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המצוות ושכרןהמצוות ושכרן
מלך אחד שכר פועלים הרבה והיה שם פועל מלך אחד שכר פועלים הרבה והיה שם פועל 
ימים  במלאכתו  שהרבה  ומיוחד  יחיד  ימים אחד  במלאכתו  שהרבה  ומיוחד  יחיד  אחד 
רבים יתר על שאר הפועלים, לימים נכנסו כל רבים יתר על שאר הפועלים, לימים נכנסו כל 
הפועלים ליטול שכרם מעת המלך, נכנס גם הפועלים ליטול שכרם מעת המלך, נכנס גם 
ֶאָפֶנה  עוד  המלך  לו  אמר  עמהם,  פועל  ֶאָפֶנה אותו  עוד  המלך  לו  אמר  עמהם,  פועל  אותו 
מלאכה  עמי  עשו  הללו  הפועלים  כל  מלאכה לך,  עמי  עשו  הללו  הפועלים  כל  לך, 
המועט  שכרם  מיד  להם  נותן  ואני  המועט מועטת  שכרם  מיד  להם  נותן  ואני  מועטת 

אבל אתה חשבון רב אני עתיד לחשב עמך. אבל אתה חשבון רב אני עתיד לחשב עמך. 
של  שכרם  על  ז''ל  חכמינו  המשילו  זה  של משל  שכרם  על  ז''ל  חכמינו  המשילו  זה  משל 
הזה  בעולם  ישראל  כי  לבוא,  לעתיד  הזה ישראל  בעולם  ישראל  כי  לבוא,  לעתיד  ישראל 
והקב''ה  המקום,  מלפני  שכרם  והקב''ה מבקשים  המקום,  מלפני  שכרם  מבקשים 
משיב להם לישראל: ָבַני, אומות העולם הללו משיב להם לישראל: ָבַני, אומות העולם הללו 
עשו עמי מלאכה מועטת, ואני נותן להם שכר עשו עמי מלאכה מועטת, ואני נותן להם שכר 
מועט, אבל אתם חשבון רב אני עתיד לחשב מועט, אבל אתם חשבון רב אני עתיד לחשב 

עמכם. עמכם. 
על פי משל זה ביארו חכמינו ז''ל את הברכה על פי משל זה ביארו חכמינו ז''ל את הברכה 
אליכם'  'ופניתי  בפרשתינו  האמורה  אליכם' לישראל  'ופניתי  בפרשתינו  האמורה  לישראל 
מכל  ֶאתַפֶנה  עוד  לישראל  אומר  מכל שהקב''ה  ֶאתַפֶנה  עוד  לישראל  אומר  שהקב''ה 

עסקי עם האומות כדי לשלם שכרכם.עסקי עם האומות כדי לשלם שכרכם.
להאומה  גדול  חיזוק  הם  אלו  להאומה דברים  גדול  חיזוק  הם  אלו  דברים 
הישראלית, אשר רואים הם כי אומות העולם הישראלית, אשר רואים הם כי אומות העולם 
זוכים  מהוגנים,  אינם  מעשיהם  שרוב  אף  זוכים על  מהוגנים,  אינם  מעשיהם  שרוב  אף  על 
אשר  הם  ואילו  הזה,  עולם  תענוגי  לכל  אשר הם  הם  ואילו  הזה,  עולם  תענוגי  לכל  הם 
הוא  מעשיהם  וכל  קונם  רצון  לעשות  הוא נצטוו  מעשיהם  וכל  קונם  רצון  לעשות  נצטוו 
הם  נמצאים  כן  פי  על  אף  ה',  תורת  פי  הם על  נמצאים  כן  פי  על  אף  ה',  תורת  פי  על 
וזו  תורה  זו  וכי  המר,  בגלותם  שפל  וזו במצב  תורה  זו  וכי  המר,  בגלותם  שפל  במצב 

שכרה?שכרה?
שהוא  הזה  הטוב  כל  דבר  של  לאמיתו  שהוא אבל  הזה  הטוב  כל  דבר  של  לאמיתו  אבל 
מנת חלקם של האומות אינו אלא בגדר 'שכר מנת חלקם של האומות אינו אלא בגדר 'שכר 
עושים  הטובים,  מעשיהם  מעט  על  עושים מועט'.  הטובים,  מעשיהם  מעט  על  מועט'. 
שכר  עליהם  ומשלמים  ומהיר,  קל  שכר חשבון  עליהם  ומשלמים  ומהיר,  קל  חשבון 
מועט, ולכן היכולת לשלם על כך בעולם הזה, מועט, ולכן היכולת לשלם על כך בעולם הזה, 
אך לא כן האומה הישראלית, אשר שכרם רב אך לא כן האומה הישראלית, אשר שכרם רב 
כך  על  לשלם  היכולת  אין  שכן  וכיון  כך ועצום  על  לשלם  היכולת  אין  שכן  וכיון  ועצום 
'שכר  ז''ל  חכמינו  שאמרו  כמו  הזה,  'שכר בעולם  ז''ל  חכמינו  שאמרו  כמו  הזה,  בעולם 
הספרים  וביארו  ליכא',  עלמא  בהאי  הספרים מצוה  וביארו  ליכא',  עלמא  בהאי  מצוה 
העולם  שכל  בזה  לומר  שכיוונו  העולם הקדושים  שכל  בזה  לומר  שכיוונו  הקדושים 
כולו אינו שוה אפילו לשכר מצוה אחת, לכן כולו אינו שוה אפילו לשכר מצוה אחת, לכן 
עליהם להמתין עד שתתעלה נשמתם ויכנסו עליהם להמתין עד שתתעלה נשמתם ויכנסו 
שם  אשר  עולם,  של  מלכו  של  גנזיו  שם לבית  אשר  עולם,  של  מלכו  של  גנזיו  לבית 

באוצר המלך יכולים הם לבוא על שכרם.באוצר המלך יכולים הם לבוא על שכרם.

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

בפרשה זו מעידה התורה שאם יקבלו בני ישראל עול מצוותיה ויקיימו אותה בפרשה זו מעידה התורה שאם יקבלו בני ישראל עול מצוותיה ויקיימו אותה 
כרצון האדון המצווה עליהם, אז נזכה בזכותם לברכת ה' במדה גדושה, ובכלל כרצון האדון המצווה עליהם, אז נזכה בזכותם לברכת ה' במדה גדושה, ובכלל 
ח''ו  באם  זאת  לעומת  אך  הטבע,  מעל  שהינם  לטובות  גם  נזכה  הטוב  ח''ו כל  באם  זאת  לעומת  אך  הטבע,  מעל  שהינם  לטובות  גם  נזכה  הטוב  כל 
כל  אשר  משונות  צרות  עליהם  תבוא  אז  כי  התורה,  בדרכי  ישראל  ילכו  כל לא  אשר  משונות  צרות  עליהם  תבוא  אז  כי  התורה,  בדרכי  ישראל  ילכו  לא 
המתבונן בהם יווכח שעל פי דרכי הטבע כמעט ולא שייך להחזיק מעמד בהם. המתבונן בהם יווכח שעל פי דרכי הטבע כמעט ולא שייך להחזיק מעמד בהם. 
הימים,  באלו  זו  בפרשה  קוראים  שיהיו  העליונה  ההשגחה  סיבבה  בכדי  הימים, ולא  באלו  זו  בפרשה  קוראים  שיהיו  העליונה  ההשגחה  סיבבה  בכדי  ולא 
שהרי עומדים אנו בימי הספירה בשבוע המכוון לספירת הוד שעליהם איתא שהרי עומדים אנו בימי הספירה בשבוע המכוון לספירת הוד שעליהם איתא 
בזוהר הק' 'תערין פתיחין', שערי שמים פתוחים הם באלו הימים לכל החפץ בזוהר הק' 'תערין פתיחין', שערי שמים פתוחים הם באלו הימים לכל החפץ 
שינצלו  ישראל  בני  את  לזרז  ובכדי  לאורה,  ולזכות  ה'  בתורת  ולהחזיק  את בני ישראל שינצלו לבוא  לזרז  ה' ולזכות לאורה, ובכדי  לבוא ולהחזיק בתורת 

סגולת אלו הימים בכדי לקבל עליהם עול תורה קוראים אנו פרשה זו. סגולת אלו הימים בכדי לקבל עליהם עול תורה קוראים אנו פרשה זו. 
בספרים  רבות  המוזכר  את  נקדים  הרחבה  ביתר  זה  ענין  לבאר  בספרים ובכדי  רבות  המוזכר  את  נקדים  הרחבה  ביתר  זה  ענין  לבאר  ובכדי 
הקדושים, שבכל חג מתעורר מחדש הארה הראשונה שעל ידה זכו ישראל הקדושים, שבכל חג מתעורר מחדש הארה הראשונה שעל ידה זכו ישראל 
לזה החג, בחג הפסח מתעורר הארת יציאת מצרים, ומכוחה מתעוררים בכל לזה החג, בחג הפסח מתעורר הארת יציאת מצרים, ומכוחה מתעוררים בכל 
שנה נשמות נפולות להתעלות מחיק הקליפות לצור מחצבתם, וכן גם בחג שנה נשמות נפולות להתעלות מחיק הקליפות לצור מחצבתם, וכן גם בחג 
השבועות מתעורר הארת מתן תורה, ומכוח אותה הארה מתעוררים נשמות השבועות מתעורר הארת מתן תורה, ומכוח אותה הארה מתעוררים נשמות 
ישראל לקבל את התורה מחדש, ומאחר שבכל שנה מתעורר בחינת קבלת ישראל לקבל את התורה מחדש, ומאחר שבכל שנה מתעורר בחינת קבלת 
התורה מחדש, בהכרח שכל מה שהיה באותה שעה חוזר ונשנה מידי שנה. התורה מחדש, בהכרח שכל מה שהיה באותה שעה חוזר ונשנה מידי שנה. 

בתחתית  ויתיצבו  בתחתית   ויתיצבו  יז)  יט,  יז)(שמות  יט,  (שמות  הכתוב  מאמר  על  הכתוב   מאמר  על  פח.)  פח.)(שבת  (שבת  בגמרא  איתא  בגמרא והנה  איתא  והנה 
הוא  ברוך  הקדוש  שכפה  מלמד  חסא:  בר  חמא  בר  אבדימי  רב  אמר  הוא ההר,  ברוך  הקדוש  שכפה  מלמד  חסא:  בר  חמא  בר  אבדימי  רב  אמר  ההר, 
עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם 
לאו - שם תהא קבורתכם, עכ''ל הגמ'. וביארו בספרים הקדושים טעם לכפיה לאו - שם תהא קבורתכם, עכ''ל הגמ'. וביארו בספרים הקדושים טעם לכפיה 
זו, אחר שבני ישראל כבר הקדימו נעשה לנשמע, והודיעו שעז רצונם לקבל זו, אחר שבני ישראל כבר הקדימו נעשה לנשמע, והודיעו שעז רצונם לקבל 
התורה  את  לקבל  חפצו  שישראל  אף  על  דבר  של  לאמיתו  אך  התורה,  התורה את  את  לקבל  חפצו  שישראל  אף  על  דבר  של  לאמיתו  אך  התורה,  את 
חששו שמא לא יהיה ביכולתם לעמוד בה, ואם כן אולי עדיף לסוג אחור ולא חששו שמא לא יהיה ביכולתם לעמוד בה, ואם כן אולי עדיף לסוג אחור ולא 
לקבל עליהם זה העול, על אף רצונם העז לקבלה, ובכדי לבטל אותה מניעה לקבל עליהם זה העול, על אף רצונם העז לקבלה, ובכדי לבטל אותה מניעה 
שהיה מעורר בהם יראה, היו הם בעצמם חפצים שתהיה הקבלה גם בכפיה שהיה מעורר בהם יראה, היו הם בעצמם חפצים שתהיה הקבלה גם בכפיה 

