנחנו בקנאתה זו, כי זאת הקנאה היא ראויה וטובה 

ורצויה מאוד לפני השי"ת.ורצויה מאוד לפני השי"ת.
ע"י  היא  להטעותנו  הרע  היצר  של  מדרכיו  ע"י אחת  היא  להטעותנו  הרע  היצר  של  מדרכיו  אחת 
מותר,  אסור  ועל  אסור  מותר  על  לנו  מותר, שאומר  אסור  ועל  אסור  מותר  על  לנו  שאומר 
לפעמים  והנה  לרע,  והטוב  לטוב  הרע  את  לפעמים ומהפך  והנה  לרע,  והטוב  לטוב  הרע  את  ומהפך 
עצמו  את  לחזק  כדי  הגאווה  למידת  האדם  עצמו נצרך  את  לחזק  כדי  הגאווה  למידת  האדם  נצרך 
'מה  אומר  לשונו  בחלקלקות  היצר  אך  ד',  'מה בעבודת  אומר  לשונו  בחלקלקות  היצר  אך  ד',  בעבודת 
לך כי תתגאה? והלא הקב"ה שונא בעלי גאווה', וכן לך כי תתגאה? והלא הקב"ה שונא בעלי גאווה', וכן 
כשרואה  הטובה,  הקנאה  למידת  לפעמים  כשרואה כשנצרך  הטובה,  הקנאה  למידת  לפעמים  כשנצרך 
כי  ד',  ובעבודת  בלימודם  בתפילתם  הצדיקים  כי את  ד',  ובעבודת  בלימודם  בתפילתם  הצדיקים  את 
אז הקנאה היא דבר גדול וטוב מאוד, אדרבה! תקנא אז הקנאה היא דבר גדול וטוב מאוד, אדרבה! תקנא 
שהשיג  בהשגותיו  תקנא  בעבודתו,  תקנא  שהשיג בצדיק,  בהשגותיו  תקנא  בעבודתו,  תקנא  בצדיק, 
בעמל רב, אך אז מגיע אותו זקן וכסיל ובקול מתון בעמל רב, אך אז מגיע אותו זקן וכסיל ובקול מתון 
של 'חכם גדול' אומר לך משפטים כמו 'אין זה ראוי של 'חכם גדול' אומר לך משפטים כמו 'אין זה ראוי 
לקנא', או 'ע"י הקנאה לא יכולים להתקדם בעבודת לקנא', או 'ע"י הקנאה לא יכולים להתקדם בעבודת 
גם  בעצמך  אתה  צדיק,  באותו  תקנא  כי  לך  ומה  גם ד',  בעצמך  אתה  צדיק,  באותו  תקנא  כי  לך  ומה  ד', 
אמנו,  מרחל  ללמוד  לנו  יש  וזאת  וכו',  טוב  אמנו, יהודי  מרחל  ללמוד  לנו  יש  וזאת  וכו',  טוב  יהודי 
טובים,  דברים  כשרואים  כן,  באחותה',  רחל  טובים, 'ותקנא  דברים  כשרואים  כן,  באחותה',  רחל  'ותקנא 
וצריך  מותר  ד',  עבודת  שמים,  יראת  טובות,  וצריך מידות  מותר  ד',  עבודת  שמים,  יראת  טובות,  מידות 

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

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

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

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

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

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

כשמתבוננים בפרשתן בכל מה שעבר על יעקב אבינו, יכולים להפיק כשמתבוננים בפרשתן בכל מה שעבר על יעקב אבינו, יכולים להפיק 
לבקרים  חדשים  אשר  היצר  עם  להתמודד  האיך  לקחים  כמה  לבקרים מזה  חדשים  אשר  היצר  עם  להתמודד  האיך  לקחים  כמה  מזה 
מטרתם  אשר  האדם,  בפני  ומשונים  שונים  מכשולים  הוא  מטרתם ממציא  אשר  האדם,  בפני  ומשונים  שונים  מכשולים  הוא  ממציא 
הוא להפר עצת האדם החפץ לקיים רצון בוראו, ולהתעלות במעלות הוא להפר עצת האדם החפץ לקיים רצון בוראו, ולהתעלות במעלות 
העבודה. וכמו שאמרו חכמינו ז''ל (סוכה נב:) יצרו של אדם מתגבר העבודה. וכמו שאמרו חכמינו ז''ל (סוכה נב:) יצרו של אדם מתגבר 
עליו בכל יום ומבקש להמיתו, משמעות דברים 'בכל יום' היינו גם אם עליו בכל יום ומבקש להמיתו, משמעות דברים 'בכל יום' היינו גם אם 
ביום האתמול התגבר האדם על יצרו, אין הוא מניחו, וכיון שרואה הוא ביום האתמול התגבר האדם על יצרו, אין הוא מניחו, וכיון שרואה הוא 
לנסיון,  אצלו  נחשב  לא  האתמול  ביום  האדם  לרגלי  שפרס  לנסיון, שהנסיון  אצלו  נחשב  לא  האתמול  ביום  האדם  לרגלי  שפרס  שהנסיון 
להתבונן  עלינו  ובכן  אחר,  בנסיון  הוא  מנסה  לכן  עליו,  התגבר  להתבונן שהרי  עלינו  ובכן  אחר,  בנסיון  הוא  מנסה  לכן  עליו,  התגבר  שהרי 
האיך התמודד יעקב אבינו אם היצר הכסיל, כי דרכיו יכולים לשמש האיך התמודד יעקב אבינו אם היצר הכסיל, כי דרכיו יכולים לשמש 

גם לנו כהליכות חיים. גם לנו כהליכות חיים. 
ותחילה לכל עלינו להקדים את המובן מאליו, כי כל מה שעשה יעקב ותחילה לכל עלינו להקדים את המובן מאליו, כי כל מה שעשה יעקב 
הגס  בשכלינו  אנו  השי''ת,  עבודת  של  אחת  חטיבה  היתה  לבן  הגס בבית  בשכלינו  אנו  השי''ת,  עבודת  של  אחת  חטיבה  היתה  לבן  בבית 
אין ביכולתינו להשיג כוונת מעשיו הטמירים של בחיר האבות, אבל אין ביכולתינו להשיג כוונת מעשיו הטמירים של בחיר האבות, אבל 
חכמי הדורות כבר גילו כי אלו הצאן אותם היה רועה לא היו כי אם חכמי הדורות כבר גילו כי אלו הצאן אותם היה רועה לא היו כי אם 
וכיון  עצומים,  תיקונים  פעל  עמהם  בעסקו  אשר  קדושות,  וכיון נשמות  עצומים,  תיקונים  פעל  עמהם  בעסקו  אשר  קדושות,  נשמות 
ברצף  וניסהו  היצר,  אליו  נטפל  לכן  כאן,  שנינו  שמים  עבודת  ברצף שעניני  וניסהו  היצר,  אליו  נטפל  לכן  כאן,  שנינו  שמים  עבודת  שעניני 
של נסיונות, ועמידתו האיתנה מול גלי היצר היא לנו לאות ולדוגמא. של נסיונות, ועמידתו האיתנה מול גלי היצר היא לנו לאות ולדוגמא. 

בסוף הפרשה הקודמת נאמר שיצחק קרא ליעקב ושילחו לבית לבן בסוף הפרשה הקודמת נאמר שיצחק קרא ליעקב ושילחו לבית לבן 
כדי לקחת משם אשה לצורך המשך הדורות, כי היה על יעקב להעמיד כדי לקחת משם אשה לצורך המשך הדורות, כי היה על יעקב להעמיד 
שרואים  כפי  לדרכו  ויוצא  בקולו  שומע  אכן  יעקב  י''ה,  שבטי  שרואים י''ב  כפי  לדרכו  ויוצא  בקולו  שומע  אכן  יעקב  י''ה,  שבטי  י''ב 
שיצא  בשעה  אירע  אשר  את  יעקב  ידע  שעה  באותה  בפרשתנו,  שיצא אנו  בשעה  אירע  אשר  את  יעקב  ידע  שעה  באותה  בפרשתנו,  אנו 
יום  של  שמשו  העריב  שלא  עד  כי  אביו,  של  זיווגו  להמציא  יום אליעזר  של  שמשו  העריב  שלא  עד  כי  אביו,  של  זיווגו  להמציא  אליעזר 
לתת  ולבן  בתואל  הסכימו  וכבר  שליחותו,  את  אליעזר  השלים  לתת כבר  ולבן  בתואל  הסכימו  וכבר  שליחותו,  את  אליעזר  השלים  כבר 
שכן  וכיון  העליונה,  ההשגחה  את  בחוש  ראו  אז  ליצחק,  רבקה  שכן את  וכיון  העליונה,  ההשגחה  את  בחוש  ראו  אז  ליצחק,  רבקה  את 
וימצא  קצרה  בדרך  הקב''ה  ינחה  לו  גם  כי  בהשי''ת  מבטחו  שם  וימצא היה  קצרה  בדרך  הקב''ה  ינחה  לו  גם  כי  בהשי''ת  שם מבטחו  היה 
את מבוקשו, ובפרט אחר שכבר ידע מראש להיכן פניו מועדות כפי את מבוקשו, ובפרט אחר שכבר ידע מראש להיכן פניו מועדות כפי 
שהורה לו אביו, וגם בני העולם היו שחים אודות זיווגו ואמרו הגדולה שהורה לו אביו, וגם בני העולם היו שחים אודות זיווגו ואמרו הגדולה 
מוהר  הרבה  נטל  כאליעזר  הוא  גם  עשה  לכן  לקטן,  והקטנה  מוהר לגדול  הרבה  נטל  כאליעזר  הוא  גם  עשה  לכן  לקטן,  והקטנה  לגדול 

