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נשיאות חן נשיאות חן 
אמר,  קרחה  בן  יהושע  רבי  מגילה:  במסכת  אמר, שנינו  קרחה  בן  יהושע  רבי  מגילה:  במסכת  שנינו 
אסתר ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה. אסתר ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה. 
ביופי  תלוי  החן  אין  כי  חז''ל,  לנו  גילו  זה  ביופי במאמר  תלוי  החן  אין  כי  חז''ל,  לנו  גילו  זה  במאמר 
כי  לחן,  זכתה  היתה  שירקרוקת  אף  ואסתר  כי כלל,  לחן,  זכתה  היתה  שירקרוקת  אף  ואסתר  כלל, 
חוט של חסד משוך עליה. ידיעה נוספת יכולים אנו חוט של חסד משוך עליה. ידיעה נוספת יכולים אנו 
לחן,  זוכים  אכן  במה  והיא,  זה,  מאמר  מתוך  לחן, להבין  זוכים  אכן  במה  והיא,  זה,  מאמר  מתוך  להבין 
גרמו  שמעשיה  ודאי  בכך,  זכתה  אסתר  אם  גרמו שהרי  שמעשיה  ודאי  בכך,  זכתה  אסתר  אם  שהרי 
הביא  מה  להבין  נוכל  במעשיה  וכנשתבונן  הביא לכך,  מה  להבין  נוכל  במעשיה  וכנשתבונן  לכך, 

אותה לידי כך. אותה לידי כך. 
שהיו  במעשיה  בעיקר  להתבונן  ביותר  הראוי  שהיו ומן  במעשיה  בעיקר  להתבונן  ביותר  הראוי  ומן 
טרם  לכך,  זקוקה  היתה  שבה  שעה  לאותה  טרם סמוך  לכך,  זקוקה  היתה  שבה  שעה  לאותה  סמוך 
באותה  אחשורוש,  אצל  המלוכה  לארמון  באותה כניסתה  אחשורוש,  אצל  המלוכה  לארמון  כניסתה 
לבקש  בידה  הרשות  היתה  במגילה,  מסופר  לבקש שעה  בידה  הרשות  היתה  במגילה,  מסופר  שעה 
הכל כדי שתשא חן בעיני המלך, אך היא לא רצתה הכל כדי שתשא חן בעיני המלך, אך היא לא רצתה 

לנצל אותה הזדמנות. לנצל אותה הזדמנות. 
הרצון  עצם  כי  שפלותה,  גודל  על  מורה  זו  הרצון עובדא  עצם  כי  שפלותה,  גודל  על  מורה  זו  עובדא 
להתקשט נובע מגיאות והתפארות, ומאותה מידה להתקשט נובע מגיאות והתפארות, ומאותה מידה 
מכוערת מנעה את עצמה, ועצם הדבר היא שגרמה מכוערת מנעה את עצמה, ועצם הדבר היא שגרמה 
ושפלותה  הכנעתה  המלך,  בעיני  וחסד  חן  ושפלותה שתשא  הכנעתה  המלך,  בעיני  וחסד  חן  שתשא 

הם שעוררו את חינה בעיניו. הם שעוררו את חינה בעיניו. 
ששימש  רבינו,  משה  אצל  אנו  רואים  זה  ששימש כעין  רבינו,  משה  אצל  אנו  רואים  זה  כעין 
נתן  ודרכו  במצרים,  לפרעה  הקב''ה  בין  נתן כסרסור  ודרכו  במצרים,  לפרעה  הקב''ה  בין  כסרסור 
אותה  ועל  ולמצרים,  לפרעה  המכות  את  אותה הקב''ה  ועל  ולמצרים,  לפרעה  המכות  את  הקב''ה 
בארץ  מאד  גדול  משה  האיש  'גם  נאמר  בארץ שעה  מאד  גדול  משה  האיש  'גם  נאמר  שעה 

מצרים בעיני פרעה ובעיני העם'. מצרים בעיני פרעה ובעיני העם'. 
נותנת  הדין  שורת  כי  ישתומם,  בודאי  נותנת והמתבונן  הדין  שורת  כי  ישתומם,  בודאי  והמתבונן 
שמשה יהיה שנוא ביותר על המצריים, הלוא דרכו שמשה יהיה שנוא ביותר על המצריים, הלוא דרכו 
השבית  אשר  והוא  טבעיים,  בלתי  ליסורים  השבית זכו  אשר  והוא  טבעיים,  בלתי  ליסורים  זכו 
העבודה מעבדיהם, ואעפ''כ לא די שלא היה שנאוי העבודה מעבדיהם, ואעפ''כ לא די שלא היה שנאוי 

עליהם, עוד החשיבוהו. עליהם, עוד החשיבוהו. 
אך באותן תיבות 'גדול מאד' נרמז גם סיבת הדבר, אך באותן תיבות 'גדול מאד' נרמז גם סיבת הדבר, 
מ"ה,  בגי'  הוא  כי  שפלות,  על  מורה  מא"ד  מ"ה, כי  בגי'  הוא  כי  שפלות,  על  מורה  מא"ד  כי 
וכמאמר משה עצמו 'ונחנו מה', כמו כן מורה תיבת וכמאמר משה עצמו 'ונחנו מה', כמו כן מורה תיבת 
רוח'.  שפל  הוי  מאד  'מאד  התנא  מאמר  על  רוח'. מא"ד  שפל  הוי  מאד  'מאד  התנא  מאמר  על  מא"ד 
וקאמר הכתוב הסיבה שהיה גדו"ל הוא כי קיים את וקאמר הכתוב הסיבה שהיה גדו"ל הוא כי קיים את 

הנרמז בתיבת מא"ד. הנרמז בתיבת מא"ד. 
גם בפרשתינו רואים אנו נקודה זו על שרה אימנו, גם בפרשתינו רואים אנו נקודה זו על שרה אימנו, 
ויראו  מצרימה  אברהם  כבוא  'ויהי  אומר  ויראו שהכתוב  מצרימה  אברהם  כבוא  'ויהי  אומר  שהכתוב 
היתה  מה  מאד',  היא  יפה  כי  האשה  את  היתה המצרים  מה  מאד',  היא  יפה  כי  האשה  את  המצרים 
בעיניה,  שפלה  היותה  עצם  ה'מאד'  יפיה  בעיניה, סיבת  שפלה  היותה  עצם  ה'מאד'  יפיה  סיבת 

וקיימה את מאמר 'מאד מאד הוי שפל רוח'. וקיימה את מאמר 'מאד מאד הוי שפל רוח'. 

(עפ''י טיב התורה - לך לך)(עפ''י טיב התורה - לך לך)
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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 9:00

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

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה (יב, ב)(יב, ב)
הנה, ממקרא זה רואים אנו נקודה אשר בזמנינו יכולם להתחזק על ידה הנה, ממקרא זה רואים אנו נקודה אשר בזמנינו יכולם להתחזק על ידה 
בבנים,  לאברהם  הבטיח  שהקב''ה  הראשון  המקום  היא  כאן  בבנים, באמונה,  לאברהם  הבטיח  שהקב''ה  הראשון  המקום  היא  כאן  באמונה, 
ואמר לו ואעשך לגוי גדול, ובאותה שעה היה אברהם אבינו בן שבעים ואמר לו ואעשך לגוי גדול, ובאותה שעה היה אברהם אבינו בן שבעים 
ושבעים  שנים  חמש  בן  ואברם  ושבעים   שנים  חמש  בן  ואברם  ד)  ד)(פסוק  (פסוק  להלן  שנאמר  כמו  שנה,  להלן וחמש  שנאמר  כמו  שנה,  וחמש 
שנה בצאתו מחרן, ואילו בפועל לא זכה אברהם ביצחק עד היותו בן מאה שנה בצאתו מחרן, ואילו בפועל לא זכה אברהם ביצחק עד היותו בן מאה 
שנים, ככתוב בפרשת וארא שנים, ככתוב בפרשת וארא (כא, ה)(כא, ה) ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את  ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את 
יצחק בנו, הרי שמשעה שהבטיחו הקב''ה עד שזכה בה בפועל עברו כ"ה יצחק בנו, הרי שמשעה שהבטיחו הקב''ה עד שזכה בה בפועל עברו כ"ה 

שנים ממושכות, ורק אז זכה בלידת יצחק. שנים ממושכות, ורק אז זכה בלידת יצחק. 
בגמרא  אמרו  שעליה  בעצמו  מהקב''ה  הבטחה  שאף  אנו,  רואים  בגמרא מכאן  אמרו  שעליה  בעצמו  מהקב''ה  הבטחה  שאף  אנו,  רואים  מכאן 
שתבוא  מוכרח  אינו  חוזרת,  אינה  תנאי  על  היתה  אם  שתבוא שאפילו  מוכרח  אינו  חוזרת,  אינה  תנאי  על  היתה  אם  שאפילו  ז.)  ז.) (ברכות  (ברכות 

תיכף ומיד, אמנם חייבים אנו להאמין שבודאי תבוא, אבל יתכן שתבוא תיכף ומיד, אמנם חייבים אנו להאמין שבודאי תבוא, אבל יתכן שתבוא 
נקלעו  שונים  שקשיים  אלו  לגבי  אמורים  והדברים  זמן,  הרבה  נקלעו אחר  שונים  שקשיים  אלו  לגבי  אמורים  והדברים  זמן,  הרבה  אחר 
בחז''ל  הם  שרואים  וכיון  הדויה,  לנפשם  מוצא  הם  ומבקשים  בחז''ל לפניהם,  הם  שרואים  וכיון  הדויה,  לנפשם  מוצא  הם  ומבקשים  לפניהם, 
מתעוררים  נתונים,  הם  בו  צרה  אותה  עבור  מסוגל  מסוימת  מתעוררים שמצוה  נתונים,  הם  בו  צרה  אותה  עבור  מסוגל  מסוימת  שמצוה 
ומקבלים עליהם קבלה טובה זו, ומקווים הם כי בזכות הנהגתם באותה ומקבלים עליהם קבלה טובה זו, ומקווים הם כי בזכות הנהגתם באותה 
הנהגה טובה, יזכו במהרה להיגאל מצרתם, אך מה מאוד נכזבה תוחלתם הנהגה טובה, יזכו במהרה להיגאל מצרתם, אך מה מאוד נכזבה תוחלתם 
בוששת  ישועתם  כי  הם  רואים  ועדיין  מה,  זמן  זו  בהנהגה  בוששת כשמתנהגים  ישועתם  כי  הם  רואים  ועדיין  מה,  זמן  זו  בהנהגה  כשמתנהגים 

