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זיע"א,  משטעפענעשט  מתתי'  אברהם  רבי  זיע"א, הרה"ק  משטעפענעשט  מתתי'  אברהם  רבי  הרה"ק 
השאר  ובין  מאוד.  גדול  מופת  כבעל  מפורסם  השאר היה  ובין  מאוד.  גדול  מופת  כבעל  מפורסם  היה 
שיהיו  ישראל  לבחורי  בברכותיו  כוחו  שיהיו התפרסם  ישראל  לבחורי  בברכותיו  כוחו  התפרסם 

נפטרים מחובתם לשרת בצבא. נפטרים מחובתם לשרת בצבא. 
צעיר  יהודי  איש  לפניו  הגיע  אחת  שפעם  צעיר מסופר  יהודי  איש  לפניו  הגיע  אחת  שפעם  מסופר 
ומצוות  מתורה  מאוד  רחוק  שהיה  'המתחדשים'  ומצוות מן  מתורה  מאוד  רחוק  שהיה  'המתחדשים'  מן 
בצבא  מלשרת  שיפטר  ברכה  ממנו  וביקש  בצבא רח"ל,  מלשרת  שיפטר  ברכה  ממנו  וביקש  רח"ל, 
של  בנימה  שאלו  חזותו,  את  הרבי  וכראות  של הרומני.  בנימה  שאלו  חזותו,  את  הרבי  וכראות  הרומני. 
שמא  מכך?  להיפטר  חפץ  הנך  זה  למה  וכי  שמא תמיהה:  מכך?  להיפטר  חפץ  הנך  זה  למה  וכי  תמיהה: 
שמא  או  טריפות,  באכילת  שם  שתגעל  חושש  שמא הנך  או  טריפות,  באכילת  שם  שתגעל  חושש  הנך 

תיכשל חלילה בחילול שבת? תיכשל חלילה בחילול שבת? 
לי!  מפריע  אינו  זה  כל  ברורות,  המשכיל  השיב  לי! לא,  מפריע  אינו  זה  כל  ברורות,  המשכיל  השיב  לא, 
בגודל  הבין  שלא  עד  היהדות,  מן  היה  רחוק  כך  בגודל [כל  הבין  שלא  עד  היהדות,  מן  היה  רחוק  כך  [כל 
אמא  הצעיר,  המשיך  אולם  זו]  שבתשובה  אמא החרפה  הצעיר,  המשיך  אולם  זו]  שבתשובה  החרפה 
איאלץ  ואם  בתמידות,  בה  מטפל  שאני  לי,  יש  איאלץ זקנה  ואם  בתמידות,  בה  מטפל  שאני  לי,  יש  זקנה 

ללכת לצבא לא יהיה מי שישמש אותה. ללכת לצבא לא יהיה מי שישמש אותה. 
כשמוע הרבי את דבריו, נענה בהתרגשות ואמר: אם כשמוע הרבי את דבריו, נענה בהתרגשות ואמר: אם 
של  ידו  את  ונטל   – לפנינו.  אם'  'כיבור  מצות  הרי  של כן  ידו  את  ונטל   – לפנינו.  אם'  'כיבור  מצות  הרי  כן 
של  וסימן  [לאות  הק'  לבו  לוח  על  והניחה  של הצעיר  וסימן  [לאות  הק'  לבו  לוח  על  והניחה  הצעיר 
מי  שכל  בזה,  קדשו  מנהג  כידוע  לב,  בכל  מי הבטחה  שכל  בזה,  קדשו  מנהג  כידוע  לב,  בכל  הבטחה 
שזכה לקבל ממנו הבטחה כזו כשמושך ידו אל לבו, שזכה לקבל ממנו הבטחה כזו כשמושך ידו אל לבו, 
זכה לישועה} ואמר: איך זאג דיר צו! [מבטיחך אני] זכה לישועה} ואמר: איך זאג דיר צו! [מבטיחך אני] 

שבעזהשי''ת תצא חפשי, וכך הוה.שבעזהשי''ת תצא חפשי, וכך הוה.
היכן  עד  האדם  את  המאלף  לקח  טמון  זה  היכן בסיפור  עד  האדם  את  המאלף  לקח  טמון  זה  בסיפור 
עול,  פורק  יהודי  שאפילו  זו,  מצוה  של  כוחה  עול, מגעת  פורק  יהודי  שאפילו  זו,  מצוה  של  כוחה  מגעת 
ולהתברך  להינצל  זכה  היהדות,  מן  לגמרי  ולהתברך המרוחק  להינצל  זכה  היהדות,  מן  לגמרי  המרוחק 

בזכות אותה מצוה יקרה. בזכות אותה מצוה יקרה. 
טעם מעלת מצוה זו נרמז בפרשתנו בה נאמר הציווי טעם מעלת מצוה זו נרמז בפרשתנו בה נאמר הציווי 
שבתתי  'ואת  לציווי  סמוך  תראו'  ואביו  אמו  שבתתי 'איש  'ואת  לציווי  סמוך  תראו'  ואביו  אמו  'איש 
ב'  אלו  המקשר  ענין  על  מורה  זו  סמיכות  ב' תשמורו',  אלו  המקשר  ענין  על  מורה  זו  סמיכות  תשמורו', 
האמונה  על  מורה  שבת  שמצוות  כשם  כי  האמונה המצוות,  על  מורה  שבת  שמצוות  כשם  כי  המצוות, 
בהשי''ת שברא עולמו והוא הוא המנהיגו תמיד, כמו בהשי''ת שברא עולמו והוא הוא המנהיגו תמיד, כמו 
כן גרם ציווי מצוה זו לראשונה אמונה בכוונתו הטובה כן גרם ציווי מצוה זו לראשונה אמונה בכוונתו הטובה 
של השי''ת, כמו שדרשו חכמינו ז''ל, שבשעה שאמר של השי''ת, כמו שדרשו חכמינו ז''ל, שבשעה שאמר 
העולם,  אומות  אמרו  לך',  יהיה  ו'לא  'אנכי'  העולם, הקב"ה  אומות  אמרו  לך',  יהיה  ו'לא  'אנכי'  הקב"ה 
אביך  את  'כבד  שאמר  כיון  דורש!  הוא  עצמו  אביך לכבוד  את  'כבד  שאמר  כיון  דורש!  הוא  עצמו  לכבוד 

ואת אמך', חזרו והודו למאמרות הראשונות.ואת אמך', חזרו והודו למאמרות הראשונות.
הרי שהמקיים מצוה זו מקיים הוא דבר הגורם כבוד הרי שהמקיים מצוה זו מקיים הוא דבר הגורם כבוד 

של מעלה, וראוי הוא בסיבתה לכל הטובות. של מעלה, וראוי הוא בסיבתה לכל הטובות. 

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

קדוש  כי  תהיו  קדשים  אלהם  ואמרת  ישראל  עדת בני  כל  אל  דבר 
אני ה' אלקיכם: (יט, ב)  

תמצית  את  מקודם  להזכיר  לנו  ראוי  זו  מצוה  ענין  לבאר  בכדי  תמצית הנה,  את  מקודם  להזכיר  לנו  ראוי  זו  מצוה  ענין  לבאר  בכדי  הנה, 
דבריו של הרמב''ן על מאמר הכתוב הזה, כי אין המכוון בציווי הזה על דבריו של הרמב''ן על מאמר הכתוב הזה, כי אין המכוון בציווי הזה על 
האדם  את  להזהיר  אם  כי  בתורה,  המפורשים  האיסורים  מן  האדם הפרישות  את  להזהיר  אם  כי  בתורה,  המפורשים  האיסורים  מן  הפרישות 
לקדש עצמו גם בהחלק המותר לו, והיינו גם באלו הדברים שלא נאסרו לקדש עצמו גם בהחלק המותר לו, והיינו גם באלו הדברים שלא נאסרו 

במפורש בתורה, עיין לשונו בארוכה בדבריו בריש פרשתן. במפורש בתורה, עיין לשונו בארוכה בדבריו בריש פרשתן. 
וכנאמר  בהשי''ת,  דבקות  לידי  האדם  את  להביא  היא  זו  קדושה  וכנאמר וענין  בהשי''ת,  דבקות  לידי  האדם  את  להביא  היא  זו  קדושה  וענין 
בעצם הכתוב 'כי קדוש אני ה' אלקיכם' והיינו כההיא דרשה שדרשוהו בעצם הכתוב 'כי קדוש אני ה' אלקיכם' והיינו כההיא דרשה שדרשוהו 
תלכו  אלקיך  ד'  תלכו אחרי  אלקיך  ד'  אחרי  כ)  י,  כ) (דברים  י,  (דברים  הכתוב  מאמר  על  הכתוב   מאמר  על  יד.)  יד.)(סוטא  (סוטא  ז''ל  ז''ל חכמינו  חכמינו 
ובו תדבק, הדבק במדותיו מה הוא גומל חסדים אף אתה וכו' כי בעצם ובו תדבק, הדבק במדותיו מה הוא גומל חסדים אף אתה וכו' כי בעצם 
והנבדל  הפרוש  וצורו  קונו  אל  מה  בבחינת  האדם  מתדמה  והנבדל הפרישות  הפרוש  וצורו  קונו  אל  מה  בבחינת  האדם  מתדמה  הפרישות 
מכל בחינה של ישות וחומר, ועל ידי זה שהאדם גם כן מכחיש את חלק מכל בחינה של ישות וחומר, ועל ידי זה שהאדם גם כן מכחיש את חלק 
החומרי שבו זוכה לדבק את הכוח האלקי הטמון בו לשורשו, וזוכה על החומרי שבו זוכה לדבק את הכוח האלקי הטמון בו לשורשו, וזוכה על 