ומתן, והלך לדרכו ביתה לבן. ומתן, והלך לדרכו ביתה לבן. 
הולכים  הדברים  אין  אצלו  כי  ראה  כבר  דרכו  בתחילת  תיכף  הולכים אך  הדברים  אין  אצלו  כי  ראה  כבר  דרכו  בתחילת  תיכף  אך 
ממונו,  כל  ממנו  ונטל  אליפז  אחריו  רדף  ומיד  ותיכף  ממונו, במישרים,  כל  ממנו  ונטל  אליפז  אחריו  רדף  ומיד  ותיכף  במישרים, 
מאומה  בידו  היה  לא  לבן  בבית  ובבואו  כל,  ובחוסר  בערום  מאומה והשאירו  בידו  היה  לא  לבן  בבית  ובבואו  כל,  ובחוסר  בערום  והשאירו 
בבית  שנים  שבע  לעבוד  עליו  היה  שכן  וכיון  נדוניא,  עבוד  לתת  בבית כדי  שנים  שבע  לעבוד  עליו  היה  שכן  וכיון  נדוניא,  עבוד  לתת  כדי 
שהרי  השי''ת,  עבודת  שנות  שבע  כאמור  היו  הללו  שנים  שבע  שהרי לבן,  השי''ת,  עבודת  שנות  שבע  כאמור  היו  הללו  שנים  שבע  לבן, 
היה זה לשם מצות השי''ת לישא אשה. יעקב שידע ברוח הקודש כי היה זה לשם מצות השי''ת לישא אשה. יעקב שידע ברוח הקודש כי 
זיווגו האמיתי היא רחל, ודרכה יהיה ביכולתו לעשות תיקונים עליונים, זיווגו האמיתי היא רחל, ודרכה יהיה ביכולתו לעשות תיקונים עליונים, 
בכל  התיקונים,  לאלו  לזכות  בכדי  שנים  שבע  עצמו  לשעבד  בכל הסכים  התיקונים,  לאלו  לזכות  בכדי  שנים  שבע  עצמו  לשעבד  הסכים 
אלו השנים ידע יעקב כי בכל עולותיו מקיים הוא מצוה והיא לנח''ר אלו השנים ידע יעקב כי בכל עולותיו מקיים הוא מצוה והיא לנח''ר 
לשמים, כי רק על ידי זה יזכה להפיק את הרצון העליון, אך בבוא הזמן לשמים, כי רק על ידי זה יזכה להפיק את הרצון העליון, אך בבוא הזמן 
גילה הנוכל את פרצופו והחליף את רחל בלאה. אי אפשר לתאר את גילה הנוכל את פרצופו והחליף את רחל בלאה. אי אפשר לתאר את 

גודל צערו של יעקב כשנודע לו הדבר, אז הראה לו היצר כי כל יגיעו גודל צערו של יעקב כשנודע לו הדבר, אז הראה לו היצר כי כל יגיעו 
לזכות  כדי  היה  יגיעו  כל  שהרי  לריק,  היו  תמימות  שנים  שבע  לזכות משך  כדי  היה  יגיעו  כל  שהרי  לריק,  היו  תמימות  שנים  שבע  משך 
ברחל, וכיון שלא זכה לכך הוברר הדבר כי לא היה כאן עבודת ה' שהרי ברחל, וכיון שלא זכה לכך הוברר הדבר כי לא היה כאן עבודת ה' שהרי 
לתכלית העבודה לא זכה. אך אותו צדיק אינו מתפעל יתר על המידה לתכלית העבודה לא זכה. אך אותו צדיק אינו מתפעל יתר על המידה 
עבודתו  ומתחיל  לבן,  הצעת  את  תיכף  הוא  מקבל  היצר,  עבודתו ממזימת  ומתחיל  לבן,  הצעת  את  תיכף  הוא  מקבל  היצר,  ממזימת 

מחדש, שבע שנים הלכו לכאורה לריק, אך אינו מיאש עצמו. מחדש, שבע שנים הלכו לכאורה לריק, אך אינו מיאש עצמו. 
לאה  לריק,  היו  לא  הראשונים  שנים  השבע  גם  כי  הוברר  לבסוף  לאה אך  לריק,  היו  לא  הראשונים  שנים  השבע  גם  כי  הוברר  לבסוף  אך 
הצדקת פעלה בתפילתה וזכתה להקים מחצית מן השבטים, יתר על הצדקת פעלה בתפילתה וזכתה להקים מחצית מן השבטים, יתר על 
כן זלפה שפחתה הולידה עוד שנים, ונמצא כי ב' שליש משבטי י''ה כן זלפה שפחתה הולידה עוד שנים, ונמצא כי ב' שליש משבטי י''ה 

נולדו בזכות השבע הראשונות. נולדו בזכות השבע הראשונות. 
נסיון מעין זה מצוי גם בזמנינו, לפעמים אחר שמתאמץ האדם ועמל נסיון מעין זה מצוי גם בזמנינו, לפעמים אחר שמתאמץ האדם ועמל 
כאילו  פנים  לו  ומראה  היצר  אליו  מתגלה  אז  בוראו,  בעבודת  כאילו קשות  פנים  לו  ומראה  היצר  אליו  מתגלה  אז  בוראו,  בעבודת  קשות 
אין עבודתו נחשב לכלום, מוצא הוא בה איזה פגם, ומגדיל זה הפגם אין עבודתו נחשב לכלום, מוצא הוא בה איזה פגם, ומגדיל זה הפגם 
למאוד, נסיון מעין זה עלול מאוד לצער את האדם, ויכול להפילו לידי למאוד, נסיון מעין זה עלול מאוד לצער את האדם, ויכול להפילו לידי 
יאוש, ויהרהר בליבו שוא עבוד אלוקים, כי אף אם אתקן את הפגם יאוש, ויהרהר בליבו שוא עבוד אלוקים, כי אף אם אתקן את הפגם 
מהיום והלאה, הרי לאחר זמן יבוא שוב היצר ויגלה פגם נוסף ושוב מהיום והלאה, הרי לאחר זמן יבוא שוב היצר ויגלה פגם נוסף ושוב 
היצר,  מזימת  הוא  זה  כל  אך  הרוחניים.  מנכסי  נקי  עצמי  את  היצר, אמצא  מזימת  הוא  זה  כל  אך  הרוחניים.  מנכסי  נקי  עצמי  את  אמצא 
ולהתחיל  הפגם  את  לתקן  יראה  אכן  להתפעל,  ולא  להתחזק  ולהתחיל ועליו  הפגם  את  לתקן  יראה  אכן  להתפעל,  ולא  להתחזק  ועליו 
מחדש לעבוד את בוראו. אך ברבות הזמן כשיראה היצר שמזימתו לא מחדש לעבוד את בוראו. אך ברבות הזמן כשיראה היצר שמזימתו לא 
פעלה כלום, אז יהיה מוכרח להסיר את המסוה, ויווכח האדם כי גם פעלה כלום, אז יהיה מוכרח להסיר את המסוה, ויווכח האדם כי גם 

עבודתו הראשונה רצויה היתה מאוד לפני השי''ת. עבודתו הראשונה רצויה היתה מאוד לפני השי''ת. 
שוב נתבונן בדרכו של יעקב, אחר שהשלים י''ד שנים בבית לבן, רצה שוב נתבונן בדרכו של יעקב, אחר שהשלים י''ד שנים בבית לבן, רצה 
לחזור לבית אביו, כי סבור היה שכבר השלים את עבודתו בזה המקום, לחזור לבית אביו, כי סבור היה שכבר השלים את עבודתו בזה המקום, 
אך לבן אומר לו (ל, כז) נחשתי ויברכני ה' בגללך, היה זה אות ליעקב אך לבן אומר לו (ל, כז) נחשתי ויברכני ה' בגללך, היה זה אות ליעקב 
כי מן השמים נועדה עבורו עוד עבודה בבית לבן, והסכים עוד להשאר כי מן השמים נועדה עבורו עוד עבודה בבית לבן, והסכים עוד להשאר 
היתה  הצאן  עם  יעקב  עבודת  נסיונות,  של  רצף  התחילו  וכאן  היתה אצלו,  הצאן  עם  יעקב  עבודת  נסיונות,  של  רצף  התחילו  וכאן  אצלו, 
עבודת קודש כאמור, וכל פחות מחודש החליף הרמאי את משכורתו, עבודת קודש כאמור, וכל פחות מחודש החליף הרמאי את משכורתו, 
כאן  אחרת,  דרך  על  עבודתו  את  לשנות  שעליו  ליעקב  רמז  זה  כאן והיה  אחרת,  דרך  על  עבודתו  את  לשנות  שעליו  ליעקב  רמז  זה  והיה 
ניסה היצר לבלבל את יעקב באופן שונה מקודם, כי בעבר היה הנסיון ניסה היצר לבלבל את יעקב באופן שונה מקודם, כי בעבר היה הנסיון 
על העבר, והראה שכל היגיעה היתה לריק, ואילו מעתה היה הנסיון על העבר, והראה שכל היגיעה היתה לריק, ואילו מעתה היה הנסיון 
על העתיד, כאן גילה ליעקב מאה דרכים בעבודת ה' והראה בכל דרך על העתיד, כאן גילה ליעקב מאה דרכים בעבודת ה' והראה בכל דרך 
איזה סיבה שלילית, כדי שיעקב לא יהיה ביכולתו לברור מעתה דרך איזה סיבה שלילית, כדי שיעקב לא יהיה ביכולתו לברור מעתה דרך 
דרך,  כל  הוא  מנסה  אלא  נואש  אמר  לא  יעקב  אך  השי''ת,  דרך, בעבודת  כל  הוא  מנסה  אלא  נואש  אמר  לא  יעקב  אך  השי''ת,  בעבודת 
כל  את  יעקב  בירר  ובכך  היו,  אמיתיים  הדרכים  שכל  הוברר  כל ולבסוף  את  יעקב  בירר  ובכך  היו,  אמיתיים  הדרכים  שכל  הוברר  ולבסוף 
הניצוצין קדישין שהיו אצל לבן, והעידו בניו כי לקח יעקב את כל אשר הניצוצין קדישין שהיו אצל לבן, והעידו בניו כי לקח יעקב את כל אשר 

לאבינו. לאבינו. 
האדם,  את  היצר  מבלבל  כשלפעמים  אחריו,  לזרעו  אות  הוא  זה  האדם, גם  את  היצר  מבלבל  כשלפעמים  אחריו,  לזרעו  אות  הוא  זה  גם 
האדם  על  אך  הנכונה,  הדרך  את  ימצא  לא  שלעולם  פנים  לו  האדם ומראה  על  אך  הנכונה,  הדרך  את  ימצא  לא  שלעולם  פנים  לו  ומראה 
כפי  בוראו  את  לעבוד  עליו  אלא  לגמור,  המלאכה  עליו  לא  כי  כפי לדעת  בוראו  את  לעבוד  עליו  אלא  לגמור,  המלאכה  עליו  לא  כי  לדעת 
כוחו ושכלו, ולבסוף יראה כי הכל היה בהשגחה, כפי הצריך לשלימות כוחו ושכלו, ולבסוף יראה כי הכל היה בהשגחה, כפי הצריך לשלימות 

נפשו. נפשו. 
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 צניעות בלבושו צניעות בלבושו
ובושה  בצניעות  להתנהג  צריך  האדם  א.א. 
כשהוא  ואפילו  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני 
לילה, ואפילו בחדרי חדרים, ואל יאמר, הנני 
ברוך  הקדוש  כי  רואני,  ומי  חדרים  בחדרי 
הוא מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו, ג), וכחשיכה 

וכאורה לפניו יתברך (סי' ב' ס"ב ומ"ב סק"א).
שלא  תמיד  ליזהר  וצריך  גופו,  כל  יכסה  ב. ב. 
במקום הכרח, מלגלות מבשרו ואפילו מעט 
(ס"ו מ"ב סק"א) ואפילו רגע אחד (שו"ע הרב מהדו"ת 

ס"ב).