לבוא, וממילא מתיאשים מתקותם ומזניחים את קבלתם. לבוא, וממילא מתיאשים מתקותם ומזניחים את קבלתם. 
על אלו באה כאן התורה להודיעם, כי בוא יבוא אותו היום שיזכו לראות על אלו באה כאן התורה להודיעם, כי בוא יבוא אותו היום שיזכו לראות 
ללא  כי  לאורה,  מאפילה  לצאת  ויזכו  במלואם,  נתקיימו  חכמים  ללא שדברי  כי  לאורה,  מאפילה  לצאת  ויזכו  במלואם,  נתקיימו  חכמים  שדברי 
ואף  ריקם,  חוזרים  אינם  ז''ל  חכמינו  והבטחת  הקב''ה  שהבטחת  ואף ספק  ריקם,  חוזרים  אינם  ז''ל  חכמינו  והבטחת  הקב''ה  שהבטחת  ספק 
אם בוששת הישועה מלבוא, אין זאת אומרת שהיא לא תבוא ח''ו, רק אם בוששת הישועה מלבוא, אין זאת אומרת שהיא לא תבוא ח''ו, רק 
שאין אנו בקיאים בחשבונות שמים, ויסורים נאמנים הם, ובו ברגע ששוב שאין אנו בקיאים בחשבונות שמים, ויסורים נאמנים הם, ובו ברגע ששוב 
לא יצטרך לסבול מאותו צער, מיד יזכה באותה הבטחה ויושע בישועת לא יצטרך לסבול מאותו צער, מיד יזכה באותה הבטחה ויושע בישועת 
השי"ת. ואל לו לאדם להתפתות להיצר המפתה אותו לחדול מקבלתו, השי"ת. ואל לו לאדם להתפתות להיצר המפתה אותו לחדול מקבלתו, 
מתוך טענה שאין הוא זוכה לפירות על ידה, אלא עליו להתמיד באותה מתוך טענה שאין הוא זוכה לפירות על ידה, אלא עליו להתמיד באותה 
להאמין  האמונה,  עבודת  וזהו  נפלאות,  אותו  יראה  שהקב''ה  עד  להאמין קבלה  האמונה,  עבודת  וזהו  נפלאות,  אותו  יראה  שהקב''ה  עד  קבלה 

בדברי הקב''ה וחכמיו, ואם הבטיחו בודאי יזכה בה לבסוף.בדברי הקב''ה וחכמיו, ואם הבטיחו בודאי יזכה בה לבסוף.
יתר על כן רואים אנו בפרשתן, הקב''ה הבטיח לאברהם את הארץ ואמר יתר על כן רואים אנו בפרשתן, הקב''ה הבטיח לאברהם את הארץ ואמר 
לו לו (יז, ח)(יז, ח) 'ונתתי לך ולזרעך אחריך וגו' את 'כל' ארץ כנען לאחוזת עולם',  'ונתתי לך ולזרעך אחריך וגו' את 'כל' ארץ כנען לאחוזת עולם', 
נתקיימה  לא  ועדיים  שנה,  אלפים  מג'  יותר  עברו  כבר  הבטחה  נתקיימה מאותה  לא  ועדיים  שנה,  אלפים  מג'  יותר  עברו  כבר  הבטחה  מאותה 
זכו  לא  עדיין  אדמתם  על  לישב  ישראל  שזכו  בשנים  גם  כי  זכו בשלימות,  לא  עדיין  אדמתם  על  לישב  ישראל  שזכו  בשנים  גם  כי  בשלימות, 
באותה  נזכה  הגאולה  בעת  ורק  נכבשו,  לא  עדיין  עממין  ג'  כי  באותה בכולה,  נזכה  הגאולה  בעת  ורק  נכבשו,  לא  עדיין  עממין  ג'  כי  בכולה, 
הבטחה בשלימות, הרי שמעת ההבטחה עד שעת קיומה אפשר שתעבור הבטחה בשלימות, הרי שמעת ההבטחה עד שעת קיומה אפשר שתעבור 
לאותה  נזכה  בודאי  דבר  של  בסופו  אבל  דורות,  והרבה  שנים,  לאותה אלפי  נזכה  בודאי  דבר  של  בסופו  אבל  דורות,  והרבה  שנים,  אלפי 

הבטחה. הבטחה. 
חפצים  צרותיהם,  סאת  את  הם  ומתנים  אנשים,  אלי  נכנסים  פעם  חפצים לא  צרותיהם,  סאת  את  הם  ומתנים  אנשים,  אלי  נכנסים  פעם  לא 
אחר  ואם  ממצוקותיהם,  להוציאם  המועלת  סגולה  או  טובה  בעצה  אחר הם  ואם  ממצוקותיהם,  להוציאם  המועלת  סגולה  או  טובה  בעצה  הם 
בירור רואה אני שמשום איזה סיבה שהיא אין העומד לפני זהיר בתפילת בירור רואה אני שמשום איזה סיבה שהיא אין העומד לפני זהיר בתפילת 
הציבור,  עם  תפילתו  להתפלל  עצמו  על  שיקבל  לו  מורה  הריני  הציבור, ציבור,  עם  תפילתו  להתפלל  עצמו  על  שיקבל  לו  מורה  הריני  ציבור, 

זה  ולעומת  רבים,  תפילת  ימאס  לא  כביר  אל  הן  נאמר  זה  על  זה שהרי  ולעומת  רבים,  תפילת  ימאס  לא  כביר  אל  הן  נאמר  זה  על  שהרי 
איתא מהאר''י ז''ל שיש בשמים קפידה גדולה על אלו שהם מתפללים איתא מהאר''י ז''ל שיש בשמים קפידה גדולה על אלו שהם מתפללים 
ביחידות, ובכדי להסיר אותה קפידה, הריני מזרז אותו לתפילת הציבור, ביחידות, ובכדי להסיר אותה קפידה, הריני מזרז אותו לתפילת הציבור, 
ולפעמים אחר כמה שבועות באים הם שוב בטענה שאין הם רואים שום ולפעמים אחר כמה שבועות באים הם שוב בטענה שאין הם רואים שום 
שיפור, אך לו היה להם אמונה חזקה בדברי חז''ל, לא היו מתיאשים כל שיפור, אך לו היה להם אמונה חזקה בדברי חז''ל, לא היו מתיאשים כל 
כך מהר, כי ודאי לא יפול מדבריהם דבר, ועלינו להתחזק בדבריהם עד כך מהר, כי ודאי לא יפול מדבריהם דבר, ועלינו להתחזק בדבריהם עד 

שנזכה בהתגלותן. שנזכה בהתגלותן. 
עלינו להאמין, כי גם מה שישועתינו בוששת לבוא היא לטובתינו, אין אנו עלינו להאמין, כי גם מה שישועתינו בוששת לבוא היא לטובתינו, אין אנו 
יודעים את גודל הצער שחוסכים אנו על ידה לעולם הבא, איתא בספרים יודעים את גודל הצער שחוסכים אנו על ידה לעולם הבא, איתא בספרים 
וכמה  כמה  של  צער  במקום  מועיל  הזה  בעולם  קטן  שצער  וכמה הקדושים  כמה  של  צער  במקום  מועיל  הזה  בעולם  קטן  שצער  הקדושים 
שנים בעולם הבא, וכי דבר ריק הוא מכם? הרי לא שייך כלל לשער את שנים בעולם הבא, וכי דבר ריק הוא מכם? הרי לא שייך כלל לשער את 
גודל חסדו ית' במה שמעכב הוא את ישועתינו, הרי חפץ הוא בישועתינו גודל חסדו ית' במה שמעכב הוא את ישועתינו, הרי חפץ הוא בישועתינו 
יותר ממה שאנו חפצים בה, ואעפ''כ מעכב אותה, כי יודע הוא שהצער יותר ממה שאנו חפצים בה, ואעפ''כ מעכב אותה, כי יודע הוא שהצער 
הזמני מזכך אותנו, והיא אשר תחסוך מאתנו צער קשה וממושך בעולם הזמני מזכך אותנו, והיא אשר תחסוך מאתנו צער קשה וממושך בעולם 

הנצחי.הנצחי.
פעם  שאמר  זי''ע,  מסלאנים  העבודה  יסוד  בעל  הרה''ק  על  פעם וכמסופר  שאמר  זי''ע,  מסלאנים  העבודה  יסוד  בעל  הרה''ק  על  וכמסופר 
שחושש שחושש  זי''ע)  סלאנימער  מוטל  רבי  של  (אביו  זי''ע)   סלאנימער  מוטל  רבי  של  (אביו  לייב,  יהודה  רבי  הרה''צ  לייב,לתלמידו  יהודה  רבי  הרה''צ  לתלמידו 
הוא שאינו ראוי להנהיג עדה, שהרי ידוע הוא שאצל צדיקים היו באים הוא שאינו ראוי להנהיג עדה, שהרי ידוע הוא שאצל צדיקים היו באים 
נשמות מעולם העליון, כדי לבקש על תיקונם, ואילו אצלו לא באים, והרי נשמות מעולם העליון, כדי לבקש על תיקונם, ואילו אצלו לא באים, והרי 
זה סימן שאינו צדיק. רבי יהודה לייב שידע את רום מעלתו של רבו, אמר זה סימן שאינו צדיק. רבי יהודה לייב שידע את רום מעלתו של רבו, אמר 
לפניו כי לדעתו לא זו היא הסיבה שאין הנשמות באים אליו, רק הזמנים לפניו כי לדעתו לא זו היא הסיבה שאין הנשמות באים אליו, רק הזמנים 
נשתנו, כי בעבר היו תנאי החיים קלים יותר, והיה שייך מציאות כי ימות נשתנו, כי בעבר היו תנאי החיים קלים יותר, והיה שייך מציאות כי ימות 
אדם ועדיין יהיה עליו תביעות על חטאיו, משאין כן בזמנינו אנו, שהרבה אדם ועדיין יהיה עליו תביעות על חטאיו, משאין כן בזמנינו אנו, שהרבה 
צער ויסורים עוברים על כל אדם, ובבואו לעולם העליון, הוא כבר מזוכך צער ויסורים עוברים על כל אדם, ובבואו לעולם העליון, הוא כבר מזוכך 
מאוד משאת יסוריו בעולם התחתון, ושוב אינו זקוק לתיקונים. תשובה מאוד משאת יסוריו בעולם התחתון, ושוב אינו זקוק לתיקונים. תשובה 