ידי זה להתעלות, ולמדרגות רמות בעבודת השם. ידי זה להתעלות, ולמדרגות רמות בעבודת השם. 
אמנם ענין קדושה זו תלוי רבות בענין שמירת עינים, וכדאיתא בספרים אמנם ענין קדושה זו תלוי רבות בענין שמירת עינים, וכדאיתא בספרים 
הקדושים על מאמר הכתוב הקדושים על מאמר הכתוב (בראשית לח, כא)(בראשית לח, כא) איה הקדשה הוא בעינים על  איה הקדשה הוא בעינים על 
הדרך, שהכתוב שואל 'איה הקדשה' איפוא היא הקדושה, והאיך הוא הדרך, שהכתוב שואל 'איה הקדשה' איפוא היא הקדושה, והאיך הוא 
הדרך'  על  בעינים  'היא  הכתוב  משיב  זה  ועל  להשיגה,  האדם  הדרך' ביכולת  על  בעינים  'היא  הכתוב  משיב  זה  ועל  להשיגה,  האדם  ביכולת 
תלויה היא בשמירת העינים בעת ההליכה בדרך, אם זהיר הוא באותה תלויה היא בשמירת העינים בעת ההליכה בדרך, אם זהיר הוא באותה 
ואכן  להתקדש,  ביכולתו  ממילא  אסורה,  בראיה  להיכשל  שלא  ואכן שעה  להתקדש,  ביכולתו  ממילא  אסורה,  בראיה  להיכשל  שלא  שעה 
שיזונו  עיניו  את  ומפקיר  בדבר,  זהיר  אינו  אם  אך  לקדושה,  הוא  שיזונו זוכה  עיניו  את  ומפקיר  בדבר,  זהיר  אינו  אם  אך  לקדושה,  הוא  זוכה 
נפשו  על  הרע  יצר  הוא  מגרה  הלוא  גוונא  בכהאי  בדרכם,  הנקרה  נפשו מכל  על  הרע  יצר  הוא  מגרה  הלוא  גוונא  בכהאי  בדרכם,  הנקרה  מכל 
המדומים  החומריים  לתענוגיו  מושכו  'כסיל'  הנקרא  האחרון  וזה  המדומים ח''ו,  החומריים  לתענוגיו  מושכו  'כסיל'  הנקרא  האחרון  וזה  ח''ו, 
והנבזים, וכדאיתא בירושלמי והנבזים, וכדאיתא בירושלמי (ברכות א, ה)(ברכות א, ה) עין רואה והלב חומד וגו' ומובן  עין רואה והלב חומד וגו' ומובן 

מאליו שמדת הקדושה ממנו והלאה. מאליו שמדת הקדושה ממנו והלאה. 
ואכן, היו צדיקים שהעידו על עצמם שזכו לכל מדרגותיהם רק בזכות ואכן, היו צדיקים שהעידו על עצמם שזכו לכל מדרגותיהם רק בזכות 
רבי  הרה''ק  נמנה  הצדיקים  אלו  בין  הראיה,  בקדושת  זהירים  רבי היותם  הרה''ק  נמנה  הצדיקים  אלו  בין  הראיה,  בקדושת  זהירים  היותם 
בעיר  מושבו  מקום  היה  עלומיו  שבימי  אמונים,  השומר  בעל  בעיר אהרל'ה  מושבו  מקום  היה  עלומיו  שבימי  אמונים,  השומר  בעל  אהרל'ה 
זה  צדיק  וכשהוצרך  פרוצים,  נכרים  מלאה  עיר  והיתה  פעסט,  זה הבירה  צדיק  וכשהוצרך  פרוצים,  נכרים  מלאה  עיר  והיתה  פעסט,  הבירה 
פני  על  לעבור  הוכרח  להתפלל,  הכנסת  ולבית  הטבילה  לבית  פני ללכת  על  לעבור  הוכרח  להתפלל,  הכנסת  ולבית  הטבילה  לבית  ללכת 
רחובות העיר שהיתה כמובן מלאה פריצות, והיה עליו להשגיח מאוד רחובות העיר שהיתה כמובן מלאה פריצות, והיה עליו להשגיח מאוד 
לו  עמדה  זו  זכות  כי  עצמו  על  העיד  לימים  אסורה,  בראיה  יכשל  לו לבל  עמדה  זו  זכות  כי  עצמו  על  העיד  לימים  אסורה,  בראיה  יכשל  לבל 
ובזכותה התעלה וזכה למדרגות רמות בעבודת השי''ת, וכל כך תלה את ובזכותה התעלה וזכה למדרגות רמות בעבודת השי''ת, וכל כך תלה את 
התעלותו בסיבת זהירותו באלו הימים עד שלפעמים היו יכולים לשמוע התעלותו בסיבת זהירותו באלו הימים עד שלפעמים היו יכולים לשמוע 
גאסן,  פעסטר  די  זיי  זיינען  ווי  קדשו:  בלשון  באמרו  זאת  גאסן, כשמבטא  פעסטר  די  זיי  זיינען  ווי  קדשו:  בלשון  באמרו  זאת  כשמבטא 
[תרגום: איכן יכולים למצוא דוגמתן של אלו הרחובות מעיר פעסט][תרגום: איכן יכולים למצוא דוגמתן של אלו הרחובות מעיר פעסט]. מובן מאליו שלא היה . מובן מאליו שלא היה 

בכוונתו למצוא רחובות כעין אלו כדי להלך בהן, שהרי אסור לו לאדם בכוונתו למצוא רחובות כעין אלו כדי להלך בהן, שהרי אסור לו לאדם 
להביא את עצמו לידי נסיון, אך כיוון לבטא בזה את גודל התועלת שזכה להביא את עצמו לידי נסיון, אך כיוון לבטא בזה את גודל התועלת שזכה 

בזכות עמידתו באותו נסיון.בזכות עמידתו באותו נסיון.

למדרגותיו  זכה  כיצד  פעם  שאלוהו  כי  מסופר  איש  החזון  מרן  על  למדרגותיו גם  זכה  כיצד  פעם  שאלוהו  כי  מסופר  איש  החזון  מרן  על  גם 
עיניו  שמירת  בזכות  זה  לכל  שזכה  וענה,  התורה,  בהשגת  עיניו הגדולות  שמירת  בזכות  זה  לכל  שזכה  וענה,  התורה,  בהשגת  הגדולות 
בקדושה, והוסיף שעל אף שהיו מבין בני גילו שלמדו יותר טוב ממנו, בקדושה, והוסיף שעל אף שהיו מבין בני גילו שלמדו יותר טוב ממנו, 
אבל מאחר שהללו לא שמרו ראייתם כמותו, לכן לא זכו כמוהו בכתרה אבל מאחר שהללו לא שמרו ראייתם כמותו, לכן לא זכו כמוהו בכתרה 

של תורה, כי רק מי ששומר את עיניו יכול לזכות לפנימיות התורה.של תורה, כי רק מי ששומר את עיניו יכול לזכות לפנימיות התורה.
בירושלים התגורר צדיק נשגב בשם ר' זונדל סלנט, הוא היה איש קדוש בירושלים התגורר צדיק נשגב בשם ר' זונדל סלנט, הוא היה איש קדוש 
וגם  לא,  או  טבול  הוא  אם  הכלי  על  מבחין  היה  קדושתו  ובכוח  וגם מאוד,  לא,  או  טבול  הוא  אם  הכלי  על  מבחין  היה  קדושתו  ובכוח  מאוד, 
לכל  שזכה  ואמר  נענה  הרמות,  למדרגותיו  זכה  כיצד  כשנשאל  לכל הוא,  שזכה  ואמר  נענה  הרמות,  למדרגותיו  זכה  כיצד  כשנשאל  הוא, 
לכל  לזכות  אפשר  עינים  שמירת  ידי  שעל  עיניו,  שמירת  בזכות  לכל זה  לזכות  אפשר  עינים  שמירת  ידי  שעל  עיניו,  שמירת  בזכות  זה 

המדרגות שבעולם.המדרגות שבעולם.
לעומת זאת אלו שנכשלו אי פעם בראיה בלתי הגונה העידו על עצמם לעומת זאת אלו שנכשלו אי פעם בראיה בלתי הגונה העידו על עצמם 
והיא  שנים,  אחרי  גם  עמהם  המתגרה  והיא  בעוכרם,  היא  זו  ראיה  והיא כי  שנים,  אחרי  גם  עמהם  המתגרה  והיא  בעוכרם,  היא  זו  ראיה  כי 
העומדת בדרכם למנוע את עלייתם הרוחנית, גם לָפַני תינה פעם אברך העומדת בדרכם למנוע את עלייתם הרוחנית, גם לָפַני תינה פעם אברך 
חשוב את צרתו כשדמעתו על לחיו, ואמר לי שבהיותו צעיר היה בבית חשוב את צרתו כשדמעתו על לחיו, ואמר לי שבהיותו צעיר היה בבית 
הוריו מכשירים טמאים שאפשר להכשל בהם בראיות אסורות, ועל אף הוריו מכשירים טמאים שאפשר להכשל בהם בראיות אסורות, ועל אף 
שכבר עברו שנים הרבה מאז שעמד על דעתו, ובכל אלו השנים עצם שכבר עברו שנים הרבה מאז שעמד על דעתו, ובכל אלו השנים עצם 
את עיניו מראות ברע, בכל זאת חקוקים אלו המראות שראה בנערותו את עיניו מראות ברע, בכל זאת חקוקים אלו המראות שראה בנערותו 
ברעיוניו, והללו רודפים אחריו ומפריעים לו מאוד בעבודתו את בוראו, ברעיוניו, והללו רודפים אחריו ומפריעים לו מאוד בעבודתו את בוראו, 