בהכרח  דאז  מיושב,  חלוקו  ילבש  לא  ג. ג. 
בו  ויכניס  חלוקו,  יקח  אלא  גופו,  יתגלה 
ונמצא  שוכב,  בעודנו  וזרועותיו  ראשו 
כשיקום שהוא מכוסה, דהיינו, כשיקום ויצא 
ערום  שם  מונח  שהיה  סדינו  כיסוי  מתחת 
מכוסה,  תיכף  עתה  יהיה  חלוקו,  כשפשט 
ומ"ב  (ס"א  מעצמו  גופו  כל  על  חלוקו  יפול  כי 

סק"א ב).

שהולכין  משום  בזה  נזהרין  אין  ובזמנינו  ד. ד. 
(מ"ב  נראית  הבשר  ואין  שוקיים  בבתי  הכל 

סק"א).

מותר  מגולים  להיות  שדרכם  ומקומות  ה. ה. 
קוב"דו  עד  ידו  לגלות  רשאי  ולכן  לגלותם, 

[המרפק], וצוארו עד החזה (מ"ב סק"א).
מקום  בכלל  יד  של  הזרוע  מפרק  למעלה  ו. ו. 
בטלה  היד,  כל  מגולי  שרבו  אף  מכוסה, 

דעתם (חזו"א בקו"א ד').
כל  חכם,  תלמיד  של  חלוק  בש"ס,  איתא  ז. ז. 

גב  על  ואף  מתחתיו,  נראית  בשרו  שאין 
דין  לנו  אין  הרבים  בעונותינו  הזה  דבזמן 
דצניעות  במילי  מקום  מכל  חכם,  תלמיד 
ראוי לכל אחד להתנהג במידת תלמיד חכם 

(מ"ב סק"א ומחה"ש סק"א).

אדם  שימכור  חז"ל,  ואמרו  יחף,  ילך  לא  ח. ח. 
כל מה שיש לו ויקח מנעלים לרגליו (ס"ו מ"ב 

סקי"ד).

אפילו  יחף  הולכין  שאין  אלו  במדינות  ט.ט. 
לעולם,  מכוסות  להיות  דרכן  ורגליו  בקיץ, 
האנפלאות  לפשוט  או  ללבוש  יראה 
[הגרביים] ג"כ תחת הסדין, כדי שלא לגלות 
שאי  לא  אם  בזה,  כיוצא  כל  וכן  רגליו,  את 
שדרכן  במקומות  אולם  אחר,  בענין  אפשר 

לילך יחף, מותר ללכת כך (מ"ב סק"א).
עד  הרגלים  את  המכסים  בבגדים  הישן  י.י. 
הבגדים  להלביש  מותר  לברך,  מתחת  קצת 

העליונים מחוץ לשמיכה (דעת נוטה סי' קט"ז).
יא.יא. מש"כ מקומות שרגילים וכו' אין הכוונה 
דהוא כפי שהולכין האנשים בשוק דכך צריך 
להיות בבית, דודאי היה חלוק בכל המדינות 
אלא  בבית,  שהולכין  כמו  שלא  בשוק  לילך 
מקום המכוסה נקרא מה שהדרך לכסות גם 

כשיושב בביתו (אג"מ יו"ד ח"ג סי' מ"ז אות ג').

לבישת הבגדיםלבישת הבגדים
ראשו  של  ילבש  מלבושיו,  כשלובש  יב.יב. 

תחילה (בא"ח א' פ' וישלח סי"ז).
יג. יג. טוב שישים שני צדי המלבוש ביד ימינו, 

וילבש הימין, ואח"כ השמאל, ויכוין כי הכל 
נכלל בימין ומן הימין בא לשמאל (מ"ב סק"ד).

יד.יד. יזהר מללבוש שני מלבושים יחד בפעם 
אחת, כי קשה לשכחה (מ"ב סק"ב).

שלא  כדרכו  ללובשו  בחלוקו  ידקדק  טו. טו. 
תפירות  יראו  שלא  לחוץ,  הפנימי  יהפוך 
בעיני  ויתגנה  החלוק  וִאְמֵרי  המגונות 
המלבושים,  כל  תחת  הוא  ואפילו  הבריות, 

וכ"ש בשאר בגדים (ס"ג מ"ב סק"ג ד').
הוא  אם  הפוך,  ולבשו  נזהר  לא  אם  טז.טז. 
ללבשו  ולחזור  לפושטו  צריך  חכם,  תלמיד 
כדרכו, שלא יהיה בכלל משניאי ח"ו, ושאר 

כל אדם אין צריך להפכו (מ"ב סק"ד).
צריך  אדם  כל  אפילו  לתפילה,  אבל  יז. יז. 
להדר  אז  דראוי  כדרכו,  וללבשו  לפשטו 

בגדיו (מ"ב סק"ד).
יח. יח. כתב הרמב"ם, מלבוש ת"ח יהיה מלבוש 
או  כתם  בבגדו  שימצא  לו  ואסור  ונקי,  נאה 
שמנונית וכיוצא בהם, ולא ילבש לא מלבוש 
מלבוש  ולא  בהם,  מסתכלים  שהכל  שרים 
עניים שהוא מבזה את לובשיו, אלא בגדים 

בינונים נאים (מ"ב סק"ד).

לבישת המנעליםלבישת המנעלים
מצינו  שכן  תחילה,  ימין  מנעל  ינעול  יט.יט. 
בתורה שהימין חשוב תמיד, כגון לענין בוהן 
יד ורגל, וכן לכל הדברים שמקדימים הימין 

להשמאל (ס"ד מ"ב סק"ה).
ואח"כ  יקשרנו,  ולא  תחילה  ימין  נועל  כ. כ. 

ויחזור  ויקשרנו,  שמאל  של  מנעל  ינעול 
ויקשור מנהל של ימין, והטעם הוא, דלענין 
אל  חשיבות  נתנה  שהתורה  מצינו  קשירה 
השמאל, שהרי קושר עליה התפילין של יד 

(ס"ד מ"ב סק"ו).

שמאל,  ובצד  ימין  בצד  הנקשר  מנעל  כא. כא. 
השמאלי  צידו  קשירת  תחילה  להקדים  יש 

(הלי"ש פ"ב סי"ט).

כב.כב. האשה נועלת וקושרת של ימין תחילה 
(הלי"ש פ"ב ס"כ).

קשה  לימין,  שמאל  של  סנדל  המחליף  כג. כג. 
לשכחה ומאבד מזונותיו (כה"ח סק"י בשם יפה ללב, 

ובכה"ח יו"ד סי' קט"ז ס"ק רי"ב).

אינו  מנעל,  שאינו  לבד  של  באנפלאות  כד. כד. 
צריך להקדים שמאל לקשירה (מ"ב סק"ו), וי"א 
הרב  (שו"ע  לקשירה  שמאל  יקדים  בזה  דגם 

מהדו"ת ס"ד קישו"ע סי' ג' ס"ד).

כל  של  בימין  תפילין  שמניח  יד  איטר  כה.כה. 
אדם, יקדים ימין גם להקשירה (מ"ב סק"ו).

כו. כו. המלביש או מנעיל את חבירו, ואתד מהם 
איטר, אזלינן לענין קדימת ימין ושמאל בתר 

הלובש (הלי"ש פ"ב הערה ל"א).
כז.כז. במנעלים שלנו, שאין להם קשירה, ינעול 

של ימין תחילה (ס"ד).
תחילה,  שמאל  של  נעל  לו  נזדמן  אם  כח.כח. 

ימתין עד שיביאו לו נעל של ימין (מ"ב סק"ז).
שמאל  של  חולץ  מנעליו,  כשחולץ  כט.כט. 

תחילה, שזהו כבודה של ימין (ס"ה מ"ב סק"ח). 

לבכו˙ ‰רב‰ ב˘פיכ˙ „מעו˙ 
כמים כ„י לזכו˙ לבי˙ ˘ל ˙ור‰כמים כ„י לזכו˙ לבי˙ ˘ל ˙ור‰

ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה. ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה. 
(בראשית כט, יז)(בראשית כט, יז)

של  בגורלו  לעלות  סבורה  שהיתה   – "רכות  רש"י:  של פירש  בגורלו  לעלות  סבורה  שהיתה   – "רכות  רש"י:  פירש 
ושתי  לרבקה  בנים  שני  אומרים:  הכל  שהיו  ובכתה  ושתי עשו,  לרבקה  בנים  שני  אומרים:  הכל  שהיו  ובכתה  עשו, 
בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן" ע"כ. והוא בבבא בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן" ע"כ. והוא בבבא 

בתרא (קכג.), ובתרגום יונתן וירושלמי כאן.בתרא (קכג.), ובתרגום יונתן וירושלמי כאן.
שנעשו  כך  כדי  עד  לאה,  של  בכייתה  בעומק  שנעשו בהתבוננות  כך  כדי  עד  לאה,  של  בכייתה  בעומק  בהתבוננות 
עיניה  ריסי  ונשרו  בכייתה,  מרוב  וטרוטות  רכות  עיניה עיניה  ריסי  ונשרו  בכייתה,  מרוב  וטרוטות  רכות  עיניה 
בחלקו  נופלת  היתה  אם  והלא   – כאן.  במפרשים  בחלקו כמבואר  נופלת  היתה  אם  והלא   – כאן.  במפרשים  כמבואר 
של עשיו לא היתה חסרה מטובת עולם הזה כלום, אדרבה של עשיו לא היתה חסרה מטובת עולם הזה כלום, אדרבה 
נראים הדברים שהיתה 'מסתדרת' יותר טוב בנישואיה עם נראים הדברים שהיתה 'מסתדרת' יותר טוב בנישואיה עם 
'איש שדה', שהיה דואג לכל מחסורה תמיד. ולמה רצתה 'איש שדה', שהיה דואג לכל מחסורה תמיד. ולמה רצתה 
אוהלים",  יושב  תם  "איש  שהיה  ליעקב  להינשא  כך  אוהלים", כל  יושב  תם  "איש  שהיה  ליעקב  להינשא  כך  כל 

