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היחס אל התלמידיםהיחס אל התלמידים
הרה''צ רבי אברהמ'ל מלאך ז''ל, היה מגדולי תלמידי הרה''צ רבי אברהמ'ל מלאך ז''ל, היה מגדולי תלמידי 
הס''ק בעל היסוד העבודה מסלאנים זצ"ל, כשנסתלק הס''ק בעל היסוד העבודה מסלאנים זצ"ל, כשנסתלק 
משה  דוד  רבי  הרה''ק  אל  לנסוע  התחיל  זה  משה רבו  דוד  רבי  הרה''ק  אל  לנסוע  התחיל  זה  רבו 

מטשורקוב זי''ע. מטשורקוב זי''ע. 
רבו  אל  מכתב  אברהמ'ל  רבי  שיגר  הפסח  בערב  רבו פעם  אל  מכתב  אברהמ'ל  רבי  שיגר  הפסח  בערב  פעם 
במחיצת  לשהות  רצונו  עז  כי  הודיעו  ובו  במחיצת מטשורקוב,  לשהות  רצונו  עז  כי  הודיעו  ובו  מטשורקוב, 
וחומרות  הנהגות  לו  יש  מאידך  אך  הפסח,  בחג  וחומרות הרבי  הנהגות  לו  יש  מאידך  אך  הפסח,  בחג  הרבי 
מיוחדות בפסח, ומחמתם נבצר ממנו להוציא את הדבר מיוחדות בפסח, ומחמתם נבצר ממנו להוציא את הדבר 
אל הפעל, אם לא שיסדרו לו אופן שיהיה באפשרותו אל הפעל, אם לא שיסדרו לו אופן שיהיה באפשרותו 

לקיים אלו החומרות גם שם במחיצת הרבי. לקיים אלו החומרות גם שם במחיצת הרבי. 
עבורו,  מיוחדת  דירה  שישכרו  הרה''ק  הורה  שכן,  עבורו, כיון  מיוחדת  דירה  שישכרו  הרה''ק  הורה  שכן,  כיון 
ויספקו לפניו כל הדברים שזקוק הוא להם כדי שיהיה ויספקו לפניו כל הדברים שזקוק הוא להם כדי שיהיה 
בפסח,  בהם  שרגיל  החומרות  בכל  להתנהג  בפסח, ביכולתו  בהם  שרגיל  החומרות  בכל  להתנהג  ביכולתו 
חג  על  במחיצתו  לשהות  נסע  אכן  אברהמ'ל  חג ורבי  על  במחיצתו  לשהות  נסע  אכן  אברהמ'ל  ורבי 

הפסח. הפסח. 
דבר זה גרם לעורר תימא אצל בנו, הלוא הוא הרה''ק דבר זה גרם לעורר תימא אצל בנו, הלוא הוא הרה''ק 
לפשר  ושאלו  אברהמ'ל  רבי  אל  ופנה  ישראל,  לפשר רבי  ושאלו  אברהמ'ל  רבי  אל  ופנה  ישראל,  רבי 
לעשות  ופקד  היחס,  זה  לו  נותן  הרה''ק  שאביו  לעשות הדבר  ופקד  היחס,  זה  לו  נותן  הרה''ק  שאביו  הדבר 
ואמר,  אברהמ'ל  רבי  ויען  הזה?!  הטורח  כל  ואמר, למענו  אברהמ'ל  רבי  ויען  הזה?!  הטורח  כל  למענו 
טורח  מהרה''ק  חסך  אשר  על  ביושר  היגיעו  זה  טורח שכל  מהרה''ק  חסך  אשר  על  ביושר  היגיעו  זה  שכל 
גדול, והסביר, כי מצד הדין היה מוטל על הרה''ק לבוא גדול, והסביר, כי מצד הדין היה מוטל על הרה''ק לבוא 
בעצמו למקום מגוריי כדי להדריך אותי בדרך הישרה, בעצמו למקום מגוריי כדי להדריך אותי בדרך הישרה, 
וכדאיתא בזוהר הקדוש (ח"א קצב:) 'בעי זכאה למרדף וכדאיתא בזוהר הקדוש (ח"א קצב:) 'בעי זכאה למרדף 
בתר חייבא' הרי שעל הזכאי מוטל לרדוף אחר החייב בתר חייבא' הרי שעל הזכאי מוטל לרדוף אחר החייב 
הטורח  זה  ממנו  חסכתי  ואני  למוטב,  להחזירו  הטורח כדי  זה  ממנו  חסכתי  ואני  למוטב,  להחזירו  כדי 
כן  ועל  אחרי,  לרדוף  צריך  הוא  אין  ושוב  הנה,  כן בבואי  ועל  אחרי,  לרדוף  צריך  הוא  אין  ושוב  הנה,  בבואי 

ראוי אני לזה היחס... ראוי אני לזה היחס... 
בזה  שכתב  הרמב"ם  לדברי  המחשה  הוא  זה  בזה סיפור  שכתב  הרמב"ם  לדברי  המחשה  הוא  זה  סיפור 
הלשון: כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב, כך הרב הלשון: כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב, כך הרב 
צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן. כך אמרו חכמים: יהי צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן. כך אמרו חכמים: יהי 
כבוד תלמידך חביב עליך כשלך! ומסיים שם הרמב"ם כבוד תלמידך חביב עליך כשלך! ומסיים שם הרמב"ם 
ולאוהבם,  בתלמידיו  להזהר  אדם  'וצריך  הלשון:  ולאוהבם, בזה  בתלמידיו  להזהר  אדם  'וצריך  הלשון:  בזה 

שהם הבנים המהנים לעולם הזה ולעולם הבא'.שהם הבנים המהנים לעולם הזה ולעולם הבא'.
היוצא מדבריו, כי האהבה והקרבה להתלמיד מביאים היוצא מדבריו, כי האהבה והקרבה להתלמיד מביאים 
טובה אל הרב גם כן, כי בכך זוכה ליישר דרכם, וממילא טובה אל הרב גם כן, כי בכך זוכה ליישר דרכם, וממילא 