זו מצא חן בעיני הצדיק, ונתקבלו על דעתו. זו מצא חן בעיני הצדיק, ונתקבלו על דעתו. 
אליו  נכנס  פעם  כי  מסופר,  זי''ע  מאמדורא  חייקא  חיים  רבי  הצדיק  אליו על  נכנס  פעם  כי  מסופר,  זי''ע  מאמדורא  חייקא  חיים  רבי  הצדיק  על 
יהודי, וקבל לפניו על פרנסתו הדחוקה, באמרו, שבו בשעה שאצלו גובר יהודי, וקבל לפניו על פרנסתו הדחוקה, באמרו, שבו בשעה שאצלו גובר 
העניות, שכיניו הערלים מתפרנסים ברווח ובהרחבה. נענה הצדיק ואמר העניות, שכיניו הערלים מתפרנסים ברווח ובהרחבה. נענה הצדיק ואמר 
שנפל  אהוב  בן  לו  שהיה  למלך  דומה,  הדבר  למה  משל  לך  אמשול  שנפל לו,  אהוב  בן  לו  שהיה  למלך  דומה,  הדבר  למה  משל  לך  אמשול  לו, 
למשכב, ואסר עליו הרופא אכילת דגים, כמובן שהמלך שמר את פקודת למשכב, ואסר עליו הרופא אכילת דגים, כמובן שהמלך שמר את פקודת 
הרופא, ולא נתן לבנו שיאכל דגים. אך הבן לא ירד לסוף דעת אביו, וחשב הרופא, ולא נתן לבנו שיאכל דגים. אך הבן לא ירד לסוף דעת אביו, וחשב 
שאביו מרוב קמצנותו מונע ממנו הדגים החביבים עליו. מה עשה המלך, שאביו מרוב קמצנותו מונע ממנו הדגים החביבים עליו. מה עשה המלך, 
נטל ספל מלא דגים וזרקם לכלבים, ואמר לבנו, ראה נא שזה שאיני נותן נטל ספל מלא דגים וזרקם לכלבים, ואמר לבנו, ראה נא שזה שאיני נותן 
לך אין זה משום קמצנותי. כך סיים הצדיק את הנמשל ואמר לו, הקב''ה לך אין זה משום קמצנותי. כך סיים הצדיק את הנמשל ואמר לו, הקב''ה 
יודע שההרחבה תזיק לך, אך כיון שחושש הוא שתחשוש שמונע אותה יודע שההרחבה תזיק לך, אך כיון שחושש הוא שתחשוש שמונע אותה 
לפניו,  השנואים  להערלים  הרחבה  הוא  שולח  קמצנות,  מחמת  לפניו, ממך  השנואים  להערלים  הרחבה  הוא  שולח  קמצנות,  מחמת  ממך 

להראות לך כי אילו היה זה טוב לך כל שכן שהיית זוכה בה. להראות לך כי אילו היה זה טוב לך כל שכן שהיית זוכה בה. 
פרטית  בגאולה  יזכה  אחד  וכל  גלויים,  לחסדים  ונזכה  יעזור  פרטית השי''ת  בגאולה  יזכה  אחד  וכל  גלויים,  לחסדים  ונזכה  יעזור  השי''ת 
צדקינו  משיח  בביאת  השי''ת  כבוד  בהתגלות  במהרה  נזכה  צדקינו וכולנו  משיח  בביאת  השי''ת  כבוד  בהתגלות  במהרה  נזכה  וכולנו 

בב''א. בב''א. 
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א.א.   כשיבא לביתו ימהר לאכול מיד (סי' רע"א 
השבת  שנכנס  שתיכף  לומר,  וכוונתו  ס"א), 

שיכול  הכוונה  ואין  היין,  על  לקדשו  צריך 
והוא  סק"א),  (דרישה  לביתו  שיגיע  עד  להתעכב 
לתחילת  סמוך  לקדש  המובחר  מן  מצוה 

כניסתו בכל מה שאפשר (שו"ע הרב ס"ב).
כדי  מיד,  לקדש  דצריך  הוא,  והביאור  ב.ב. 
כניסתו,  תחילת  בעת  השבת  את  שיזכור 
עדיף,  יותר  אותו  שמקדימין  כמה  דכל 
[דלשון זכרהו על היין בכניסתו, משמע תיכף 
שקידש  ומכיון  (ביה"ל)],  היום  משמתקדש 

צריך לאכול מיד (מ"ב סק"א).
ג.ג. אם אינו תאב לאכול, יכול להמתין מלקדש 
השבת  את  זכר  שכבר  כיון  שירעב,  עד 
המ"ע  בזה  ויוצא  הכנסת,  בבית  בתפילתו 
וכדלקמן]  הרמב"ם  [לשיטת  דאורייתא 
מלקדש,  להמתין  דכשרוצה  י"א  סק"א),  (מ"ב 

'שלום  הכנסת  מבית  בבואו  מיד  שיאמר 
עליכם ואשת חיל וכו', ואח"כ ישב ללמוד עד 

הזמן שרוצה לאכול (כה"ח סק"ב).
משום  בזה  שיש  דבמקום  נראה,  ומ"מ  ד.ד. 
או  משרתים  בביתו  לו  שיש  או  בית,  שלום 
יאחר  לא  עני,  אורח  ובפרט  אורחים,  שאר 
יוכל  לא  עליו  מוטלים  דהם  דכיון  אופן,  בכל 
מצוה  לקיים  רוצה  שהוא  בשביל  לעכבם 
דלענין  עוד  [ואפשר  סק"א),  (מ"ב  המובחר  מן 
עניים אם יעכבם מלאכול, איסורא נמי איכא, 
דהם אינם מחוייבים לצאת כל הדעות ואיכא 

חשש דבל תאחר (שעה"צ סי' תרל"ט סקס"ז)].
וכו'  עליכם'  'שלום  של  הזמירות  סדר  ה.ה. 
סק"ח,  רס"ב  סי'  (כה"ח  קידוש  קודם  אומרים 

ואמירתה מוזכר בהרבה פוסקים).

הכנסת  בבית  קרא  שמא  מסתפק  אם  ו.ו. 
לקרותו  הנכון  מן  זמנה,  קודם  שמע  קריאת 

קודם שיקדש (מ"ב סק"ב).
התורה  מן  עשה  מצות  הרמב"ם,  כתב  ז.ז. 
לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר, זכור 
זכירת  זכרהו  כלומר  לקדשו,  השבת  יום  את 
שתהא  צריך  ומדרבנן  וכו',  וקידוש  שבח 
[ושיטה  סק"ב),  (מ"ב  יין  של  כוס  על  זו  זכירה 
יש  אמנם  ראשונים,  פוסקים  בעוד  הובא  זו 
על  שקידוש  שסוברים  ראשונים  פוסקים 
(ביה"ל  מדאורייתא  גם  הוא  הפת,  על  או  היין 

ד"ה מיד)].

מדרבנן,  הוא  טוב  יום  של  דקידוש  ודע  ח.ח. 
ומ"מ יש לו כל דין קידוש של שבת (מ"ב סק"ב).
ט.ט. אם יום טוב חל בערב שבת, ואין לו אלא 
התורה,  מן  שהוא  לשבת  מניחו  אחד,  כוס 
כבר  אם  ואפילו  הפת,  על  יקדש  וביו"ט 
התפלל והרי יצא ידי קידוש דאורייתא, מכל 
ושעה"צ  סק"ב  (מ"ב  התורה  מן  הוא  עיקרו  מקום 

סק"ג).

י. י. יש למנוע מלצאת ידי קידוש ע"י קטן, אף 
דאם התפלל הרי יצא ידי קידוש מדאורייתא 

(מ"ב סק"ב ועיי"ש).

שהוא  פי  על  אף  בקידוש  חייבות  נשים  יא. יא. 

מצות  [פירוש,  גרמא  שהזמן  עשה  מצות 
'זכור'  דאיתקש  משום  בזמן],  התלויה  עשה 
בשמירה  ואיתנהו  הואיל  נשי,  והני  ל'שמור', 

איתנהו בזכירה (ס"ב).
יב. יב. והביאור הוא, דזכור את יום השבת לקדשו 
יום  את  ושמור  הראשונות,  בדברות  האמור 
אחרונות,  בדברות  האמור  לקדשו  השבת 
על  הוא  ו'זכור'  נאמרו,  אחד  בדיבור  שניהם 
מצות עשה דקידוש, ו'שמור' הוא על שמירה 
בודאי  מלאכה  שבאיסור  וכשם  ממלאכה, 
גם נשים מוזהרות, דבמצות 'לא תעשה' אין 
חלוק בין זמן גרמא בין שאין הזמן גרמא, כן 

ב'עשה דזכור' גם נשים חייבות (מ"ב סק"ג).
יג.יג. אך לענין זמן יש חילוק, דבאיש זמן חיובו 
מן התורה כשהוא בן י"ג, ובאשה כשנעשית 
בת י"ב דאז היא מתחייבת בכל המצוות (מ"ב 

סק"ו).

מצות  ידי  האנשים  את  מוציאות  הנשים  יד.יד. 
קידוש, הואיל וחייבות מן התורה כמותם (ס"ב).

טו.טו. ומ"מ יש להחמיר לכתחילה שלא תוציא 
דזילא  ביתה,  מבני  שאינם  אנשים  אשה 

מילתא (מ"ב סק"ד).
לכן  האיש,  כמו  בקידוש  שחייבות  וכיון  טז.טז. 
יכולה להוציא אפילו היא כבר יצאת ידי חובת 
קידוש, וכמו באיש שיכול להוציא את חבירו 
קידוש  דלענין  חובתו,  ידי  יצא  כבר  אם  אף 
שאשה  וי"א  סק"ה),  (מ"ב  שוין  ונשים  אנשים 
להוציא  יכולה  ואינה  ערבות,  בכלל  אינה 

באופן שכבר יצאה ידי חובתה (שעה"צ סק"ט).
יז. יז. ופשוט דקטן אינו מוציא את האשה, דלא 
יבוא מי שחייב מדרבנן ויוציא את מי שחייב 
מדאורייתא, ולכן תקדש האשה לעצמה (מ"ב 

סק"ג).