ושוב לא יהיה הדבר תלוי ברצונם, ויתקיים רצונם בקבלת התורה.ושוב לא יהיה הדבר תלוי ברצונם, ויתקיים רצונם בקבלת התורה.
והנה שכפי האמור מתעורר הארת קבלת התורה מידי שנה, הרי כשם שבעת והנה שכפי האמור מתעורר הארת קבלת התורה מידי שנה, הרי כשם שבעת 
קבלת התורה לראשונה נתעורר בישראל אותה יראה שמא לא יהיו יכולים קבלת התורה לראשונה נתעורר בישראל אותה יראה שמא לא יהיו יכולים 
לעמוד בה, כמו כן גם בכל שנה מתעורר יראה זו, ויש צורך לעורר בחינה זו לעמוד בה, כמו כן גם בכל שנה מתעורר יראה זו, ויש צורך לעורר בחינה זו 
של כפה עליהם הר כגיגית בכדי לבטל עצת היצר החפץ להפר רצון האדם של כפה עליהם הר כגיגית בכדי לבטל עצת היצר החפץ להפר רצון האדם 
כגיגית,  הר  עליהם  כפה  של  הבחינה  היא  זו  וקריאה  התורה,  את  כגיגית, מלקבל  הר  עליהם  כפה  של  הבחינה  היא  זו  וקריאה  התורה,  את  מלקבל 
ומכוח קריאה זו רואה האדם שאין מנוס מלקבל את התורה, ומה טוב יהיה ומכוח קריאה זו רואה האדם שאין מנוס מלקבל את התורה, ומה טוב יהיה 
חלקו אם אכן יקבל עליו עול תורה, ואו לו ולנפשו אם ח''ו יחפוץ אחרת ר''ל. חלקו אם אכן יקבל עליו עול תורה, ואו לו ולנפשו אם ח''ו יחפוץ אחרת ר''ל. 
האדם  את  לעורר  באה  זו  שקריאה  הקדושים,  בספרים  איתא  זאת  כל  האדם מלבד  את  לעורר  באה  זו  שקריאה  הקדושים,  בספרים  איתא  זאת  כל  מלבד 
לתשובה טרם בא מועד קבלת התורה, בכדי להכשיר את עצמו שאכן יהיה כלי לתשובה טרם בא מועד קבלת התורה, בכדי להכשיר את עצמו שאכן יהיה כלי 
מחזיק ברכה, ויהיה ראוי לקבל את התורה הקדושה, ותורף לשונם הוא, ששני מחזיק ברכה, ויהיה ראוי לקבל את התורה הקדושה, ותורף לשונם הוא, ששני 
פעמים בשנה קוראים אנו קללות שבתורה, פעם הא' הוא טרם בוא יום קבלת פעמים בשנה קוראים אנו קללות שבתורה, פעם הא' הוא טרם בוא יום קבלת 
התורה, והפעם הב' הוא טרם בוא יום הרת עולם, והסיבה לכך כי בשני זמנים התורה, והפעם הב' הוא טרם בוא יום הרת עולם, והסיבה לכך כי בשני זמנים 
אלו מוטל על האדם להתעורר לתשובה, כי שני אלו נקראים ימי דין בהם דנים אלו מוטל על האדם להתעורר לתשובה, כי שני אלו נקראים ימי דין בהם דנים 
הקצבה  קוצבים  השנה  ראש  בימי  מעשיו,  לפי  קצבה  לו  וקוצבים  האדם  הקצבה את  קוצבים  השנה  ראש  בימי  מעשיו,  לפי  קצבה  לו  וקוצבים  האדם  את 

הגשמית, דהיינו כמה יהיו רווחיו וכמה הוצאותיו, וביום חג מתן תורה קוצבים לו הגשמית, דהיינו כמה יהיו רווחיו וכמה הוצאותיו, וביום חג מתן תורה קוצבים לו 
לאדם הקצבה הרוחנית דהיינו קצבת חיות הנפש ושעשועו מהדברים הרוחניים. לאדם הקצבה הרוחנית דהיינו קצבת חיות הנפש ושעשועו מהדברים הרוחניים. 
לומר,  זיע"א  ממעזבוז'  ברוך  רבי  הרה''ק  נוהג  היה  הדברים  אלו  יסוד  לומר, ועל  זיע"א  ממעזבוז'  ברוך  רבי  הרה''ק  נוהג  היה  הדברים  אלו  יסוד  ועל 
הדין  מיום  שמתיירא  כמו  הכיפורים  ויום  השנה  מראש  מתיירא  הוא  הדין שאין  מיום  שמתיירא  כמו  הכיפורים  ויום  השנה  מראש  מתיירא  הוא  שאין 
של יום טוב שבועות, כי כאמור בראש השנה ויום הכיפורים דנים אותנו על של יום טוב שבועות, כי כאמור בראש השנה ויום הכיפורים דנים אותנו על 
גשמיות, ובסך הכל מדובר על חלת לחם פחות או יותר.גשמיות, ובסך הכל מדובר על חלת לחם פחות או יותר. [א קויליטש ארויף אדער  [א קויליטש ארויף אדער 
על  אותנו  דנים  שבועות  הקדוש  טוב  יום  של  הדין  יום  אולם  על ,  יום טוב הקדוש שבועות דנים אותנו  של  יום הדין  אראפ], אולם  קויליטש  אראפ]א  א קויליטש 

חלחלה  בו  המעורר  והיא  בעולמו,  האדם  תכלית  על  והיינו  הרוחניים  חלחלה חיינו  בו  המעורר  והיא  בעולמו,  האדם  תכלית  על  והיינו  הרוחניים  חיינו 
של ממש, שמה ינכו לו מזה החיות שמשמעותו הרחקה מבורא עולם ח''ו. של ממש, שמה ינכו לו מזה החיות שמשמעותו הרחקה מבורא עולם ח''ו. 

לאור אלו הדברים ראוי לאדם באלו הימים לפשפש במעשיו ולשוב על עונותיו לאור אלו הדברים ראוי לאדם באלו הימים לפשפש במעשיו ולשוב על עונותיו 
ממש כמו טרם בוא יום הדין של ראש השנה. ממש כמו טרם בוא יום הדין של ראש השנה. 

וכיון שבענין התעוררות לתשובה עסקינין הכא, ובכדי לזרז את הלבבות וכיון שבענין התעוררות לתשובה עסקינין הכא, ובכדי לזרז את הלבבות 
לתשובה אספר לפניכם עובדא ממרן בעל הבית ישראל מגור זצ''ל, איך לתשובה אספר לפניכם עובדא ממרן בעל הבית ישראל מגור זצ''ל, איך 

שהטיב להגדיר את ידו הפתוחה של הקב''ה לקבל שבים. שהטיב להגדיר את ידו הפתוחה של הקב''ה לקבל שבים. 
בישיבת שפת אמת שבירושלים למד בחור אחד מארצות הברית, לימים היה בישיבת שפת אמת שבירושלים למד בחור אחד מארצות הברית, לימים היה 
עליו לשוב לארץ מולדתו, והשעה שבה אמור היה להופיע בשדה התעופה עליו לשוב לארץ מולדתו, והשעה שבה אמור היה להופיע בשדה התעופה 
בזו  לנפשו  תנומה  מלתת  הבחור  חשש  שכן  כיון  הבוקר,  לאור  סמוך  בזו היה  לנפשו  תנומה  מלתת  הבחור  חשש  שכן  כיון  הבוקר,  לאור  סמוך  היה 
כל  ער  שנשאר  אומר  וגמר  הטיסה,  את  יאחר  שנתו  מתוך  שמא  כי  כל הלילה,  ער  שנשאר  אומר  וגמר  הטיסה,  את  יאחר  שנתו  מתוך  שמא  כי  הלילה, 
הלילה, מכיוון שכן עלה בדעתו לנצל את הלילה בהליכה אל הכותל המערבי הלילה, מכיוון שכן עלה בדעתו לנצל את הלילה בהליכה אל הכותל המערבי 
טרם עוזב הוא את עיר וארץ הקדושה, ואכן ממחשבה למעשה קם ונדד רגלי טרם עוזב הוא את עיר וארץ הקדושה, ואכן ממחשבה למעשה קם ונדד רגלי 

עד עבר מקום השראת השכינה להתרפק על אבניה הקדושים. עד עבר מקום השראת השכינה להתרפק על אבניה הקדושים. 
אך  הלילה,  של  הקטנות  שעות  באותן  שומם  להיות  היה  אמור  אך המקום  הלילה,  של  הקטנות  שעות  באותן  שומם  להיות  היה  אמור  המקום 
לפתע הבחין כי אדם נוסף הגיע כמותו בזו השעה, כשפנה לעברו הופתע לפתע הבחין כי אדם נוסף הגיע כמותו בזו השעה, כשפנה לעברו הופתע 

לראות כי אותו אדם אינו אלא רבו מרן הבית ישראל זצ''ל. לראות כי אותו אדם אינו אלא רבו מרן הבית ישראל זצ''ל. 
הבית ישראל שהיה ידוע באמרותיו השנונים פנה אל הבחור ושאלו: האם הבית ישראל שהיה ידוע באמרותיו השנונים פנה אל הבחור ושאלו: האם 
ידוע לך מהו השבח הכי גדול שאפשר לאדם לשבח בו את בוראו? ובעוד ידוע לך מהו השבח הכי גדול שאפשר לאדם לשבח בו את בוראו? ובעוד 
שהבחור עומד ומשתומם על עצם נוכחותו של הרבי באותה שעה המשיך שהבחור עומד ומשתומם על עצם נוכחותו של הרבי באותה שעה המשיך 
זירז  ומיד  צוחק!  הוא  שאין  הוא  גדול  היותר  השבח  בעצמו:  והשיב  זירז הרבי  ומיד  צוחק!  הוא  שאין  הוא  גדול  היותר  השבח  בעצמו:  והשיב  הרבי 
הרבי את צעדיו והתרחק מן המקום.  גם הבחור השים פעמיו חזרה לעבר הרבי את צעדיו והתרחק מן המקום.  גם הבחור השים פעמיו חזרה לעבר 
הישיבה, שם הבחין שאור דלוק בחדרו של ראש הישיבה הישיבה, שם הבחין שאור דלוק בחדרו של ראש הישיבה (לימים הפני מנחם מגור)(לימים הפני מנחם מגור) 
והבין שהראש ישיבה כבר נמצא בחדרו, וכיוון שכן הקיש על הדלת ונכנס והבין שהראש ישיבה כבר נמצא בחדרו, וכיוון שכן הקיש על הדלת ונכנס 

וגלל את המאורע בפניו וביקש הסבר מראש הישיבה על דברי הרבי. וגלל את המאורע בפניו וביקש הסבר מראש הישיבה על דברי הרבי. 
נענה הפני מנחם והסביר: הנה כשבחור בישיבה עושה איזה עוול וחוזר נענה הפני מנחם והסביר: הנה כשבחור בישיבה עושה איזה עוול וחוזר 
בעוולתו,  ישנה  לא  ששוב  ומבטיח  חטאו  על  ומתוודה  אלי  ובא  בעוולתו, בו,  ישנה  לא  ששוב  ומבטיח  חטאו  על  ומתוודה  אלי  ובא  בו, 
יופיע  בחור  שאותו  המאה  הפעם  זו  תהיה  אם  אך  לו,  מאמין  יופיע הריני  בחור  שאותו  המאה  הפעם  זו  תהיה  אם  אך  לו,  מאמין  הריני 
באותה הבטחה הרי לא יהיו דבריו לפני כי אם דברי צחוק, כל זה הוא באותה הבטחה הרי לא יהיו דבריו לפני כי אם דברי צחוק, כל זה הוא 
לגבי אדם הקרוץ מחומר, המשיך הפני מנחם הסברו, אך שונה הדבר לגבי אדם הקרוץ מחומר, המשיך הפני מנחם הסברו, אך שונה הדבר 
אצל הקב''ה, אצלו אפילו אם יבוא האדם בפעם המאה, יתקבלו דבריו אצל הקב''ה, אצלו אפילו אם יבוא האדם בפעם המאה, יתקבלו דבריו 
כאילו היה זה פעם ראשונה, אצלו אין הדבר בגדר צחוק. ועל כן אף כאילו היה זה פעם ראשונה, אצלו אין הדבר בגדר צחוק. ועל כן אף 
לא  חטאו  על  באמת  הוא  מתחרט  באם  ושוב  שוב  האדם  נכשל  לא אם  חטאו  על  באמת  הוא  מתחרט  באם  ושוב  שוב  האדם  נכשל  אם 

יחוש שהקב''ה לא יקבל את תשובתו, וביכולתו לשוב ושוב ויתרצה.יחוש שהקב''ה לא יקבל את תשובתו, וביכולתו לשוב ושוב ויתרצה.