נהנה מהם בעוה"ז ובעוה"ב. נהנה מהם בעוה"ז ובעוה"ב. 
את  מוכיח  משה  ג"כ.  בפרשתינו  אנו  רואים  זה  את ענין  מוכיח  משה  ג"כ.  בפרשתינו  אנו  רואים  זה  ענין 
ישראל ואומר להם 'כי ידעתי כי אחרי מותי כי השחת ישראל ואומר להם 'כי ידעתי כי אחרי מותי כי השחת 
לא  יהושע  ימי  כל  והלא  רש"י  והקשה  וגו'  לא תשחיתון'  יהושע  ימי  כל  והלא  רש"י  והקשה  וגו'  תשחיתון' 
של  שתלמידו  מכאן   - רש"י  אומר   – אלא  של השחיתו?  שתלמידו  מכאן   - רש"י  אומר   – אלא  השחיתו? 
נראה  חי  שיהושע  זמן  שכל  כגופו,  עליו  חביב  נראה אדם  חי  שיהושע  זמן  שכל  כגופו,  עליו  חביב  אדם 

למשה כאלו הוא חי. למשה כאלו הוא חי. 
לו  להעביר  זכה  משה  בעיני  יהושע  היה  שחביב  לו כיון  להעביר  זכה  משה  בעיני  יהושע  היה  שחביב  כיון 
את  שזיכה  בזה  לעצמו,  גם  הטיב  בכך  ההנהגה,  את דרכי  שזיכה  בזה  לעצמו,  גם  הטיב  בכך  ההנהגה,  דרכי 

ישראל באורו גם אחרי מותו. ישראל באורו גם אחרי מותו. 
(עפ"י טיב התורה - וילך)(עפ"י טיב התורה - וילך)
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ָ‡ַכל  ׁ̆ ו¿ ַב יו ָזַב˙ ָחָלב ּו„¿ ָ̇ י ַלֲ‡ב… ƒּ̇ ע¿ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒר נ ∆ ׁ̆ ל ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ֲ‡ ּנּו ‡∆ י‡∆ ƒי ֲ‡ב ƒַכל ּכ‡ָ ׁ̆ ו¿ ַב יו ָזַב˙ ָחָלב ּו„¿ ָ̇ י ַלֲ‡ב… ƒּ̇ ע¿ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒר נ ∆ ׁ̆ ל ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ֲ‡ ּנּו ‡∆ י‡∆ ƒי ֲ‡ב ƒּכ
 ˙ ∆‡ ר  פ≈ ≈‰ ו¿ י  ƒּונˆ‡ֲ ƒנ ו¿ ַוֲעָב„ּום  ים  ƒר ֲ‡ח≈ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ל  ∆‡ ּוָפָנ‰  ן  ≈ ׁ̆ „ָ ו¿ ַבע  ָׂ̆ ˙ ו¿ ∆‡ ר  פ≈ ≈‰ ו¿ י  ƒּונˆ‡ֲ ƒנ ו¿ ַוֲעָב„ּום  ים  ƒר ֲ‡ח≈ ים  ƒ‰…ל ¡‡ ל  ∆‡ ּוָפָנ‰  ן  ≈ ׁ̆ „ָ ו¿ ַבע  ָׂ̆ ו¿

י: (ל‡, כ)(ל‡, כ) ƒ̇ י ƒר י: ּב¿ ƒ̇ י ƒר ּב¿
טובים  הלא  ההשלכות  הקדושה,  התורה  לנו  מורה  המקרא  בזה  טובים הנה,  הלא  ההשלכות  הקדושה,  התורה  לנו  מורה  המקרא  בזה  הנה, 
מזהיר  הכתוב  זה  כי  והנאה,  תענוג  לשם  ושתיה  מאכילה  מזהיר הנמשכים  הכתוב  זה  כי  והנאה,  תענוג  לשם  ושתיה  מאכילה  הנמשכים 
אותנו על בואנו אל הארץ הקדושה אשר היא ארץ זבת חלב ודבש, ואז אותנו על בואנו אל הארץ הקדושה אשר היא ארץ זבת חלב ודבש, ואז 
כשנזכה לחיי רווחה מוטל עלינו להיות זהיר מאכילה דשינה, אשר היא כשנזכה לחיי רווחה מוטל עלינו להיות זהיר מאכילה דשינה, אשר היא 
יתירה מכדי שביעה, כי אכילה כזו היא ודאי לשם תענוג, ואכילה אשר יתירה מכדי שביעה, כי אכילה כזו היא ודאי לשם תענוג, ואכילה אשר 
נוראה,  להתדרדרות  האדם  את  להביא  עלול  והנאה  תענוג  לשם  נוראה, היא  להתדרדרות  האדם  את  להביא  עלול  והנאה  תענוג  לשם  היא 
ואף על חטאים שאינו ראוי לו כלל לפי מעלתו ומדרגתו, כפי שאמר ואף על חטאים שאינו ראוי לו כלל לפי מעלתו ומדרגתו, כפי שאמר 
הכתוב 'ופנה אל אלהים אחרים' עד כדי עוון עבודה זרה עלול האדם הכתוב 'ופנה אל אלהים אחרים' עד כדי עוון עבודה זרה עלול האדם 