תאמר  בעצמה,  לקדש  יודעת  אינה  אם  יח.יח. 
עם הקטן מילה במילה מראשו ועד סופו, ולא 
תכוין לצאת בקידושו, ובאופן זה כיון שהיא 
אומרת הקידוש בעצמה נכון שיהא פת או יין 
תסמוך  ולא  הקידוש,  בעת  לפניה  גם  מונח 
על מה שהנער אוחז הכוס או הפת בידו, כיון 
שאינה יוצאת בקידוש שלו, ועצה זו מועילה 

אפילו אם הוא קטן ביותר (מ"ב סק"ג).
יט.יט. אם המוציא כבר יצא ידי דאורייתא ומכוון 
דאורייתא  חיוב  יש  עדיין  השני  וזה  להוציא, 
עליו, אין בזה פקפוק כלל, כיון דמכוון לצאת, 
לצאת  כוונה  היינו  דאורייתא  כוונה  ועיקר 
דאורייתא  לידי  לצאת  דוקא  ולאו  המצוה, 
יהיה  שלא  והעיקר  באחרונים,  כמבואר 
היה  דאז  בפירוש  דרבנן  לידי  לצאת  בכוונתו 

מזיק (שבה"ל ח"א סי' נ"ד).
קידוש,  ידי  לחבירו  מוציא  דכשאחד  ודע,  כ. כ. 
לכוין  צריך  והשומע  להוציאו,  לכוין  צריך 
לצאת, ולכן מהנכון שיזכיר בעה"ב לבני ביתו 

שיכוונו לצאת (מ"ב סק"ה).
רוצים  אם  אנשים  שני  א"ר,  בספר  כתב  כא.כא. 
דתרי  כאחת,  יקדשו  לא  ביתם,  בני  להוציא 

קלי לא משתמעי (מ"ב סק"ג).

ואברכה מברכך
שמי  רואים  מכאן  מברכך,  ואברכה  שמי   רואים  מכאן  מברכך,  ואברכה  ג)  יב,  (בראשית  ג)  יב,  (בראשית  בפרשתנובפרשתנו 
שמברך לישראל מתברך, והיינו שהקב"ה מברכו, דמהכתוב שמברך לישראל מתברך, והיינו שהקב"ה מברכו, דמהכתוב 
מגמ'  אבל  אברהם,  את  שיברך  מי  בירך  שהקב"ה  מגמ' רואים  אבל  אברהם,  את  שיברך  מי  בירך  שהקב"ה  רואים 

ילפינן שמי שמברך ישראל מתברך.ילפינן שמי שמברך ישראל מתברך.
נותנים לו כוס לברךנותנים לו כוס לברך

ועי' בגמ' ברכותועי' בגמ' ברכות (כה.)  (כה.) ואמר רב יהודא שלושה דברים מקצרים ואמר רב יהודא שלושה דברים מקצרים 
ימיו ושנותיו של אדם, ואחד מהם כוס של ברכה, שנותנים ימיו ושנותיו של אדם, ואחד מהם כוס של ברכה, שנותנים 
מברכך,  ואברכה  דכתיב  הטעם  ובגמ'  מברך.  ואינו  לברך  מברכך, לו  ואברכה  דכתיב  הטעם  ובגמ'  מברך.  ואינו  לברך  לו 
ובשו"ע  הבית.  לבעל  מברך  המזון  ברכת  והמברך  ובשו"ע ופירש"י  הבית.  לבעל  מברך  המזון  ברכת  והמברך  ופירש"י 
(סי' ר"א סעיף ג) (סי' ר"א סעיף ג) נפסק גבי ברהמ"ז "מי שנותנים לו לברך נפסק גבי ברהמ"ז "מי שנותנים לו לברך (לזמן)(לזמן) 

ואינו מברך מקצר ימיו". ועי' במ"ב ואינו מברך מקצר ימיו". ועי' במ"ב (סקי"ד)(סקי"ד) דפי' דברי השו"ע  דפי' דברי השו"ע 
שנותנים לו לברך, היינו רצה לומר אורח שנותנים לו לברך שנותנים לו לברך, היינו רצה לומר אורח שנותנים לו לברך 
ברהמ"ז ואינו מברך, מקצר ימיו, משום דבדין כשאורח מברך ברהמ"ז ואינו מברך, מקצר ימיו, משום דבדין כשאורח מברך 
הוא מברך לבעה"ב, ובזה שנמנע לברך את בעל הבית שהוא הוא מברך לבעה"ב, ובזה שנמנע לברך את בעל הבית שהוא 
אתה  הן  מכלל  מברכך,  ואברכה  בו  שנאמר  אברהם,  אתה מזרע  הן  מכלל  מברכך,  ואברכה  בו  שנאמר  אברהם,  מזרע 
שומע לאו, נמצא גורם קללה לעצמו.  וסיים דכתב המג"א שומע לאו, נמצא גורם קללה לעצמו.  וסיים דכתב המג"א 
האורח  על  החיוב  דוקא  דאז  הכוס,  על  כשמברך  דוקא  על האורח דזה  דאז דוקא החיוב  על הכוס,  דזה דוקא כשמברך 
יבוש  שלא  יה"ר  של  הברכה  והיינו  הבית,  בעל  את  יבוש לברך  שלא  יה"ר  של  הברכה  והיינו  הבית,  בעל  את  לברך 

בעה"ב וכו', וזה היה מברך המזמן. בעה"ב וכו', וזה היה מברך המזמן. 
כל  אצל  המנהג  הכי  שבלאו  דכהיום  שהביא  בשעה"צ  כל ועיין  אצל  המנהג  הכי  שבלאו  דכהיום  שהביא  בשעה"צ  ועיין 
אם  יודע  איני  הבית,  בעל  את  יברך  הוא  הרחמן  לומר  אם אורח  יודע  איני  הבית,  בעל  את  יברך  הוא  הרחמן  לומר  אורח 
שייך כלל זה, ועל דברי המג"א דס"ל דדוקא על הכוס, כתב שייך כלל זה, ועל דברי המג"א דס"ל דדוקא על הכוס, כתב 
כוס  שבלי  למג"א  לו  מנין  יודע  איני  וז"ל,  כוס   שבלי  למג"א  לו  מנין  יודע  איני  וז"ל,  (סקט"ו)(סקט"ו)  השעה"צ השעה"צ 
כשמברכין אין החיוב לברך את בעל כשמברכין אין החיוב לברך את בעל 
גמ'  מלשון  דייק  ואולי  גמ' הבית,  מלשון  דייק  ואולי  הבית, 

(ברכות נה.) מי שנותנים לו כוס. מי שנותנים לו כוס.

מברך  אורח  אורח  מברך כשיש  אורח  אורח  כשיש  א')  סעיף  ר"א  (סי'  א')   סעיף  ר"א  (סי'  בשו"ע  ונפסק 
לבעה"ב,  שיברך  כדי  ממנו  גדול  בעה"ב  אפי'  לבעה"ב, ,  שיברך  כדי  ממנו  גדול  בעה"ב  אפי'  (המזמן), 

לא  בעה"ב,  יכלם  ולא  יבוש  שלא  "יה"ר  מברך  ומאי 
בעוה"ז ולא בעוה"ב, ויצלח בכל נכסיו, ויהיו  נכסיו מוצלחים בעוה"ז ולא בעוה"ב, ויצלח בכל נכסיו, ויהיו  נכסיו מוצלחים 
יזדקק  ואל  ידיו,  במעשה  שטן  ישלוט  ולא  לעיר,  יזדקק וקרובים  ואל  ידיו,  במעשה  שטן  ישלוט  ולא  לעיר,  וקרובים 
לפניו שום דבר חטא והרהור עוון מעתה ועד עולם" ופרטי לפניו שום דבר חטא והרהור עוון מעתה ועד עולם" ופרטי 

הלכות בזה עיי"ש היטב.הלכות בזה עיי"ש היטב.
שומע שאחד מברך לחבירושומע שאחד מברך לחבירו

כששומע  במדרש  איתא  וז"ל,  כתב  כששומע   במדרש  איתא  וז"ל,  כתב  סקט"ו)  רט"ו  סקט"ו)(סי'  רט"ו  (סי'  ובמ"ב ובמ"ב 
הזכרת  בלא  אפי'  לישראל  מברך  או  דבר  מתפלל  הזכרת שאחד  בלא  אפי'  לישראל  מברך  או  דבר  מתפלל  שאחד 
אמן  שעונין  המנהג  נתפשט  ולכן  אמן,  לענות  חייב  אמן השם  שעונין  המנהג  נתפשט  ולכן  אמן,  לענות  חייב  השם 
אחר הרחמן שבברהמ"ז [ואולי צריך להוסיף גם במי שברך אחר הרחמן שבברהמ"ז [ואולי צריך להוסיף גם במי שברך 
יצטרך  הקדוש,  הקהל  כל  כשמברכין  וכו',  לתורה  יצטרך כשעולה  הקדוש,  הקהל  כל  כשמברכין  וכו',  לתורה  כשעולה 
גם  גם בתו"ד,  בתו"ד,  ס"א)  רט"ו  ס"א) (סי'  רט"ו  (סי'  השולחן  ערוך  ובספר  אמן.  השולחן לענות  ערוך  ובספר  אמן.  לענות 
ובזה  אמן,  לענות  נכון  לאחד,  שברך  מי  שעושין  ובזה כששומע  אמן,  לענות  נכון  לאחד,  שברך  מי  שעושין  כששומע 

מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך].מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך].
הברכה לכהנים המברכיםהברכה לכהנים המברכים

מצות עשה דברכת כהנים לברך, ולדעת החרדים גם הישראל מצות עשה דברכת כהנים לברך, ולדעת החרדים גם הישראל 
קכ"ח  בביה"ל  והובא  עשה,  המצות  מקיימים  קכ"ח המתברכים  בביה"ל  והובא  עשה,  המצות  מקיימים  המתברכים 
ע"ש. ובגמ' חולין ע"ש. ובגמ' חולין (מט.)(מט.) כה תברכו את בני ישראל, ר' ישמעאל  כה תברכו את בני ישראל, ר' ישמעאל 
לא  עצמן  לכהנים  כהנים,  מפי  לישראל  ברכה  למדנו  לא אומר  עצמן  לכהנים  כהנים,  מפי  לישראל  ברכה  למדנו  אומר 
למדנו, כשהוא אומר ואני אברכם, הוי אומר כהנים מברכים למדנו, כשהוא אומר ואני אברכם, הוי אומר כהנים מברכים 
למדנו  אומר  עקיבא  רבי  לכהנים.  מברך  והקב"ה  למדנו לישראל,  אומר  עקיבא  רבי  לכהנים.  מברך  והקב"ה  לישראל, 
כשהוא  למדנו,  לא  גבורה  מפי  כהנים,  מפי  לישראל  כשהוא ברכה  למדנו,  לא  גבורה  מפי  כהנים,  מפי  לישראל  ברכה 
לישראל,  מברכים  כהנים  אומר  הוי  אברכם,  ואני  לישראל, אומר  מברכים  כהנים  אומר  הוי  אברכם,  ואני  אומר 
והקב"ה מסכים על ידם, אלא רבי עקיבא ברכה לכהנים מנא והקב"ה מסכים על ידם, אלא רבי עקיבא ברכה לכהנים מנא 
ליה, אמר רב נחמן בר יצחק ואברכה מברכך, ועי' תוס' ליה, אמר רב נחמן בר יצחק ואברכה מברכך, ועי' תוס' (ד"ה (ד"ה 
כל  עיי"ש  מתברכים,  ישראל  המברכים  עכו"ם  כל ואפי'  עיי"ש  מתברכים,  ישראל  המברכים  עכו"ם  ואפי'  ואברכה) ואברכה) 

התוס'. התוס'. 