ורחוק מהנאות עולם הזה ומלואו.ורחוק מהנאות עולם הזה ומלואו.
האמהות  של  ורוחן  נשמתן  גודל  בכאן  אנו  רואים  האמהות אך  של  ורוחן  נשמתן  גודל  בכאן  אנו  רואים  אך 
הלכה  לא  הארמי,  לבן  בבית  גדלה  כי  שאף  הלכה הקדושות,  לא  הארמי,  לבן  בבית  גדלה  כי  שאף  הקדושות, 
מדרכי  מאוד  רחוקים  חייה  ושאיפות  וכלל,  כלל  מדרכי בדרכיו  מאוד  רחוקים  חייה  ושאיפות  וכלל,  כלל  בדרכיו 
ומתאנחת  ובוכה  דמעה  כנחל  מורידה  שהיתה  עד  ומתאנחת אביה,  ובוכה  דמעה  כנחל  מורידה  שהיתה  עד  אביה, 
ילדים  ולהביא  הרוחניים,  בחיים  לזכות  ברצונה  ימיה,  ילדים כל  ולהביא  הרוחניים,  בחיים  לזכות  ברצונה  ימיה,  כל 
לעולם שיקיימו תכלית הבריאה ללכת בדרכי ישרים לפניו לעולם שיקיימו תכלית הבריאה ללכת בדרכי ישרים לפניו 
ית"ש, ולבנות בעתיד את כלל ישראל. ומאסה ומיאנה בחיי ית"ש, ולבנות בעתיד את כלל ישראל. ומאסה ומיאנה בחיי 
הוללות והפקר כשל עשיו, רק השתוקקה בכל לב לפרסם הוללות והפקר כשל עשיו, רק השתוקקה בכל לב לפרסם 
ולבנות  בעולם,  שמים  ולבנות מלכות  בעולם,  שמים  מלכות 

דורות ישרים עושים רצונו עלי אדמות בלבב שלם.
ואחר בכיות נוראות שכאלו, ושפיכת לב ודמעות כמים, 
ששה  להעמיד  האמהות  מכל  יותר  שזכתה  מה  מובן 
כתר  יצאו,  ממנה  כתרים  ושלשה  בישראל.  שבטים 
וכתר  לוי,  לשבט  כהונה  וכתר  יששכר,  בו  זכה  תורה 

מלכות ליהודה.מלכות ליהודה.
רצון  עם  האדם  בכח  שיש  הרצון,  כח  גודל  מכאן  רצון ולמדנו  עם  האדם  בכח  שיש  הרצון,  כח  גודל  מכאן  ולמדנו 
ושאיפה חזקה ואיתנה, לשטוח תפילות אין קץ, ולהתמסר ושאיפה חזקה ואיתנה, לשטוח תפילות אין קץ, ולהתמסר 
שיזכה  הגדול,  החסד  עמו  השי"ת  שיעשה  עד  לב,  שיזכה בכל  הגדול,  החסד  עמו  השי"ת  שיעשה  עד  לב,  בכל 

להתדבק בו יתברך בלבב שלם.להתדבק בו יתברך בלבב שלם.
שלפני  ברוסיה  העשירים  מגדולי  אחד  על  שלפני ומסופר  ברוסיה  העשירים  מגדולי  אחד  על  ומסופר 
לבו,  בכל  תורה  מוקיר  שהיה  הבולשביקית,  לבו, המהפכה  בכל  תורה  מוקיר  שהיה  הבולשביקית,  המהפכה 
רב  הון  ופיזר  קדושות,  ישיבות  וכמה  כמה  בעצמו  רב ומחזיק  הון  ופיזר  קדושות,  ישיבות  וכמה  כמה  בעצמו  ומחזיק 
עבור החזקת מוסדות התורה. ואמנם התקיימה בו הבטחת עבור החזקת מוסדות התורה. ואמנם התקיימה בו הבטחת 
חתנוותא  ליה  הוו  רבנן  "דמוקיר  כג:):  (שבת  ז"ל  חתנוותא חכמינו  ליה  הוו  רבנן  "דמוקיר  כג:):  (שבת  ז"ל  חכמינו 
גדולי  ונעשו  עולם  גאוני  שהיו  חתנים  לשני  שזכה  גדולי רבנן",  ונעשו  עולם  גאוני  שהיו  חתנים  לשני  שזכה  רבנן", 
נטלו  ברוסיה  הגדולה  המהפכה  לאחר  אך  הדור.  נטלו ומנהיגי  ברוסיה  הגדולה  המהפכה  לאחר  אך  הדור.  ומנהיגי 
ממנו הבולשביקים את כל רכושו, ונשאר עני ואביון. והיה ממנו הבולשביקים את כל רכושו, ונשאר עני ואביון. והיה 
מתנחם תמיד ואומר, שעדיין נשארו לו שני יהלומים יקרים מתנחם תמיד ואומר, שעדיין נשארו לו שני יהלומים יקרים 
יוכלו  לא  ואותם  בפז,  יסולא  לא  ששוויים  ומפנינים  יוכלו מפז  לא  ואותם  בפז,  יסולא  לא  ששוויים  ומפנינים  מפז 

לקחת ממנו לעולם ועד, הלא הם שני חתניו הצדיקים.לקחת ממנו לעולם ועד, הלא הם שני חתניו הצדיקים.
ועל עשיר גדול זה סיפר מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, ועל עשיר גדול זה סיפר מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל, 
סכומים  תורם  כשהיה  גדולתו  בימי  פעם  אצלו  סכומים שהגיע  תורם  כשהיה  גדולתו  בימי  פעם  אצלו  שהגיע 
הישיבה  להחזקת  להתרימו  כדי  התורה,  לעולם  הישיבה אדירים  להחזקת  להתרימו  כדי  התורה,  לעולם  אדירים 
הקדושה בברנוביץ. – היה זה ביום חורף סוער, כשהדרכים הקדושה בברנוביץ. – היה זה ביום חורף סוער, כשהדרכים 
מלאים רפש וטיט, ומרוב טלטולי הדרכים התלכלכו מעילו מלאים רפש וטיט, ומרוב טלטולי הדרכים התלכלכו מעילו 
ואבק  וטיט  בוץ  הרבה  בהם  ונדבק  אלחנן,  רבי  של  ואבק ומגפיו  וטיט  בוץ  הרבה  בהם  ונדבק  אלחנן,  רבי  של  ומגפיו 
כיצד  ידע  לא  הנ"ל  העשיר  לבית  וכשהגיע  וכו'.  כיצד הדרכים  ידע  לא  הנ"ל  העשיר  לבית  וכשהגיע  וכו'.  הדרכים 
בבגדים  והמבריקה  המצוחצחת  טירתו  אל  להיכנס  בבגדים יוכל  והמבריקה  המצוחצחת  טירתו  אל  להיכנס  יוכל 
כל  את  וילכלך  יטנף  שהרי  כך,  כל  מלוכלכים  כל ומגפיים  את  וילכלך  יטנף  שהרי  כך,  כל  מלוכלכים  ומגפיים 

השטיחים והרהיטים היפים ומצוחצחים.השטיחים והרהיטים היפים ומצוחצחים.

הבית  אל  ולהיכנס  דרכו,  לשנות  אלחנן  רבי  אפוא  הבית החליט  אל  ולהיכנס  דרכו,  לשנות  אלחנן  רבי  אפוא  החליט 
חשב  שם  המטבח,  אחורי  דרך  שם  שהיתה  צדדית  חשב מדלת  שם  המטבח,  אחורי  דרך  שם  שהיתה  צדדית  מדלת 
החצר  אל  יציאה  זו  שהיתה  ומעילו,  מגפיו  לחלוץ  החצר יוכל  אל  יציאה  זו  שהיתה  ומעילו,  מגפיו  לחלוץ  יוכל 
והמחסן וכו', ולא היו פרוסים שם שטיחים ולא הקפידו כל והמחסן וכו', ולא היו פרוסים שם שטיחים ולא הקפידו כל 
כך על הנקיון כבדרך הכניסה הראשית, ומשם יוכל להיכנס כך על הנקיון כבדרך הכניסה הראשית, ומשם יוכל להיכנס 

פנימה בלא כל הלכלוך שדבק בו.פנימה בלא כל הלכלוך שדבק בו.
לאחר שסיבב את כל הבית והגיע לאותה דלת נקש קלות לאחר שסיבב את כל הבית והגיע לאותה דלת נקש קלות 
דפיקותיו  את  ששמעו  הבית  בעל  של  בנותיו  הפתח,  דפיקותיו על  את  ששמעו  הבית  בעל  של  בנותיו  הפתח,  על 
לאביהם  לקרוא  מהר  והלכו  הדלת,  לו  לפתוח  לאביהם הזדרזו  לקרוא  מהר  והלכו  הדלת,  לו  לפתוח  הזדרזו 
בדלת  לו  ממתין  הישיבה  שראש  באמרם  הטרקלין,  בדלת מתוך  לו  ממתין  הישיבה  שראש  באמרם  הטרקלין,  מתוך 
שראש  העשיר  בשמוע   – המטבח.  שמאחורי  שראש האחורית  העשיר  בשמוע   – המטבח.  שמאחורי  האחורית 
הישיבה בכבודו ובעצמו הגיע לביתו, אץ לקראתו בשמחה, הישיבה בכבודו ובעצמו הגיע לביתו, אץ לקראתו בשמחה, 
הדלת  דרך  לבוא  הבית  את  הקיף  זה  מדוע  שאלו  הדלת ומיד  דרך  לבוא  הבית  את  הקיף  זה  מדוע  שאלו  ומיד 
הצדדית, ולא נכנס כדרכו בפתח הראשי. התנצל רבי אלחנן הצדדית, ולא נכנס כדרכו בפתח הראשי. התנצל רבי אלחנן 
והסביר, שלא רצה לטנף בבוץ את כל השטיחים הנהדרים והסביר, שלא רצה לטנף בבוץ את כל השטיחים הנהדרים 