להתדרדר מתוך אכילה שאינה בלתי לה' לבדו. להתדרדר מתוך אכילה שאינה בלתי לה' לבדו. 
ע"י  ולהיפך  חטא,  לידי  כך  מתוך  לבוא  סיבה  ח"ו  אינה  האכילה  ע"י עצם  ולהיפך  חטא,  לידי  כך  מתוך  לבוא  סיבה  ח"ו  אינה  האכילה  עצם 
האכילה,  ענין  תכלית  לשם  מאכלו  את  אוכל  כשהאדם  כדבעי  האכילה, אכילה  ענין  תכלית  לשם  מאכלו  את  אוכל  כשהאדם  כדבעי  אכילה 
ניצוצות  ידה  על  שמעלה  מה  ומלבד  עצומים,  תיקונים  בזה  ניצוצות עושה  ידה  על  שמעלה  מה  ומלבד  עצומים,  תיקונים  בזה  עושה 
רמות.  ובמדרגות  במעלות  להתעלות  עצמו  את  גם  מכשיר  רמות. קדושים,  ובמדרגות  במעלות  להתעלות  עצמו  את  גם  מכשיר  קדושים, 
אך כשמטרת האדם באכילתו אינה כי אם לשם תענוג והנאה אז עלול אך כשמטרת האדם באכילתו אינה כי אם לשם תענוג והנאה אז עלול 
שניה  בפרשה  אנו  מוצאים  כן  ועל  למאוד,  מחמתה  להתדרדר  שניה הוא  בפרשה  אנו  מוצאים  כן  ועל  למאוד,  מחמתה  להתדרדר  הוא 
הברכה  את  הכתוב  שמזכיר  אחר  יא)  פרק  (לעיל  שמע,  הברכה שבקריאת  את  הכתוב  שמזכיר  אחר  יא)  פרק  (לעיל  שמע,  שבקריאת 
מסיים  והטוב,  הישר  בדרך  הליכותינו  בזכות  באסמינו  מצויה  מסיים שתהיה  והטוב,  הישר  בדרך  הליכותינו  בזכות  באסמינו  מצויה  שתהיה 
בדרך  הליכתינו  שבזכות  והיינו  ושבעת'  בדרך 'ואכלת  הליכתינו  שבזכות  והיינו  ושבעת'  'ואכלת  טו)  טו) (שם  (שם  הכתוב  הכתוב שם  שם 
הישר נזכה לאכילה, כי כאמור עצם האכילה היא מתנה נפלאה אשר הישר נזכה לאכילה, כי כאמור עצם האכילה היא מתנה נפלאה אשר 
באמצעיתה זוכה האדם להתעלות ולהעלות ניצוצין קדישין, אך תיכף באמצעיתה זוכה האדם להתעלות ולהעלות ניצוצין קדישין, אך תיכף 
ומיד מזהיר אותנו הכתוב ומיד מזהיר אותנו הכתוב (שם טז)(שם טז) השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' כי  השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' כי 
את  שוב  בהם  לעבוד  יכול  אכן  אסמיו,  במילוי  האדם  זוכה  אשר  את אחר  שוב  בהם  לעבוד  יכול  אכן  אסמיו,  במילוי  האדם  זוכה  אשר  אחר 
בוראו בעבודת האכילה, אך בד בבד נפתח לפניו פתח למעוד ולאכול בוראו בעבודת האכילה, אך בד בבד נפתח לפניו פתח למעוד ולאכול 
לשם הנאת גרונו, וזה המאכל עלול להביאו לידי עבודת אלילים כאמור לשם הנאת גרונו, וזה המאכל עלול להביאו לידי עבודת אלילים כאמור 
שמא  לכם'  'השמרו  הכתוב  מזהיר  זה  ועל  בפרשתינו,  דלעיל  שמא במקרא  לכם'  'השמרו  הכתוב  מזהיר  זה  ועל  בפרשתינו,  דלעיל  במקרא 
כאכילת  אכילתכם  תהיה  ולא  ושבעת'  'ואכלת  מאמר  תקיימו  כאכילת לא  אכילתכם  תהיה  ולא  ושבעת'  'ואכלת  מאמר  תקיימו  לא 
צדיק לשובע נפשו, אלא מתוך הרווחה תראו לנכון להרבות בתענוגים צדיק לשובע נפשו, אלא מתוך הרווחה תראו לנכון להרבות בתענוגים 
עלולים  אז  כי  מאוד,  עד  להתדרדר  אתם  עלולים  ואז  החיך,  עלולים להנאת  אז  כי  מאוד,  עד  להתדרדר  אתם  עלולים  ואז  החיך,  להנאת 
בבוא  כן  ועל  אחרים'  אלהים  'ועבדתם  לידי  ולבוא  להתפתות  בבוא אתם  כן  ועל  אחרים'  אלהים  'ועבדתם  לידי  ולבוא  להתפתות  אתם 
עליכם הטובה מאת ה' עליכם להבין מהו התכלית הנרצה מאת ה' בזו עליכם הטובה מאת ה' עליכם להבין מהו התכלית הנרצה מאת ה' בזו 

הטובה, והאיך רוצה שתעבדהו בזאת. הטובה, והאיך רוצה שתעבדהו בזאת. 
רבוי  על  הם  שמזהירים  פעמים  וכמה  כמה  בחז"ל  ג"כ  מצאנו  רבוי ואכן  על  הם  שמזהירים  פעמים  וכמה  כמה  בחז"ל  ג"כ  מצאנו  ואכן 
אדם  אין  אדם   אין  שיח)  פיסקא  דברים  שיח)(ספרי  פיסקא  דברים  (ספרי  וכדאיתא  חטא,  לידי  המביא  וכדאיתא האכילה  חטא,  לידי  המביא  האכילה 
בועט אלא מתוך אכילה ושתיה. עוד איתא בועט אלא מתוך אכילה ושתיה. עוד איתא (ברכות כט:)(ברכות כט:) אמר ליה אליהו  אמר ליה אליהו 
לרב יהודה אחוי דרב סלא חסידא, לא תרתח ולא תחטא לא תרוי ולא לרב יהודה אחוי דרב סלא חסידא, לא תרתח ולא תחטא לא תרוי ולא 
תחטא, ופירש שם רבינו יונה: כלומר לא תשבע כדי שלא תבוא לידי תחטא, ופירש שם רבינו יונה: כלומר לא תשבע כדי שלא תבוא לידי 
להחטיאו,  הדבר  עלול  שביעה  מכדי  יותר  אוכל  כשהאדם  כי  להחטיאו, חטא.  הדבר  עלול  שביעה  מכדי  יותר  אוכל  כשהאדם  כי  חטא. 