מתברכים בהולכים בדרךמתברכים בהולכים בדרך
ועי' בקיצשו"ע הלכות תפילת הדרך ועי' בקיצשו"ע הלכות תפילת הדרך (סי' סח סעיף ו) (סי' סח סעיף ו) בתוו"ד ויש בתוו"ד ויש 
ליטול רשות מהגדולים שבעיר שיברכו אותו שיצליח בדרכו. ליטול רשות מהגדולים שבעיר שיברכו אותו שיצליח בדרכו. 
מהגדולים  רשות  ליטול  נוהגים  בתוו"ד,  מהגדולים   רשות  ליטול  נוהגים  בתוו"ד,  כח)  ס"ק  קי  כח)(סי'  ס"ק  קי  (סי'  ובמ"ב ובמ"ב 
חז"ל  שאמרו  ממה  סמך  ויש  בדרך,  כשהולכים  חז"ל ומתברכים  שאמרו  ממה  סמך  ויש  בדרך,  כשהולכים  ומתברכים 
שיתפללו  כדי  רשות  נוטלין  ופירש"י  בסנהדרין  שיתפללו נמלכין  כדי  רשות  נוטלין  ופירש"י  בסנהדרין  נמלכין 
ארץ  דרך  וז"ל,  שכתב  ארץ   דרך  וז"ל,  שכתב  סק"ז)  במ"ב  שמ"ז  סק"ז)(סי'  במ"ב  שמ"ז  (סי'  במ"ב  ועי'  במ"ב עליהם.  ועי'  עליהם. 
לומר לאדם שעוסק במלאכה תצליח במלאכתך ואפי' לגוי, לומר לאדם שעוסק במלאכה תצליח במלאכתך ואפי' לגוי, 

אבל מי שעוסק במלאכת איסור אסור לומר לו כך, עכ"ל.אבל מי שעוסק במלאכת איסור אסור לומר לו כך, עכ"ל.
לברך את חברו בשמחהלברך את חברו בשמחה

בשמחה  חבירו  את  כ"א  ולברך  בזה  להתבונן  צריך  בשמחה ולפ"ז  חבירו  את  כ"א  ולברך  בזה  להתבונן  צריך  ולפ"ז 
וכו' וכו' (עי' שו"ע קכ"ח סקמ"ד),(עי' שו"ע קכ"ח סקמ"ד), גם אמרו חז"ל אל תהי ברכת הדיוט  גם אמרו חז"ל אל תהי ברכת הדיוט 
קלה בעיניך קלה בעיניך (ברכות דף ז)(ברכות דף ז), וכן להשיב לחבירו ברכה על ברכתו, , וכן להשיב לחבירו ברכה על ברכתו, 
כדמצינו בגמ' כדמצינו בגמ' (מגילה כ"ז ע"ב) (מגילה כ"ז ע"ב) שהקפיד על מה שלא ענו לו על שהקפיד על מה שלא ענו לו על 

ברכתו 'וכן למר אף אתה תהא מבורך'. ברכתו 'וכן למר אף אתה תהא מבורך'. 
ושמעתי שמנהג ישראל לברך מזל טוב, אע"פ שדבר התלוי ושמעתי שמנהג ישראל לברך מזל טוב, אע"פ שדבר התלוי 
אחד  שמברכים  ברכה  בזכות  אבל  בזכות,  תלוי  אינו  אחד במזל  שמברכים  ברכה  בזכות  אבל  בזכות,  תלוי  אינו  במזל 

לשני, יכולים גם להמתיק המזל, לכך מברכים מזל טוב.לשני, יכולים גם להמתיק המזל, לכך מברכים מזל טוב.
יוסף  רבי  הגאון  דישראל  דארעא  מרא  אצל  הסיפור  יוסף וידוע  רבי  הגאון  דישראל  דארעא  מרא  אצל  הסיפור  וידוע 
קודש  שבת  במוצאי  אחת  שפעם  זצ"ל  זאנענפעלד  קודש חיים  שבת  במוצאי  אחת  שפעם  זצ"ל  זאנענפעלד  חיים 
הסמוך לראש השנה, בירכו אחד בברכת "א גוטע וואך"הסמוך לראש השנה, בירכו אחד בברכת "א גוטע וואך"(שבוע (שבוע 
טוב)טוב), וענהו "א גוט יאהר", וענהו "א גוט יאהר" (שנה טובה), (שנה טובה), ומיד חזר ובירכו "אסאך  ומיד חזר ובירכו "אסאך 

גוטע יאהרן" (הרבה שנים טובות), והסביר שמכיון שר"ה חל גוטע יאהרן" (הרבה שנים טובות), והסביר שמכיון שר"ה חל 
הריהו  יאהר",  גוט  "א  שבברכת  א"כ  יוצא  השבוע,  הריהו באמצע  יאהר",  גוט  "א  שבברכת  א"כ  יוצא  השבוע,  באמצע 
מברכו בברכה פחותה, כיון שהשנה נגמרת באמצע השבוע, מברכו בברכה פחותה, כיון שהשנה נגמרת באמצע השבוע, 

ולכן הוסיף "אסאך גוטע יאהרן".ולכן הוסיף "אסאך גוטע יאהרן".
כשאיחל  זצוק"ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  שהגה"צ  ידוע  כשאיחל גם  זצוק"ל,  רבינוביץ  בנימין  רבי  שהגה"צ  ידוע  גם 
ברכה לאחד, הקפיד לברכו בידיים  נקיות, וכן כשהיה ברחוב, ברכה לאחד, הקפיד לברכו בידיים  נקיות, וכן כשהיה ברחוב, 

הקפיד שיהיה במקום נקי.הקפיד שיהיה במקום נקי.
השי"ת יזכנו שנזכה לברכת ה' ואברכה מברכך ולכל טוב השי"ת יזכנו שנזכה לברכת ה' ואברכה מברכך ולכל טוב סלה.סלה.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

"לך לך" – לעˆמך!

מבצע  היה  יום  מדי  במקצועו,  ומומחה  בקי  גדול,  מבצע   היה  יום  מדי  במקצועו,  ומומחה  בקי  גדול,  גנבגנב  היה  היה היה  היה 
גניבות ענק, וברוב זריזותו ומומחיותו לא נתפס מעולם.גניבות ענק, וברוב זריזותו ומומחיותו לא נתפס מעולם.

והנה הגיעה שמועה לאוזניו אודות 'בורסת היהלומים' הענקית והנה הגיעה שמועה לאוזניו אודות 'בורסת היהלומים' הענקית 
היקרים  היהלומים  נמכרים  שם  היקרים שבבלגיה,  היהלומים  נמכרים  שם  שבבלגיה,  'אנטוורפן'  'אנטוורפן'   שבעירשבעיר 
להתעשר  הוא  יכול  שכזה  אחד  יהלום  ובגניבת  בעולם,  להתעשר ביותר  הוא  יכול  שכזה  אחד  יהלום  ובגניבת  בעולם,  ביותר 
עושר רב! – קם אפוא אותו גנב והפליג למלאכתו אל אנטוורפן עושר רב! – קם אפוא אותו גנב והפליג למלאכתו אל אנטוורפן 

הרחוקה.הרחוקה.
אמצעי  את  מקרוב  לבחון  החל  העבודה'...  'מקום  אל  אמצעי בהגיעו  את  מקרוב  לבחון  החל  העבודה'...  'מקום  אל  בהגיעו 
שהגניבה  גילה  מדוקדק  מעקב  ולאחר  שבמקום,  שהגניבה השמירה  גילה  מדוקדק  מעקב  ולאחר  שבמקום,  השמירה 
בתוך בנין זה היא כמעט בלתי אפשרית, אמצעי השמירה וכללי בתוך בנין זה היא כמעט בלתי אפשרית, אמצעי השמירה וכללי 
האבטחה הנוקשים שבמקום לא השאירו שום אפשרות ריאלית האבטחה הנוקשים שבמקום לא השאירו שום אפשרות ריאלית 
לביצוע גניבה מוצלחת. – אך לא איש כהאי גנב בישא דנן יאמר לביצוע גניבה מוצלחת. – אך לא איש כהאי גנב בישא דנן יאמר 
מכאן  אצל  לא  לעצמו,  אמר  כאן,  עד  הגעתי  כבר  אם  מכאן נואש,  אצל  לא  לעצמו,  אמר  כאן,  עד  הגעתי  כבר  אם  נואש, 

בידיים ריקניות!בידיים ריקניות!
הוא נשאר במקום כמה ימים נוספים, ועקב מקרוב אחר מהלכי הוא נשאר במקום כמה ימים נוספים, ועקב מקרוב אחר מהלכי 
הבורסה כולה, ובדק היטב את כל האפשרויות כולם. מתחילה הבורסה כולה, ובדק היטב את כל האפשרויות כולם. מתחילה 
היהלומים  של  והיצוא  היבוא  במחזורי  ידו  את  לשלוח  היהלומים חשב  של  והיצוא  היבוא  במחזורי  ידו  את  לשלוח  חשב 
שכל  גילה  מהרה  עד  אך  ביציאתם,  או  הבורסה  אל  שכל בכניסתם  גילה  מהרה  עד  אך  ביציאתם,  או  הבורסה  אל  בכניסתם 
ומלווה  ומוגן,  משוריין  ברכב  מתבצע  יהלומים  של  ומלווה 'משלוח'  ומוגן,  משוריין  ברכב  מתבצע  יהלומים  של  'משלוח' 
הנסיעה,  שעת  בכל  דרוכים  באקדחים  חמושים  שומרים  הנסיעה, בשני  שעת  בכל  דרוכים  באקדחים  חמושים  שומרים  בשני 
זו  אפשרות  גם  וממילא  הכספת,  ועד  הרכב  מן  המארז  זו ובליווי  אפשרות  גם  וממילא  הכספת,  ועד  הרכב  מן  המארז  ובליווי 
סביב  שנבחנו  הדרכים  שאר  כל  בדבר  כיוצא  הפרק...  מן  סביב ירדה  שנבחנו  הדרכים  שאר  כל  בדבר  כיוצא  הפרק...  מן  ירדה 