הכנה לקבלת התורההכנה לקבלת התורה

א
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ה  ָהִאּׁשָ ֲאִני  כו)  א  א  (שמואל  בפסוק  כתוב  א. א.  
רבי  אמר  חז"ל,  ודרשו  ָּבֶזה,  ִעְּמָכה  ַהִּנֶּצֶבת 
יהושע בן לוי מכאן שאסור לישב בתוך ארבע 
שנאמר,  ממה  ל"א:),  (ברכות  תפילה  של  אמות 
הנצבת 'עמכה' היינו שהיה עומד כמותה (טור). 
מקבל  חבירו  כאילו  שנראה  מפני  והטעם,  ב.ב. 
וי"א  (טור),  מקבל  אינו  הוא  שמים  מלכות  עליו 
עומד  שהמתפלל  דהמקום  משום  הטעם, 
מתפלל  שהוא  זמן  כל  הוא  קודש  אדמת 
וע"כ  ס"א)],  הרב  (שו"ע  כנגדו  ושכינה  [הואיל 
תוך  דהיינו  מקום  באותו  שהוא  לאותו  צריך 
ואינו  שיושב  וכל  כבוד,  בו  לנהוג  אמות  ארבע 
קדושה  לאו  כאלו  הוי  קדוש,  בדבר  ג"כ  עוסק 
צריך  ע"כ  שבבית,  מקומות  כשאר  והוה  שם, 

שיעמוד להראות שיש כאן קדושה (ט"ז סק"ג).
מתפלל (סי'  של  אמות  ד'  בתוך  לישב  אסור  ג.ג. 

ק"ב ס"א).

בתחנונים  עומד  המתפלל  אם  אפילו  ד.ד. 
שלאחר התפילה, מ"מ כל זמן שלא פסע אסור 

לישב בארבע אמותיו (מ"ב סק"ג).
של  אמות  בארבע  אסור  סמיכה  גם  ה.ה. 
המתפלל, אך סמיכה במקצת שאם ינטל יוכל 

לעמוד, יש להקל במקום הדחק (מ"ב סק"א).
בין  אמות  ארבע  מהמתפלל  להרחיק  צריך  ו. ו. 
האחרונים  והסכימו  הצדדין,  מן  ובין  מלפניו 

דה"ה דיש להרחיק מלאחריו (ס"א מ"ב סק"ד).
ז. ז. כשהוא יושב באלכסון, די בארבע אמות של 

אלכסון (מ"ב סק"ב).

וי"א  אמות,  ארבע  מלפניו  להרחיק  צריך  ח.ח. 
דכנגדו אפילו כמלא עיניו אסור, והטעם הוא, 

מפני שנראה כמשתחוה לו (ס"א מ"ב סק"ח).
ט.ט. ולפ"ז דוקא לישב אסור, אבל לעמוד מותר 
דאף  י"ל  אולם  אמות,  ארבע  בתוך  אפילו 
לעמוד סובר דאסור, דעי"ז מתבטל כונתו (מ"ב 

סק"ח).

להחמיר  שטוב  האחרונים  כתבו  ולמעשה,  י.י. 
ודעת  סק"ט),  (מ"ב  עיניו  כמלא  מלפניו  ולהרחיק 

השו"ע הרב (ס"א) דדי בארבע אמות. 
יא.יא. ונראה שבעמידה חוץ לארבע אמות בודאי 
יש  אמות  ארבע  בתוך  אף  ואולי  להחמיר,  אין 
סק"ט  (מ"ב  בתורה  עוסק  היה  אם  ובפרט  להקל, 

שעה"צ סקי"ב).

מתיקוני  שהם  בדברים  עוסק  הוא  אם  יב.יב. 
אינו  מקומן,  איזהו  בפרק  ואפילו  התפילות, 

צריך להרחיק מהמתפלל (ס"א).
יג. יג. וה"ה אם עוסק בפרקים במנחה בשבת, ג"כ 

מותר לישב בצד המתפלל (מ"ב סק"ה).
בארבע  לישב  בתורה  בעוסק  מתירים  יש  יד.יד. 
אמות של המתפלל, אף על פי שאינו מתיקוני 
חכמים  אסרו  דלא  דס"ל  והטעם,  התפילות, 
ודומם,  כשיושב  אלא  המתפלל  בצד  לישב 
דנראה כאלו אינו רוצה לקבל עליו עול מלכות 
הרי  בתורה  ועוסק  יושב  כשהוא  אבל  שמים, 
מ"ב  (ס"א  שמים  מלכות  עול  עליו  כמקבל  הוא 

סק"ו).

תורה  דברי  מוציא  אם  דוקא  זה  וכל  טו.טו. 
מועיל  אינו  בליבו  מהרהר  אם  אבל  בשפתיו, 
ואפילו בעניני תיקוני התפילות, דיבואו לחשוד 
(מ"ב  שמים  מלכות  עול  עליו  מקבל  שאינו  בו 
סק"ז), י"א דאם מהרהר בספר שלפניו הרי הוא 

כעוסק בו (מקו"ח לחו"י ס"א).
דינו  ואין  לעמוד,  צריך  במצוה  העוסק  טז.טז. 

כעוסק בתורה (חי' הגהות על הטור אות ב').
להחמיר  דטוב  האחרונים  כתבו  ולהלכה,  יז. יז. 
אם  הראשונה,  כדעה  בתורה  כשעוסק  לעמוד 
לא במקום הדחק, אבל לאחורי המתפלל נראה 

שאין להחמיר בזה (מ"ב סק"ו).

יח. יח. יש מי שאומר דכל זה ביושב מן הצד, אבל 
כנגדו אפילו כמלא עיניו אסור, ואפילו היושב 
מ"ב  (ס"א  שמע  בקריאת  עוסק  המתפלל  נגד 
סק"ט), ודעת השו"ע הרב (ס"א) דאין חילוק, ובכל 

אופן האיסור הוא רק תוך ד' אמות ולא יותר.
יט. יט. יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל 
חלוש, מותר, והיינו שידוע שהוא חלוש וא"א 
דחולשתו  לישב,  לו  מותר  ולכך  לעמוד,  לו 

מוכחת עליו שמפני כך ישב (ס"ב מ"ב סק"י).
כ.כ. ויש לסמוך על דבריו, אם אי אפשר לו בקל 

להרחיק ארבע אמות ולישב שם (מ"ב סקי"א).
אבל  המתפלל,  בצד  לישב  דוקא  זה  וכל  כא.כא. 
ודעת  סק"י),  (מ"ב  בחלוש  אף  מחמירין  יש  לפניו 

השו"ע הרב להקל אף מלפניו (ס"ב).
בצידו  ועמד  זה  ובא  כבר,  ישב  היושב  אם  כב.כב. 

זה  שהרי  לקום,  צריך  אינו  להתפלל,  והתחיל 
בא בגבולו, אלא המתפלל צריך להרחיק ארבע 
אמות ממנו כשרוצה לעמוד ולהתפלל (ס"ג מ"ב 

סקי"ב).

לקום  הוא  חסידות  מידת  מקום  ומכל  כג. כג. 
אפילו בכהאי גוונא, כדי להרים מכשול מחבירו 
בתוך  להתפלל  שעמד  כשורה  שלא  שעשה 
וישיבתו  בהיתר,  כבר  היושב  של  אמות  ארבע 
מ"ב  (ס"ג  התפילה  של  קדוש  למקום  גנאי  היא 

סקי"ד).

לאיזה  לעמוד  והוצרך  כבר,  יושב  היה  אם  כד. כד. 
לישאר  שצריך  נראה  לתפילה,  או  מצוה  דבר 

עומד (כה"ח סקט"ז).
אבל  בביתו,  במתפלל  דוקא  זה  וכל  כה.כה. 
בבית  המתפלל  וכ"ש  קבוע,  במנין  המתפלל 
דהוא  בגבולו,  בא  אפילו  לקום  צריך  הכנסת, 
אם  ואפילו  אדם,  בני  לכל  מיוחד  מקום 
המקומות קבועים לכל אחד שקנאום בדמים, 

גם כן יש להחמיר (מ"ב סקי"ג).
כו. כו. אך בעוסק בתורה לא יחמיר בזה, וכ"ש רב 
עשרה  ובאו  ולומדים,  תלמידים  עם  שיושב 
המתפללים, אינם צריכים לעמוד, ואפילו מדת 

חסידות ליכא (מ"ב סקי"ג).
כל  [דהא  נשים,  בתפילת  גם  נוהג  זה  דין  כז. כז. 
ויש  (פוסקים)],  חנה,  מתפילת  ילפינן  האיסור 
שהגיע  קטנים  בתפילת  גם  דנוהג  אומרים 
לחינוך, (אורחות איש בשם החזו"א, חנוך לנער פי"א סק"ה), 
אולם יש המקילים לענין קטנים, (א"א בוטשאטש).

טיב התחזקות – לימוד 
התורההתורה

לימוד וקיום התורה קשורים זה בזהלימוד וקיום התורה קשורים זה בזה
ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם:ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם: (כ"ו, ג') (כ"ו, ג')

המצוות,  קיום  זה  יכול   - תלכו  בחוקותי  אם  רש"י:  המצוות, ופירש  קיום  זה  יכול   - תלכו  בחוקותי  אם  רש"י:  ופירש 
המצוות  קיום  הרי  תשמרו',  מצוותי  'ואת  אומר:  המצוות כשהוא  קיום  הרי  תשמרו',  מצוותי  'ואת  אומר:  כשהוא 
אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו', שתהיו עמלים אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו', שתהיו עמלים 

בתורה:בתורה:
אופן  בשום  ייתכן  שלא  בזה,  אומרת  דהתורה  לומר  אופן אפשר  בשום  ייתכן  שלא  בזה,  אומרת  דהתורה  לומר  אפשר 
את  מתחילה  ללמוד  מבלי  והמצוות,  התורה  את  את לקיים  מתחילה  ללמוד  מבלי  והמצוות,  התורה  את  לקיים 
התורה, וכמו שאמרו חז"להתורה, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ב, ה) (אבות ב, ה): אין בור ירא חטא ולא : אין בור ירא חטא ולא 

עם הארץ חסיד.עם הארץ חסיד.
הבורא  בחוקי  ללכת  יכול  התורה,  את  לומד  אם  רק  הבורא כי  בחוקי  ללכת  יכול  התורה,  את  לומד  אם  רק  כי 
וכמו  התורה.  אל  הוא  קשור  שלא  דבר  לך  שאין  וכמו ובדרכיו,  התורה.  אל  הוא  קשור  שלא  דבר  לך  שאין  ובדרכיו, 
דבר  שבכל  רבותיו,  אותו  שלימדו  במכתביו,  החזו"א  דבר שכתב  שבכל  רבותיו,  אותו  שלימדו  במכתביו,  החזו"א  שכתב 