לבוא  שלא  באכילה  למעט  לטוב  זכור  אליהו  הורה  הרחקה  לבוא ולצורך  שלא  באכילה  למעט  לטוב  זכור  אליהו  הורה  הרחקה  ולצורך 
אפילו לכדי שלמות השביעה, כי אז מובטח לו שלא יבוא לידי אכילה אפילו לכדי שלמות השביעה, כי אז מובטח לו שלא יבוא לידי אכילה 

יתירה שאינה לשם שמים כלל. יתירה שאינה לשם שמים כלל. 
עוד איתא בחז"ל עוד איתא בחז"ל (תנא דבי אליהו) (תנא דבי אליהו) עד שיבקש אדם שיכנסו דברי תורה לתוך עד שיבקש אדם שיכנסו דברי תורה לתוך 
מעיו יבקש רחמים שלא יכנס אכילה ושתיה יתירה לתוך מעיו. והטעם מעיו יבקש רחמים שלא יכנס אכילה ושתיה יתירה לתוך מעיו. והטעם 
לזה הוא, כי דברי תורה הם המיישרים את דרכי האדם לפני בוראו, אך לזה הוא, כי דברי תורה הם המיישרים את דרכי האדם לפני בוראו, אך 
גם אחר ריבוי היגיעה בתורה עלול כל בנינו של אדם להתמוטט באם גם אחר ריבוי היגיעה בתורה עלול כל בנינו של אדם להתמוטט באם 
נמשך הוא אחר תענוגי אכילה, כי אז עלול הוא להימשך אחר הרע בעל נמשך הוא אחר תענוגי אכילה, כי אז עלול הוא להימשך אחר הרע בעל 
כרחו, כי זאת האכילה היא כגל קשה השוטף כל אשר בדרכו, וגם זכות כרחו, כי זאת האכילה היא כגל קשה השוטף כל אשר בדרכו, וגם זכות 

התורה אינו עומד לו לאדם לפעמים מול הגל הכעור הזה. התורה אינו עומד לו לאדם לפעמים מול הגל הכעור הזה. 
דוגמה הממחיש פני הדברים מצינו בחז"ל דוגמה הממחיש פני הדברים מצינו בחז"ל (ברכות כט.) (ברכות כט.) אצל יוחנן כהן גדול אצל יוחנן כהן גדול 
ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה, ולבסוף נעשה צדוקי. מלכתחילה ששימש שמונים שנה בכהונה גדולה, ולבסוף נעשה צדוקי. מלכתחילה 
היה יוחנן זה צדיק נשגב, שמונים שנה זכה להכנס לפני ולפנים, ובאותה היה יוחנן זה צדיק נשגב, שמונים שנה זכה להכנס לפני ולפנים, ובאותה 
שעה שנהפך לצדוקי כבר עברו עליו רוב שנותיו, אשר גם זה היה סיבה שעה שנהפך לצדוקי כבר עברו עליו רוב שנותיו, אשר גם זה היה סיבה 
רוב  שעברו  שכיון  לח:)  (יומא  חז"ל  שאמרו  כמו  בבוראו,  למרוד  רוב שלא  שעברו  שכיון  לח:)  (יומא  חז"ל  שאמרו  כמו  בבוראו,  למרוד  שלא 
זאת  כל  אף  ועל  עוד.  יחטא  שלא  מובטח  חטא  בלא  אדם  של  זאת שנותיו  כל  אף  ועל  עוד.  יחטא  שלא  מובטח  חטא  בלא  אדם  של  שנותיו 
נהפך בין לילה מצדיק נשגב לצדוקי, הלוא אין לך פלא יותר מזה, אדם נהפך בין לילה מצדיק נשגב לצדוקי, הלוא אין לך פלא יותר מזה, אדם 
הקצה  מן  מהותו  לילה  בין  ישתנה  ימיו  כל  נשגב  כצדיק  מוחזק  הקצה שהיה  מן  מהותו  לילה  בין  ישתנה  ימיו  כל  נשגב  כצדיק  מוחזק  שהיה 
אל הקצה? אך רבינו האר"י הק' אל הקצה? אך רבינו האר"י הק' (כתבי האר"י, ליקוטי תורה פרשת עקב)(כתבי האר"י, ליקוטי תורה פרשת עקב) גילה לנו  גילה לנו 
סוד הדבר, היה זה בסיבת אכילתו, כיון שנכשל באיזה אכילה ולא אכלו סוד הדבר, היה זה בסיבת אכילתו, כיון שנכשל באיזה אכילה ולא אכלו 
בכוונה ראויה כראוי למעלתו הרמה, השפיעה עליו אותה אכילה כל כך, בכוונה ראויה כראוי למעלתו הרמה, השפיעה עליו אותה אכילה כל כך, 

עד שאפילו שמונים שנות כהונה גדולה שעמדו מאחוריו לא עמד לו. עד שאפילו שמונים שנות כהונה גדולה שעמדו מאחוריו לא עמד לו. 
ישנם  ומאכל  מאכל  בכל  כי  הקדושים,  בספרים  מבואר  הדבר  ישנם סיבת  ומאכל  מאכל  בכל  כי  הקדושים,  בספרים  מבואר  הדבר  סיבת 
ניצוצות של קדושה שעל האדם להעלותם ולתקנם, והמה מתלבשים ניצוצות של קדושה שעל האדם להעלותם ולתקנם, והמה מתלבשים 
אצלו  מתעורר  מאכלו  חוק  את  לאכול  האדם  ובבוא  המאכל,  אצלו בטעם  מתעורר  מאכלו  חוק  את  לאכול  האדם  ובבוא  המאכל,  בטעם 
כדי  מאכלו  לאכול  הרצון  בו  מעורר  הרע  היצר  היצרים,  בין  כדי מלחמה  מאכלו  לאכול  הרצון  בו  מעורר  הרע  היצר  היצרים,  בין  מלחמה 
לענג גרונו, גם אם על ידי כך מחלל את הניצוץ הקודש. ואילו היצר טוב לענג גרונו, גם אם על ידי כך מחלל את הניצוץ הקודש. ואילו היצר טוב 
מתחנן לפניו שתהיה אכילתו לשם שמים, ולא ישית לבו לענג בכך את מתחנן לפניו שתהיה אכילתו לשם שמים, ולא ישית לבו לענג בכך את 
גוויתו. ואז אם בעל נפש הוא ויודע כי תכלית הכל הוא להרבות כבוד גוויתו. ואז אם בעל נפש הוא ויודע כי תכלית הכל הוא להרבות כבוד 
שמים, וחלילה לו להנות עצמו מעולם שאינו שלו, ממילא מגביר היצר שמים, וחלילה לו להנות עצמו מעולם שאינו שלו, ממילא מגביר היצר 
טוב על היצר הרע, ומכוון באכילתו לשם שמים, שתבוא לו מכח אכילה טוב על היצר הרע, ומכוון באכילתו לשם שמים, שתבוא לו מכח אכילה 
זו חיזוק בעבודת השי"ת, ובכך שהוא מתגבר על הרצון להתענג, גורם זו חיזוק בעבודת השי"ת, ובכך שהוא מתגבר על הרצון להתענג, גורם 
מהם  ומסיר  הניצוצות  את  הוא  מעלה  ובכך  לבוראו,  גדול  כבוד  מהם בכך  ומסיר  הניצוצות  את  הוא  מעלה  ובכך  לבוראו,  גדול  כבוד  בכך 
כל טומאה, ואז כשזוכה בכך מקבל גם הוא עצמו קדושה גדולה מכח כל טומאה, ואז כשזוכה בכך מקבל גם הוא עצמו קדושה גדולה מכח 
הניצוץ  את  ומחלל  לרגשותיו  דרור  נותן  ח"ו  אם  אבל  הניצוצות.  הניצוץ אלו  את  ומחלל  לרגשותיו  דרור  נותן  ח"ו  אם  אבל  הניצוצות.  אלו 
הקדוש ע"י הנאת החיך, אז לא די שאינו מעלה את הניצוץ אלא מורידו הקדוש ע"י הנאת החיך, אז לא די שאינו מעלה את הניצוץ אלא מורידו 
יותר ויותר למקום הקליפות, ואז נמשך גם עליו רוח הטומאה ממדור יותר ויותר למקום הקליפות, ואז נמשך גם עליו רוח הטומאה ממדור 