הבנין בעין מומחית, נפסלו בזו אחר זו.הבנין בעין מומחית, נפסלו בזו אחר זו.
כראות הגנב שמיהלומי הבורסה עצמה לא תעלה גניבתו בידו, כראות הגנב שמיהלומי הבורסה עצמה לא תעלה גניבתו בידו, 
העשירים  הלקוחות  אצל  מזלו  את  ולנסות  כיוון  לשנות  אצל הלקוחות העשירים החליט  מזלו  את  ולנסות  כיוון  לשנות  החליט 
רוכשי היהלומים, הוא הניח שהם כנראה אינם נוקטים באמצעי רוכשי היהלומים, הוא הניח שהם כנראה אינם נוקטים באמצעי 
של  האישי  תיקו  ומתוך  עצמה,  כבבורסה  כך  כל  קשים  של זהירות  האישי  תיקו  ומתוך  עצמה,  כבבורסה  כך  כל  קשים  זהירות 
אחד הנגידים הנכבדים יוכל יותר בנקל 'למשוך' יהלום יקר ערך!אחד הנגידים הנכבדים יוכל יותר בנקל 'למשוך' יהלום יקר ערך!
העת,  כל  לקוחות  הומה  בלגיה  של  היהלומים  בורסת  העת, שוק  כל  לקוחות  הומה  בלגיה  של  היהלומים  בורסת  שוק 
בזה  נמכרים  יקרים  ויהלומים  ויוצאים,  נכנסים  למאות  בזה אנשים  נמכרים  יקרים  ויהלומים  ויוצאים,  נכנסים  למאות  אנשים 
בחן  העשירים,  אחד  אחר  לתור  הגנב  החל  בטרם   – זה.  בחן אחר  העשירים,  אחד  אחר  לתור  הגנב  החל  בטרם   – זה.  אחר 
המוצגים  נוצצים  יהלומים  של  המפוארת  התצוגה  את  המוצגים מקרוב  נוצצים  יהלומים  של  המפוארת  התצוגה  את  מקרוב 
למכירה בבורסת הענק, לאחר שעבר בין עשרות השורות, מצא למכירה בבורסת הענק, לאחר שעבר בין עשרות השורות, מצא 
בתצוגה היקרה ביותר יהלום אחד גדול ומופלא, שמחירו האגדי בתצוגה היקרה ביותר יהלום אחד גדול ומופלא, שמחירו האגדי 
נסק למיליונים... והחליט 'לסגור' ענין על זה היהלום! הוא נשאר נסק למיליונים... והחליט 'לסגור' ענין על זה היהלום! הוא נשאר 
העשירים  אחד  'כמו'  השורות  בין  לו  הסתובב  מקום,  העשירים בקרבת  אחד  'כמו'  השורות  בין  לו  הסתובב  מקום,  בקרבת 
ההדור  הילוכו  כדי  ותוך  התצוגה...  את  לבחון  הבאים  ההדור הגדולים,  הילוכו  כדי  ותוך  התצוגה...  את  לבחון  הבאים  הגדולים, 
הגניב מבטים חטופים אל עבר אותו יהלום יוקרתי, כדי לתפוס הגניב מבטים חטופים אל עבר אותו יהלום יוקרתי, כדי לתפוס 

מי הוא אותו עשיר שיניח את ידו עליו.מי הוא אותו עשיר שיניח את ידו עליו.
תבל,  מעשירי  אחד  הגיע  המקום  ואל  השעה  ארכה  לא  תבל, והנה  מעשירי  אחד  הגיע  המקום  ואל  השעה  ארכה  לא  והנה 
ולאחר  תפארת!  יקר  יהלום  לרכוש  כדי  לבלגיה  במיוחד  ולאחר שבא  תפארת!  יקר  יהלום  לרכוש  כדי  לבלגיה  במיוחד  שבא 
שהועיד  יהלום  אותו  את  קנה  הבורסה,  ברחבי  חיפושים  שהועיד סבב  יהלום  אותו  את  קנה  הבורסה,  ברחבי  חיפושים  סבב 

לעצמו הגנב לגניבה...לעצמו הגנב לגניבה...
הזכוכית  בתוככי  מושבו  ממקום  כבוד  אחר  הוצא  הזכוכית היהלום  בתוככי  מושבו  ממקום  כבוד  אחר  הוצא  היהלום 
עיניו  תחת  הנכבד,  העשיר  לידי  ועבר  והמוגנת,  עיניו המשוריינת  תחת  הנכבד,  העשיר  לידי  ועבר  והמוגנת,  המשוריינת 
התהליך  מכל  עין  גרע  ולא  מרחוק  שעמד  הגנב  של  התהליך הבולשות  מכל  עין  גרע  ולא  מרחוק  שעמד  הגנב  של  הבולשות 

של  ויוקרתו  מיופיו  נדהם  ממש  הוא  סופו,  ועד  מתחילתו  כולו 
היהלום הנוצץ! וכראותו את העשיר יוצא את שערי הבורסה עם 
היהלום הטמון היטב בתוך תיקו האישי הצמוד אליו, יצא תיכף 
בעקבותיו ו'נדבק' אחריו בסתר לכל מקום שהלך... הוא המתין 

לשעת הכושר שתתאים לביצוע מזימתו השפלה.לשעת הכושר שתתאים לביצוע מזימתו השפלה.
ה'נמל'  לעבר  פניו  את  העשיר  שם  מעקב,  שעות  כמה  לאחר 
הפאר  מאניות  באחת  הפלגה'  'כרטיס  לעצמו  קנה  המקומי, 

שעגנו במקום, ועד מהרה נכנס פנימה ונבלע בבטן האנייה.שעגנו במקום, ועד מהרה נכנס פנימה ונבלע בבטן האנייה.
הדרכים  בטלטולי  כאן  שדוקא  החליט  המצב  את  הגנב  כראות 
תאי  בין  כאן  לרשותו,  הנכסף  היהלום  את  להעביר  בנקל  יוכל 
הגנב  מיהר  לפיכך  הגניבה...  מלאכת  יותר  היא  קלה  האנייה 
הממולח לרכוש גם כן 'כרטיס הפלגה' באותה אנייה, ומיקם את 

עצמו באותו חדר בו נמצא העשיר הנכבד.עצמו באותו חדר בו נמצא העשיר הנכבד.
המפואר,  מתאו  לצאת  העשיר  מיעט  ההפלגה  במהלך  והנה 
מחשש  כנראה  הנוסעים,  כשאר  האנייה  קומות  בין  ולהסתובב 
הגנב  הצליח  זאת  בכל  אולם  עימו...  שנשא  הגדול  לעושרו 
אחת...  מפעם  יותר  העשיר  של  מזוודותיו  תוככי  אל  לחמוק 
פעם היה זה באישון לילה בעוד הנגיד נם את שנתו, ופעם בעת 

שעלה אל הסיפון לשאוף מעט אויר... שעלה אל הסיפון לשאוף מעט אויר... 
הפך  הוא  בידו,  חרס  העלה  'גיחות'  אותם  מכל  להוותו  ברם, 
הצליח  ולא  מסתריו  ובכל  החדר  רחבי  בכל  היטב  הדק  וחיפש 
ידו  את  להניח  הפעמים  באחד  כשהצליח  גם  כלום!  ולא  לגלות 
שטרות  מכמה  יותר  בו  מצא  לא  העשיר  של  האישי  תיקו  על 

בלבד... אבל יהלום אין!בלבד... אבל יהלום אין!
בעיניים  העשיר  אחר  עקב  בעצמו  הרי  גדולה,  היתה  התעלומה 
הנה  הגיעו  עדי  ממנו  עין  גרע  ולא  הרכישה,  ביצוע  מרגע  חדות 
אל זו האנייה! ברור היה לו אם כן שהעשיר מחזיק את היהלום 
כאן בבטן האנייה, והתפלא מאוד על כך שאינו מצליח להשיגו.כאן בבטן האנייה, והתפלא מאוד על כך שאינו מצליח להשיגו.

הסיפון  מן  החדר  אל  לפתע  העשיר  חזר  אחת  פעם  והנה 
העליון, ו'תפס' את הגנב דנן 'על חם', בעודו מחטט ומחפש בין 
המזוודות השונות... – להפתעתו של הגנב לא נבהל העשיר ולא 
נרתע כלל, אדרבה על פניו נראה חיוך ערמומי, והוא הביט אל 
הגנב בלגלוג, כאומר: יודע אני היטב מה תחפש... אך כלום לא 

יעלה בידך!יעלה בידך!
הגנב מצידו הבין על אתר שהפעם בגניבה זו הוא נכשל... ואת 
נפל  הוא  לרשותו.  להעביר  כנראה  יוכל  לא  כבר  היקר  היהלום 
'הבלגן'  על  סליחתו  את  וביקש  הגדול  העשיר  לרגלי  אפוא 
שלא  נפשו  על  והתחנן  פעמים...  כמה  בחדר  אחריו  שהשאיר 
להסגירו לידי רב החובל, והבטיח שלא להציק לו יותר, העשיר 

בטוב לבו נענה להפצרותיו וסלח לו על מזימותיו.בטוב לבו נענה להפצרותיו וסלח לו על מזימותיו.
'הרי  דבר,  פשר  לו  להבהיר  העשיר  מן  ביקש  הגנב  פנה  בטרם 
עקבתי אחריך כל הזמן מרגע צאתך מבנין הבורסה עדי הגיעך 
אל המקום הזה, בטוחני שהיהלום נמצא כאן באנייה, הפכתי כל 

פינה בחדר ולא מצאתיו, כיצד יתכן כזאת?פינה בחדר ולא מצאתיו, כיצד יתכן כזאת?
הראשון!  הרגע  מן  אותך  קלטתי  סוד,  צופן  חיוך  חייך  הראשון! העשיר  הרגע  מן  אותך  קלטתי  סוד,  צופן  חיוך  חייך  העשיר 
תנועותיך  היו  שבבלגיה  הבורסה  בנין  בתוככי  עוד  לגנב,  תנועותיך סיפר  היו  שבבלגיה  הבורסה  בנין  בתוככי  עוד  לגנב,  סיפר 

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זצוק"ל, דרש בזה בשרף לשון קדשו: "לך לך – גיי צו דיר! [לך אל עצמך! – ועי' נוע"א]. וסיים: הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זצוק"ל, דרש בזה בשרף לשון קדשו: "לך לך – גיי צו דיר! [לך אל עצמך! – ועי' נוע"א]. וסיים: 
דאס איז א לאנגע וועג! [זו היא דרך ארוכה!...]דאס איז א לאנגע וועג! [זו היא דרך ארוכה!...]