שהוא עושה, יש להתייעץ עם ארבעה חלקי שלחן ערוך.שהוא עושה, יש להתייעץ עם ארבעה חלקי שלחן ערוך.
ברש"י:  המופיע  בחוקותי תלכו',  'אם  לפסוק:  הפירוש  'אם בחוקותי תלכו', המופיע ברש"י: והוא  והוא הפירוש לפסוק: 
וההליכה  המצוות  שקיום  דהיינו  בתורה.  עמלים  וההליכה שתהיו  המצוות  שקיום  דהיינו  בתורה.  עמלים  שתהיו 
תהיו  וכאשר  בתורה.  העמלות  במידת  תלוי  הבורא,  תהיו בדרכי  וכאשר  בתורה.  העמלות  במידת  תלוי  הבורא,  בדרכי 
 – שגם  מהשי"ת  הבטחה  לנו  יש  אז  כראוי,  בתורה  – עמלים  שגם  מהשי"ת  הבטחה  לנו  יש  אז  כראוי,  בתורה  עמלים 
הבטחה  גם  לנו  שיש  אותם,  ועשיתם  תשמרו  מצוותי  הבטחה 'ואת  גם  לנו  שיש  אותם,  ועשיתם  תשמרו  מצוותי  'ואת 

מהשי"ת, שנוכל לשמור המצוות כראוי.מהשי"ת, שנוכל לשמור המצוות כראוי.
מי יעלה בהר ה'מי יעלה בהר ה'

הליכה,  לשון   – 'תלכו'  התורה  שנקטה  בזה,  לרמז  הליכה, ואפשר  לשון   – 'תלכו'  התורה  שנקטה  בזה,  לרמז  ואפשר 
שלא די במה שלומדים סתם, אלא צריף לשאוף ולהתאמץ שלא די במה שלומדים סתם, אלא צריף לשאוף ולהתאמץ 
ההליכה,  לשון  וזהו  התורה.  בלימוד  ולהתעלות  לעלות  ההליכה, כדי  לשון  וזהו  התורה.  בלימוד  ולהתעלות  לעלות  כדי 
שמשמעותו לא להישאר עומד על מקומו, אלא נדרש האדם שמשמעותו לא להישאר עומד על מקומו, אלא נדרש האדם 

לילך מעלה מעלה.לילך מעלה מעלה.
ו  מ כ ו ו מ כ דומה ו אינו  הלא  האדם,  דומה שבדעת  אינו  הלא  האדם,  שבדעת 

שנה,  שלושים  בן  לאברך  שנים  עשר  בן  ילד  של  שכלו 
כך צריכים להתעלות גם בלימוד התורה, ולא די לו למי 
שנים,  עשר  בן  שהיה  כמו  ללמוד  שלושים,  בן  שהוא 
אלא צריך תמיד להיות מוסיף והולך בלימוד התורה הק' 

ועבודת ה'.
******

עבודת ה' מביאה לשמחהעבודת ה' מביאה לשמחה
עוד אפשר לומר דאיתא בספה"ק 'בית אהרן' [קרלין], וז"ל: עוד אפשר לומר דאיתא בספה"ק 'בית אהרן' [קרלין], וז"ל: 
'אם בחוקותי תלכו' – בין שנהנה מזה, ובין שלא נהנה מזה. כי 'אם בחוקותי תלכו' – בין שנהנה מזה, ובין שלא נהנה מזה. כי 
מתחילה צריכים לעשות המצוה כאשר ציוונו בוראנו לעשות.מתחילה צריכים לעשות המצוה כאשר ציוונו בוראנו לעשות.
עושים  שאנו  מצוה,  בכל  לכוין  אנו  שצריכים  דבריו,  עושים וביאור  שאנו  מצוה,  בכל  לכוין  אנו  שצריכים  דבריו,  וביאור 
זאת רק משום שכך ציוה אותנו הבורא ית"ש. וגם כשעוסק זאת רק משום שכך ציוה אותנו הבורא ית"ש. וגם כשעוסק 
עליו  ראשו,  שער  כשנוטל  כגון  פשוטים,  גשמיים  עליו בדברים  ראשו,  שער  כשנוטל  כגון  פשוטים,  גשמיים  בדברים 
פאת  תקיפו  'לא  מצות:  מקיים  שהוא  מעשה  בשעת  פאת לכוין  תקיפו  'לא  מצות:  מקיים  שהוא  מעשה  בשעת  לכוין 

ראשכם' ראשכם' (לעיל יט, כז).(לעיל יט, כז).
עשה,  מצוות  קיום  בעת  מאד,  ליזהר  שצריכים  שכן  עשה, וכל  מצוות  קיום  בעת  מאד,  ליזהר  שצריכים  שכן  וכל 
פסוק  פסוק (להלן  (להלן  בקרי'  עמי  תלכו  'אם  של  למצב  ח"ו  להגיע  בקרי' שלא  עמי  תלכו  'אם  של  למצב  ח"ו  להגיע  שלא 
כא), כא), לעשות המצוות בלא טעם וחשק, שהרי על זה באה כל לעשות המצוות בלא טעם וחשק, שהרי על זה באה כל 

התוכחה: תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב התוכחה: תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב 
לבב מרוב כל לבב מרוב כל (דברים כח, מז)(דברים כח, מז).

ואם אדם מכוין בעשותו אחת המצוות לשם מצוה, הלא הוא ואם אדם מכוין בעשותו אחת המצוות לשם מצוה, הלא הוא 
ולימוד  לה,  ערוך  שאין  אמתית  בשמחה  כולו  כל  ולימוד מתמלא  לה,  ערוך  שאין  אמתית  בשמחה  כולו  כל  מתמלא 
מקיים  ובזה  אותו,  המשמחים  בעצמם  הם  והמצוות  מקיים התורה  ובזה  אותו,  המשמחים  בעצמם  הם  והמצוות  התורה 

את מצוות התורה בשלימות.את מצוות התורה בשלימות.
ללמוד וללמד לשמור ולעשותללמוד וללמד לשמור ולעשות

ומה שפירש רש"י: ואת מצוותי תשמרו - הוו עמלים בתורה ומה שפירש רש"י: ואת מצוותי תשמרו - הוו עמלים בתורה 
ולמדתם ולמדתם  א')  ה'  א') (דברים  ה'  (דברים  שנאמר  כמו  ולקיים,  לשמור  מנת  שנאמר על  כמו  ולקיים,  לשמור  מנת  על 

אותם ושמרתם לעשותם:אותם ושמרתם לעשותם:
באיגרתו  הרמב"ן  דברי  את  לנו  מזכירים  כאן,  רש"י  באיגרתו דברי  הרמב"ן  דברי  את  לנו  מזכירים  כאן,  רש"י  דברי 
תוכל  אשר  תמיד  בתורה  לקרות  זהיר  והוי  לבנו:  תוכל הידועה  אשר  תמיד  בתורה  לקרות  זהיר  והוי  לבנו:  הידועה 
לקימה, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש לקימה, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש 
בו דבר אשר תוכל לקיימו, ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, בו דבר אשר תוכל לקיימו, ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, 

ובזה יהיו כל ימיך בתשובה.ובזה יהיו כל ימיך בתשובה.
לידי  יביאו  שהלימוד  להיות,  צריכה  הלימוד  תכלית  לידי שכן  יביאו  שהלימוד  להיות,  צריכה  הלימוד  תכלית  שכן 
מעשה. וזו התוצאה מכל דבר שלומדים, שיבוא מזה הדבר מעשה. וזו התוצאה מכל דבר שלומדים, שיבוא מזה הדבר 

רק  התכלית,  הוא  הלימוד  עצם  לא  כי  למעשה.  רק לעשות  התכלית,  הוא  הלימוד  עצם  לא  כי  למעשה.  לעשות 
'לשמור ולקיים', שהוא הענין של 'ושמרתם ועשיתם', לבוא 'לשמור ולקיים', שהוא הענין של 'ושמרתם ועשיתם', לבוא 

לקיים את התורה בשלימות.לקיים את התורה בשלימות.
וזו למעשה המדידה על אדם אם הוא שונה מ'עם הארץ', אם וזו למעשה המדידה על אדם אם הוא שונה מ'עם הארץ', אם 
ע"י לימודו הוא שונה בהליכותיו, שכל הלימוד צריך להביא אותו ע"י לימודו הוא שונה בהליכותיו, שכל הלימוד צריך להביא אותו 
להנהגה אחרת לגמרי. ואם התורה אינה מביאה אותו להנהגה להנהגה אחרת לגמרי. ואם התורה אינה מביאה אותו להנהגה 

אחרת, הרי זו הוכחה ברורה שלא הגיע לתכלית מהלימוד.אחרת, הרי זו הוכחה ברורה שלא הגיע לתכלית מהלימוד.
מיוחדת כל יום בתפילת שחרית  ולכך אנו מבקשים בקשה מיוחדת כל יום בתפילת שחרית ולכך אנו מבקשים בקשה 
שנזכה 'ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי שנזכה 'ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי 
התורה  לימוד  לתכלית  לזה  שנגיע  באהבה',  תורתך  התורה תלמוד  לימוד  לתכלית  לזה  שנגיע  באהבה',  תורתך  תלמוד 

האמתית, שהיא ללמוד על מנת לקיים.האמתית, שהיא ללמוד על מנת לקיים.
ומסביר  תלכו',  בחוקותי  'אם  לומר:  התורה  הקדימה  ומסביר ולכך  תלכו',  בחוקותי  'אם  לומר:  התורה  הקדימה  ולכך 
אומרת  כך  ואחר  בתורה'.  עמלים  'שתהיו  זה:  על  אומרת רש"י  כך  ואחר  בתורה'.  עמלים  'שתהיו  זה:  על  רש"י 
שצריכים  אותם',  ועשיתם  תשמרו  מצוותי  'ואת  שצריכים התורה:  אותם',  ועשיתם  תשמרו  מצוותי  'ואת  התורה: 
ללמוד כדי לשמור ולעשות, ולא ללמוד בתורה רק כדי לבוא ללמוד כדי לשמור ולעשות, ולא ללמוד בתורה רק כדי לבוא 

מזה לידיעת התורה. ואלו הם חוקי התורה האמתיים.מזה לידיעת התורה. ואלו הם חוקי התורה האמתיים.
אל תטוש תורת אמךאל תטוש תורת אמך

ולסיום אפשר לפרש בזה ברמז, 'אם' רומז על ה'ֵאם' של כל ולסיום אפשר לפרש בזה ברמז, 'אם' רומז על ה'ֵאם' של כל 
ילד, שהיא הגורמת לו שילך בחוקי התורה ושמירת המצוות, ילד, שהיא הגורמת לו שילך בחוקי התורה ושמירת המצוות, 

וזהו 'אם' – בחוקותי תלכו וכו'.וזהו 'אם' – בחוקותי תלכו וכו'.
כמו כן, מרומז כאן, שאם האמא תלך בחוקי התורה, הרי היא כמו כן, מרומז כאן, שאם האמא תלך בחוקי התורה, הרי היא 
תהווה דוגמא לבניה כיצד יש להתייחס ללימוד התורה וקיום תהווה דוגמא לבניה כיצד יש להתייחס ללימוד התורה וקיום 
שומרת  שהאם  כמה  הילדים  שרואים  זה  ידי  שעל  שומרת המצוות.  שהאם  כמה  הילדים  שרואים  זה  ידי  שעל  המצוות. 
וכמו  כמותה,  ינהגו  אחריה  בניה  גם  ומצווות,  התורה  וכמו את  כמותה,  ינהגו  אחריה  בניה  גם  ומצווות,  התורה  את 
תטוש  ואל  אביך  מוסר  בני  שמע  תטוש :  ואל  אביך  מוסר  בני  שמע  ח):  א,  ח)(משלי  א,  (משלי  שלמה  שלמה שאמר  שאמר 
תורת אמך. ועל דרך שאמרו בגמרא תורת אמך. ועל דרך שאמרו בגמרא (סוכה נו, ב)(סוכה נו, ב): שותא דינוקא : שותא דינוקא 
בשוקא או דאבוה או דאימיה. ופירש רש"י: משל הדיוט הוא, בשוקא או דאבוה או דאימיה. ופירש רש"י: משל הדיוט הוא, 

מה שהתינוק מדבר בשוק – מאביו או מאמו שמע.מה שהתינוק מדבר בשוק – מאביו או מאמו שמע.
והיינו שרומזת התורה "אם בחקתי תלכו", שאם האימא תלך והיינו שרומזת התורה "אם בחקתי תלכו", שאם האימא תלך 
אחריה  לדורותיה  בזה  תגרום  היא  והמצוות,  התורה  אחריה בדרך  לדורותיה  בזה  תגרום  היא  והמצוות,  התורה  בדרך 
שישמרו את מצוות ה'. ועל זה היא נוטלת את שכרה, וכדברי שישמרו את מצוות ה'. ועל זה היא נוטלת את שכרה, וכדברי 
חז"ל הידועים חז"ל הידועים (ברכות יז, א)(ברכות יז, א): נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו : נשים במאי זכיין? באקרויי בנייהו 
לבי כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד לבי כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד 
דאתו מבי רבנן. כלומר, שהנשים נוטלות את שכרן, בתמורה דאתו מבי רבנן. כלומר, שהנשים נוטלות את שכרן, בתמורה 

לכך שהן דואגות ללימוד התורה של ילדיהן ושל בעליהן.לכך שהן דואגות ללימוד התורה של ילדיהן ושל בעליהן.