הפרוסים בכניסה הראשית.הפרוסים בכניסה הראשית.
מקלקלים  הנכם  זו  בהתנהגות  רבי!  ואמר:  העשיר  מקלקלים כעס  הנכם  זו  בהתנהגות  רבי!  ואמר:  העשיר  כעס 
תמיד  אותם  ומחנך  מטיף  אני  ביתי!,  בני  חינוך  כל  את  תמיד לי  אותם  ומחנך  מטיף  אני  ביתי!,  בני  חינוך  כל  את  לי 
עניני  ושכל  בעולם,  אחר  דבר  מכל  יותר  חשובה  עניני שהתורה  ושכל  בעולם,  אחר  דבר  מכל  יותר  חשובה  שהתורה 
הקדושה  התורה  לשרת  כדי  אם  כי  נבראו  לא  הזה  הקדושה עולם  התורה  לשרת  כדי  אם  כי  נבראו  לא  הזה  עולם 
שהרהיטים  בזה  אתם  מראים  והנה  לומדיה.  את  שהרהיטים ולכבד  בזה  אתם  מראים  והנה  לומדיה.  את  ולכבד 
אנא  התורה...  מן  יותר  חשובים  הנוצצים  אנא והשטיחים  התורה...  מן  יותר  חשובים  הנוצצים  והשטיחים 
על  שימחול  הישיבה,  ראש  מכבוד  אני  מבקש  על במטותא  שימחול  הישיבה,  ראש  מכבוד  אני  מבקש  במטותא 
דרך  בדוקא  ולהיכנס  הבית,  את  בחזרה  ולסוב  דרך טירחתו,  בדוקא  ולהיכנס  הבית,  את  בחזרה  ולסוב  טירחתו, 
גבי  על  המרופשים  מגפיו  עם  ולצעוד  הראשית,  גבי הכניסה  על  המרופשים  מגפיו  עם  ולצעוד  הראשית,  הכניסה 
אלו השטיחים, שלא נועדו אלא לכבודו, יבוא נא פנימה עם אלו השטיחים, שלא נועדו אלא לכבודו, יבוא נא פנימה עם 
כל הבוץ והלכלוך שעליו ואל ישית אל לב מה שמלכלך את כל הבוץ והלכלוך שעליו ואל ישית אל לב מה שמלכלך את 
חשוב  תורה  של  שכבודה  וילמדו  בנותי  שיראו  כדי  חשוב הבית.  תורה  של  שכבודה  וילמדו  בנותי  שיראו  כדי  הבית. 
התורה  יותר  ויכבדו  יוקירו  ובזה  בעולם,  אחר  דבר  התורה מכל  יותר  ויכבדו  יוקירו  ובזה  בעולם,  אחר  דבר  מכל 

ולומדיה, ויידעו לכבד גדולי ישראל בכל לב.ולומדיה, ויידעו לכבד גדולי ישראל בכל לב.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰סר כעס מליבך!

יש כאן תימה רבה, הנה עשרים שנה סובל יעקב בדומיה יש כאן תימה רבה, הנה עשרים שנה סובל יעקב בדומיה 
עמו  לריב  פיו  פצה  ולא  כעס  לא  מעולם  לבן,  עמו בבית  לריב  פיו  פצה  ולא  כעס  לא  מעולם  לבן,  בבית 
ולענות לו, רק תמיד הסתדר בערמה ובחכמה בסייעתא ולענות לו, רק תמיד הסתדר בערמה ובחכמה בסייעתא 
ונפרד  לדרכו  הולך  כשכבר  דווקא  כאן  מדוע  ונפרד דשמיא.  לדרכו  הולך  כשכבר  דווקא  כאן  מדוע  דשמיא. 
ממנו חרה אפו בו וירב עמו, מה חסרה לו כל התנצחות ממנו חרה אפו בו וירב עמו, מה חסרה לו כל התנצחות 
ולא  בדבריו  יועיל  שלא  לבן  את  הכיר  בודאי  הרי  ולא זו,  בדבריו  יועיל  שלא  לבן  את  הכיר  בודאי  הרי  זו, 
כלום, כאשר הטיח בו לבן הבנות בנותי והצאן צאני וכו'.כלום, כאשר הטיח בו לבן הבנות בנותי והצאן צאני וכו'.

ברם כלל ברזל שגור בפי העולם, ברם כלל ברזל שגור בפי העולם, זה שצועק אינו צודק... זה שצועק אינו צודק... 
את  להוכיח  כדי  לצעוק  צורך  האדם  כשמרגיש  את כלומר,  להוכיח  כדי  לצעוק  צורך  האדם  כשמרגיש  כלומר, 
האחוזים  במאת  צודק  שאינו  ההוכחה  הוא  האחוזים צדקתו,  במאת  צודק  שאינו  ההוכחה  הוא  צדקתו, 
לגמרי... שכן אם היה בטוח לגמרי בצדקותו היה נשאר לגמרי... שכן אם היה בטוח לגמרי בצדקותו היה נשאר 
שליו ורגוע. [כידוע דרך הבדיקה הידועה במכונת אמת, שליו ורגוע. [כידוע דרך הבדיקה הידועה במכונת אמת, 
אף  לפעמים  הפחד].  אצלו  יורגש  צודק  אינו  אף שאם  לפעמים  הפחד].  אצלו  יורגש  צודק  אינו  שאם 
מודע  ואינו  לצעוק,  לו  גורם  מה  יודע  אינו  עצמו  מודע האדם  ואינו  לצעוק,  לו  גורם  מה  יודע  אינו  עצמו  האדם 
בו  מחלחלת  הכרה  בתת  אבל  לגמרי,  צודק  שאינו  בו לכך  מחלחלת  הכרה  בתת  אבל  לגמרי,  צודק  שאינו  לכך 
אי צדקתו ונוטלת ממנו את השלווה והביטחון העצמי. אי צדקתו ונוטלת ממנו את השלווה והביטחון העצמי. 

האבות,  במעשי  השגה  שום  לנו  אין  בודאי  כי  אף  האבות, הנה  במעשי  השגה  שום  לנו  אין  בודאי  כי  אף  הנה 
הנצרך  את  צריכים,  אנו  וללמוד  היא  תורה  מקום  הנצרך מכל  את  צריכים,  אנו  וללמוד  היא  תורה  מקום  מכל 

לנו ללמוד. לנו ללמוד. 
נוהג  היה  לבן  בבית  יעקב  שהיה  שנה  עשרים  כל  נוהג הנה  היה  לבן  בבית  יעקב  שהיה  שנה  עשרים  כל  הנה 
עמו בהגינות שאין כמוה, ולכן היה תמיד בטוח בצדקתו עמו בהגינות שאין כמוה, ולכן היה תמיד בטוח בצדקתו 
שיחו,  בן  את  היטב  גם  ידע  הוא  האחוזים.  שיחו, במאת  בן  את  היטב  גם  ידע  הוא  האחוזים.  במאת 
עליו  בא  ולכן  כלום...  ירויח  לא  ומריבות  עליו שבצעקות  בא  ולכן  כלום...  ירויח  לא  ומריבות  שבצעקות 
ועם  ברמאות,  אני  אחיו  שאמר  כמו  דרכו,  כפי  ועם תמיד  ברמאות,  אני  אחיו  שאמר  כמו  דרכו,  כפי  תמיד 

עקש תתפתל (תהלים יח, כז).עקש תתפתל (תהלים יח, כז).
לבן,  עם  הצדק  היה  הרי  עתה,  זו  במריבה  כן  שאין  לבן, מה  עם  הצדק  היה  הרי  עתה,  זו  במריבה  כן  שאין  מה 
כי אמנם גנבה רחל את התרפים, אלא שיעקב לא ידע כי אמנם גנבה רחל את התרפים, אלא שיעקב לא ידע 
ליעקב  ויחר  שקט,  אי  לו  שגרם  מה  וזה  גנבתם.  ליעקב שרחל  ויחר  שקט,  אי  לו  שגרם  מה  וזה  גנבתם.  שרחל 
וירב בלבן, והחליט להשיב לו ולענות לו. וזה נובע ממה וירב בלבן, והחליט להשיב לו ולענות לו. וזה נובע ממה 
לפרשה,  בעצמו  ידע  ולא  נוחות,  אי  בעצמו  לפרשה, שהרגיש  בעצמו  ידע  ולא  נוחות,  אי  בעצמו  שהרגיש 
מתחילה,  נפשו  חשבון  כל  לעשות  בעצמו  התחיל  מתחילה, ולכן  נפשו  חשבון  כל  לעשות  בעצמו  התחיל  ולכן 
והתחיל לחפש מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי, והתחיל לחפש מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי, 
זה לי עשרים שנה בביתך וכו' ותמיד לא נמצא בי שום זה לי עשרים שנה בביתך וכו' ותמיד לא נמצא בי שום 
עוול. - נמצא עיקר טענותיו של יעקב בזה לא כנגד לבן עוול. - נמצא עיקר טענותיו של יעקב בזה לא כנגד לבן 
לו  זה  מה  בעצמו  ולהבין  לפרוק  לעצמו  אלא  לו מכוונים,  זה  מה  בעצמו  ולהבין  לפרוק  לעצמו  אלא  מכוונים, 
כשבן  הרוב  על  כי  שקט.  בחוסר  ומרגיש  אפו  כשבן שחרה  הרוב  על  כי  שקט.  בחוסר  ומרגיש  אפו  שחרה 
שבמקום  כועס,  הוא  עצמו  על  בפנימיות  כועס  שבמקום אדם  כועס,  הוא  עצמו  על  בפנימיות  כועס  אדם 
כעס  אצלו  יתכן  לא  אחוז  במאה  שלם  מצידו  כעס שהאדם  אצלו  יתכן  לא  אחוז  במאה  שלם  מצידו  שהאדם 

אמיתי. אמיתי. (שפת הים)(שפת הים). . 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

משמשו  משמשו   זצ"ל,  ראטה  אלי'ה  רבי  זצ"ל,הרה"צ  ראטה  אלי'ה  רבי  הרה"צ  לי  לי סיפר  סיפר 
שלמה  שלמה רבי  רבי  הקדוש  האדמו"ר  של  הנאמן  הקדוש ותלמידו  האדמו"ר  של  הנאמן  ותלמידו 
מזוויעל זיע"א,מזוויעל זיע"א, כמה עניינים מגודל ענוותנותו ושפלותו  כמה עניינים מגודל ענוותנותו ושפלותו 
וכמדבר  כהפקר  עצמו  משים  שהיה  הקדוש.  רבו  וכמדבר של  כהפקר  עצמו  משים  שהיה  הקדוש.  רבו  של 
כאין  עצמו,  בעיני  ומבוטל  ובטל  ממש,  נברא  כל  כאין בפני  עצמו,  בעיני  ומבוטל  ובטל  ממש,  נברא  כל  בפני 