כלומר, לך חפש את עצמך בתוכך פנימה, ותדע להכיר ולדעת אל נכון מה אתה ומי אתה בפנימיותך!כלומר, לך חפש את עצמך בתוכך פנימה, ותדע להכיר ולדעת אל נכון מה אתה ומי אתה בפנימיותך!
לפי דרכו פירש הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצוק"ל, שנרמז כאן מאמר עקביא בן מהללאל (אבות ג, א): "הסתכל בשלשה לפי דרכו פירש הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצוק"ל, שנרמז כאן מאמר עקביא בן מהללאל (אבות ג, א): "הסתכל בשלשה 

דברים ואי אתה אתה בא ליד עבירה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו'". והיינו הרמז: דברים ואי אתה אתה בא ליד עבירה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו'". והיינו הרמז: 
'מארצך' – כלומר שתלך למקום עפר רמה ותולעה, 'וממולדתך' – היינו מטיפה סרוחה, 'ומבית אביך' – שתלך לבית אביך ותצטרך 

ליתן דין וחשבון, ודפח"ח.ליתן דין וחשבון, ודפח"ח.

"מחסד לעולם  לא מפסידים""מחסד לעולם  לא מפסידים"
בבית  תיקונים  המבצע  כטכנאי  עובד  אני  בבית לפרנסתי  תיקונים  המבצע  כטכנאי  עובד  אני  לפרנסתי 

הלקוח כאשר סדר יומי מתוכנן בקפידה.הלקוח כאשר סדר יומי מתוכנן בקפידה.
חברי הטוב ביקש להשאיל את רכבי לחצי שעה לצורך חברי הטוב ביקש להשאיל את רכבי לחצי שעה לצורך 
סידור דחוף, כיוון שהערכתי כי ייקח לי עוד שעה עד סידור דחוף, כיוון שהערכתי כי ייקח לי עוד שעה עד 

אשר אסיים את התיקון, הסכמתי.אשר אסיים את התיקון, הסכמתי.
ישנו  כי  ועדכן  חברי  התקשר  דקות  ארבעים  ישנו כעבור  כי  ועדכן  חברי  התקשר  דקות  ארבעים  כעבור 

תקר בגלגל ואינו מסתדר בהחלפתו בגלגל החלופי. תקר בגלגל ואינו מסתדר בהחלפתו בגלגל החלופי. 
התחרטתי על הרגע שהסכמתי לתת את רכבי שהינו התחרטתי על הרגע שהסכמתי לתת את רכבי שהינו 
רכב עבודה ועתה בגלל הטובה שעשיתי אאחר לשאר רכב עבודה ועתה בגלל הטובה שעשיתי אאחר לשאר 

לקוחותיי...לקוחותיי...
מתוסכל מהמצב נסעתי עם מונית לרכבי, כדי לחסוך מתוסכל מהמצב נסעתי עם מונית לרכבי, כדי לחסוך 

זמן יקר נסעתי עם התקר לפנצ'ריה הקרובה.זמן יקר נסעתי עם התקר לפנצ'ריה הקרובה.
לתקן  סירב  המוסך  בעל  הפתעה,  לי  נכונה  לתקן בפנצ'ריה  סירב  המוסך  בעל  הפתעה,  לי  נכונה  בפנצ'ריה 
אסור  חוק  פי  ועל  שחוק  שהצמיג  בטענה  הגלגל  אסור את  חוק  פי  ועל  שחוק  שהצמיג  בטענה  הגלגל  את 

לו לתקן כזה צמיג כי אם להחליפו בחדש!לו לתקן כזה צמיג כי אם להחליפו בחדש!
כעבור חצי דקה, פסק נחרצות כי עלי להחליף את כל כעבור חצי דקה, פסק נחרצות כי עלי להחליף את כל 

צמיגי הרכב המסכנות אותי ואת הסביבה.צמיגי הרכב המסכנות אותי ואת הסביבה.
ניסיתי לטעון שרק לפני חודשיים העברתי את הרכב ניסיתי לטעון שרק לפני חודשיים העברתי את הרכב 
מבחן רישוי ולא אמרו לי דבר?! אך הוא בשלו, הציע מבחן רישוי ולא אמרו לי דבר?! אך הוא בשלו, הציע 

כי אסע למקום אחר.כי אסע למקום אחר.
נאלצתי  שבידי  הזמן  מחוסר  כתוצאה  ברירה  נאלצתי בלית  שבידי  הזמן  מחוסר  כתוצאה  ברירה  בלית 
כמעט  שילמתי  עליהם  הרכב  צמיגי  את  כמעט להחליף  שילמתי  עליהם  הרכב  צמיגי  את  להחליף 
ללקוחות  חזרה  ומיהרתי  הרכב  משווי  ללקוחות מחצית  חזרה  ומיהרתי  הרכב  משווי  מחצית 

הלחוצים.הלחוצים.
למחרת החל היורה (גשם ראשון) שהציף את שכבות למחרת החל היורה (גשם ראשון) שהציף את שכבות 
כידוע  הקיץ,  מימות  הכבישים  על  שהצטברו  כידוע השומן  הקיץ,  מימות  הכבישים  על  שהצטברו  השומן 
נסעתי  מאוד.  ומסוכנים  חלקים  הינם  הכבישים  נסעתי שאז  מאוד.  ומסוכנים  חלקים  הינם  הכבישים  שאז 
תינוק  לראות  נחרדתי  לפתע  כאשר  חדה  תינוק בירידה  לראות  נחרדתי  לפתע  כאשר  חדה  בירידה 
וזוחל  חונות  מכוניות  שתי  מבין  מגיח  שנה  חצי  וזוחל כבן  חונות  מכוניות  שתי  מבין  מגיח  שנה  חצי  כבן 
על  כוחי  בכל  לחצתי  שלי,  הנתיב  לתוך  על במהירות  כוחי  בכל  לחצתי  שלי,  הנתיב  לתוך  במהירות 
את  לבלום  סיכוי  כל  אין  כי  ביודעי  הבלם  את דוושת  לבלום  סיכוי  כל  אין  כי  ביודעי  הבלם  דוושת 
ליבי  איך  וחשתי  ישראל  שמע  זעקתי   ... בזמן  ליבי הרכב  איך  וחשתי  ישראל  שמע  זעקתי   ... בזמן  הרכב 
חדל מלפעום ונשמתי כמעט שפרחה מגופי. מצומרר חדל מלפעום ונשמתי כמעט שפרחה מגופי. מצומרר 
ורועד כולי יצאתי מהרכב להזעיק עזרה לפעוט מבין ורועד כולי יצאתי מהרכב להזעיק עזרה לפעוט מבין 
את  ומצאתי  לרכב  מתחת  התכופפתי  הרכב.   את גלגלי  ומצאתי  לרכב  מתחת  התכופפתי  הרכב.   גלגלי 
התינוק מבוהל כאשר גלגל הרכב נוגע בידו אך בדרך התינוק מבוהל כאשר גלגל הרכב נוגע בידו אך בדרך 

נס של ממש לא עלה עליו.נס של ממש לא עלה עליו.
הרכב נבלם כאשר הוא כבר נוגע בפעוט!הרכב נבלם כאשר הוא כבר נוגע בפעוט!

האם ששקעה בשיחה עם חברתה מיהרה להגיע לקול האם ששקעה בשיחה עם חברתה מיהרה להגיע לקול 
חריקת הצמיגים ואספה בבהלה את בנה שחמק משדה חריקת הצמיגים ואספה בבהלה את בנה שחמק משדה 
ראייתה ברגע של הסח הדעת כאשר הוא בריא ושלם.ראייתה ברגע של הסח הדעת כאשר הוא בריא ושלם.

חבר  אותו  אילולי  הסיפור:  לתחילת  אחזור  חבר ועתה  אותו  אילולי  הסיפור:  לתחילת  אחזור  ועתה 
שלקח את הרכב ואילולי אותו בעל מלאכה שהתעקש שלקח את הרכב ואילולי אותו בעל מלאכה שהתעקש 
להחליף את ארבעת הצמיגים בעלי לחץ אוויר נכון – להחליף את ארבעת הצמיגים בעלי לחץ אוויר נכון – 
לא היה סיכוי בעולם לבלום את הרכב וחלילה חלילה לא היה סיכוי בעולם לבלום את הרכב וחלילה חלילה 

איני רוצה לעלות על הכתב מה יכל להיות הסוף...איני רוצה לעלות על הכתב מה יכל להיות הסוף...
הטוב  חברי  על  שכעסתי  על  מתחרט  אני  לסיום  הטוב אז  חברי  על  שכעסתי  על  מתחרט  אני  לסיום  אז 
עליו  שהסתכלתי  הפנצ'ריה  מבעל  סליחה  עליו ומבקש  שהסתכלתי  הפנצ'ריה  מבעל  סליחה  ומבקש 
כגנב ששידל אותי לרכוש את מרכולתו ומודה לה' על כגנב ששידל אותי לרכוש את מרכולתו ומודה לה' על 

כל חסדיו המרובים!!!כל חסדיו המרובים!!!
בעל המעשה: א. ר.בעל המעשה: א. ר.

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

"ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך" (יב, א)



חששתי  שנקטת  ההסוואה  אמצעי  כל  ועם  בעיניי,  חששתי חשודות  שנקטת  ההסוואה  אמצעי  כל  ועם  בעיניי,  חשודות 
ממך... לפיכך החבאתי את היהלום היקר במקום שלא יעלה ממך... לפיכך החבאתי את היהלום היקר במקום שלא יעלה 
על דעתך לעולם! והלא הוא מונח על דעתך לעולם! והלא הוא מונח בכיס מעילך שלך!בכיס מעילך שלך! התולה  התולה 

כאן על הקולב... שם ידעתי שלא תחפשהו כלל...כאן על הקולב... שם ידעתי שלא תחפשהו כלל...
וכך שב הגנב בידיים ריקות! ולא עלתה לו גניבתו ולא כלום!וכך שב הגנב בידיים ריקות! ולא עלתה לו גניבתו ולא כלום!

המוסר השכל הנלמד מטיב זה המעשה:המוסר השכל הנלמד מטיב זה המעשה:
חבל לך לחפש את היהלום בין אוצרותיו של חברך, "לך לך חבל לך לחפש את היהלום בין אוצרותיו של חברך, "לך לך 
אל עצמך!", היהלום טמון בתוכך עצמך! – יש בך אוצרות אל עצמך!", היהלום טמון בתוכך עצמך! – יש בך אוצרות 
נפלאים שלא יסולאו בפז, חפש אותם חיפוש אחר חיפוש, נפלאים שלא יסולאו בפז, חפש אותם חיפוש אחר חיפוש, 
עד שיתגלה היהלום היקר שלך! שבתוכך!