לל

שש
ככ

שש
אא
ועוע

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

ישיבה לפני המתפללישיבה לפני המתפלל



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

עבו„˙ ‰˙פיל‰
ועשיתם  תשמרו,  מצוותי  ואת  תלכו,  בחקותי  ועשיתם "אם  תשמרו,  מצוותי  ואת  תלכו,  בחקותי  "אם 

אותם"אותם" (כו, ג)(כו, ג).
"על  וזל"ק:  "על ,  וזל"ק:  ל"א),  נתיב  זה  ל"א)(פסוק  נתיב  זה  (פסוק  הקדוש  החיים  הקדושהאור  החיים  האור  פירש פירש 
ז"ל,  ואמרו  שמש',  עם  'ייראוך  ז"ל,   ואמרו  שמש',  עם  'ייראוך  ה)  עב,  ה)(תהלים  עב,  (תהלים  אומרו  אומרו דרך  דרך 
עולה  שהשמש  בזמן  הוא  עבודתם  זמן  הנבראים  כל  עולה כי  שהשמש  בזמן  הוא  עבודתם  זמן  הנבראים  כל  כי 
וכו'  יורדת  שהשמש  ובזמן  שחרית,  תפלת  זמן  וכו' בבוקר,  יורדת  שהשמש  ובזמן  שחרית,  תפלת  זמן  בבוקר, 
דרך  על  דרך ,  על  תלכו,  בחקותי  תלכואם  בחקותי  אם  אומרו  והוא  אומרו .  והוא  כט:).  ברכות  כט:)(עי'  ברכות  (עי' 

ואומרו  ברגש'.  נהלך  אלהים  'בבית  ואומרו   ברגש'.  נהלך  אלהים  'בבית  טו)  נה,  טו)(תהלים  נה,  (תהלים  אומרו אומרו 
ואת מצוותי תשמרוואת מצוותי תשמרו, ירמוז לאומרם ז"ל , ירמוז לאומרם ז"ל (שם לב:)(שם לב:) חסידים  חסידים 
הראשונים היו שוהים שעה אחת וכו', ואחר תפלה שעה הראשונים היו שוהים שעה אחת וכו', ואחר תפלה שעה 

וכו', וכנגדן אמר ואת מצוותי וגו'".וכו', וכנגדן אמר ואת מצוותי וגו'".
המאורות,  יתקנו  בזה  פירוש  המאורות, ,  יתקנו  בזה  פירוש  אותם',  אותם''ועשיתם  'ועשיתם  "ואומרו "ואומרו 
טוב,  לא  בדרך  כשהולכין  התחתונים  מעשה  ידי  על  טוב, כי  לא  בדרך  כשהולכין  התחתונים  מעשה  ידי  על  כי 

המאורות לוקין המאורות לוקין (עיין סוכה כט.)(עיין סוכה כט.)" עכל"ק." עכל"ק.
למדנו מדברי קדשו למדנו מדברי קדשו סדר עבודת התפילהסדר עבודת התפילה, שהיא נצרכת , שהיא נצרכת 
השמים  השמים   חוקותחוקות  כל  תלכו",  כל   תלכו",  "בחוקותיבחוקותי  הנבראים.  "לכל  הנבראים.  לכל 
עבודה  זמן  להם  יש  מיניה]  לעיל  [כדפירש  עבודה והארץ  זמן  להם  יש  מיניה]  לעיל  [כדפירש  והארץ 
חמה,  דמדומי  עם  ירח  ולפני  שחר  עם  בבוקר  חמה, ותפילה,  דמדומי  עם  ירח  ולפני  שחר  עם  בבוקר  ותפילה, 
לבית  כי  התפילה,  לבית  לבית   כי  התפילה,  לבית  'תלכו''תלכו'  ובכך  חוקם.  לחם  ובכך והיא  חוקם.  לחם  והיא 

אלקים מהלכים ברגש!אלקים מהלכים ברגש!
התפילה,  אל  והשתוקקות  בציפייה  הראויה  התפילה, ובהכנה  אל  והשתוקקות  בציפייה  הראויה  ובהכנה 
'אביו  [מלשון  אליה  תצפו   – 'אביו   [מלשון  אליה  תצפו   – תשמרו'  תשמרו''מצוותי  'מצוותי  כדפירש כדפירש 
שהביא  הדוגמא  כענין  שהביא ],  הדוגמא  כענין  יא)],  לז,  יא)(בראשית  לז,  (בראשית  הדבר'  את  הדבר' שמר  את  שמר 
התפילה  לפני  שלמה  שעה  ששהו  הראשונים  התפילה מחסידים  לפני  שלמה  שעה  ששהו  הראשונים  מחסידים 

ולאחריה, בהשתוקקות קרבת אלקים טוב.ולאחריה, בהשתוקקות קרבת אלקים טוב.
וכל  וארץ  שמים  חוקות  את   – וכל   וארץ  שמים  חוקות  את   – אותם"  אותם""ועשיתם  "ועשיתם  ובכך ובכך 
לתתא,  כאן  תפילותינו  ידי  שעל  בהם,  שפתח  לתתא, הנבראים  כאן  תפילותינו  ידי  שעל  בהם,  שפתח  הנבראים 
יש עשייה ותיקון לכל מאורות השמים, שלא יהיו לוקין יש עשייה ותיקון לכל מאורות השמים, שלא יהיו לוקין 
ח"ו. – כי התפילה נוסכת מזון קיום וחיות לכל הנבראים ח"ו. – כי התפילה נוסכת מזון קיום וחיות לכל הנבראים 
יוצרו,  אל  יציר  ולקשר  לחבר  ותחתונים,  עליונים  יוצרו, כולם,  אל  יציר  ולקשר  לחבר  ותחתונים,  עליונים  כולם, 

אמן.אמן.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

של  הגדול  בצלו  להסתופף  שזכה  נאמן,  איש  לי  של שח  הגדול  בצלו  להסתופף  שזכה  נאמן,  איש  לי  שח 
כמה  וסיפר  ביתו,  מבאי  והיה  כמה ,  וסיפר  ביתו,  מבאי  והיה  זצוק"ל,  איש  החזון  זצוק"למרן  איש  החזון  מרן 
יותר  תורה,  של  בשימושה  ללמוד  שזכה  עניינים  יותר וכמה  תורה,  של  בשימושה  ללמוד  שזכה  עניינים  וכמה 

מלימודה מלימודה (עי' ברכות ז:)(עי' ברכות ז:).
בהיותו קרוב אל הקודש, זכה להימנות פעמים רבות בין בהיותו קרוב אל הקודש, זכה להימנות פעמים רבות בין 

אנשי אנשי ה'מנין' ה'מנין' המיוחד שהתקיים בביתו של החזון איש. המיוחד שהתקיים בביתו של החזון איש. 
כידוע, בכניסה לביתו של החזון איש היה פרוזדור גדול, כידוע, בכניסה לביתו של החזון איש היה פרוזדור גדול, 
של  הכנסת'  של כ'בית  הכנסת'  כ'בית  שימש  אשר  הבית,  לפני  'לובי'  שימש כעין  אשר  הבית,  לפני  'לובי'  כעין 
שהוא,  כמו  היום  עד  עומד  הקדוש  [ביתו  שהוא,   כמו  היום  עד  עומד  הקדוש  [ביתו  איש.  איש.החזון  החזון 
פטירתו  לאחר  פטירתו   לאחר  יצ"ו,  ברק  יצ"ו,שבבני  ברק  שבבני  איש  חזון  רחוב  איש במרכז  חזון  רחוב  במרכז 
על  המתנהל  על ,  המתנהל  גדול,  תשב"ר  תורה  גדולתלמוד  תשב"ר  תורה  תלמוד  שם  שם הקימו  הקימו 
טהרת הקודש, לעילוי נשמתו הטהורה. ובאותם חדרים טהרת הקודש, לעילוי נשמתו הטהורה. ובאותם חדרים 
ששימשו את הצדיק המופלא לתורה ולתפילה, השתכנו ששימשו את הצדיק המופלא לתורה ולתפילה, השתכנו 
ותמימים,  טהורים  ישראל  ילדי  של  הנמוכות  ותמימים, הכיתות  טהורים  ישראל  ילדי  של  הנמוכות  הכיתות 
ובקריאת  ויקרא,  בחומש  לימודם  תחילת  ובקריאת בראשית  ויקרא,  בחומש  לימודם  תחילת  בראשית 
אותיות הא' ב'. כענין מ"ש אותיות הא' ב'. כענין מ"ש (תנחומא צו, יד)(תנחומא צו, יד): "יבואו טהורים, : "יבואו טהורים, 

ויתעסקו במעשה טהורים" – במקומם של טהורים].ויתעסקו במעשה טהורים" – במקומם של טהורים].
בהיות איש שיחנו כמו 'בן בית' אצל החזון איש, השתתף בהיות איש שיחנו כמו 'בן בית' אצל החזון איש, השתתף 
בעצמו פעמים רבות באותו 'מנין' מיוחד, שזכו להתפלל בעצמו פעמים רבות באותו 'מנין' מיוחד, שזכו להתפלל 
במחיצתו של גדול הדור. והאריך בכמה במחיצתו של גדול הדור. והאריך בכמה הלכתא גברוותאהלכתא גברוותא 
קדוש,  אלקים  אי"ש  של  תפילתו  מסדר  ללמוד  קדוש, שניתן  אלקים  אי"ש  של  תפילתו  מסדר  ללמוד  שניתן 
[כענין דילפינן בפ"ה [כענין דילפינן בפ"ה דברכותדברכות (לא.)(לא.) כמה הלכתא גברוותא  כמה הלכתא גברוותא 

מסדר 'תפילת חנה'].מסדר 'תפילת חנה'].
שמונה  שמונה 'תפילת  'תפילת  צורת  על  היה  שסיפר,  העניינים  צורת אחד  על  היה  שסיפר,  העניינים  אחד 
היתה  בתפילתו  עמידתו  כל  איש,  החזון  של  היתה   בתפילתו  עמידתו  כל  איש,  החזון  של  עשרה'עשרה' 