הקליפות, וזה הרוח מושכו אל הרע ומחטיאו למאוד ר"ל. הקליפות, וזה הרוח מושכו אל הרע ומחטיאו למאוד ר"ל. 
ללכת  תמיד  ונזכה  התאוה,  אחר  להמשך  שלא  בעזרנו  יהיה  ללכת השי"ת  תמיד  ונזכה  התאוה,  אחר  להמשך  שלא  בעזרנו  יהיה  השי"ת 

בדרכי ישרים ולהרבות כבוד שמים.בדרכי ישרים ולהרבות כבוד שמים.

עבודת האכילה וענינהעבודת האכילה וענינה

א
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ברכות השחר בימי הסליחותברכות השחר בימי הסליחות
א. א. נהגו להחמיר שלא לומר שום פסוקים קודם נהגו להחמיר שלא לומר שום פסוקים קודם 
ברכת התורה, אע"פ שהוא אומרם דרך תחנונים, ברכת התורה, אע"פ שהוא אומרם דרך תחנונים, 
התורה  ברכת  לומר  יש  הסליחות  בימי  גם  התורה ולכן  ברכת  לומר  יש  הסליחות  בימי  גם  ולכן 

קודם הסליחותקודם הסליחות (מ"ב סי' מ"ו סקכ"ז).  (מ"ב סי' מ"ו סקכ"ז). 
ב. ב. ברכת על נטילת ידים יברך בביתו מיד בקומו ברכת על נטילת ידים יברך בביתו מיד בקומו 
משנתו, ולא יברך שוב אחר כך בבית הכנסת, או משנתו, ולא יברך שוב אחר כך בבית הכנסת, או 
שלא יברך בביתו ואחר הסליחות יעשה צרכיו או שלא יברך בביתו ואחר הסליחות יעשה צרכיו או 
יטיל מים וישפשף, ואח"כ יברך על נטילת ידים יטיל מים וישפשף, ואח"כ יברך על נטילת ידים 

ואשר יצרואשר יצר (מ"ב סי' ו' סקי"א).  (מ"ב סי' ו' סקי"א). 
ג. ג. כשגמר הסליחות והאיר היום, צריך ליטול ידיו כשגמר הסליחות והאיר היום, צריך ליטול ידיו 
שנית, ויערה עליהם גם כן שלוש פעמים כמו כל שנית, ויערה עליהם גם כן שלוש פעמים כמו כל 
זו  נטילה  על  יברך  לא  אבל  שחרית,  ידים  זו נטילת  נטילה  על  יברך  לא  אבל  שחרית,  ידים  נטילת 

ברכת על נטילת ידיםברכת על נטילת ידים (מט"א שם סי"ב).  (מט"א שם סי"ב). 
ד. ד. כשעוסק בתורה ובתפלה והגיע זמן עה"ש יש כשעוסק בתורה ובתפלה והגיע זמן עה"ש יש 
נטל  כבר  אם  ידיו  אז  ליטול  שא"צ  להקל  נטל מקום  כבר  אם  ידיו  אז  ליטול  שא"צ  להקל  מקום 
התפילה  קודם  מקום  ומכל  משנתו,  כשקם  התפילה ידיו  קודם  מקום  ומכל  משנתו,  כשקם  ידיו 
צריך ליטול ידיו, וראוי להחמיר ליטול עכ"פ לפני צריך ליטול ידיו, וראוי להחמיר ליטול עכ"פ לפני 
הנץ החמההנץ החמה (דע"ת סי' ד' סט"ו) (דע"ת סי' ד' סט"ו). וכמו כן מותר ללכת אז . וכמו כן מותר ללכת אז 
שלא  לדקדק  צריך  אין  ואף  אמות,  מארבע  שלא יותר  אין צריך לדקדק  יותר מארבע אמות, ואף 
לגעת בעינים ובמלבושיםלגעת בעינים ובמלבושים (כה"ח סי' ד' סקט"ו, הלי"ש פ"א  (כה"ח סי' ד' סקט"ו, הלי"ש פ"א 

ס"ו). ס"ו). 