• ~ • ~ •
העולם מספרים, על חלום נפלא שחלם לו איש יהודי.העולם מספרים, על חלום נפלא שחלם לו איש יהודי.

כשהוא  הים,  בשפת  מטייל  עצמו  את  האיש  ראה  כשהוא בחלומו  הים,  בשפת  מטייל  עצמו  את  האיש  ראה  בחלומו 
וממרחבי  שמסביב  הנשימה  עוצר  הנוף  מן  מאוד  וממרחבי נהנה  שמסביב  הנשימה  עוצר  הנוף  מן  מאוד  נהנה 
שכבר  לב  שם  לא  ומהרהר  מהלך  בעודו  לפתע  הגדול.  שכבר הים  לב  שם  לא  ומהרהר  מהלך  בעודו  לפתע  הגדול.  הים 
התהלך  הוא  דרכו.  את  ואיבד  מאוד,  עד  העיר  מן  התהלך התרחק  הוא  דרכו.  את  ואיבד  מאוד,  עד  העיר  מן  התרחק 
חזרה  יוצאים  כיצד  כבושה,  דרך  שום  מצא  ולא  ואנה  חזרה אנה  יוצאים  כיצד  כבושה,  דרך  שום  מצא  ולא  ואנה  אנה 
אל העיר? הוא עמד כך תוהה זמן מה, להיכן יפנה לימין או אל העיר? הוא עמד כך תוהה זמן מה, להיכן יפנה לימין או 

לשמאל או לאחור?לשמאל או לאחור?
חיפש היהודי את דרכו, חיפש וחיפש כששפתיו רוחשות כל חיפש היהודי את דרכו, חיפש וחיפש כששפתיו רוחשות כל 

העת תפילה נרגשת להיוושע מצרתו.העת תפילה נרגשת להיוושע מצרתו.
חול  על  רגליו  שדורכות  מקום  שבכל  לב  שם  פתאום  חול והנה  על  רגליו  שדורכות  מקום  שבכל  לב  שם  פתאום  והנה 

הזוג  עקבים!  זוגות  שתי  של  כפולים  סימנים  נוצרים  הזוג הים,  עקבים!  זוגות  שתי  של  כפולים  סימנים  נוצרים  הים, 
השני  הזוג  ואילו  דרך,  בו  במקום  שלו,  רגליו  של  השני האחד  הזוג  ואילו  דרך,  בו  במקום  שלו,  רגליו  של  האחד 
ממש  לפניו  מהלך  שכאילו  אחר  איש  של  נראה  ממש שמלפניו  לפניו  מהלך  שכאילו  אחר  איש  של  נראה  שמלפניו 
איש  שם  היה  לא  אך  הבאה!  לפסיעה  הדרך  את  לו  איש ומראה  שם  היה  לא  אך  הבאה!  לפסיעה  הדרך  את  לו  ומראה 

מלבדו!מלבדו!
למרבה הפלא הוא החל צועד בעקבות אותם סימני עקבים, למרבה הפלא הוא החל צועד בעקבות אותם סימני עקבים, 
בחול  רגלו  כף  שדרכה  פעם  בכל  פסיעה,  אחר  פסיעה  בחול כך  רגלו  כף  שדרכה  פעם  בכל  פסיעה,  אחר  פסיעה  כך 
היום הטרי, צצו לפתע מיד סימן של זוג עקבים נוסף המראה היום הטרי, צצו לפתע מיד סימן של זוג עקבים נוסף המראה 
לו את הדרך לפניו, וכך מצא את דרכו החוצה בעזרת אותם לו את הדרך לפניו, וכך מצא את דרכו החוצה בעזרת אותם 

'סימני דרך' שחילצוהו מן המצר.'סימני דרך' שחילצוהו מן המצר.
שוב  עצמו  את  היהודי  שאל  הללו?" –  העקבים  הם  מי  שוב "של  עצמו  את  היהודי  שאל  הללו?" –  העקבים  הם  מי  "של 
ושוב, הרי אין כאן אף אחד חוץ ממני, ולא נראה שדרכה כאן ושוב, הרי אין כאן אף אחד חוץ ממני, ולא נראה שדרכה כאן 
כף רגל נוספת חוץ מרגלי שלי?!... – אין זאת, הסיק האיש כף רגל נוספת חוץ מרגלי שלי?!... – אין זאת, הסיק האיש 
ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  לו  ששלח  העקבים  אם  כי  ובעצמו לעצמו,  בכבודו  הקב"ה  לו  ששלח  העקבים  אם  כי  לעצמו, 
לחלצו מן המיצר! הוא הודה להשי"ת בכל לב על שהתקבלה לחלצו מן המיצר! הוא הודה להשי"ת בכל לב על שהתקבלה 

לפניו תפילתו!לפניו תפילתו!
אך, לפתע, בעודו מתבוסס בדרכו החוצה הגיע לקטע מסוכן אך, לפתע, בעודו מתבוסס בדרכו החוצה הגיע לקטע מסוכן 
שרצים  שרצו  שבתוכם  רבים,  'בורות'  נראו  מסביבו  שרצים ביותר,  שרצו  שבתוכם  רבים,  'בורות'  נראו  מסביבו  ביותר, 
סכנת  בה  יש  שטח  באותו  נכונה  לא  פסיעה  כל  סכנת מסוכנים,  בה  יש  שטח  באותו  נכונה  לא  פסיעה  כל  מסוכנים, 
חיים! הוא נבהל מאוד על נפשו, משום שדוקא עתה באזור חיים! הוא נבהל מאוד על נפשו, משום שדוקא עתה באזור 
הקשה והמסוכן ביותר נעלמו פתאום אותם 'סימני דרך' של הקשה והמסוכן ביותר נעלמו פתאום אותם 'סימני דרך' של 
אם  כי  כעת  נותר  לא  בדרכו,  העת  כל  אותו  שליוו  אם העקבים  כי  כעת  נותר  לא  בדרכו,  העת  כל  אותו  שליוו  העקבים 

סימן אחד של זוג עקביים יחיד בלבד, במקום שדרכו רגליו סימן אחד של זוג עקביים יחיד בלבד, במקום שדרכו רגליו 
שלו! עתה הוא היה אובד עצות, במבוכתו הגדולה נשא עיניו שלו! עתה הוא היה אובד עצות, במבוכתו הגדולה נשא עיניו 
השמימה וזעק מנהמת לבו: "קלי קלי למה עזבתני?!" – כל השמימה וזעק מנהמת לבו: "קלי קלי למה עזבתני?!" – כל 
המסוכן  בקטע  כאן  ודוקא  בעקבותיך,  אותי  ליווית  המסוכן הדרך  בקטע  כאן  ודוקא  בעקבותיך,  אותי  ליווית  הדרך 

ביותר עקבותיך לא נודעו, והשארת אותי כך לבדי!!!ביותר עקבותיך לא נודעו, והשארת אותי כך לבדי!!!
בלית ברירה ניסה להתקדם באיטיות, צעד אחר צעד בזהירות בלית ברירה ניסה להתקדם באיטיות, צעד אחר צעד בזהירות 
את  שיאותתו  'סימנים'  אותם  ללא  אגודל  לצד  עקב  את רבה,  שיאותתו  'סימנים'  אותם  ללא  אגודל  לצד  עקב  רבה, 
דרכו, והנה בנסים גדולים לא דרכה רגלו באתרים המסוכנים דרכו, והנה בנסים גדולים לא דרכה רגלו באתרים המסוכנים 

כלל, ותיכף מצא את עצמו בחוץ, ויצא מכלל סכנה!כלל, ותיכף מצא את עצמו בחוץ, ויצא מכלל סכנה!
זוגות  שתי  כאן  היו  מתחילה  שאם  למפרע,  הבין  אז  זוגות או  שתי  כאן  היו  מתחילה  שאם  למפרע,  הבין  אז  או 
לפניו  להורות  כדי  הקב"ה,  של  והשני  שלו  האחד  לפניו 'עקבים',  להורות  כדי  הקב"ה,  של  והשני  שלו  האחד  'עקבים', 
הקב"ה  נשאו  הגדולה  הסכנה  במקום  עתה  הרי  דרכו. –  הקב"ה את  נשאו  הגדולה  הסכנה  במקום  עתה  הרי  דרכו. –  את 
ואותו   – היונק!  את  העולל  ישא  כאשר  כתפיו,  על  ואותו בעצמו   – היונק!  את  העולל  ישא  כאשר  כתפיו,  על  בעצמו 
סימן יחיד של זוג העקביים שהיה במקום הסכנה, אינם אלא סימן יחיד של זוג העקביים שהיה במקום הסכנה, אינם אלא 
שם  נראו  לא  ולכן  עצמו!  על  שנשאו  הקב"ה  של  שם העקבים  נראו  לא  ולכן  עצמו!  על  שנשאו  הקב"ה  של  העקבים 

סימני עקביו שלו עצמו...סימני עקביו שלו עצמו...
בהקיצו משנתו הבין היטב את טיב לקח דבר החלום:בהקיצו משנתו הבין היטב את טיב לקח דבר החלום:

אל לך לחפש רחוק את השם יתברך... – הוא עומד לעזרתך אל לך לחפש רחוק את השם יתברך... – הוא עומד לעזרתך 
הסכנה  ובשעת  ותמצאנו!  עצמך'  אל  לך  'לך  ממש!  הסכנה אצלך  ובשעת  ותמצאנו!  עצמך'  אל  לך  'לך  ממש!  אצלך 
ממש,  כתפיו  על  אותך  ונושא  בנמצא,  יותר  הוא  ממש, הרי  כתפיו  על  אותך  ונושא  בנמצא,  יותר  הוא  הרי 

בהשגחה פרטית מדוקדקת על כל צעד ושעל!בהשגחה פרטית מדוקדקת על כל צעד ושעל!
[מתוך 'פרטיות' – קובץ 8]
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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

ברכ˙ מזל טוב
לר' לר' יחיאל יודלביץיחיאל יודלביץ הי"ו הי"ו

לרגל הולדת הבתלרגל הולדת הבת
לר' לר' יעקב פינטויעקב פינטו הי"ו הי"ו

לרגל הולדת הבןלרגל הולדת הבן

יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמע"ט יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמע"ט 
ולרוב נחת מכל יוצ"חולרוב נחת מכל יוצ"ח

ל
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