וכדין  עילאה.  ביראה  חפוף  כשהוא  מאוים,  וכדין באופן  עילאה.  ביראה  חפוף  כשהוא  מאוים,  באופן 
מהל'  מהל' (פ"ד  (פ"ד  זצללה"ה  זצללה"ההגר"ח  הגר"ח  שחידש  שחידש ,  המלך',  לפני  המלך''העומד  לפני  'העומד 
שמונה  תפילת  בכל  המעכבת  כוונה  שהיא  שמונה   תפילת  בכל  המעכבת  כוונה  שהיא  ה"א)  ה"א)תפילה  תפילה 

עשרה, בהיותה מעצם מעשה התפילה עי"ש. – כך עמד עשרה, בהיותה מעצם מעשה התפילה עי"ש. – כך עמד 
זמן רב בריכוז עצום, עד שסיים תפילתו, וטהור לב פסע זמן רב בריכוז עצום, עד שסיים תפילתו, וטהור לב פסע 

לאחוריו, שלוש פסיעות כדין.לאחוריו, שלוש פסיעות כדין.
היה  עשרה  השמונה  שסיים  בעת  פעמים  שכמה  היה והעיד,  עשרה  השמונה  שסיים  בעת  פעמים  שכמה  והעיד, 
מרוב  מרוב ,  לעילפוןלעילפון,  כמעט  קרוב  כשהוא  כסאו,  על  כמעט צונח  קרוב  כשהוא  כסאו,  על  צונח 
העליונה.  בתפילתו  המחשבה  וריכוז  הכוונה  העליונה. התאמצות  בתפילתו  המחשבה  וריכוז  הכוונה  התאמצות 
– כידוע דרכו בקודש בתורה ובעבודה במסירות נפש עד – כידוע דרכו בקודש בתורה ובעבודה במסירות נפש עד 
למנוחה,  מעט  להושיבו  צריך  והיה  החושים.  כל  למנוחה, עילפון  מעט  להושיבו  צריך  והיה  החושים.  כל  עילפון 

עד שתשוב נפשו אליו, ויוכלו לפתוח בחזרת הש"ץ.עד שתשוב נפשו אליו, ויוכלו לפתוח בחזרת הש"ץ.
רמ"ח  בכל  התפילה"  "עבודת  בסדר  השי"ת  עובדים  רמ"ח כך  בכל  התפילה"  "עבודת  בסדר  השי"ת  עובדים  כך 
תאמרנה"!  עצמותי  "כל  בבחינת  גידים!  ושס"ה  תאמרנה"! איברים  עצמותי  "כל  בבחינת  גידים!  ושס"ה  איברים 
ועיקר,  כלל  פשוטה  עבודה  התפילה  אין  ועיקר, –  כלל  פשוטה  עבודה  התפילה  אין   – י). .  לה,  י)(תהלים  לה,  (תהלים 

של  מלכו  המלך  לפני  עצמו  את  להעמיד  צריך  של כאשר  מלכו  המלך  לפני  עצמו  את  להעמיד  צריך  כאשר 
ונפש  לב  בכל  להתייגע  ויש  ובעצמו,  בכבודו  ונפש עולם,  לב  בכל  להתייגע  ויש  ובעצמו,  בכבודו  עולם, 

בכוונת התפילה.בכוונת התפילה.
ובהזדמנות אחת אמר לי מורנו ובהזדמנות אחת אמר לי מורנו הגה"צ רבי זונדל זצוק"להגה"צ רבי זונדל זצוק"ל, , 
שלו  התפילה  שיגיעת  שלו ,  התפילה  שיגיעת  זצוק"ל,  אי"ש  זצוק"להחזון  אי"ש  החזון  מרן  מרן בשם  בשם 

היתה יותר מיגיעת התורה! היתה יותר מיגיעת התורה! 
גדול  לנו  מי  כי  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  וראה  גדול צא  לנו  מי  כי  מגיעים,  הדברים  היכן  עד  וראה  צא 
מיגיעת התורה של החזון איש!!! – ואף על פי כן היתה מיגיעת התורה של החזון איש!!! – ואף על פי כן היתה 

יגיעת התפילה גדולה יותר!יגיעת התפילה גדולה יותר!
[קונטרס 'טיב המעשה', ח"א דף נ"ט]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
רבי  הרה"ג  רבי מחו'  הרה"ג  מחו'  הגדול,  ורבינו  מורינו  של  בקודש  הגדול, דרכו  ורבינו  מורינו  של  בקודש  דרכו 
זונדל קרוזר זצוק"ל,זונדל קרוזר זצוק"ל, בעל  בעל אור החמה,אור החמה, לבוא אל ביתי מדי  לבוא אל ביתי מדי 
יום ביומו בשעת צהריים, שם היינו לומדים יחדיו אבל"ח יום ביומו בשעת צהריים, שם היינו לומדים יחדיו אבל"ח 
התקיימה  רצופות  שנה  משלושים  התקיימה למעלה  רצופות  שנה  משלושים  למעלה  בחברותא. בחברותא. 
לסיים  בעזהי"ת  זכינו  לסיים כשבמהלכן  בעזהי"ת  זכינו  כשבמהלכן  יום,  מדי  זו  יום, חברותא  מדי  זו  חברותא 

כמה וכמה מסכתות ועניינים שונים.כמה וכמה מסכתות ועניינים שונים.
את  שעזב  את אחד  שעזב  אחד  'נושר' 'נושר'  בחור  היה  התקופות,  בחור באחת  היה  התקופות,  באחת 
השתייכותו  את  ובכלל  הבית,  ואת  הישיבה,  השתייכותו ספסלי  את  ובכלל  הבית,  ואת  הישיבה,  ספסלי 
שמים  ויראת  תורה  עול  מעצמו  ופרק  החרדי,  שמים לציבור  ויראת  תורה  עול  מעצמו  ופרק  החרדי,  לציבור 
אלי,  קשור  ובהיותו  ברחוב...  אין  שאוכל  אלא   – אלי, רח"ל.  קשור  ובהיותו  ברחוב...  אין  שאוכל  אלא   – רח"ל. 
שמח  הוא  צהריים,  לארוחת  ביתי  אל  לעלות  לו  שמח הצעתי  הוא  צהריים,  לארוחת  ביתי  אל  לעלות  לו  הצעתי 
על ההצעה וכך התרגל מדי יום 'לקפוץ' בשעות הצהריים על ההצעה וכך התרגל מדי יום 'לקפוץ' בשעות הצהריים 

לארוחה חמה ומזינה. לארוחה חמה ומזינה. 
לא דיברתי עם הבחור באותה עת כלום בענייני רוחניות, לא דיברתי עם הבחור באותה עת כלום בענייני רוחניות, 
אדם  על  שמצוה  "כשם  אדם :  על  שמצוה  "כשם  סה:):  סה:)(יבמות  (יבמות  רז"ל  הורונו  רז"ל כאשר  הורונו  כאשר 
דבר  לומר  שלא  אדם  על  מצוה  כך  הנשמע,  דבר  דבר לומר  לומר  שלא  אדם  על  מצוה  כך  הנשמע,  דבר  לומר 
הרגיש  מעצמו  זאת  כל  שאם  אלא   – נשמע"...  הרגיש שאינו  מעצמו  זאת  כל  שאם  אלא   – נשמע"...  שאינו 
מעט חוסר נעימות, להגיע כך מדי יום רק לארוחה, לאחר מעט חוסר נעימות, להגיע כך מדי יום רק לארוחה, לאחר 
שבעט בכל הקדוש והיקר, ולכן ביקש גם שבעט בכל הקדוש והיקר, ולכן ביקש גם תפיליןתפילין להנחה  להנחה 
לדקות מספר... וכך התרגלנו לביקור יום יומי של הבחור לדקות מספר... וכך התרגלנו לביקור יום יומי של הבחור 
הנחמד, שאכל את ארוחתו, הניח תפילין והתפלל דקות הנחמד, שאכל את ארוחתו, הניח תפילין והתפלל דקות 

מספר, ויצא להמשיך בדרכו.מספר, ויצא להמשיך בדרכו.
רבי  עם  יושב  שהייתי  בעת  הבחור  הגיע  אחד  יום  רבי והנה  עם  יושב  שהייתי  בעת  הבחור  הגיע  אחד  יום  והנה 
זונדל בעסקה של תורה, הבחור נקש קלות בדלת, ומשזו זונדל בעסקה של תורה, הבחור נקש קלות בדלת, ומשזו 
נפתחה הופתע מעט ונרתע למראה צורת קדשו והדרת נפתחה הופתע מעט ונרתע למראה צורת קדשו והדרת 
פניו המאירים של רבי זונדל בעסק תורתו הקדושה, הוא פניו המאירים של רבי זונדל בעסק תורתו הקדושה, הוא 
נסוג מעט לאחור וברוב הססנות ובושה ביקש ממני את נסוג מעט לאחור וברוב הססנות ובושה ביקש ממני את 
התפילין. קמתי תיכף ממקומי, והגשתי לו את התפילין. התפילין. קמתי תיכף ממקומי, והגשתי לו את התפילין. 
נטל הבחור את התפילין, ויצא עמהם אל החדר החיצוני, נטל הבחור את התפילין, ויצא עמהם אל החדר החיצוני, 
כשבינתיים  כדרכו,  תפילתו  את  והתפלל  הניחם  כשבינתיים שם  כדרכו,  תפילתו  את  והתפלל  הניחם  שם 

ממשיכים אנו בלימודנו יחדיו.ממשיכים אנו בלימודנו יחדיו.

'ושב ורפא לו''ושב ורפא לו'
כך"   כל  קצרה  בהתרעה  לכאן  להגיע  לי  היה  קל  כך"  "לא  כל  קצרה  בהתרעה  לכאן  להגיע  לי  היה  קל  "לא 
בשמחת  אותו  כשפגשתי  שליט''א  הרב  מורנו  שיתפני מורנו הרב שליט''א כשפגשתי אותו בשמחת שיתפני 

ארוסין. ארוסין. 
"תשאל את אח החתן כיצד התהווה השידוך ותפרסם "תשאל את אח החתן כיצד התהווה השידוך ותפרסם 

את הסיפור ברבים למען ילמדו ויעשו כמעשהו!"את הסיפור ברבים למען ילמדו ויעשו כמעשהו!"
לחתן  הוצעו  שנים  מספר  במשך  המעשה:  היה  לחתן וכך  הוצעו  שנים  מספר  במשך  המעשה:  היה  וכך 
שבירת  לכדי  הגיעו  לא  הן  אך  רבות  שידוך  שבירת הצעות  לכדי  הגיעו  לא  הן  אך  רבות  שידוך  הצעות 
זיווגו  את  למצוא  הים  למדינות  הפליג  אף  הוא  זיווגו צלחת.  את  למצוא  הים  למדינות  הפליג  אף  הוא  צלחת. 