קודם  אף  לברך  יכול  השחר  ברכות  שאר  קודם   אף  לברך  יכול  השחר  ברכות  שאר  ה.ה. 
לשכוי  הנותן  מברכת  חוץ  השחר,  עמוד  לשכוי שיעלה  הנותן  מברכת  חוץ  השחר,  עמוד  שיעלה 
עה"ש,  לאחר  לכתחילה  אותה  לברך  שיש  עה"ש, בינה  לאחר  לכתחילה  אותה  לברך  שיש  בינה 
הזכרת  בלי  אותה  יאמר  נשמה  אלוקי  ברכת  הזכרת וכן  בלי  אותה  יאמר  נשמה  אלוקי  ברכת  וכן 
השם וכן ברכת המעביר שינה יאמר בלי חתימה, השם וכן ברכת המעביר שינה יאמר בלי חתימה, 
שם  בהזכרת  אותם  יברך  היום  כשיאיר  שם ואח"כ  בהזכרת  אותם  יברך  היום  כשיאיר  ואח"כ 
וי"א  וי"א .  עיי"ש).  שם  ובה"ל  ומ"ב  מ"ז  סי'  עיי"ש)(שו"ע  שם  ובה"ל  ומ"ב  מ"ז  סי'  (שו"ע  כראוי  כראוי ומלכות  ומלכות 

דברכת אלוקי נשמה זמנה מחצות הלילהדברכת אלוקי נשמה זמנה מחצות הלילה (כה"ח סי'  (כה"ח סי' 
מ"ו סקמ"ט סי' מ"ז סקכ"ט). מ"ו סקמ"ט סי' מ"ז סקכ"ט). 

כמה פרטי דינים באמירת הסליחותכמה פרטי דינים באמירת הסליחות
הסליחות  מן  פזמון  כל  שמתחילין  קודם  הסליחות   מן  פזמון  כל  שמתחילין  קודם  ו.ו. 
מלבד  אבותינו',  ואלוקי  'אלוקינו  מלבד אומרים  אבותינו',  ואלוקי  'אלוקינו  אומרים 
כשמתחילין בשם אחד משמותיו של הקב"ה כשמתחילין בשם אחד משמותיו של הקב"ה (סי' (סי' 

תקפ"א מ"ב סק"ד). תקפ"א מ"ב סק"ד). 

ז.ז. סליחות ותחנונים צריך לאומרם בנחת ובמתון  סליחות ותחנונים צריך לאומרם בנחת ובמתון 
בכוונה  שלא  מדות  י"ג  להזכיר  ואסור  בכוונה ובכוונה,  שלא  מדות  י"ג  להזכיר  ואסור  ובכוונה, 

(ברכ"י סק"ד). (ברכ"י סק"ד). 

עשה  וכו'  אבינו  עננו  לומר  קצת  שנהגו  מה  עשה   וכו'  אבינו  עננו  לומר  קצת  שנהגו  מה  ח.ח. 
למען שמך וכו' במהירות גדול, יש לבטל מנהגם למען שמך וכו' במהירות גדול, יש לבטל מנהגם 

(שם סק"ה). (שם סק"ה). 

סי'  (שו"ע  סי'   (שו"ע  בסליחות  וידוי  פעמים  שלש  אומרים  בסליחות  וידוי  פעמים  שלש  אומרים  ט.ט. 
תר"ב). תר"ב). וי"א דאין לומר הוידוי רק פעם אחת, מפני וי"א דאין לומר הוידוי רק פעם אחת, מפני 

שהכופל נראה ככלב ששב על קיאו שהכופל נראה ככלב ששב על קיאו (שעה"כ להאריז"ל (שעה"כ להאריז"ל 
דף נ"א ט"ג, וכ"כ בספר מעשה רב להגר"א אות ר"ב). דף נ"א ט"ג, וכ"כ בספר מעשה רב להגר"א אות ר"ב). 

ואבותינו  אנחנו  'אבל  מן  הוא  הוידוי  עיקר  ואבותינו   אנחנו  'אבל  מן  הוא  הוידוי  עיקר  י.י. 
הוידוי,  בשעת  לדבר  ואין  'תעתענו',  עד  הוידוי, חטאנו'  בשעת  לדבר  ואין  'תעתענו',  עד  חטאנו' 
ומכל מקום פוסק לאמירת קדושה ומודים אפילו ומכל מקום פוסק לאמירת קדושה ומודים אפילו 

באמצע אשמנו באמצע אשמנו (מט"א סי' תר"ז סי"א). (מט"א סי' תר"ז סי"א). 
כי  אפים,  לנפילת  הסליחות  בין  לדבר  אין  כי   אפים,  לנפילת  הסליחות  בין  לדבר  אין  יא.יא. 
נפילת אפים הוא גמר התיקון של התפילה וצריך נפילת אפים הוא גמר התיקון של התפילה וצריך 
אם  אף  מקום  ומכל  התפילה,  אחר  תיכף  אם להיות  אף  מקום  ומכל  התפילה,  אחר  תיכף  להיות 
לדבר  ודוקא  פניו.  על  ליפול  צריך  ודיבר  לדבר עבר  ודוקא  פניו.  על  ליפול  צריך  ודיבר  עבר 
איש"ר  לענות  מותר  אבל  להפסיק,  אסור  איש"ר רשות  לענות  מותר  אבל  להפסיק,  אסור  רשות 

וכן אמן של שאר ברכותוכן אמן של שאר ברכות (אלף המגן שם סקל"ח).  (אלף המגן שם סקל"ח). 
מכל  בלילה,  אינה  אפים  שנפילת  פי  על  מכל אף  בלילה,  אינה  אפים  שנפילת  פי  על  אף  יב. ב. 
מקום אם כשהגיעו לנפילת אפים עדיין לא האיר מקום אם כשהגיעו לנפילת אפים עדיין לא האיר 

היום, רשאים ליפול על פניהם, כיון שהוא קרוב היום, רשאים ליפול על פניהם, כיון שהוא קרוב 
בסליחות  קצת  להאריך  טוב  מקום  ומכל  בסליחות ליום,  קצת  להאריך  טוב  מקום  ומכל  ליום, 
כדי שתהיה נפילת אפים ביום ממש כדי שתהיה נפילת אפים ביום ממש (מט"א סי' תקפ"א (מט"א סי' תקפ"א 
סי"ט). סי"ט). ובא"ר הביא להקל מחצות ואילך וכן משמע ובא"ר הביא להקל מחצות ואילך וכן משמע 