הרי לנו שכל ענין הקדושה וההתעלות תלוי בענין שמירת העיניים.הרי לנו שכל ענין הקדושה וההתעלות תלוי בענין שמירת העיניים.
גודל  בענין  הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  מובן  הדברים  אלו  גודל ולאור  בענין  הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  מובן  הדברים  אלו  ולאור 
הצדיקים  אשר  עובדות  כמה  ישנם  וכן  אסורה,  ראיה  מחמת  הצדיקים ההפסד  אשר  עובדות  כמה  ישנם  וכן  אסורה,  ראיה  מחמת  ההפסד 
הבית  בעל  הרה''ק  על  וכמסופר  מחמתה,  ההפסד  גודל  על  הבית העידו  בעל  הרה''ק  על  וכמסופר  מחמתה,  ההפסד  גודל  על  העידו 
אהרן מקארלין, שפעם ישבו אנשי שלומו ודברו ביניהם אודות מעלת אהרן מקארלין, שפעם ישבו אנשי שלומו ודברו ביניהם אודות מעלת 
הנסיעה לשהות בצל הצדיק, והזכירו בתוך הדברים שכשמתגבר האדם הנסיעה לשהות בצל הצדיק, והזכירו בתוך הדברים שכשמתגבר האדם 
על קשייו בכדי לנסוע אל הצדיק, אז בבוא יום הדין וישקלו את מעשיו על קשייו בכדי לנסוע אל הצדיק, אז בבוא יום הדין וישקלו את מעשיו 
עצם  את  גם  הזכיות  כף  על  יתנו  חובותיו,  מול  זכויותיו  המשקל  עצם על  את  גם  הזכיות  כף  על  יתנו  חובותיו,  מול  זכויותיו  המשקל  על 
הדרכים המובילות אל מקום מושבו של הצדיק, ומובן שאלו יכריעו את הדרכים המובילות אל מקום מושבו של הצדיק, ומובן שאלו יכריעו את 
מאבדים  זאת  שכל  לכם,  דעו  אך  ואמר:  אהרן  הבית  נענה  לזכות,  מאבדים הכף  זאת  שכל  לכם,  דעו  אך  ואמר:  אהרן  הבית  נענה  לזכות,  הכף 

על ידי ראיה אחת. על ידי ראיה אחת. 
כעין זה מסופר גם על כ''ק בעל דברי יואל מסאטמר, שמקום מושבו היה כעין זה מסופר גם על כ''ק בעל דברי יואל מסאטמר, שמקום מושבו היה 
מנהטן,  בעיר  דרו  אליו  מקושרים  שהיו  חסידים  והרבה  מנהטן, בוויליאמסבורג,  בעיר  דרו  אליו  מקושרים  שהיו  חסידים  והרבה  בוויליאמסבורג, 
והללו נהרו אליו יום יום, ולמרות המרחק הרב שבין מנהטן לוויליאמסבורג והללו נהרו אליו יום יום, ולמרות המרחק הרב שבין מנהטן לוויליאמסבורג 
לא וויתרו על השהייה במחיצתו גם בשבת קודש, בין שני הרים הללו ישנו לא וויתרו על השהייה במחיצתו גם בשבת קודש, בין שני הרים הללו ישנו 
גשר הנקרא 'גשר מנהטן' זהו גשר רב מימדים ההולך על פני הנהר הגדול גשר הנקרא 'גשר מנהטן' זהו גשר רב מימדים ההולך על פני הנהר הגדול 
דשם, פעם דברו עמו על מעלת אלו הנוהרים אליו דרך אותו גשר, ואמרו דשם, פעם דברו עמו על מעלת אלו הנוהרים אליו דרך אותו גשר, ואמרו 
לו שבבית דין של מעלה ישימו על המשקל את הגשר הענק הזה, ובזכות לו שבבית דין של מעלה ישימו על המשקל את הגשר הענק הזה, ובזכות 
זה יצאו זכאים בדין, נענה ואמר: אבל זאת תדעו שראיה אחת בלתי רצויה זה יצאו זכאים בדין, נענה ואמר: אבל זאת תדעו שראיה אחת בלתי רצויה 

מכרעת את הכף כנגד עשרה גשרים כאלו. מכרעת את הכף כנגד עשרה גשרים כאלו. 
השי''ת יהיה בעזרינו, ובזכות שנקדש את עצמינו מלמטה ע''י הזהירות השי''ת יהיה בעזרינו, ובזכות שנקדש את עצמינו מלמטה ע''י הזהירות 

בקדושת הראיה, נזכה שיקדש השי''ת אותנו מלמעלה. בקדושת הראיה, נזכה שיקדש השי''ת אותנו מלמעלה. 

קדש עצמך במותר לךקדש עצמך במותר לך
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שקודם  בנוסח  שאומרים  מה  א. א.  
מצות  לקיים  ומזומן  מוכן  הנני  הספירה 
'עשה' של ספירת העומר, אין בזה חשש 
מדרבנן,  הזה  בזמן  ספירה  למ"ד  אפילו 
דרבנן,  עשה  מצות  על  גם  לפרשו  דיש 
ופשוט שא"צ לכוין בשעת קיום המצוה 
ומה  מדרבנן,  או  התורה  מן  הוא  אם 
שאומרים כמו שכתוב בתורה יש לפרשו 
שכתוב  כמו  זו  מצוה  תיקנו  דחכמים 
פי"א  (הלי"ש  למקדש  זכר  לעשות  בתורה 

ס"ב). 

להיות  צריך  והספירה  הברכה  ב.ב. 
במעומד, ובדיעבד אם ספר בישיבה יצא 

(שו"ע ס"א ומ"ב סק"ו). 

ג.ג. מותר לספור בכל לשון, ובלבד שיבין 
אותו הלשון, ואם אינו מבין, אפילו ספר 
שאינו  דכיון  יצא,  לא  הקודש  בלשון 
ספירה  נקרא  אינו  אומר  הוא  מה  יודע 
(מ"ב סק"ה), וי"א דאם ספר בלשון הקודש 

אף שאינו מבין יצא (שע"ת סק"ג בשם שאילת 
יעב"ץ), וע"כ י"א דאם ספר בלשון הקודש 

שמבין  בלשון  ויספור  יחזור  הבין,  ולא 
בלא ברכה (כה"ח סק"כ).

ד.ד. אמר ספירת העומר, אך חלם ולא כיון 
למה שאמר, יצא בדיעבד (גם אני אודך שו"ת 

הגר"ח ח"ב סי' קמ"ט).

הברכה  בשעת  שידע  צריך  לכתחילה  ה.ה. 
אם  ואפילו  לספור,  הולך  הוא  יום  איזה 

במילה  מילה  חברו  עם  לומר  בדעתו  יש 
הברכה  בין  הפסק  שום  יהיה  שלא  כך 
כן,  לעשות  אין  אעפ"כ  להספירה 
דעת  על  ובירך  ידע  לא  אפילו  ובדיעבד 
לסיים כמו שישמע מחברו וסיים כמוהו 

יצא (שו"ע ס"ה ומ"ב שם). 

השבועות,  וגם  הימים  למנות  צריך  ו.ו. 
וכתיב  יום,  חמשים  תספרו  שנאמר 
ומ"ב  ס"א  (שו"ע  לך  תספר  שבועות  שבעה 

שם).

ז.ז. אם מנה שבועות ולא ימים, כגון שאמר 
ולא  אחד  שבוע  היום  השביעי  ביום 
דוקא  זה  אך  יצא,  לא  כלל  ימים  הזכיר 
מדינא  חיוב  הוא  שאז  שבוע  בהשלמת 
לאחר  אבל  והשבועות,  הימים  להזכיר 
השמיני  ביום  כגון  השבועות  השלמת 
אם אמר היום שבוע אחד ויום אחד יצא, 
שמונה  היום  מקודם  אמר  שלא  אע"פ 
ימים, וכן אם אמר אז היום שמונה ימים 
אחד  ויום  אחד  שבוע  שהם  סיים  ולא 
נמי יצא, כי באמצע השבועות אינו אלא 
מנהג להזכיר הימים והשבועות (מ"ב סק"ז 

ט', ביה"ל ד"ה יספור, שעה"צ סקכ"ח). 

הזכיר  ולא  בלבד  ימים  מנה  אם  ח.ח. 
ימים  שבעה  היום  שאמר  כגון  שבועות, 
שיצא  י"א  אחד,  שבוע  שהם  אמר  ולא 
ולספור  לחזור  שצריך  וי"א  בדיעבד, 
וסופר  חוזר  ולכן  כדין,  ושבועות  ימים 
בלי ברכה, ואם שכח לחזור ולספור מונה 

שאר הימים בברכה (מ"ב סק"ז). 

וכן  אחת.  ולא  אחד  שבוע  אומרים  ט.ט. 
דשבוע  שתי,  ולא  שבועות  שני  אומרים 
ומי"א  ימים  אומר  עשרה  עד  זכר.  לשון 
מנין  לומר  יש  וכן  יום.  אומר  ואילך 
יום,  ועשרים  אחד  כגון  מתחלה  המועט 
אלא  לעיכובא  אינן  הדברים  אלו  וכל 

לצחות הלשון (מ"ב סק"ט).

פוסקים  וברוב  בעומר,  הנוסח  י"א  י.י. 
הנוסח לעומר, מיהו עיקר ד"ז אינו אלא 
מיום  מונה  שהוא  לבאר  כדי  לכתחלה 
לא  ואם  והלאה,  העומר  את  שהקריבו 
אמר אלא היום כך וכך נמי יצא (מ"ב סק"ח).

מחבירו  הספירה  שמע  שאם  י"א  יא.יא. 
וגם  לצאת  נתכוין  שלא  אע"פ  שספר 
לא  מ"מ  להוציאו,  נתכוין  לא  ההוא 
דשומע  משום  אח"כ,  כשיספור  יברך 
אני  אין  מחשב  היה  אם  ואפילו  כעונה, 
כלום  זה  אין  זו  בספירה  לצאת  מתכוין 
להאומרים מצוות אין צריכות כוונה כלל, 
אלא אם כן מחשב להדיא שהוא מתכוין 
שלא לצאת בה (שו"ע הרב סי"ב). וי"א שכל 
זה הוא רק בזמנם שהיה המנהג שהש"ץ 
בברכתו  הקהל  כל  ומוציא  מברך  היה 
והספירה היו מונין כל אחד לעצמו, אבל 
ודאי  לעצמו,  מברך  אחד  שכל  בזמנינו 
בברכה  אלא  לצאת  שלא  אדם  כל  דעת 

שמברך לעצמו (הלי"ש פי"א ס"ג).

השמשות  בבין  חבירו  ששאלו  מי  יב.יב. 
ימי  כמה  הכוכבים  צאת  אחר  וכ"ש 
הספירה הלילה, יאמר לו אתמול היה כך 
וכך, אבל אם אמר לו היום כך וכך אפילו 
בלשון לעז, ואפילו לא אמר לעומר, לא 
ומ"ב  ס"ד  (שו"ע  בברכה  ולספור  לחזור  יוכל 

שם). 

שכיון  או  היום,  אמר  לא  אם  אמנם  יג. ג. 
בזה,  ספירה  ידי  לצאת  שלא  בפירוש 

יכול לחזור ולברך (מ"ב סק"כ). 