ואפס הגמור, לא יאומן כי יסופר!ואפס הגמור, לא יאומן כי יסופר!
שם  המקווה,  אל  ליווהו  קודש  שבת  בערב  אחת  שם פעם  המקווה,  אל  ליווהו  קודש  שבת  בערב  אחת  פעם 
והנה  כליו.  את  להניח  צנועה  פינה  איזו  הרבי  לו  והנה מצא  כליו.  את  להניח  צנועה  פינה  איזו  הרבי  לו  מצא 
מריר  ועצבני  כעוס  שהיה  אחד  אדם  המקווה  אל  מריר נכנס  ועצבני  כעוס  שהיה  אחד  אדם  המקווה  אל  נכנס 
שהרבי  משהבחין  ותלונות.  טענות  מלא  כולו  שהרבי ורוטן,  משהבחין  ותלונות.  טענות  מלא  כולו  ורוטן, 
כעסו  כל  את  להוציא  החליט  כאן,  נמצא  גם  כעסו הקדוש  כל  את  להוציא  החליט  כאן,  נמצא  גם  הקדוש 
אחרים  מאנשים  [כנראה  הרבי.  כנגד  דווקא  אחרים ומרירותו  מאנשים  [כנראה  הרבי.  כנגד  דווקא  ומרירותו 
אחת  מנה  כמידתו  לו  יתנו  שלא  מתגובתם,  אחת פחד  מנה  כמידתו  לו  יתנו  שלא  מתגובתם,  פחד 

החל  הוא  חשש...].  לא  הצדיק  הרבי  מן  אבל  החל אפיים...  הוא  חשש...].  לא  הצדיק  הרבי  מן  אבל  אפיים... 
דברים  מיני  כל  על  בושה,  שום  ללא  הרבי  על  דברים לצעוק  מיני  כל  על  בושה,  שום  ללא  הרבי  על  לצעוק 
שלא היה קשור אליהם כלל. – הרבי מצידו כמובן שתק שלא היה קשור אליהם כלל. – הרבי מצידו כמובן שתק 

והבליג, ולא ענה לאיש מאומה. והבליג, ולא ענה לאיש מאומה. 
אצל  התפעלות  שום  עושים  צעקותיו  שאין  אצל כראותו  התפעלות  שום  עושים  צעקותיו  שאין  כראותו 
לצעוק  שהחל  עד  ויותר,  יותר  הטונים  את  העלה  לצעוק הרבי,  שהחל  עד  ויותר,  יותר  הטונים  את  העלה  הרבי, 
כך  קשים,  בדברים  כנגדו  ולרטון  מאד,  רמות  כך בצעקות  קשים,  בדברים  כנגדו  ולרטון  מאד,  רמות  בצעקות 
זמן ארוך ברצף וללא הפסקה. הוא ביזה את הרבי ולגלג זמן ארוך ברצף וללא הפסקה. הוא ביזה את הרבי ולגלג 
כל  ולעיני  לאוזני  גנאי,  כינויי  מיני  כל  לו  והדביק  כל עליו,  ולעיני  לאוזני  גנאי,  כינויי  מיני  כל  לו  והדביק  עליו, 

האנשים, והלבין פניו ברבים.האנשים, והלבין פניו ברבים.
ואילו הרבי מצידו שותק ברוב שפלותו, אינו עונה מילה ואילו הרבי מצידו שותק ברוב שפלותו, אינו עונה מילה 
הפקר,  כמדבר  עצמו  השים  כך  כדי  עד  מילה.  הפקר, וחצי  כמדבר  עצמו  השים  כך  כדי  עד  מילה.  וחצי 
לחרפות  התייחסותו  וחוסר  תגובותיו  לפי  נראה  לחרפות שהיה  התייחסותו  וחוסר  תגובותיו  לפי  נראה  שהיה 
אליו  לא  כאילו  בצרורות,  כנגדו  הנשפכים  אליו ולגידופים  לא  כאילו  בצרורות,  כנגדו  הנשפכים  ולגידופים 
עלבון  שום  הרגיש  ולא  חש  ולא  כלל,  הדברים  עלבון מכוונים  שום  הרגיש  ולא  חש  ולא  כלל,  הדברים  מכוונים 

אישי כלל! אישי כלל! 
לאחר שיצא הרבי מן המקווה, בדרכו לביתו ביקש מרבי לאחר שיצא הרבי מן המקווה, בדרכו לביתו ביקש מרבי 
של  ביתו  אל  לגשת  בטובו  להואיל  הוא  יכול  אם  של אלי',  ביתו  אל  לגשת  בטובו  להואיל  הוא  יכול  אם  אלי', 
יהודי פלוני, שהיה אדם אמיד ובעל יכולת, ולבקש ממנו יהודי פלוני, שהיה אדם אמיד ובעל יכולת, ולבקש ממנו 
הלוואה של סכום כסף נכבד, היות וזקוק הוא בדחיפות הלוואה של סכום כסף נכבד, היות וזקוק הוא בדחיפות 

למעות, עוד בטרם תיכנס שבת מלכתא. למעות, עוד בטרם תיכנס שבת מלכתא. 
כחץ מקשת רץ רבי אלי' למלאות פקודת רבו ומשאלתו, כחץ מקשת רץ רבי אלי' למלאות פקודת רבו ומשאלתו, 
אותו אדם שהכיר וידע את טיבו של רבי שלומק'ה נענה אותו אדם שהכיר וידע את טיבו של רבי שלומק'ה נענה 

על אתר, והוציא את מלוא הסכום להלוואה.על אתר, והוציא את מלוא הסכום להלוואה.
לשמע  הופתע  בידו,  המעות  צרור  עם  אלי'  רבי  לשמע כשחזר  הופתע  בידו,  המעות  צרור  עם  אלי'  רבי  כשחזר 
בקשתו ופקודתו המוזרה של הרבי: לך נא אל ביתו של בקשתו ופקודתו המוזרה של הרבי: לך נא אל ביתו של 
אותו יהודי שצעק שם היום במקווה, ותן לו במתנה את אותו יהודי שצעק שם היום במקווה, ותן לו במתנה את 

מלוא הסכום שהשגת עתה! מלוא הסכום שהשגת עתה! 
מאמין  כשאינו  ומשתומם,  נדהם  כולו  עמד  אלי'  מאמין רבי  כשאינו  ומשתומם,  נדהם  כולו  עמד  אלי'  רבי 
היכן  עד  פליאה:  ברוב  הרבי  את  ושאל  אוזניו,  היכן למשמע  עד  פליאה:  ברוב  הרבי  את  ושאל  אוזניו,  למשמע 
שביזה  משום  אטו  המידות?  שבירת  של  הגבול  שביזה הוא  משום  אטו  המידות?  שבירת  של  הגבול  הוא 
וכעס על הרבי, מגיע לו עוד על כך מענק נכבד שכזה? וכעס על הרבי, מגיע לו עוד על כך מענק נכבד שכזה? 
הלא אין לרבי כעת אפילו ממה להחזיר את ההלוואה?! הלא אין לרבי כעת אפילו ממה להחזיר את ההלוואה?! 
אתה  שטיין! [צריך  פאר  דארפסט  בחיוך:  הרבי  לו  אתה ענה  שטיין! [צריך  פאר  דארפסט  בחיוך:  הרבי  לו  ענה 
ומתנהג  שבת  בערב  למקווה  בא  יהודי  כאשר  ומתנהג להבין],  שבת  בערב  למקווה  בא  יהודי  כאשר  להבין], 
ומרורות,  כעס  הקיטור  מלוא  ושופך  שכזאת,  ומרורות, בצורה  כעס  הקיטור  מלוא  ושופך  שכזאת,  בצורה 
היו  אילו  השבת...  צורכי  את  עדיין  לו  שאין  היו כנראה  אילו  השבת...  צורכי  את  עדיין  לו  שאין  כנראה 
על  וערוכים  סדורים  שבת,  צורכי  כל  לפניו  על מוכנים  וערוכים  סדורים  שבת,  צורכי  כל  לפניו  מוכנים 

מכונם, לא היה מתנהג כך...מכונם, לא היה מתנהג כך...
לא  שפלותו,  מידת  טיב  מגעת  היכן  עד  והתבונן,  עמוד 
נבכי  לעמקי  ונכנס  ירד  אלא  כלום,  ולא  כעס  שלא  רק 
דעתו  על  עלתה  ולא  לו,  חסר  מה  להבין  המגדפו,  נפש 

כלל לחשוב ממה שפגע בו אישית.כלל לחשוב ממה שפגע בו אישית.
[קונטרס "טיב המעשה" ח"ה עמו' כב][קונטרס "טיב המעשה" ח"ה עמו' כב]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
הרבי הזקן מגור, בעל "אמרי אמת" זצוק"להרבי הזקן מגור, בעל "אמרי אמת" זצוק"ל, היה כידוע , היה כידוע 
מיוחד בשמירת הזמן, כל רגעיו ודקותיו היו מחושבים מיוחד בשמירת הזמן, כל רגעיו ודקותיו היו מחושבים 
ומנוצלים בדקדוק עד מאוד. – אך יחד עם זאת מעולם ומנוצלים בדקדוק עד מאוד. – אך יחד עם זאת מעולם 
שהוא,  כל  לחץ  או  כעס  לידי  זו  הקפדה  מחמת  בא  שהוא, לא  כל  לחץ  או  כעס  לידי  זו  הקפדה  מחמת  בא  לא 
כפי שמצוי אצל הקפדנים. כי אם בהיפך הגמור, תמיד כפי שמצוי אצל הקפדנים. כי אם בהיפך הגמור, תמיד 
יכול  היה  וכידוע  הדעת.  ובמנוחת  הנפש  במנוחת  יכול היה  היה  וכידוע  הדעת.  ובמנוחת  הנפש  במנוחת  היה 
שלפני  אחרונים  ברגעים  ביותר  סבוכה  בסוגיא  שלפני לעסוק  אחרונים  ברגעים  ביותר  סבוכה  בסוגיא  לעסוק 
דקות  נשארו  שעדיין  הורה  השעון  באם  לדרך,  דקות יציאה  נשארו  שעדיין  הורה  השעון  באם  לדרך,  יציאה 

"ויחר ליעקב וירב בלבן וגו', מה פשעי ומה חטאתי וגו', "ויחר ליעקב וירב בלבן וגו', מה פשעי ומה חטאתי וגו', 
זה עשרים שנה אנכי עמך וגו'" זה עשרים שנה אנכי עמך וגו'"  (לא, לו) (לא, לו)