אך גם שם הים לא נקרע עבורו. אך גם שם הים לא נקרע עבורו. 
עד... שהשתתף בסעודת יאר-צייט (אזכרה) של דודתו עד... שהשתתף בסעודת יאר-צייט (אזכרה) של דודתו 
וכל אחד קיבל קבלה טובה לעילוי נשמתה. והוא החתן וכל אחד קיבל קבלה טובה לעילוי נשמתה. והוא החתן 
לא רק קיבל קבלה טובה אלא באותו מעמד אף עשה לא רק קיבל קבלה טובה אלא באותו מעמד אף עשה 
מכל  להתנתק  עצמו  על  קיבל  הוא  גבורה,  של  מכל מעשה  להתנתק  עצמו  על  קיבל  הוא  גבורה,  של  מעשה 
ובאותה  והנשמה  הגוף  את  המזהמות  ובאותה הטכנולוגיות  והנשמה  הגוף  את  המזהמות  הטכנולוגיות 
לא  שרכש  החדש  הפלאפון  מכשיר  את  לקח  לא נשימה  שרכש  החדש  הפלאפון  מכשיר  את  לקח  נשימה 
להדיר  עצמו  על  בקבלו  המסובין  כל  לעין  וניפצו  להדיר מזמן  עצמו  על  בקבלו  המסובין  כל  לעין  וניפצו  מזמן 

עצמו מכל דבר הפוגם בנשמה.עצמו מכל דבר הפוגם בנשמה.
וכעבור  נפלא  שידוך  עבורו  התרקם  לילה  באותו  וכעבור עוד  נפלא  שידוך  עבורו  התרקם  לילה  באותו  עוד 
טובה  בשעה  האירוסין  שמחת  את  חגגו  טובה שבועיים  בשעה  האירוסין  שמחת  את  חגגו  שבועיים 

ומוצלחת.ומוצלחת.
למרות הדוחק בלוח הזמנים הגעתי לכמה דקות לברך למרות הדוחק בלוח הזמנים הגעתי לכמה דקות לברך 
בישראל  נאמן  בית  לבנות  ושיזכו  טוב  במזל  הזוג  בישראל את  נאמן  בית  לבנות  ושיזכו  טוב  במזל  הזוג  את 

בקדושה ובטהרה זרע קודש ברך ה'.בקדושה ובטהרה זרע קודש ברך ה'.
בעלת המעשה: א. ס.בעלת המעשה: א. ס.

'שירת העומר''שירת העומר'
טובה  בשעה  בת  לנו  נולדה  שבת  לכניסת  טובה סמוך  בשעה  בת  לנו  נולדה  שבת  לכניסת  סמוך 
השבת  סעודת  לאחר  ארה"ב.  מונסי  בעיר  השבת ומוצלחת  סעודת  לאחר  ארה"ב.  מונסי  בעיר  ומוצלחת 
רגלית  הביתה  אצעד  כי  היולדת  ביקשה  החולים  רגלית בבית  הביתה  אצעד  כי  היולדת  ביקשה  החולים  בבית 
בבית  שנשארו  הילדים  לשאר  ואדאג  שאצטרף  בבית כדי  שנשארו  הילדים  לשאר  ואדאג  שאצטרף  כדי 

ובכך תהיה רגועה יותר. ובכך תהיה רגועה יותר. 
שעתיים  אם  כי  דקות  חמש  של  בצעידה  מדובר  שעתיים לא  אם  כי  דקות  חמש  של  בצעידה  מדובר  לא 
ביתי   לכיוון  לצעוד  התחלתי  העיר.  לקצה  עד  ביתי  תמימות  לכיוון  לצעוד  התחלתי  העיר.  לקצה  עד  תמימות 
שמדובר  ומכיוון  זמירות  שרתי  הדרך  כל  ליל.  שמדובר בחשכת  ומכיוון  זמירות  שרתי  הדרך  כל  ליל.  בחשכת 
שניסיתי  וארוך  ישן  בשיר  נזכרתי  העומר  ספירת  שניסיתי בימי  וארוך  ישן  בשיר  נזכרתי  העומר  ספירת  בימי 
לשיר אותו לפני שבועיים עם ילדיי והתקשיתי להיזכר לשיר אותו לפני שבועיים עם ילדיי והתקשיתי להיזכר 
את  ולשיר  לנסות  זמן  מספיק  יש  ועתה  בתיו  את בכל  ולשיר  לנסות  זמן  מספיק  יש  ועתה  בתיו  בכל 
לאט  ולאט  השיר  את  לי  פיזמתי  כך  מפריע,  באין  לאט כולו  ולאט  השיר  את  לי  כך פיזמתי  מפריע,  באין  כולו 
שפתאום  עד  בתיו  כל  על  השיר  את  לשחזר  שפתאום הצלחתי  עד  בתיו  כל  על  השיר  את  לשחזר  הצלחתי 

נזכרתי שלא ספרתי ספירת העומר של היום...נזכרתי שלא ספרתי ספירת העומר של היום...
תיכף עמדתי בצד וספרתי בדחילו ורחימו את הספירה תיכף עמדתי בצד וספרתי בדחילו ורחימו את הספירה 

של אותו יום והמשכתי בדרכי.של אותו יום והמשכתי בדרכי.
לא ספרתי לפני כן מכיוון שלא היה מניין בבית החולים לא ספרתי לפני כן מכיוון שלא היה מניין בבית החולים 
עד  הפרעות  ספור  אין  היו   . ביחידות  עד והתפללתי  הפרעות  ספור  אין  היו   . ביחידות  והתפללתי 
שבסיום התפילה לא עלה במוחי ספירת העומר, אך ה' שבסיום התפילה לא עלה במוחי ספירת העומר, אך ה' 
הטוב ברחמו עלי שם בליבי לשחזר את השיר כדי שלא הטוב ברחמו עלי שם בליבי לשחזר את השיר כדי שלא 

אפסיד מצווה יקרה זו של ספירה.אפסיד מצווה יקרה זו של ספירה.
בעל המעשה: מ.ש. - מאנסי נ.י.בעל המעשה: מ.ש. - מאנסי נ.י.
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החדר,  בשערי  מופיע  והבחור  דקות,  מספר  חלפו  לא  החדר, והנה  בשערי  מופיע  והבחור  דקות,  מספר  חלפו  לא  והנה 
לבו  את  לסעוד  תיכף  וניגש  התפילין,  את  בחזרה  לבו מגיש  את  לסעוד  תיכף  וניגש  התפילין,  את  בחזרה  מגיש 
בארוחה הטעימה שהכינה עבורו הרבנית בלב חם ודואג על בארוחה הטעימה שהכינה עבורו הרבנית בלב חם ודואג על 

עתיד חייו.עתיד חייו.
רבי זונדל שישב מן הצד וראה בכל הנהגתו, כיצד מתיישב רבי זונדל שישב מן הצד וראה בכל הנהגתו, כיצד מתיישב 
אחר  מנה  הארוחה  כל  את  לאכול  לב  ובחפץ  במנוחה  אחר הוא  מנה  הארוחה  כל  את  לאכול  לב  ובחפץ  במנוחה  הוא 
עמד  שבתפילתו...  המהיר  החיפזון  לעומת  במתינות,  עמד מנה  שבתפילתו...  המהיר  החיפזון  לעומת  במתינות,  מנה 
לבחור,  קרא  קדשו,  פני  חן  על  נסוך  העדין  ובחיוכו  לבחור, נדהם,  קרא  קדשו,  פני  חן  על  נסוך  העדין  ובחיוכו  נדהם, 
ושאלו בקוצר אמרים כדרכו בקודש: ושאלו בקוצר אמרים כדרכו בקודש: "ג'דאווינט אזוי שנעל, "ג'דאווינט אזוי שנעל, 
לעומת  שכזו  מהירה  [תפילה  לעומת   שכזו  מהירה  [תפילה  לאנג!?...  אזוי  ג'געסין  לאנג!?...און  אזוי  ג'געסין  און 
ארוחה ארוכה כזו...] לכל הפחות תשווה ביניהם, שיהא זמן ארוחה ארוכה כזו...] לכל הפחות תשווה ביניהם, שיהא זמן 

שניהם שווה!...שניהם שווה!...
עשו  ויוקד,  טהור  מלב  שבקעו  האלו  הספורות  עשו המילים  ויוקד,  טהור  מלב  שבקעו  האלו  הספורות  המילים 
רושם חזק בלבו של הבחור. – הוא לא התכונן לכך שיפגוש רושם חזק בלבו של הבחור. – הוא לא התכונן לכך שיפגוש 
הבית  אל  פנימה  חרש  לחמוק  לתומו  חשב  הוא  הצדיק,  הבית בו  אל  פנימה  חרש  לחמוק  לתומו  חשב  הוא  הצדיק,  בו 
 – ולהמשיך...  לבו  את  לסעוד  תפילין,  מצות  – 'לחטוף'  ולהמשיך...  לבו  את  לסעוד  תפילין,  מצות  'לחטוף' 
הפגישה הפתאומית הזו, בראותו לפניו את הצדיק הקדוש הפגישה הפתאומית הזו, בראותו לפניו את הצדיק הקדוש 
במלוא הדרו, והמילים הספורות שזכה לשמוע מפיו, חדרו במלוא הדרו, והמילים הספורות שזכה לשמוע מפיו, חדרו 

אל תוככי לבו ונפשו.אל תוככי לבו ונפשו.
מאוד,  כליותיו  ייסרוהו  וענייניו,  לעסקיו  כך  אחר  מאוד, בהתהלכו  כליותיו  ייסרוהו  וענייניו,  לעסקיו  כך  אחר  בהתהלכו 
לעצמו  לשחזר  החל  הוא  מנוח.  לו  נתנו  לא  הצדיק  לעצמו דברי  לשחזר  החל  הוא  מנוח.  לו  נתנו  לא  הצדיק  דברי 
הוא  יושב  זמן  כמה  תפילתו...  לעומת  אכילתו  נראית  הוא כיצד  יושב  זמן  כמה  תפילתו...  לעומת  אכילתו  נראית  כיצד 

בנעימים ונהנה באכילה... בנעימים ונהנה באכילה... 
ערך  הוא  נפשו,  עם  הבחור  חישב  הצדיק,  הוא  צודק  ערך כמה  הוא  נפשו,  עם  הבחור  חישב  הצדיק,  הוא  צודק  כמה 
לוקחת  לערך  זמן  כמה  לעצמו  וסיכם  נוקב,  חשבון  לוקחת אפוא  לערך  זמן  כמה  לעצמו  וסיכם  נוקב,  חשבון  אפוא 
בתפילתו,  יותר  להאריך  החל  ואילך  יום  ומאותו  בתפילתו, אכילתו,  יותר  להאריך  החל  ואילך  יום  ומאותו  אכילתו, 
כמידת שיעור זמן אכילתו. – כאשר פקד וציווה עליו הצדיק.כמידת שיעור זמן אכילתו. – כאשר פקד וציווה עליו הצדיק.
עצמו  התיישב  בתפילתו,  זמן  יותר  להאריך  משנצרך  עצמו והנה  התיישב  בתפילתו,  זמן  יותר  להאריך  משנצרך  והנה 
מדי יום במנוחה אל השולחן, ובמקום שהיה 'חוטף' תפילה מדי יום במנוחה אל השולחן, ובמקום שהיה 'חוטף' תפילה 
במלמול פה בעלמא, החל לפתוח 'סידור' ולהתפלל מתוכו במלמול פה בעלמא, החל לפתוח 'סידור' ולהתפלל מתוכו 

מילה במילה.מילה במילה.
תיבות  עם  התחבר  לא  הוא  זה,  עם  קשה  לו  היה  תיבות מתחילה  עם  התחבר  לא  הוא  זה,  עם  קשה  לו  היה  מתחילה 

לפני  הסידור  לעזוב  לא  בכוח  עצמו  הכריח  אבל  לפני התפילה,  הסידור  לעזוב  לא  בכוח  עצמו  הכריח  אבל  התפילה, 
את  לחוש  החל  קצרה  תקופה  לאחר  אולם   – הזמן...  את תום  לחוש  החל  קצרה  תקופה  לאחר  אולם   – הזמן...  תום 
צדיק  של  בזכותו  עליו  ריחמו  השמים  מן  התפילה,  צדיק 'טעם'  של  בזכותו  עליו  ריחמו  השמים  מן  התפילה,  'טעם' 
שהצית בו את ניצוץ התפילה, והוא החל לחוש יותר ויותר שהצית בו את ניצוץ התפילה, והוא החל לחוש יותר ויותר 