שבועות  לספירת  הגיעו  כבר  ואם  יד. יד. 
ואמר לו רק מספר הימים אין בכך כלום 
באופן שהזכרת השבועות לעיכובא, כגון 
השבועות  הזכרת  שהרי  שבוע  בסוף 

מעכב וכנ"ל אות ז'.

אמר  כשלא  לברך  יכול  גווני  דבכל  וי"א 
בענין  הוא  אם  ואפילו  השבועות,  גם  לו 
משום  מעכב,  השבועות  הזכרת  שאין 
דכל שלא הזכיר שבועות כמנהגו מוכחא 
סקכ"ב  (מ"ב  לצאת  שלא  שמכוין  מילתא 

ושעה"צ שם).

השמשות  בין  בשעת  זה  היה  אם  טו.טו. 
לברך  תמיד  רגיל  המשיב  הזה  והאיש 
מסתברא  הכוכבים,  צאת  לאחר  דוקא 
שלא  בהדיא  כמכוין  הוי  זה  דבאופן 
ולמנות  אח"כ  לחזור  לו  ומותר  לצאת 
שאם),  ד"ה  (ביה"ל  צ"ע  ולמעשה  בברכה, 

ויבקש מחבירו להוציאו בברכה.

הינזרות מתאוות מיותרות
ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִּתְהיּו  ְקדִׁשים  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 
ֱאֵהיֶכם:  ְיהָֹוה  ֲאִני  ָקדֹוׁש  ִּכי 

(י"ט, ב')

מדברים  אפילו  ההינזרות  בענין  בסמוך  הארכנו  מדברים כבר  אפילו  ההינזרות  בענין  בסמוך  הארכנו  כבר 
המותרים, בבחינת 'קדש עצמך במותר לך'. ולמעשה, המותרים, בבחינת 'קדש עצמך במותר לך'. ולמעשה, 
שכאשר  הראב"ד',  'תענית  הנקראת  היא  זו  שכאשר תענית  הראב"ד',  'תענית  הנקראת  היא  זו  תענית 
אם  וכן  תאוותו,  כל  מלהשלים  עצמו  האדם  אם מונע  וכן  תאוותו,  כל  מלהשלים  עצמו  האדם  מונע 
דקות,  לכמה  אפילו  בטלים  דברים  מלדבר  דקות, מתאפק  לכמה  אפילו  בטלים  דברים  מלדבר  מתאפק 

הרי הוא מקיים בזה מצות 'קדושים תהיו'.הרי הוא מקיים בזה מצות 'קדושים תהיו'.

וכן הביא במשנה ברורה הלכות תענית וכן הביא במשנה ברורה הלכות תענית (תקעה, ב) (תקעה, ב) בשם בשם 
שהוא  בעוד  אכילתו  באמצע  דאם  המוסר,  שהוא ספרי  בעוד  אכילתו  באמצע  דאם  המוסר,  ספרי 
מתאווה לאכול, מושך ידו ממנו, הרי זה נחשב לסיגוף מתאווה לאכול, מושך ידו ממנו, הרי זה נחשב לסיגוף 
אחד,  ספר  בשם  שם  הביא  ועוד  עונותיו.  אחד, ומתכפרים  ספר  בשם  שם  הביא  ועוד  עונותיו.  ומתכפרים 
שכשאדם רוצה להתנדב תענית, שכשאדם רוצה להתנדב תענית, 

מאשר  דיבור',  'תענית  עצמו  על  שיקבל  יותר  טוב 
תענית אכילה, כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא תענית אכילה, כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא 
בנשמתו ולא ייחלש על ידי זה, וכעין זה כתב הגר"א בנשמתו ולא ייחלש על ידי זה, וכעין זה כתב הגר"א 
בתענית  לא  עצמו  לייסר  האדם  שצריך  בתענית באגרתו  לא  עצמו  לייסר  האדם  שצריך  באגרתו 
וסיגופים כ"א ברסן פיו ובתאוותיו וזוהי התשובה. עד וסיגופים כ"א ברסן פיו ובתאוותיו וזוהי התשובה. עד 

כאן מדברי המשנה ברורה.כאן מדברי המשנה ברורה.

שסמכה  סלונים,  בחצה"ק  הנפוצה  האמרה  שסמכה וידועה  סלונים,  בחצה"ק  הנפוצה  האמרה  וידועה 
כי  תיראו',  ואביו  אמו  ל'איש  תהיו'  'קדושים  כי תורה  תיראו',  ואביו  אמו  ל'איש  תהיו'  'קדושים  תורה 
בלשון אשכנז תרגומו של 'אב' הוא 'פאטער', שהוא בלשון אשכנז תרגומו של 'אב' הוא 'פאטער', שהוא 
'מוטער',  תרגומו   – ו'אמא'  'פטור'.  הלשון  'מוטער', במשקל  תרגומו   – ו'אמא'  'פטור'.  הלשון  במשקל 
שהוא על משקל הלשון 'מותר'. שכאן רומזת התורה שהוא על משקל הלשון 'מותר'. שכאן רומזת התורה 
את  להשיג  הרוצה  שהאדם  והמותר,  הפטור  על  את הק'  להשיג  הרוצה  שהאדם  והמותר,  הפטור  על  הק' 
הקדושה, עליו לשמור עצמו מדבר המותר, וגם צריך הקדושה, עליו לשמור עצמו מדבר המותר, וגם צריך 
אם  עליו  פטור  שהוא  מהדברים  עצמו  את  אם לשמור  עליו  פטור  שהוא  מהדברים  עצמו  את  לשמור 
שציותה  מה  כל  את  האדם  ישמור  אם  גם  כי  שציותה עשאו.  מה  כל  את  האדם  ישמור  אם  גם  כי  עשאו. 
שאינו  עוד  כל  השלימות  מן  לו  חסר  עדיין  שאינו התורה,  עוד  כל  השלימות  מן  לו  חסר  עדיין  התורה, 

מקיים כדבעי את המצוה של 'קדושים תהיו'.מקיים כדבעי את המצוה של 'קדושים תהיו'.

וכמה חשוב אפילו אם עושה רק דבר מועט להתקדש וכמה חשוב אפילו אם עושה רק דבר מועט להתקדש 

בו, וכמו שביאר הרה"ק מקוצק זי"ע, מה שאמרו חז"ל בו, וכמו שביאר הרה"ק מקוצק זי"ע, מה שאמרו חז"ל 
מעשי  יגיעו  מתי  לומר  אדם  חייב  מעשי :  יגיעו  מתי  לומר  אדם  חייב  פכ"ה):  אליהו  דבי  פכ"ה)(תנא  אליהו  דבי  (תנא 

למעשי אבותי, שנקטו חז"ל בלשון נגיעה, לומר בזה למעשי אבותי, שנקטו חז"ל בלשון נגיעה, לומר בזה 
הבורא.  אצל  מאוד  חשובה  בעלמא  נגיעה  הבורא. שאפילו  אצל  מאוד  חשובה  בעלמא  נגיעה  שאפילו 
כבר  מקיים  קדושה,  של  קטן  דבר  בעושה  גם  כבר לכך  מקיים  קדושה,  של  קטן  דבר  בעושה  גם  לכך 

המצוה של 'קדושים תהיו'.המצוה של 'קדושים תהיו'.

חושב  אם  כגון  לחבירו',  אדם  ש'בין  בענינים  חושב וגם  אם  כגון  לחבירו',  אדם  ש'בין  בענינים  וגם 
לבקש כסף מאדם אחר ונמנע מזה, בזה יש גם הענין לבקש כסף מאדם אחר ונמנע מזה, בזה יש גם הענין 
של קדש עצמך במותר לך. וכן כשיכול להוציא כסף של קדש עצמך במותר לך. וכן כשיכול להוציא כסף 
מכל  דין,  ע"פ  לו  שחייב  משום  תורה'  ב'דין  מכל מחברו  דין,  ע"פ  לו  שחייב  משום  תורה'  ב'דין  מחברו 
והטוב'  הישר  'ועשית  של  ענין  בזה  יש  עדיין  והטוב' מקום  הישר  'ועשית  של  ענין  בזה  יש  עדיין  מקום 
משורת  לפנים  חבירו  עם  להתנהג  דהיינו  משורת ,  לפנים  חבירו  עם  להתנהג  דהיינו  יח),  ו,  יח)(דברים  ו,  (דברים 

הדין.הדין.

מעשה  בשעת  מזה  לחשוב  האדם  שצריך  מעשה אלא  בשעת  מזה  לחשוב  האדם  שצריך  אלא 
שמתאפק, שמקיים בזה את המצוה. שמצוות צריכות שמתאפק, שמקיים בזה את המצוה. שמצוות צריכות 
צריכות  מצות  עלמא  לכולי  לכתחילה  ובפרט  צריכות כוונה,  מצות  עלמא  לכולי  לכתחילה  ובפרט  כוונה, 
הזאת,  מהמצוה  הרבה  להתעלות  אדם  ויכול  הזאת, כוונה,  מהמצוה  הרבה  להתעלות  אדם  ויכול  כוונה, 

משום שיכול לקיימו בכל דקה, ובכל רגע מימי חייו.משום שיכול לקיימו בכל דקה, ובכל רגע מימי חייו.

טובטוב

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

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

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הלכות ספירת העומר ב'הלכות ספירת העומר ב'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ו‡‰ב˙ לרעך כמוך
מפרש,  מפרש,   בא"ד)  כו.  דף  בא"ד)(פסח  כו.  דף  (פסח  יהושע  יהושעחלקת  חלקת  בסה"ק בסה"ק 
מפרנסין  מפרנסין "ישראל  "ישראל  ז:)  ח"ג  ז:) (זוה"ק  ח"ג  (זוה"ק  חז"ל  מ"ש  פי  חז"ל על  מ"ש  פי  על 
איש  מעשה  שכל  לומר,  שבשמים".  איש לאביהם  מעשה  שכל  לומר,  שבשמים".  לאביהם 
ישראל עולה ונוגע עד לשמים, בבחינת 'פרנסה' ישראל עולה ונוגע עד לשמים, בבחינת 'פרנסה' 

כביכול, ותענוג גדול לאבינו שבשמים.כביכול, ותענוג גדול לאבינו שבשמים.
ובזה מפרש קישור סופו של מקרא אל תחילתו, ובזה מפרש קישור סופו של מקרא אל תחילתו, 
"ואהבת לרעך כמוך – אני ה'""ואהבת לרעך כמוך – אני ה'", שנוגעת זו האהבה , שנוגעת זו האהבה 
בכבודו  כביכול  בכבודו   כביכול  ה'"  ה'""אני  "אני  עד  לרעהו,  איש  עד שבין  לרעהו,  איש  שבין 
שביניהם  באחדות  מפרנסים  וישראל  שביניהם ובעצמו,  באחדות  מפרנסים  וישראל  ובעצמו, 
תענוג גדול ונחת רוח עצומה לאביהם שבשמים.תענוג גדול ונחת רוח עצומה לאביהם שבשמים.