כשמו כן הואכשמו כן הוא
בביקורי בארץ ישראל עליתי לשפוך שיחי על קבר סבי בביקורי בארץ ישראל עליתי לשפוך שיחי על קבר סבי 
כי  נזכרתי  במצבתו  החקוק  שמו  את  בראותי  כי המנוח,  נזכרתי  במצבתו  החקוק  שמו  את  בראותי  המנוח, 
בעוד פחות משבוע יתקיים חתונת נכדו הקרוי על שמו, בעוד פחות משבוע יתקיים חתונת נכדו הקרוי על שמו, 
ואף  יפה  יעלה  שזיווגו  החתן  על  תפילה  הוספתי  ואף תיכף  יפה  יעלה  שזיווגו  החתן  על  תפילה  הוספתי  תיכף 

השארתי פתקא על מצבתו.השארתי פתקא על מצבתו.
אחר צאתי מבית החיים התקשרתי לדודי כדי לעדכנו כי אחר צאתי מבית החיים התקשרתי לדודי כדי לעדכנו כי 
הזכרתי את בנו החתן בציון הסבא. דודי  התרגש מאוד הזכרתי את בנו החתן בציון הסבא. דודי  התרגש מאוד 
הסבא  של  שמו  את  מאייתים  כיצד  קלטתי  אם  הסבא ושאל  של  שמו  את  מאייתים  כיצד  קלטתי  אם  ושאל 
הקידושין  מסדר  הרב  אצל  נמצא  בדיוק  שהוא  הקידושין מכיוון  מסדר  הרב  אצל  נמצא  בדיוק  שהוא  מכיוון 
החתן  שם  את  לרשום  כיצד  להחליט  מתקשים  החתן והם  שם  את  לרשום  כיצד  להחליט  מתקשים  והם 
בכתובה שכן ישנם מספר אופנים לכתוב את השם ולא בכתובה שכן ישנם מספר אופנים לכתוב את השם ולא 

הצליחו להכריע בעניין.הצליחו להכריע בעניין.
תיכף שלפתי מכיסי את המצלמה שלשמחתנו צילמתי תיכף שלפתי מכיסי את המצלמה שלשמחתנו צילמתי 
המדויק  הנוסח  את  בדיוק  לו  ואמרתי  המצבה  המדויק את  הנוסח  את  בדיוק  לו  ואמרתי  המצבה  את 
שהתכוונו  השם  בוודאות  שזהו  המצבה  על  שהתכוונו המופיע  השם  בוודאות  שזהו  המצבה  על  המופיע 
הדבר  ויהי  אבינו,  אברהם  של  לבריתו  החתן  הדבר בהכניסם  ויהי  אבינו,  אברהם  של  לבריתו  החתן  בהכניסם 

לפלא גדול.לפלא גדול.
בעל המעשה: א. צ. ט. בעל המעשה: א. צ. ט. 

כל מה דאבידכל מה דאביד
בבוקר ירדתי לרכבי עם כוס הקפה המהביל בידי בדרכי בבוקר ירדתי לרכבי עם כוס הקפה המהביל בידי בדרכי 
מחפש  הקפה  כוס  עם  כך  רכבי,  את  חיפשתי  מחפש לתפילה,  הקפה  כוס  עם  כך  רכבי,  את  חיפשתי  לתפילה, 
רכבו,  את  מחפש  הוא  שגם  שכן  עוד  מצאתי  הרכב  רכבו, את  את  מחפש  הוא  שגם  שכן  עוד  מצאתי  הרכב  את 
עד שהבנו כי מכת גניבות התרחשה באותו לילה ומספר עד שהבנו כי מכת גניבות התרחשה באותו לילה ומספר 

מכוניות נגנבו מהרחוב.מכוניות נגנבו מהרחוב.
לרכב היה ביטוח ב''ה אבל לתפילין שבדיוק באותו יום לרכב היה ביטוח ב''ה אבל לתפילין שבדיוק באותו יום 

השארתי ברכב לא היה חלופה.השארתי ברכב לא היה חלופה.
צעדתי לבית הכנסת משתדל לקיים את ההלכה להודות צעדתי לבית הכנסת משתדל לקיים את ההלכה להודות 
לה' שהכל לטובה...בבחינת  'כל מה דעביד רחמנא לטב לה' שהכל לטובה...בבחינת  'כל מה דעביד רחמנא לטב 
עביד'. בבית הכנסת חיפשתי מישהו שמניח תפילין של עביד'. בבית הכנסת חיפשתי מישהו שמניח תפילין של 
התפילין  היכן  התעניין  ששאלתי  הראשון  האדם  התפילין איטר,  היכן  התעניין  ששאלתי  הראשון  האדם  איטר, 
שלי, משהשבתי כי נגנבו התרגש ואמר כי יש לו תפילין שלי, משהשבתי כי נגנבו התרגש ואמר כי יש לו תפילין 
של איטר מהודרות עבורי במתנה, והגיש לי סט תפילין של איטר מהודרות עבורי במתנה, והגיש לי סט תפילין 

חדשות לחלוטין.חדשות לחלוטין.
ואז  ומהיכן?  במתנה  פתאום  ומה  קורה  מה  הבנתי  ואז לא  ומהיכן?  במתנה  פתאום  ומה  קורה  מה  הבנתי  לא 
מתחזקים  חבר'ה  עם  עובד  :"אני  בהתרגשות  לי  מתחזקים סיפר  חבר'ה  עם  עובד  :"אני  בהתרגשות  לי  סיפר 
לסט  עבורו  ודאגתי  מצוות  לגיל  הגיע  מהבחורים  לסט ואחד  עבורו  ודאגתי  מצוות  לגיל  הגיע  מהבחורים  ואחד 
תפילין מהודרות. אתמול התקשרתי לבחור להודיעו כי תפילין מהודרות. אתמול התקשרתי לבחור להודיעו כי 
יש בידי תפילין עבורו .השיב הבחור במבוכה שאבא שלו יש בידי תפילין עבורו .השיב הבחור במבוכה שאבא שלו 

בדיוק קנה לו תפילין ללא ידיעתו...בדיוק קנה לו תפילין ללא ידיעתו...
כיוון  הללו  התפילין  עם  אעשה  מה  ידעתי  לא  כיוון ועכשיו  הללו  התפילין  עם  אעשה  מה  ידעתי  לא  ועכשיו 
ביד  להנחה  מיועד  וזה  בשמאל  מניחים  האנשים  ביד שרוב  להנחה  מיועד  וזה  בשמאל  מניחים  האנשים  שרוב 
והוא  לתורם  אספר  הסיפור...   את  הבנתי  עתה  והוא ימין  לתורם  אספר  הסיפור...   את  הבנתי  עתה  ימין 

בודאי יתרגש וישמח מאוד על המצוה"!!!בודאי יתרגש וישמח מאוד על המצוה"!!!

בעל המעשה: ש.ח. י. בעל המעשה: ש.ח. י. 

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
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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מספר...מספר...
הרכבת  שנכנסה  ברגע  בדיוק  הרכבת  לתחנת  הגיע  הרכבת פעם  שנכנסה  ברגע  בדיוק  הרכבת  לתחנת  הגיע  פעם 
לו,  השמור  הקרון  אל  היישר  עלה  ובהגיעו  הרציף,  לו, אל  השמור  הקרון  אל  היישר  עלה  ובהגיעו  הרציף,  אל 
התיישב על מקומו ופתח את ספרו, שסגר זה עתה כשירד התיישב על מקומו ופתח את ספרו, שסגר זה עתה כשירד 

מן העגלה שהובילה אותו אל הרציף...מן העגלה שהובילה אותו אל הרציף...
ופנה  'ֶיֶקה',  יהודי   – אחד  'דייטש'  ברכבת  שם  בו  ופנה פגש  'ֶיֶקה',  יהודי   – אחד  'דייטש'  ברכבת  שם  בו  פגש 
אליו בשאלתו: עליכם אומרים שאתם מקפידים בזמנים? אליו בשאלתו: עליכם אומרים שאתם מקפידים בזמנים? 
ואתם  מראש!  שעה  כחצי  בתחנה  פה  יושב  כבר  אני  ואתם הנה  מראש!  שעה  כחצי  בתחנה  פה  יושב  כבר  אני  הנה 
ממש  הרכבת  את  ותופסים  אחרון,  ברגע  בקושי  ממש מגיעים  הרכבת  את  ותופסים  אחרון,  ברגע  בקושי  מגיעים 

לפני שריקת היציאה לדרך!?...לפני שריקת היציאה לדרך!?...
ה'ֶיֶקה'  במטותא,  בידך!  טעות  אמת:  האמרי  לו  ה'ֶיֶקה' ענה  במטותא,  בידך!  טעות  אמת:  האמרי  לו  ענה 
האמיתי אינו זה שמבזבז חצי שעה יקרה מפז על המתנת האמיתי אינו זה שמבזבז חצי שעה יקרה מפז על המתנת 

שווא, אלא זה שמגיע בדיוק ברגע הנכון...שווא, אלא זה שמגיע בדיוק ברגע הנכון...
והיה  מסוים,  במקום  שעיכבוהו  אחרת  פעם  קרה  והיה והנה  מסוים,  במקום  שעיכבוהו  אחרת  פעם  קרה  והנה 
והנאמן  המסור  הגבאי  מה.  זמן  ולהמתין  לעמוד  והנאמן מוכרח  המסור  הגבאי  מה.  זמן  ולהמתין  לעמוד  מוכרח 
שהיה עמו לא ידע את נפשו, ביודעו עד כמה הזמן חשוב שהיה עמו לא ידע את נפשו, ביודעו עד כמה הזמן חשוב 
הפסד  הוא  שעובר  רגע  וכל  הרבי,  אצל  במאוד  הפסד ומוערך  הוא  שעובר  רגע  וכל  הרבי,  אצל  במאוד  ומוערך 
את  לשנות  כלום  לעשות  ניתן  היה  לא  אך  מלא!  את עולם  לשנות  כלום  לעשות  ניתן  היה  לא  אך  מלא!  עולם 