במ"א במ"א (מ"ב סי' קל"א סקי"ח). (מ"ב סי' קל"א סקי"ח). 
נפילת  אומרים  אין  הכנסת  בבית  חתן  נפילת כשיש  אומרים  אין  הכנסת  בבית  חתן  כשיש  יג. יג. 
בעל  כשיש  אבל  הסליחות,  סדר  שבסוף  בעל אפים  כשיש  אבל  הסליחות,  סדר  שבסוף  אפים 
ודוקא  אפים,  נפילת  אומרים  בביהכ"נ  ודוקא ברית  אפים,  נפילת  אומרים  בביהכ"נ  ברית 
כשהתחילו לומר סליחות קודם עלות השחר, אבל כשהתחילו לומר סליחות קודם עלות השחר, אבל 
וכן  אומרים,  אין  השחר  עלות  לאחר  התחילו  וכן אם  אומרים,  אין  השחר  עלות  לאחר  התחילו  אם 
אלוקינו  לה'  כי  ומסיימים  הסליחות  אז  אלוקינו מקצרים  לה'  כי  ומסיימים  הסליחות  אז  מקצרים 

הרחמים והסליחותהרחמים והסליחות (מל"ח סי' י"א סכ"ד, הלי"ש ס"ה).  (מל"ח סי' י"א סכ"ד, הלי"ש ס"ה). 
יד. ד. אין להתחיל אשרי עד שיתאספו שם עשרה. אין להתחיל אשרי עד שיתאספו שם עשרה. 

כדי שיוכל לומר אחריו קדיש מידכדי שיוכל לומר אחריו קדיש מיד (מט"א שם סי"ז).  (מט"א שם סי"ז). 
טו. אם אי אפשר להם להמתין עד שיהיו עשרה טו. אם אי אפשר להם להמתין עד שיהיו עשרה 
ה'  לך  ומתחילין  אשרי,  אחר  קדיש  יאמר  ה' לא  לך  ומתחילין  אשרי,  אחר  קדיש  יאמר  לא 
הצדקה. ואם באו עשרה מיד אחרי שסיים אשרי, הצדקה. ואם באו עשרה מיד אחרי שסיים אשרי, 
כתב  ובא"ר  הקדיש.  ויאמר  פסוקים  איזה  כתב יאמר  ובא"ר  הקדיש.  ויאמר  פסוקים  איזה  יאמר 
שם,  (מט"א  שם,   (מט"א  מנין  כשיש  פסוקים  ג'  אח"כ  מניןשיאמרו  כשיש  פסוקים  ג'  אח"כ  שיאמרו 

מ"ב סק"ד).מ"ב סק"ד).

טז.טז. ואם באו אחר שהתחילו לומר הסליחות. אם  ואם באו אחר שהתחילו לומר הסליחות. אם 
עדין לא נסתלק השליח ציבור מן התבה יש לומר עדין לא נסתלק השליח ציבור מן התבה יש לומר 
קדיש  לומר  בכדי  ותחנונים.  סליחות  דברי  קדיש מעט  לומר  בכדי  ותחנונים.  סליחות  דברי  מעט 

עם תתקבלעם תתקבל (מט"א שם).  (מט"א שם). 
הסליחות  אמירת  בתחילת  מנין  היה  הסליחות אם  אמירת  בתחילת  מנין  היה  אם  יז. יז. 
אומר  מקום  דמכל  י"ל  מקצתן,  יצאו  אומר ולבסוף  מקום  דמכל  י"ל  מקצתן,  יצאו  ולבסוף 

קדיש אחר הסליחותקדיש אחר הסליחות (מט"א ומ"ב שם).  (מט"א ומ"ב שם). 
ושמע  וז"ל:  ושמע   וז"ל:  רנ"ו)  רנ"ו)(אות  (אות  חסידים  בספר  כתב  חסידים   בספר  כתב  יח.יח. 
[הפיוט]  [הפיוט]   הקרובץ  אומרים  סביביו  שהיה  הקרובץהחכם  אומרים  סביביו  שהיה  החכם 

אמר  ממהרים,  היו  והפסוקים  אמר   ממהרים,  היו  והפסוקים  [במתינות]  [במתינות]  במשךבמשך 
להם החכם: הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם להם החכם: הפסוקים הם יסוד הקרובץ שמהם 
הקרובץ  את  מנגנים  שאתם  כשם  הקרובץ נתייסדו,  את  מנגנים  שאתם  כשם  נתייסדו, 
במשך, כך תעשו להפסוקים, שלא יהיו הפיוטים במשך, כך תעשו להפסוקים, שלא יהיו הפיוטים 
והעתיקו  עכ"ל,  וכו'  טפל  ברוה"ק  ואשר  והעתיקו עיקר  עכ"ל,  וכו'  טפל  ברוה"ק  ואשר  עיקר 
דבריו המג"א ומחצה"שדבריו המג"א ומחצה"ש (סי' ס"ח), (סי' ס"ח), וכ' שם דלפי זה  וכ' שם דלפי זה 
יש  כן  גם  הסליחות  שקודם  בפסוקים  הדין  יש הוא  כן  גם  הסליחות  שקודם  בפסוקים  הדין  הוא 
שממהרים  העולם  כמנהג  דלא  בנחת,  שממהרים לאמרם  העולם  כמנהג  דלא  בנחת,  לאמרם 

באמירתם.באמירתם.
יט. יט. המדלג הפסוקים שיש בסליחות מפני שכבר המדלג הפסוקים שיש בסליחות מפני שכבר 
אומרים בכל יום, עליו נאמר: "מסיר אזנו משמוע אומרים בכל יום, עליו נאמר: "מסיר אזנו משמוע 