נוהגים  כך  על  הרי  לעצרת,  פסח  בין  כה  נוהגים בעמדנו  כך  על  הרי  לעצרת,  פסח  בין  כה  בעמדנו 
בימים  המצוה,  זו  לתקן  כדי  אבלות,  קצת  בימים אנו  המצוה,  זו  לתקן  כדי  אבלות,  קצת  אנו 
שמתו בהם כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא במיתת שמתו בהם כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא במיתת 
'אסכרה', מחמת 'אסכרה', מחמת "שלא נהגו כבוד זה בזה""שלא נהגו כבוד זה בזה" (יבמות (יבמות 

סב: טושו"ע או"ח סי' תצ"ג). סב: טושו"ע או"ח סי' תצ"ג). 

דידן  שבגמרא  שאף  שאף שבגמרא דידן ,  קעח),  סי'  קעח)(ח"א  סי'  (ח"א  וכתב וכתב התשב"ץהתשב"ץ 
לא נתפרש מהו אותו זלזול שנהגו זה בזה. – הרי לא נתפרש מהו אותו זלזול שנהגו זה בזה. – הרי 
עיניהם  "שהיתה  עיניהם :  "שהיתה  ג):  סא,  ג)(ב"ר  סא,  (ב"ר  במדרשבמדרש  מבואר  מבואר הוא  הוא 
מי"ג)  פ"ד  מי"ג)(אבות  פ"ד  (אבות  במ"ש  וזלזלו  וכו'".  באלו  אלו  במ"ש צרה  וזלזלו  וכו'".  באלו  אלו  צרה 
כמורא  רבך  ומורא  רבך,  כמורא  חבירך  כמורא "וכבוד  רבך  ומורא  רבך,  כמורא  חבירך  "וכבוד 
ה'  ה' חילול  חילול  גורמין  שהיו  לפי  נענשו  ולכן  גורמין שמים".  שהיו  לפי  נענשו  ולכן  שמים". 
רחמנא ליצלן, שהבריות מרננים ואומרים 'אוי לו רחמנא ליצלן, שהבריות מרננים ואומרים 'אוי לו 

למי שלמד תורה וכו'' (יומא פו.) עכ"ד עי"ש.למי שלמד תורה וכו'' (יומא פו.) עכ"ד עי"ש.
המידות  לתקן  מאוד  ונתאמץ  נא  נתחזק  המידות לפיכך  לתקן  מאוד  ונתאמץ  נא  נתחזק  לפיכך 
בימי הספירה, ולקיים 'ואהבת לרעך כמוך', שלא בימי הספירה, ולקיים 'ואהבת לרעך כמוך', שלא 
תהא העין צרה אחד בחבירו ח"ו. ולכבד כל איש תהא העין צרה אחד בחבירו ח"ו. ולכבד כל איש 
ידינו,  על  שמים  שם  שיתקדש  כדי  ידינו, מישראל,  על  שמים  שם  שיתקדש  כדי  מישראל, 
ועליהם  בנעימים.  ישראל  ואחדות  אהבת  ועליהם מתוך  בנעימים.  ישראל  ואחדות  אהבת  מתוך 
הכתוב אומרהכתוב אומר (יומא שם) (יומא שם) "ישראל אשר בך אתפאר"! "ישראל אשר בך אתפאר"! 

(ישעיה מט, ג)(ישעיה מט, ג).

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
עסקני העיר עסקני העיר 'לודז''לודז' בפולין של מעלה, נזקקו פעם  בפולין של מעלה, נזקקו פעם 
רובל'  אלף  רובל' 'שלושים  אלף  'שלושים  של  גדול  לסכום  של בנחיצות  גדול  לסכום  בנחיצות 
בשביל מצות בשביל מצות 'פדיון שבויים'פדיון שבויים'. מדובר היה ביהודי '. מדובר היה ביהודי 
וסכנה  ביש,  בעסק  שהסתבך  העיר,  וסכנה מנכבדי  ביש,  בעסק  שהסתבך  העיר,  מנכבדי 
היה  ניתן  זה  בממון  ורק  לחייו,  נשקפה  היה ממשית  ניתן  זה  בממון  ורק  לחייו,  נשקפה  ממשית 

להצילו.להצילו.
אך דא עקא, שבית המשפט המקומי עמד לחרוץ אך דא עקא, שבית המשפט המקומי עמד לחרוץ 
נצרכו  והעסקנים  ספורים,  ימים  בתוך  גורלו  נצרכו את  והעסקנים  ספורים,  ימים  בתוך  גורלו  את 

לגייס את כל הסכום מיידית!לגייס את כל הסכום מיידית!
לטכס  יחדיו  התכנסו  פעולותיהם  בכל  לטכס כדרכם  יחדיו  התכנסו  פעולותיהם  בכל  כדרכם 
הגאון הגאון  דאתרא,  מרא  העיר  רב  בראשות  דאתרא, עצה,  מרא  העיר  רב  בראשות  עצה, 
אב"ד  רב  זצ"ל  מייזל  חיים  אליהו  רבי  אב"ד המפו'  רב  זצ"ל  מייזל  חיים  אליהו  רבי  המפו' 
עוסק  הנודעת,  וחריפותו  גאונותו  שלצד  עוסק   הנודעת,  וחריפותו  גאונותו  שלצד  לודז',לודז', 
היה רבות במצוות היה רבות במצוות גמילות חסדיםגמילות חסדים, להטיב עם בני , להטיב עם בני 

קהילתו, ועם כל ישראל.קהילתו, ועם כל ישראל.
זה  במקרה  שיש  פסק  המדובר,  הרב  זה כששמע  במקרה  שיש  פסק  המדובר,  הרב  כששמע 
חשש גדול של 'סכנת נפשות', ומן ההכרח לקחת חשש גדול של 'סכנת נפשות', ומן ההכרח לקחת 
ולפדות  הסכום,  מלוא  על  ענק'  'הלוואת  ולפדות תיכף  הסכום,  מלוא  על  ענק'  'הלוואת  תיכף 

את היהודי מיידית.את היהודי מיידית.
התעשייה  עיר  בלודז',  חסרו  לא  כידוע,  התעשייה עשירים,  עיר  בלודז',  חסרו  לא  כידוע,  עשירים, 
שכזה,  סכום  להלוואת  אך  הגדולה.  שכזה, והטקסטיל  סכום  להלוואת  אך  הגדולה.  והטקסטיל 
נדרש נדרש 'ערב קבלן''ערב קבלן' בר סמכא, כדי להשיג בכך את  בר סמכא, כדי להשיג בכך את 

ההלוואה המיוחלת.ההלוואה המיוחלת.
אתר  על  עצמו  את  רתם  מייזל,  הרב  העיר,  אתר רב  על  עצמו  את  רתם  מייזל,  הרב  העיר,  רב 
ההלוואה  קבלן',  'ערב  להיות  והסכים  ההלוואה למשימה,  קבלן',  'ערב  להיות  והסכים  למשימה, 
ותקילין!  טבין  רובל  אלף  בשלושים  ותקילין! הושגה  טבין  רובל  אלף  בשלושים  הושגה 
של  לשמחתו  לחירות,  ויצא  נפדה  אכן  של והיהודי  לשמחתו  לחירות,  ויצא  נפדה  אכן  והיהודי 

הרב ושמחת העסקנים כולם.הרב ושמחת העסקנים כולם.
חירום'  חירום' 'מגבית  ב'מגבית  העסקנים  יצאו  מכן  לאחר  במיד  העסקנים  יצאו  מכן  לאחר  מיד 
לבם  לדאבון  אך  הלוואה,  אותה  את  לכסות  לבם כדי  לדאבון  אך  הלוואה,  אותה  את  לכסות  כדי 
תאריך  שהתקדם  וככל  המגבית.  צלחה  תאריך לא  שהתקדם  וככל  המגבית.  צלחה  לא 
הפירעון היה לבו של רבי אלי' חיים נוקפו שלא הפירעון היה לבו של רבי אלי' חיים נוקפו שלא 
החוב  יפרע  לא  באם  החוב   יפרע  לא  באם  ה''!  ה''!'חילול  'חילול  ח"ו  מכך  ח"ו ייצא  מכך  ייצא 
שהוא עצמו חתום עליו בערבות אישית במועדו שהוא עצמו חתום עליו בערבות אישית במועדו 
ובזמנו, הרי יאמרו הבריות שאם הרב בעצמו אינו ובזמנו, הרי יאמרו הבריות שאם הרב בעצמו אינו 

עומד בתאריך הפירעון, הרי הותר הדבר...עומד בתאריך הפירעון, הרי הותר הדבר...
בצר לו נסע הלודז'ער רב בדחיפות לגור, לבקש בצר לו נסע הלודז'ער רב בדחיפות לגור, לבקש 
מאת הגה"ק רשכבה"ג מאת הגה"ק רשכבה"ג בעל השפת אמת זצוק"לבעל השפת אמת זצוק"ל, , 
העיר,  מעשירי  שהיו  שבלוד'ז  לחסידיו  העיר, שיורה  מעשירי  שהיו  שבלוד'ז  לחסידיו  שיורה 

לסייע בעדו באותה מצוה רבתי.לסייע בעדו באותה מצוה רבתי.
לבקשתו,  אמת  השפת  נענה  לא  להפתעתו  לבקשתו, ברם  אמת  השפת  נענה  לא  להפתעתו  ברם 
נישט,  מ'קען  נישט, "ווען  מ'קען  "ווען  בהקפדה:  בו  גער  בהקפדה: והוא  בו  גער  והוא 
לעמוד  יכולים  [כשלא  לעמוד   יכולים  [כשלא  נישט!"  נישט!"חת'מעטמען  חת'מעטמען 