מתיקות בנועם התפילה. מתיקות בנועם התפילה. 
בתפילתו,  יותר  מאריך  לאט  לאט  כיצד  לב  שם  לא  בתפילתו, הוא  יותר  מאריך  לאט  לאט  כיצד  לב  שם  לא  הוא 
גאו  רגשותיו  התפילה,  סידור  על  להתרפק  לעצמו  גאו כשהניח  רגשותיו  התפילה,  סידור  על  להתרפק  לעצמו  כשהניח 
פלאי  באופן  תקופה  ולאחר  ה',  לפני  ולבו  נפשו  פלאי בהשתפך  באופן  תקופה  ולאחר  ה',  לפני  ולבו  נפשו  בהשתפך 
התיישרו כל מבוכות נפשו ותסבוכותיו. הוא התרומם מעט התיישרו כל מבוכות נפשו ותסבוכותיו. הוא התרומם מעט 
לגלות  והחל  הזה,  עולם  בהבלי  בו  שקוע  שהיה  הרפש  לגלות מן  והחל  הזה,  עולם  בהבלי  בו  שקוע  שהיה  הרפש  מן 
נעשתה  תפילתו  בוראו,  אל  להתקרב  וחשק  טעם  נעשתה בעצמו  תפילתו  בוראו,  אל  להתקרב  וחשק  טעם  בעצמו 
ללמוד  גם  החל  ובתוצאותיה  ובכוונה.  בדבקות  ויותר  ללמוד יותר  גם  החל  ובתוצאותיה  ובכוונה.  בדבקות  ויותר  יותר 
ונשמתו  נפשו  להדביק  לבו  סגור  ונפתח  יום,  מדי  ונשמתו בתורה  נפשו  להדביק  לבו  סגור  ונפתח  יום,  מדי  בתורה 
גמור,  תשובה  לבעל  שנעשה  עד  ותפילה,  תורה  גמור, באור  תשובה  לבעל  שנעשה  עד  ותפילה,  תורה  באור 

ונתהפך לתלמיד חכם חשוב ירא ושלם! ונתהפך לתלמיד חכם חשוב ירא ושלם! 
המעשה,  אותו  טיב  שוב  לי  הזכיר  לאחרונה,  בו  המעשה, כשפגשתי  אותו  טיב  שוב  לי  הזכיר  לאחרונה,  בו  כשפגשתי 
באומרו שהמוסר הנוקב שהוכיחו ר' זונדל: באומרו שהמוסר הנוקב שהוכיחו ר' זונדל: "ג'דאווינט אזוי "ג'דאווינט אזוי 
בתשובה  לבסוף  החזירו  בתשובה   לבסוף  החזירו  לאנג!?  אזוי  ג'געסין  און  לאנג!?שנעל,  אזוי  ג'געסין  און  שנעל, 
גמורה. והוסיף, שאותם מילים אינם משים מזיכרונו לעולם, גמורה. והוסיף, שאותם מילים אינם משים מזיכרונו לעולם, 
של  בתוכחתו  הוא  נזכר  בתפילה  למהר  שמנסה  פעם  של ובכל  בתוכחתו  הוא  נזכר  בתפילה  למהר  שמנסה  פעם  ובכל 
ר' זודל על החיפזון בתפילה, מילים שהפכו אותו בסופו של ר' זודל על החיפזון בתפילה, מילים שהפכו אותו בסופו של 

דבר לבעל תשובה, דבר לבעל תשובה, בזכות כח התפילה! בזכות כח התפילה! 
ואגב אורחא למדנו כאן טיב לקח מוסר נוסף, כמה כוח יש ואגב אורחא למדנו כאן טיב לקח מוסר נוסף, כמה כוח יש 
בכוחם  שיש  לב,  ובתום  באמת  הנאמרות  ספורות,  בכוחם במילים  שיש  לב,  ובתום  באמת  הנאמרות  ספורות,  במילים 

להפוך בן אדם לבעל תשובה גמור!להפוך בן אדם לבעל תשובה גמור!
[מתוך שיחה מיוחדת  לכבוד יא"צ רבנו הגדול, ר' זונדל זצוק"ל, ח' אייר תשע"ו]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
התקיימה  הקודש,  שבארץ  החשובות  הקהילות  התקיימה באחת  הקודש,  שבארץ  החשובות  הקהילות  באחת 
(ברכות (ברכות  לחיזוק  תמיד  הצריכה  התפילה,  בענין  לחיזוק חיזוק  תמיד  הצריכה  התפילה,  בענין  חיזוק  'עצרת' 'עצרת' 

לב:)לב:), ונתבקשתי לשאת בה דברים בחיזוק ענין התפילה., ונתבקשתי לשאת בה דברים בחיזוק ענין התפילה.

בזה  שיש  לתפילה,  האיחור  אודות  עוררתי  הדברים  בזה בין  שיש  לתפילה,  האיחור  אודות  עוררתי  הדברים  בין 
התפילה.  בעבודת  התפילה. זלזול  בעבודת  זלזול 
בקרבת  באמת  בקרבת והחפץ  באמת  והחפץ 
בתפילה,  שיש  בתפילה, אלקים  שיש  אלקים 
"נפתולי  ח)  ל,  ח)(בראשית  ל,  (בראשית  כד"א כד"א 
ותרגם  נפתלתי",  אלקים 
בעותי,  ד'  "קביל  אונקלוסאונקלוס: 
[עיין  בצלותי"  באתחננותי 
הרי  שם],  רש"י  פירוש 
ומעריכה  מחשיבה  הוא 
באיחור  מגיע  ואינו  מאד, 

לתפילה.לתפילה.
העולם,  שאומרים  דרך  על 
לבית  מגיע  האבא  שאם 
שאמר',  ב'ברוך  הכנסת 
ואילו  דוד',  ל'ויברך  בנו  בא 
הנכד כבר מגיע ל'נשמת'...

והנה רבים וטובים דורשים 

רואים  כאשר  לישועה,  'סגולות'  מיני  כל  בימינו  רואים ומחפשים  כאשר  לישועה,  'סגולות'  מיני  כל  בימינו  ומחפשים 
תרמתי  ונושעתי,  שירה  פרק  אמרתי  שונים:  תרמתי פרסומים  ונושעתי,  שירה  פרק  אמרתי  שונים:  פרסומים 
רצופים  יום  ארבעים  התפללתי  ונושעתי,  פלוני  רצופים למקום  יום  ארבעים  התפללתי  ונושעתי,  פלוני  למקום 

בכותל ונושעתי, ועוד כהנה וכהנה. בכותל ונושעתי, ועוד כהנה וכהנה. 
לפנינו  לפנינו   הקדושה  הקדושההגמרא  הגמרא  שהניחה  הסגולה  טובה  לא  שהניחה ולמה  הסגולה  טובה  לא  ולמה 
במסכת במסכת ברכותברכות (מז:)(מז:): ": "אמר רבי יהושע בן לוי,אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם ישכים  לעולם ישכים 
אדם לבית הכנסת, כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, אדם לבית הכנסת, כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, 
כולם" "  כנגד  שכר  לו  כולםנותנין  כנגד  שכר  לו  נותנין  כו'  אחריו  באים  מאה  כו' שאפילו  אחריו  באים  מאה  שאפילו 

עי"ש. והוא נפסק להלכתא עי"ש. והוא נפסק להלכתא בשולחן ערוךבשולחן ערוך (או"ח סי' צ' סי"ד). (או"ח סי' צ' סי"ד).
בני  ואף  בני מקומית,  ואף  מקומית,  קטנה'  קטנה' 'ישיבה  'ישיבה  ישנה  קהילה  ישנה באותה  קהילה  באותה 
באותה  להשתתף  הגדול  הכנסת  בית  להיכל  ירדו  באותה הישיבה  להשתתף  הגדול  הכנסת  בית  להיכל  ירדו  הישיבה 
אותה  של  המשגיח  קם  הדרשה,  בסיום  והנה   – אותה עצרת.  של  המשגיח  קם  הדרשה,  בסיום  והנה   – עצרת. 
דברי  שלאור  והכריז  הדברים,  מן  מאוד  שהתלהב  דברי ישיבה,  שלאור  והכריז  הדברים,  מן  מאוד  שהתלהב  ישיבה, 
הרי  בתפילה,  האיחור  בענין  כאן  שנאמרו  הרי ההתעוררות  בתפילה,  האיחור  בענין  כאן  שנאמרו  ההתעוררות 
בזמן  ההגעה  על  בישיבה  מיוחד  במבצע  עתה  פותח  בזמן הוא  ההגעה  על  בישיבה  מיוחד  במבצע  עתה  פותח  הוא 
לתפילת  שיגיעו  הראשונים  בחורים  ועשרה  לתפילת לתפילה,  שיגיעו  הראשונים  בחורים  ועשרה  לתפילה, 

שחרית יקבלו כל אחד שחרית יקבלו כל אחד חמישים דולר!!!חמישים דולר!!!
לבנו  הפונה  אלי,  בסמוך  שעמד  אחד  איש  אני  שומע  לבנו והנה  הפונה  אלי,  בסמוך  שעמד  אחד  איש  אני  שומע  והנה 
הילד, ואומר: חבל שאין אנו בחורים בישיבה... כי אם היינו הילד, ואומר: חבל שאין אנו בחורים בישיבה... כי אם היינו 
נמנים בין תלמידי הישיבה, היינו יכולים להרוויח ביחד נמנים בין תלמידי הישיבה, היינו יכולים להרוויח ביחד מאה מאה 

דולרדולר טבין ותקילין מדי יום!  טבין ותקילין מדי יום! 
והערתי  הצידה,  אבא  לאותו  קראתי  העצרת  סיום  והערתי לאחר  הצידה,  אבא  לאותו  קראתי  העצרת  סיום  לאחר 
שבדיבורים  לך,  דע  לאוזני:  שהגיע  לבנו  דיבורו  על  שבדיבורים לו  לך,  דע  לאוזני:  שהגיע  לבנו  דיבורו  על  לו 
שכאלה הנך הורס את חינוך הילדים! כי מתוך כך הבין הילד שכאלה הנך הורס את חינוך הילדים! כי מתוך כך הבין הילד 
מהעשרה  להיות  הדבר  הוא  כדאי  דולר'  'מאה  מהעשרה שבשביל  להיות  הדבר  הוא  כדאי  דולר'  'מאה  שבשביל 
בשולחן  מפורשת  הלכה  לקיים  בשביל  ואילו  בשולחן ראשונים,  מפורשת  הלכה  לקיים  בשביל  ואילו  ראשונים, 
ערוך, שמובטח שכרה בצידה, 'שנוטל שכר כנגד כולם', כפי ערוך, שמובטח שכרה בצידה, 'שנוטל שכר כנגד כולם', כפי 
התחנך  ובכך  לבוא...  צריך  אין  בדרשה,  הילד  עתה  התחנך ששמע  ובכך  לבוא...  צריך  אין  בדרשה,  הילד  עתה  ששמע 

שמעט ממון חשוב יותר מפסק השולחן ערוך ח"ו.שמעט ממון חשוב יותר מפסק השולחן ערוך ח"ו.
חפץ  ואם  הילדים,  עם  שמדברים  במה  מאוד  להיזהר  חפץ יש  ואם  הילדים,  עם  שמדברים  במה  מאוד  להיזהר  יש 
לזלזל  שלא  להיזהר  יש  שמים,  יראת  בבנך  להחדיר  לזלזל אתה  שלא  להיזהר  יש  שמים,  יראת  בבנך  להחדיר  אתה 
בדברי השולחן ערוך, רק בהיפך לחנכם להתיירא מאוד מכל בדברי השולחן ערוך, רק בהיפך לחנכם להתיירא מאוד מכל 

פסק הלכה שבשולחן ערוך!פסק הלכה שבשולחן ערוך!
[פרטיות קובץ מס' 1]

 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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ברכ˙ מזל טובברכ˙ מזל טוב
לר' לר' אברהם ישעיהו סגל   אברהם ישעיהו סגל   הי"והי"ו

לרגל נישואיולרגל נישואיו

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן 
בישראל בנין עדי עדבישראל בנין עדי עד

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

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

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

משהמשה ז"ל

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

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

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

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

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

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

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

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

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

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

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

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

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

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