המצב, ונאלצו כך לעמוד ולהמתין. המצב, ונאלצו כך לעמוד ולהמתין. 
פנה הגבאי אל הרבי בתחושת אין אונים קשה: "און וואס פנה הגבאי אל הרבי בתחושת אין אונים קשה: "און וואס 
שום  כשאין  עכשיו?],  עושים  [ומה  יעצט?"  מען  שום טוט  כשאין  עכשיו?],  עושים  [ומה  יעצט?"  מען  טוט 
על  אמת  האמרי  לו  ענה  להמתין...  אם  כי  לפנינו  על ברירה  אמת  האמרי  לו  ענה  להמתין...  אם  כי  לפנינו  ברירה 
מידת  אויף  ארבעט-מען  "יעצט  הפקחי:  בחיוכו  מידת אתר,  אויף  ארבעט-מען  "יעצט  הפקחי:  בחיוכו  אתר, 
הסבלנות! [כעת עובדים על מידת הסבלנות...] הסבלנות! [כעת עובדים על מידת הסבלנות...] מעביר על מעביר על 

מידותיו!". מידותיו!". 
[טיב השידוכין, שער הבית פ"ג, מנוחת הנפש ושבירת מידת הכעס, אות ד][טיב השידוכין, שער הבית פ"ג, מנוחת הנפש ושבירת מידת הכעס, אות ד]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
המשגיח  המשגיח   זצ"ל,  לייבוביץ  ירוחם  רבי  זצ"ל,מרן  לייבוביץ  ירוחם  רבי  מרן  הצדק  הצדק הגאון  הגאון 
דישיבת דישיבת מירמיר, ישב פעם עם , ישב פעם עם מרן החפץ חיים זצוק"ל מרן החפץ חיים זצוק"ל בביתו, בביתו, 
ובתוך כדי שיחתם בדבר הלכה סבוכה נכנסו ילדים קטנים ובתוך כדי שיחתם בדבר הלכה סבוכה נכנסו ילדים קטנים 
אל החדר והשתובבו כדרכם. גער בהם החפץ חיים בכעס אל החדר והשתובבו כדרכם. גער בהם החפץ חיים בכעס 
נפנה  ומיד  ותיכף  בלימודם,  להם  יפריעו  ולא  מפה  נפנה שילכו  ומיד  ותיכף  בלימודם,  להם  יפריעו  ולא  מפה  שילכו 

לדבר עם רבי ירוחם בישוב הדעת נפלא.לדבר עם רבי ירוחם בישוב הדעת נפלא.
שאלו רבי ירוחם, איך מתהפכים מרגע לרגע מקצה לקצה?שאלו רבי ירוחם, איך מתהפכים מרגע לרגע מקצה לקצה?
ענה החפץ חיים: הקב"ה ברא את מידת הכעס, ומי שיודע ענה החפץ חיים: הקב"ה ברא את מידת הכעס, ומי שיודע 
מתי וכיצד להשתמש בה, מותר לו לכעוס. אך מי שכועס מתי וכיצד להשתמש בה, מותר לו לכעוס. אך מי שכועס 
ואינו נרגע מיד לאחר הכעס, כנראה שאינו משתמש נכון ואינו נרגע מיד לאחר הכעס, כנראה שאינו משתמש נכון 

במידה זו, ולו אסור להשתמש בכעס...במידה זו, ולו אסור להשתמש בכעס...
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 2121]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בשעה מאוחרת חזר פעם בשעה מאוחרת חזר פעם הגה"צ רבי יצחק דוד גוטפראב הגה"צ רבי יצחק דוד גוטפראב 
זצ"ל,זצ"ל, מזקני נקיי הדעת שבירושלים ת"ו, לשכונתו בחצר  מזקני נקיי הדעת שבירושלים ת"ו, לשכונתו בחצר 
בתי אונגאריןבתי אונגארין יע"א. אך בטרם נכנס לביתו נקש בדלתו של  יע"א. אך בטרם נכנס לביתו נקש בדלתו של 
השכן, שהיה ידידו בלב ונפש, וביקש 'כוס קפה' עם עוגיה השכן, שהיה ידידו בלב ונפש, וביקש 'כוס קפה' עם עוגיה 

קטנה... קטנה... 
לפניו  להגיש  ורץ  בחלקו,  שנפלה  הזכות  על  שמח  לפניו השכן  להגיש  ורץ  בחלקו,  שנפלה  הזכות  על  שמח  השכן 
ראה  מה  השכן  שאלו  ושתה,  שאכל  לאחר  מבוקשו.  ראה את  מה  השכן  שאלו  ושתה,  שאכל  לאחר  מבוקשו.  את 

על ככה? הרי ביתו כאן בחצר!על ככה? הרי ביתו כאן בחצר!
הרמב"םהרמב"ם, ,  ספר  את  לפניו  להביא  דוד  יצחק  ר'  ספר ביקש  את  לפניו  להביא  דוד  יצחק  ר'  ביקש 
שפסק  מה  לפניו  והראה  שפסק   מה  לפניו  והראה  הי"ט)  הי"ט)(פט"ו  (פט"ו  אישות  בהלכות  אישות ופתח  בהלכות  ופתח 
את  מכבד  אדם  שיהיה  חכמים  צוו  "וכן  וז"ל:  את הרמב"ם,  מכבד  אדם  שיהיה  חכמים  צוו  "וכן  וז"ל:  הרמב"ם, 
אשתו וכו', ולא יטיל עליה אימה יתירה, אשתו וכו', ולא יטיל עליה אימה יתירה, ויהיה דיבורו עמה ויהיה דיבורו עמה 

בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגזבנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז" עכ"ל הזהב." עכ"ל הזהב.
בשעת  מביתי  היום  יצאתי  דוד,  יצחק  ר'  מסביר  בשעת והנה,  מביתי  היום  יצאתי  דוד,  יצחק  ר'  מסביר  והנה, 
שאם  חוששני  לפי,  אוכל  בא  לא  ומאז  מוקדמת,  שאם בוקר  חוששני  לפי,  אוכל  בא  לא  ומאז  מוקדמת,  בוקר 
אכנס הביתה רעב וצמא עלול אני להיכשל חלילה במידת אכנס הביתה רעב וצמא עלול אני להיכשל חלילה במידת 
לאכול  לביתי  אכנס  בטרם  ביקשתיך  לפיכך  לאכול הכעס...  לביתי  אכנס  בטרם  ביקשתיך  לפיכך  הכעס... 
משהו, כדי להשקיט את רעבוני, וכך אכנס לביתי במנוחה משהו, כדי להשקיט את רעבוני, וכך אכנס לביתי במנוחה 

והשקט!והשקט!
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 500060500060]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
כ"ק בעל הפני מנחם מגור זצוק"לכ"ק בעל הפני מנחם מגור זצוק"ל שאל פעם חסיד אחד,  שאל פעם חסיד אחד, 
זרה".  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  "כל  רז"ל:  אמרו  זרה". מדוע  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  "כל  רז"ל:  אמרו  מדוע 
להגר"י  הש"ס  להגר"י גליוני  הש"ס  גליוני  עיין  עיין   ג)  ב,  ג)(דעות  ב,  (דעות  רמב"םרמב"ם  כז:)  כז:)(ח"א  (ח"א  [זוה"קזוה"ק 

ענגיל זצ"לענגיל זצ"ל (שבת קה:)(שבת קה:) משו"ת  משו"ת יד אליעזריד אליעזר ע"ש]. ע"ש].
ענה הלה כל מיני תירוצים, והסברים שונים בטעם הדמיון ענה הלה כל מיני תירוצים, והסברים שונים בטעם הדמיון 

שביניהם. שביניהם. 
אותה  מפיקים  ששניהם  הוא  בזה  ההסבר  הרבי,  לו  אותה אמר  מפיקים  ששניהם  הוא  בזה  ההסבר  הרבי,  לו  אמר 
תועלת... כמו שאמרו חז"ל תועלת... כמו שאמרו חז"ל (קדושין מ:)(קדושין מ:) רגזן לא עלתה בידו  רגזן לא עלתה בידו 
כלום  עלתה  לא  זרה  לעבודה  העובד  וכן  רגזנותו...  כלום אלא  עלתה  לא  זרה  לעבודה  העובד  וכן  רגזנותו...  אלא 

בידו ודו"ק.בידו ודו"ק.
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 131031131031]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
הלווה הלווה  זצוק"ל  מקלם  הסבא  זצוק"ל הגה"צ  מקלם  הסבא  הגה"צ  של  מתלמידיו  של אחד  מתלמידיו  אחד 
עת הפירעון הכחיש הלה הכל וטען  לחבירו, ובהגיע  כסף לחבירו, ובהגיע עת הפירעון הכחיש הלה הכל וטען כסף 
להד"ם. בלהט הוויכוח ביניהם קפץ הבחור ואמר: להד"ם. בלהט הוויכוח ביניהם קפץ הבחור ואמר: מוכן אני מוכן אני 

להישבע לך על כך!להישבע לך על כך!
הסבא ששמע את דבריו כעס על אותו תלמיד, והעמידו על הסבא ששמע את דבריו כעס על אותו תלמיד, והעמידו על 
להתבטאות  תורה  לבן  ראוי  ואין  השבועה,  איסור  להתבטאות חומרת  תורה  לבן  ראוי  ואין  השבועה,  איסור  חומרת 

כך!כך!
לאחר כמה שבועות קרא הסבא לאותו בחור, ופייס אותו לאחר כמה שבועות קרא הסבא לאותו בחור, ופייס אותו 

על מה שכעס עליו באותו מעמד...על מה שכעס עליו באותו מעמד...
שאלו הבחור, מה קרה עתה שמבקש לפייסו על כך. שאלו הבחור, מה קרה עתה שמבקש לפייסו על כך. 

מיראת  נובע  עליך  שכעסי  חשבתי  מתחילה  הסבא,  מיראת אמר  נובע  עליך  שכעסי  חשבתי  מתחילה  הסבא,  אמר 
שמים, מחמת חומר איסור השבועה. אך זה היום שמעתי שמים, מחמת חומר איסור השבועה. אך זה היום שמעתי 
ולא  כך...  כל  עליו  כעסתי  ולא  כן  שהתבטא  אחר  ולא אדם  כך...  כל  עליו  כעסתי  ולא  כן  שהתבטא  אחר  אדם 
לפני  עליך  שצעקותיי  סימן  זה  הרי  כן  אם  לפני הזדעזעתי...  עליך  שצעקותיי  סימן  זה  הרי  כן  אם  הזדעזעתי... 
מספר שבועות לא היו כעס דקדושה בשלמות... חוששני מספר שבועות לא היו כעס דקדושה בשלמות... חוששני 
צורך  וחשתי  המגונה...  הכעס  מן  מעט  בו  התערב  צורך שמא  וחשתי  המגונה...  הכעס  מן  מעט  בו  התערב  שמא 

לפייס אותך על כך!לפייס אותך על כך!
[מתוך שיחה מיוחדת בגנות מידת הכעס]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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