בתשלום, לא חותמים ערבות!].בתשלום, לא חותמים ערבות!].
חזרה  שבור,  בלב  לודז'  של  רבה  אפוא  חזרה יצא  שבור,  בלב  לודז'  של  רבה  אפוא  יצא 
הזדרז  שם  לווארשא,  המפורסמת  הזדרז ב'קולייקע'  שם  לווארשא,  המפורסמת  ב'קולייקע' 
ולנסות  לשוב  כדי  ללודז',  הרכבת  את  ולנסות לתפוס  לשוב  כדי  ללודז',  הרכבת  את  לתפוס 

לגייס את הסכום בדרכים אחרות.לגייס את הסכום בדרכים אחרות.
הופתע  שבלודז',  הנתיבות  בית  אל  בהגיעו  הופתע והנה  שבלודז',  הנתיבות  בית  אל  בהגיעו  והנה 
מתושבי  חשובים  נגידים  שלושה  ברציף  מתושבי לפגוש  חשובים  נגידים  שלושה  ברציף  לפגוש 
העיר, חסידי גור מובהקים, שניגשו תיכף אל הרב העיר, חסידי גור מובהקים, שניגשו תיכף אל הרב 
תחבו  תחבו ,  עליכם',  עליכם''שלום  'שלום  לברכת  ידו  את  לברכת ובלחצם  ידו  את  ובלחצם 
אלף  אלף 'עשר  'עשר  עם  מעטפה  מהם  אחד  כל  עם לתוכה  מעטפה  מהם  אחד  כל  לתוכה 

רובל' רובל' במזומן!במזומן!
אמרו  זה,  מה  ועל  זה  מה  בתדהמתו,  אמרו כששאלם  זה,  מה  ועל  זה  מה  בתדהמתו,  כששאלם 
שלפני כמה שעות הגיעה שלפני כמה שעות הגיעה 'טלגרמה' 'טלגרמה' מגור, שהרבי מגור, שהרבי 
עשרת  אחד  כל  לתת  שלושתם,  על  מצווה  עשרת הק'  אחד  כל  לתת  שלושתם,  על  מצווה  הק' 
אלפים רובל כסף עבור מגבית החירום, ולהביאם אלפים רובל כסף עבור מגבית החירום, ולהביאם 
אחר  היום  המגיע  דאתא,  המרא  הרב  אל  אחר תיכף  היום  המגיע  דאתא,  המרא  הרב  אל  תיכף 

הצהריים ברכבת שיצאה מווארשא!הצהריים ברכבת שיצאה מווארשא!
עזרתם  על  להם  והודה  ושמח,  התרגש  עזרתם הרב  על  להם  והודה  ושמח,  התרגש  הרב 
מחכמתו  התפעלות  מלא  והיה  במצווה.  מחכמתו הנדיבה  התפעלות  מלא  והיה  במצווה.  הנדיבה 
וממסירותו הגדולה של השפת אמת, אשר מצד וממסירותו הגדולה של השפת אמת, אשר מצד 
שאין  הערבות  חתימת  על  פניו  על  הוכיחו  שאין אחד  הערבות  חתימת  על  פניו  על  הוכיחו  אחד 
מחתא  בחדא  תיכף  שני  מצד  אך  לכסותה,  מחתא בידו  בחדא  תיכף  שני  מצד  אך  לכסותה,  בידו 

נענה לדאוג לסידור כל התשלום במלואו! נענה לדאוג לסידור כל התשלום במלואו! 
זה  מטיב  נוסף  לימוד  דרכנו,  לפי  למדנו  אנו  זה ואף  מטיב  נוסף  לימוד  דרכנו,  לפי  למדנו  אנו  ואף 
ולעזור  חסד  מלעשות  להימנע  שאין  ולעזור המעשה,  חסד  מלעשות  להימנע  שאין  המעשה, 
בדבר,  מעט  הוא  אשם  אם  גם  במצוקתו,  בדבר, ליהודי  מעט  הוא  אשם  אם  גם  במצוקתו,  ליהודי 
עצום,  לימוד  וזה   – כראוי!  בה  התנהג  שלא  עצום, או  לימוד  וזה   – כראוי!  בה  התנהג  שלא  או 

ודו"ק.ודו"ק.
ואהבת לרעך כמוך!ואהבת לרעך כמוך!

[פרטיות, קובץ מס' [פרטיות, קובץ מס' 00060006]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
בתרא  בתרא (בבא  (בבא  חמד  חמדחשוקי  חשוקי  בספר  נא  יעויין  בספר   נא  יעויין  ה.  ה.א.  [א. 

'עת דודים''עת דודים'
כלכליים  קשיים  עקב  לי   שולמו  לא  משכורות  כלכליים שלושה  קשיים  עקב  לי   שולמו  לא  משכורות  שלושה 
בבנק  שהמינוס  כמובן  עבדתי,  בה  החברה  נקלעה  בבנק אליה  שהמינוס  כמובן  עבדתי,  בה  החברה  נקלעה  אליה 
הלך ותפח עד כי מנהל הבנק איים ובצדק כי אם לא אטפל הלך ותפח עד כי מנהל הבנק איים ובצדק כי אם לא אטפל 
לחברות  קבע  הוראות  לדחות  יאלץ  מידי  באופן  לחברות בעניין  קבע  הוראות  לדחות  יאלץ  מידי  באופן  בעניין 
דרך  אוטומטי  באופן  היורדות  וחשמל  מים  כגון  דרך השונות  אוטומטי  באופן  היורדות  וחשמל  מים  כגון  השונות 

כרטיס האשראי...כרטיס האשראי...
כמובן שלא יכולתי לסמוך על הבטחות החברה בה עבדתי כמובן שלא יכולתי לסמוך על הבטחות החברה בה עבדתי 

כגון ''הנה בעוד יומיים הכסף מועבר לחשבון שלך..."כגון ''הנה בעוד יומיים הכסף מועבר לחשבון שלך..."
אני שלא מורגל בהלוואות לא ידעתי מהיכן משיגים באופן אני שלא מורגל בהלוואות לא ידעתי מהיכן משיגים באופן 
מידי סכום של עשרים אלף ₪ בפרט שבינתיים התחלתי מידי סכום של עשרים אלף ₪ בפרט שבינתיים התחלתי 
חג  לקראת  לביתי  טרף  להביא  מזדמנת  בעבודה  חג לעבוד  לקראת  לביתי  טרף  להביא  מזדמנת  בעבודה  לעבוד 
טלפוניות  בפניות  לעסוק  פנוי  זמן  לי  נותר  ולא  טלפוניות הפסח  בפניות  לעסוק  פנוי  זמן  לי  נותר  ולא  הפסח 
אחר  או  זה  סכום  לי  להלוות  שיועילו  ולגמ"חים  אחר לחברים  או  זה  סכום  לי  להלוות  שיועילו  ולגמ"חים  לחברים 
מה גם שאיני יכול להתחייב על זמן פירעון שכן לא בידי מה גם שאיני יכול להתחייב על זמן פירעון שכן לא בידי 

הדבר.הדבר.
כל  ללא  אבוד  חשתי  ונורא,  איום  היה  הנפשי  כל הדוחק  ללא  אבוד  חשתי  ונורא,  איום  היה  הנפשי  הדוחק 
תקווה, את כל יהבי השלכתי על ה' ובקשתי שידריך אותי תקווה, את כל יהבי השלכתי על ה' ובקשתי שידריך אותי 

כיצד לצאת מן המיצר.כיצד לצאת מן המיצר.
פלאי,  דבר  קרה  הבנק  של  לאולטימטום  האחרון  פלאי, ביום  דבר  קרה  הבנק  של  לאולטימטום  האחרון  ביום 
שלי,  הבנק  פרטי  את  וביקש  התקשר  משפחתי  שלי, קרוב  הבנק  פרטי  את  וביקש  התקשר  משפחתי  קרוב 
"לשם מה אתה צריך את הפרטים של חשבון הבנק שלי?"  "לשם מה אתה צריך את הפרטים של חשבון הבנק שלי?"  

שאלתי בפליאהשאלתי בפליאה
מקומי:   על  קפוא  אותי  שהשאירה  תשובה  השיב  מקומי:  והוא  על  קפוא  אותי  שהשאירה  תשובה  השיב  והוא 
שלה  בצוואה  השאירה  שנה  לפני  שנפטרה  ברכה  שלה "דודה  בצוואה  השאירה  שנה  לפני  שנפטרה  ברכה  "דודה 
צוואתה  את  לקיים  רוצה  ואני  שקל  אלף  עשרים  צוואתה עבורך  את  לקיים  רוצה  ואני  שקל  אלף  עשרים  עבורך 
הסיפור  עם  לגמור  כדי  היום  הסכום  את  לך  הסיפור ולהעביר  עם  לגמור  כדי  היום  הסכום  את  לך  ולהעביר 

הזה!!!"הזה!!!"
"עשרים  דבריו:  על  חזר  והוא  הסכום  מה  שוב  "עשרים שאלתי  דבריו:  על  חזר  והוא  הסכום  מה  שוב  שאלתי 

אלף!!!"אלף!!!"
שטף דמעות עמדו בעיניי מבקשות להתפרץ ולהודות לה' שטף דמעות עמדו בעיניי מבקשות להתפרץ ולהודות לה' 
על חסדיו המרובים בעיתוי כה מושלם שהוציאני מהמיצר על חסדיו המרובים בעיתוי כה מושלם שהוציאני מהמיצר 
הטוב  ברכת  את  בהתרגשות  בירכתי  אתר  על  הטוב למרחב,  ברכת  את  בהתרגשות  בירכתי  אתר  על  למרחב, 

והמיטיב וזכיתי לחוג את חג הפסח כבן חורין באמת.והמיטיב וזכיתי לחוג את חג הפסח כבן חורין באמת.
בעל המעשה: כ.הבעל המעשה: כ.ה

'הדודה מאמריקה''הדודה מאמריקה'
פסח  לקראת  שהפעם  אלא  מתואמים,  אנחנו  כלל  פסח בדרך  לקראת  שהפעם  אלא  מתואמים,  אנחנו  כלל  בדרך 
אני כתבתי צ'קים על הוצאות החג וגם בעלי שחרר צ'קים אני כתבתי צ'קים על הוצאות החג וגם בעלי שחרר צ'קים 
כולם  שלא  קיווינו  קרה  מה  לנו  כשהתברר  תאום.  כולם ללא  שלא  קיווינו  קרה  מה  לנו  כשהתברר  תאום.  ללא 
מה  בדקתי  החג  לקראת  אחת.  בבת  הצ'קים  את  מה יפקידו  בדקתי  החג  לקראת  אחת.  בבת  הצ'קים  את  יפקידו 
קורה בחשבון וראיתי שכולם הפקידו את הצ'קים ואף צ'ק קורה בחשבון וראיתי שכולם הפקידו את הצ'קים ואף צ'ק 
לא חזר ועוד יש יתרה בחשבון הבנק.  עברתי על הפירוט לא חזר ועוד יש יתרה בחשבון הבנק.  עברתי על הפירוט 
המתגוררת  מדודתי  בחשבוני  מכובדת  הפקדה  המתגוררת וראיתי  מדודתי  בחשבוני  מכובדת  הפקדה  וראיתי 
פשר  מה  ולברר  להודות  התקשרתי  תיכף  פשר בארה''ב.  מה  ולברר  להודות  התקשרתי  תיכף  בארה''ב. 
דפסחא  קמחא  לתת  מצוה  "יש  השיבה:  היא  דפסחא ההפקדה,  קמחא  לתת  מצוה  "יש  השיבה:  היא  ההפקדה, 
וחשבתי שבמקום לתת לאנשים שאיני מכירה עדיף לתת וחשבתי שבמקום לתת לאנשים שאיני מכירה עדיף לתת 
לך שאת בת משפחה שלי ובעלת משפחה ברוכת ילדים לך שאת בת משפחה שלי ובעלת משפחה ברוכת ילדים 

שכל פרוטה תסייע לך!"  שכל פרוטה תסייע לך!"  
אכן זכינו ועשינו את החג בהרחבה גדולה ב''ה.אכן זכינו ועשינו את החג בהרחבה גדולה ב''ה.

בעלת המעשה: ד.שבעלת המעשה: ד.ש

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ואהבת לרעך כמוך – אני ה' וגו'" (יט, יח)



האי  ולבאר  זו.  עובדא  טיב  בעמקות  שהרחיב  האי ,  ולבאר  זו.  עובדא  טיב  בעמקות  שהרחיב  מה.)מה.), 

ר'  והגאון  אמת  השפת  מרן  של  דרבוותא,  ר' פלוגתא  והגאון  אמת  השפת  מרן  של  דרבוותא,  פלוגתא 
מצוה  לצורך  ללוות  מותר  אם  מייזל,  חיים  מצוה אליהו  לצורך  ללוות  מותר  אם  מייזל,  חיים  אליהו 

כשאין בידו מהיכן להשיב, עיין שם בטוב טעם].כשאין בידו מהיכן להשיב, עיין שם בטוב טעם].
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

המגיד  של  בנו  המגיד ,  של  בנו  זצ"ל,  גלינסקי  נחמן  ר'  זצ"להרה"ג  גלינסקי  נחמן  ר'  הרה"ג 
זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  זצ"ל הרה"ג  גלינסקי  יעקב  רבי  הרה"ג  המפורסם  המפורסם מישרים  מישרים 
מטובי  כאחד  בחרותו  בימי  נודע  מטובי ,  כאחד  בחרותו  בימי  נודע  'מגיד'),  ספרי  'מגיד')(בעמ"ח  ספרי  (בעמ"ח 

העילויים שבישיבה.העילויים שבישיבה.
ראש  שמסר  ראש   שמסר  כללי'  כללי''שיעור  'שיעור  של  בעיצומו  של פעם  בעיצומו  פעם 
לפתע  לו  'נחת'  הישיבה,  בחורי  לכלל  לפתע הישיבה  לו  'נחת'  הישיבה,  בחורי  לכלל  הישיבה 
'אווירון נייר''אווירון נייר' על 'סטנדר' דוכנו של ראש הישיבה...  על 'סטנדר' דוכנו של ראש הישיבה... 
– היה זה אחד הבחורים, שלא בדיוק ה'שיעור כללי' – היה זה אחד הבחורים, שלא בדיוק ה'שיעור כללי' 
הכבד,  השעמום  את  להפיג  וכדי  מעייניו...  הכבד, בראש  השעמום  את  להפיג  וכדי  מעייניו...  בראש 
במשחק  באצבעותיו  שיחק  שבתוכו,  הריקנות  במשחק ואת  באצבעותיו  שיחק  שבתוכו,  הריקנות  ואת 
לכיוונו  המזערי  האווירון  את  ושילח  נייר',  לכיוונו 'קיפולי  המזערי  האווירון  את  ושילח  נייר',  'קיפולי 
של חבירו. – אך לצערו המאוורר המקומי שינה את של חבירו. – אך לצערו המאוורר המקומי שינה את 

כיוון התעופה... היישר אל ראש הישיבה! כיוון התעופה... היישר אל ראש הישיבה! 
למראה  נבהלו  כולם  הבחורים  מוחלט,  היה  למראה ההלם  נבהלו  כולם  הבחורים  מוחלט,  היה  ההלם 
הזלזול הנורא. ראש הישיבה עצמו עצר בפתאומיות הזלזול הנורא. ראש הישיבה עצמו עצר בפתאומיות 
את מהלך השיעור, פניו האדימו כשהרים את אותו את מהלך השיעור, פניו האדימו כשהרים את אותו 
שאינה  בצורה  ודרש  בידיו,  וחוצפני  נועז  שאינה אווירון  בצורה  ודרש  בידיו,  וחוצפני  נועז  אווירון 
זה,  אווירון  שהעיף  שהבחור  פנים,  לשני  זה, משתמעת  אווירון  שהעיף  שהבחור  פנים,  לשני  משתמעת 

יקום בבקשה יקום בבקשה וייצא מבית מדרש מיד!!!וייצא מבית מדרש מיד!!!
לחוש  היה  ניתן  הישיבה,  בחורי  על  נפל  גדול  לחוש פחד  היה  ניתן  הישיבה,  בחורי  על  נפל  גדול  פחד 
ממקומו.  זז  לא  בחור  אף  אך  באוויר,  המתח  ממקומו. את  זז  לא  בחור  אף  אך  באוויר,  המתח  את 
והדגיש  חזר  והוא  וויתר,  לא  ישיבה  ראש  והדגיש הגאון  חזר  והוא  וויתר,  לא  ישיבה  ראש  הגאון 
עד  אופן,  בשום  השיעור  במהלך  ימשיך  לא  עד שהוא  אופן,  בשום  השיעור  במהלך  ימשיך  לא  שהוא 

שלא שלא יקום אותו בחור וייצא החוצה!יקום אותו בחור וייצא החוצה!
היטב  הבין  הדין,  חרדת  של  קשות  דקות  היטב באותם  הבין  הדין,  חרדת  של  קשות  דקות  באותם 
שהשתתפו  העילויים  מן  גלינסקי',  'נחמן  שהשתתפו הבה"ח  העילויים  מן  גלינסקי',  'נחמן  הבה"ח 
אותו  של  ולנפשו  ללבו  השיעור,  מהלך  בכל  אותו היטב  של  ולנפשו  ללבו  השיעור,  מהלך  בכל  היטב 
לפתע  קם  רחמנות  רגשי  סערת  ומתוך  לפתע בחור.  קם  רחמנות  רגשי  סערת  ומתוך  בחור. 
של  לרווחתו  מורכן!  בראש  החוצה  ופסע  של ממקומו,  לרווחתו  מורכן!  בראש  החוצה  ופסע  ממקומו, 
וראש  הבחורים  כל  של  ולפליאתם  בחור,  וראש אותו  הבחורים  כל  של  ולפליאתם  בחור,  אותו 

הישיבה, לנוכח מעשה גבורה זה! הישיבה, לנוכח מעשה גבורה זה! 
השיעור כללי הסתיים, כשרוב בחורי הישיבה וסגל 
את  לגלות  הצליחו  לא  והמשגיחים  הרמי"ם  צוות 
'נחמן'  גם  הניירות...  מעופף  בחור  אותו  של  זהותו 
עצמו לא ידע, ולא ביקש לדעת מי היה אותו בחור.עצמו לא ידע, ולא ביקש לדעת מי היה אותו בחור.

המעשה,  אותו  אחר  ביעף  להם  חלפו  רבות  שנים 
והנה לאחר שנפטר ר' נחמן צעיר לימים מן המחלה 
הנוראה רח"ל, הגיע הנוראה רח"ל, הגיע לניחום אבליםלניחום אבלים בבית המשפחה 
החשובה אדם בלתי מוכר, אשר חזותו מוכחת עליו 

כתלמיד חכם חשוב.כתלמיד חכם חשוב.
לאחר שנשאל כיצד הכיר את הנפטר הדגול, סיפר 
עם  שהתרחש  דנן,  המעשה  טיב  את  האבלים  בפני 

אביהם בעת לימודיו בישיבה.אביהם בעת לימודיו בישיבה.
הוא  אני  בהתרגשות:  הוסיף  סיפורו,  סיום  הוא עם  אני  בהתרגשות:  הוסיף  סיפורו,  סיום  עם 
על!...  אל  האווירון  את  שהמריא  סורר  בחור  על!... אותו  אל  האווירון  את  שהמריא  סורר  בחור  אותו 
הייתי  זהותי,  את  מגלים  היו  שאם  ספק,  אין  הייתי –  זהותי,  את  מגלים  היו  שאם  ספק,  אין   –
לא  כך  בין  כאשר  הישיבה,  מן  לאלתר  לא מגורש  כך  בין  כאשר  הישיבה,  מן  לאלתר  מגורש 
אולם   – המעטה...  בלשון  שם,  בלימודיי  אולם התמדתי   – המעטה...  בלשון  שם,  בלימודיי  התמדתי 
בלבי  עוררו  אביכם,  של  הגדול  גבורתו  בלבי מעשה  עוררו  אביכם,  של  הגדול  גבורתו  מעשה 
ורגשי  אשמה,  רגשי  מעשה  אותו  שלאחר  ורגשי בימים  אשמה,  רגשי  מעשה  אותו  שלאחר  בימים 
החלטתי  כך  ובעקבות  חזקה!  תשובה  החלטתי התעוררות  כך  ובעקבות  חזקה!  תשובה  התעוררות 
בידיים,  עצמי  את  אפוא  לקחתי  דרכי.  את  בידיים, לשנות  עצמי  את  אפוא  לקחתי  דרכי.  את  לשנות 
ויראת  בתורה  [שטייגען]  להתעלות  מאז  ויראת והחילותי  בתורה  [שטייגען]  להתעלות  מאז  והחילותי 

שמים בעקביות!שמים בעקביות!
לכשבעים  ישיבה  כראש  ב"ה  משמש  הנני  לכשבעים כיום  ישיבה  כראש  ב"ה  משמש  הנני  כיום 
בחורים! – וכל תורתי שלי ותורתם של תלמדיי, הכל בחורים! – וכל תורתי שלי ותורתם של תלמדיי, הכל 

נזקף לזכות מסירותו המדהימה של אביכם!!!  נזקף לזכות מסירותו המדהימה של אביכם!!!  
ואהבת לרעך כמוך!ואהבת לרעך כמוך!

['פרטיות' קובץ ['פרטיות' קובץ 150295150295]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
משגיח  משגיח   זצ"ל,  ווכטפויגל  נתן  רבי  זצ"ל,הגאון  ווכטפויגל  נתן  רבי  הגאון  סיפר סיפר 
מיוחד  חלום  על  מיוחד המעטירה,  חלום  על  המעטירה,  'ליקוואד' 'ליקוואד'  דישיבת דישיבת 

שחלם פעם שחלם פעם הסבא מקלםהסבא מקלם זי"ע. זי"ע.
את  את   זצוק"ל,  זיסל  שמחה  רבי  זצוק"ל,הגה"צ  זיסל  שמחה  רבי  הגה"צ  ראה  ראה בחלומו  בחלומו 
והדרו  הודו  בכל  מופיע  והדרו   הודו  בכל  מופיע  ז"ל,  גירונדי  יונה'  ז"ל,'רבינו  גירונדי  יונה'  'רבינו 
הקדושה  הישיבה  בהיכל  'שיחה' [שמוע'ס]  הקדושה למסור  הישיבה  בהיכל  'שיחה' [שמוע'ס]  למסור 
לקראתו  חרד  זיסל  שמחה  ר'  רבתי.  לקראתו שבקלם  חרד  זיסל  שמחה  ר'  רבתי.  שבקלם 
הראשונים  מגדולי  אחד  כידוע  שהיה  מאוד,  הראשונים עד  מגדולי  אחד  כידוע  שהיה  מאוד,  עד 

כמלאכים שרפי מעלה, ויצא לקבל את פניו.כמלאכים שרפי מעלה, ויצא לקבל את פניו.
נעצר  הישיבה,  פתח  אל  יונה  רבינו  בהגיע  נעצר והנה  הישיבה,  פתח  אל  יונה  רבינו  בהגיע  והנה 
לפתע כמי שאין באפשרותו לצעוד הלאה ולהיכנס לפתע כמי שאין באפשרותו לצעוד הלאה ולהיכנס 
שנצרכת  הגדולה,  בתבונתו  הסבא  הבין   – שנצרכת פנימה.  הגדולה,  בתבונתו  הסבא  הבין   – פנימה. 
כאן איזו 'זכות' שתצדיק את כניסתו של רבינו יונה, כאן איזו 'זכות' שתצדיק את כניסתו של רבינו יונה, 

כאורח הכבוד אל הישיבה הקדושה.כאורח הכבוד אל הישיבה הקדושה.
פנה הסבא אל רבינו יונה, והחל לדבר לפניו בשבחו פנה הסבא אל רבינו יונה, והחל לדבר לפניו בשבחו 
הגדולה  התורה  הרבצת  על  סיפר  הוא  מקום,  הגדולה של  התורה  הרבצת  על  סיפר  הוא  מקום,  של 

'עבודת  ועל  וההתמדה,  השקידה  על  'עבודת שבקלם,  ועל  וההתמדה,  השקידה  על  שבקלם, 
המוסר' הגדולה והנשגבה של בני הישיבה, אך רבינו המוסר' הגדולה והנשגבה של בני הישיבה, אך רבינו 

יונה עומד עדיין על עמדו ואינו נכנס. יונה עומד עדיין על עמדו ואינו נכנס. 
אנשי  של  נפשם  מסירות  על  לספר  הסבא  אנשי המשיך  של  נפשם  מסירות  על  לספר  הסבא  המשיך 
לילות  המשימים  עצמו,  הוא  כולל  בישיבה,  לילות הצוות  המשימים  עצמו,  הוא  כולל  בישיבה,  הצוות 
כימים להצלחתה ושגשוגה של הישיבה, אך גם זה כימים להצלחתה ושגשוגה של הישיבה, אך גם זה 

לא הועיל.לא הועיל.
לא ידע הסבא מה יכול הוא עוד לומר ולעורר זכות לא ידע הסבא מה יכול הוא עוד לומר ולעורר זכות 
שמותיהם  את  ולפרט  למנות  החל  לפיכך  שמותיהם למעלה,  את  ולפרט  למנות  החל  לפיכך  למעלה, 
של תלמידיו ובניו המסתופפים בצל הקודש בקלם, של תלמידיו ובניו המסתופפים בצל הקודש בקלם, 

שמא יש לאחד מהם איזו זכות טובה.שמא יש לאחד מהם איזו זכות טובה.
והנה משאך הזכיר את שם בנו והנה משאך הזכיר את שם בנו הבה"ח ר' וועלוויעלהבה"ח ר' וועלוויעל, , 
במאור  נכנס  והוא  יונה,  רבינו  של  פניו  אורו  במאור תיכף  נכנס  והוא  יונה,  רבינו  של  פניו  אורו  תיכף 
מן  הסבא  וייקץ   – הקדושה.  הישיבה  אל  מן פנים  הסבא  וייקץ   – הקדושה.  הישיבה  אל  פנים 

החלום.החלום.
הבין ר' שמחה זיסל, שבוודאי יש דברים בגו חלום הבין ר' שמחה זיסל, שבוודאי יש דברים בגו חלום 

נורא זה, והוא שלח לקרוא תיכף לבנו.נורא זה, והוא שלח לקרוא תיכף לבנו.
נא  תאמר  במפגיע,  ממנו  דרש  לפניו,  בנו  נא משנכנס  תאמר  במפגיע,  ממנו  דרש  לפניו,  בנו  משנכנס 

איזו מצוה מיוחדת באה לידך היום?איזו מצוה מיוחדת באה לידך היום?
שנתפס  כמי  וועלוויל,  ר'  מעט  הסמיק  שנתפס מתחילה  כמי  וועלוויל,  ר'  מעט  הסמיק  מתחילה 
עליו  ציווה  אביו  אך   – לספר.  אבה  ולא  עליו בבושתו...  ציווה  אביו  אך   – לספר.  אבה  ולא  בבושתו... 

בגזירת אב, לספר הכל ולא להכחיד ממנו מאומה!בגזירת אב, לספר הכל ולא להכחיד ממנו מאומה!
הנה זה עידן, פתח הבן בסיפורו, שנצרכתי לנעליים הנה זה עידן, פתח הבן בסיפורו, שנצרכתי לנעליים 
ארוכה  תקופה  חסכתי  כך  בשביל  וחזקות,  ארוכה טובות  תקופה  חסכתי  כך  בשביל  וחזקות,  טובות 
הנדרש  הסכום  בידי  שהצטבר  עד  לפרוטה,  הנדרש פרוטה  הסכום  בידי  שהצטבר  עד  לפרוטה,  פרוטה 

לרכישת הנעליים הנחשקות. לרכישת הנעליים הנחשקות. 
הסנדלר,  של  מביתו  חזרה  בדרכי  היום  הסנדלר, והנה  של  מביתו  חזרה  בדרכי  היום  והנה 
מאוד,  בהם  שמחתי  לרגלי,  החדשות  מאוד, כשהנעליים  בהם  שמחתי  לרגלי,  החדשות  כשהנעליים 
הארץ,  מלאה  והשלג  הטיט  בשיאו,  היה  החורף  הארץ, כי  מלאה  והשלג  הטיט  בשיאו,  היה  החורף  כי 
לבית  מתוקנות  בנעליים  לצעוד  יכולתי  סוף  לבית וסוף  מתוקנות  בנעליים  לצעוד  יכולתי  סוף  וסוף 

המדרש!המדרש!
כאן  שעבר  ומסכן,  עני  איש  פגשתי  בדרכי  כאן אולם  שעבר  ומסכן,  עני  איש  פגשתי  בדרכי  אולם 
באיסוף  לדלת  מדלת  קעלעם  של  באיסוף ברחובותיה  לדלת  מדלת  קעלעם  של  ברחובותיה 
הקרועות  נעליו  את  היטב  ראיתי  רגליו  ועל  הקרועות צדקה,  נעליו  את  היטב  ראיתי  רגליו  ועל  צדקה, 
למקום,  ממקום  עמהם  נסרך  שבקושי  למקום, והבלואות,  ממקום  עמהם  נסרך  שבקושי  והבלואות, 
והקור  עזות  בשריקות  בחוץ  שנשבה  הסערה  רוח 
ובכל  בדרכו,  העני  עם  הטיבו  לא  והמקפיא,  הנורא 

פסיעה שפסע ניכר בו מאוד הקושי והסבל.
את  אפוא  חלצתי  מנגד,  כך  לעמוד  יכולתי  לא 
גמורה  במתנה  אותם  והענקתי  החדשות,  הנעליים 

לאותו הלך מסכן!
היא  ראויה  אכן  הסבא,  פני  זרחו   – אני!  מבין  עתה 
בוודאי ובוודאי זו המצוה! כי מצות 'גמילות חסדים' 

חשובה מאוד בשמים, ואין ערוך לה!
ואהבת לרעך כמוך!
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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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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