תורה גם תפילתו תועבה" תורה גם תפילתו תועבה" (מל"ח סי' י"א סכ"א).(מל"ח סי' י"א סכ"א).
ויש  הסליחות,  אמירת  בשעת  לעמוד  טוב  ויש   הסליחות,  אמירת  בשעת  לעמוד  טוב  כ.כ. 
ועומדים  בישיבה  רחמיך  זכור  הפיוט  ועומדים אומרים  בישיבה  רחמיך  זכור  הפיוט  אומרים 
סמוך לאמירת שמע קולנו. ומי שקשה לו לעמוד סמוך לאמירת שמע קולנו. ומי שקשה לו לעמוד 
בשעת  עכ"פ  יעמוד  הסליחות,  אמירת  בשעת בשעת  עכ"פ  יעמוד  הסליחות,  אמירת  בשעת 
בשעת  וכן  מדות  וי"ג  יושב  מלך  א-ל  בשעת אמירת  וכן  מדות  וי"ג  יושב  מלך  א-ל  אמירת 

אמירת הוידויים אמירת הוידויים (מט"א שם סי"ח). (מט"א שם סי"ח). 
הקודש  שארון  בשעה  לעמוד  שנהגו  מה  הקודש   שארון  בשעה  לעמוד  שנהגו  מה  כא.כא. 
פתוח, אין חיוב בדבר, ונהגו כן מפני כבוד שמים פתוח, אין חיוב בדבר, ונהגו כן מפני כבוד שמים 
(ט"ז יו"ד סי' רמ"ב סקי"ג, ועי' שו"ת חת"ס חו"מ סוף סי' ע"ג שכ' דין זה (ט"ז יו"ד סי' רמ"ב סקי"ג, ועי' שו"ת חת"ס חו"מ סוף סי' ע"ג שכ' דין זה 

בלשון איסור)בלשון איסור). וכיון שנהגו כן לכבוד התורה, ממילא . וכיון שנהגו כן לכבוד התורה, ממילא 

ומכל  התורה,  כבוד  כהעדר  הוי  עומד  שאינו  ומכל מי  התורה,  כבוד  כהעדר  הוי  עומד  שאינו  מי 
לחשדו  יבואו  ולא  ברגליו  חלוש  הוא  אם  לחשדו מקום  יבואו  ולא  ברגליו  חלוש  הוא  אם  מקום 
ובשו"ת ובשו"ת  סי"ג).  רפ"ב  סי'  יו"ד  סי"ג). (ערוה"ש  רפ"ב  סי'  יו"ד  (ערוה"ש  לישב  לו  לישב מותר  לו  מותר 
זה  בענין  האריך  זה   בענין  האריך  ד')  אות  ל"ח  סי'  ד')(ח"ה  אות  ל"ח  סי'  (ח"ה  משה  משה אגרות  אגרות 
רוצים  אינם  שאם  כתב  דבריו  ובסיום  רוצים הרבה,  אינם  שאם  כתב  דבריו  ובסיום  הרבה, 
מג'  פחות  שיהיה  מעט  רק  יפתחו  אזי  מג' לעמוד  פחות  שיהיה  מעט  רק  יפתחו  אזי  לעמוד 

טפחים שנחשב ללבוד וסתום עיי"ש.טפחים שנחשב ללבוד וסתום עיי"ש.

זוחלים ורוע„ים מיום בו‡ך
‡נו יו„עים ˘יע˘‰ עמנו נס‡נו יו„עים ˘יע˘‰ עמנו נס

כתב רבינו בעל הטורים כתב רבינו בעל הטורים (סימן תקפא)(סימן תקפא): "מנהגו של עולם, אדם שיש לו : "מנהגו של עולם, אדם שיש לו 
דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין חותך צפרניו, דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין חותך צפרניו, 
לבנים  לובשים  כן,  אינן  ישראל  אבל  דינו,  יצא  איך  יודע  שאינו  לבנים לפי  לובשים  כן,  אינן  ישראל  אבל  דינו,  יצא  איך  יודע  שאינו  לפי 
ומתעטפים לבנים ומחתכין צפרניהם, ואוכלין ושותין ושמחין בראש ומתעטפים לבנים ומחתכין צפרניהם, ואוכלין ושותין ושמחין בראש 
לספר  נוהגין  לפיכך  נס,  להם  יעשה  שהקב"ה  שיודעין  לפי  לספר השנה,  נוהגין  לפיכך  נס,  להם  יעשה  שהקב"ה  שיודעין  לפי  השנה, 
ולכבס בערב ראש השנה ולהרבות מנות בראש השנה". נמצא לפי ולכבס בערב ראש השנה ולהרבות מנות בראש השנה". נמצא לפי 
דברים אלו שאין לנו לדאוג כלל על גזר דיננו, בטוחים אנו בהשי"ת דברים אלו שאין לנו לדאוג כלל על גזר דיננו, בטוחים אנו בהשי"ת 
טובות  גזירות  עלינו  ויגזור  נס  לנו  ויעשה  משפטינו  לאור  טובות שיוציא  גזירות  עלינו  ויגזור  נס  לנו  ויעשה  משפטינו  לאור  שיוציא 

ישועות ונחמות.ישועות ונחמות.
בליל התקדש ראש השנה כשאומר בהתלהבות ובהתרגשות ברכת בליל התקדש ראש השנה כשאומר בהתלהבות ובהתרגשות ברכת 
הגדול  הנס  על  להשי"ת  יודה  הזה',  לזמן  והגיענו  וקיימנו  הגדול 'שהחיינו  הנס  על  להשי"ת  יודה  הזה',  לזמן  והגיענו  וקיימנו  'שהחיינו 
שגמל עמו מר"ה הקודמת עד לר"ה זה שהותירו בחיים עלי אדמות, שגמל עמו מר"ה הקודמת עד לר"ה זה שהותירו בחיים עלי אדמות, 
כתוב  הרי  לחיים,  דינו  להיפסק  ראוי  היה  מעשיו  מצד  אם  יודע  כתוב מי  הרי  לחיים,  דינו  להיפסק  ראוי  היה  מעשיו  מצד  אם  יודע  מי 
שהוא  לומר  יכול  ומי  תמות',  היא  החוטאת  'הנפש  ד)  יח,  שהוא (יחזקאל  לומר  יכול  ומי  תמות',  היא  החוטאת  'הנפש  ד)  יח,  (יחזקאל 
נקי מחטא ועוון, אלא וודאי אם אנו רואים שבכל זאת הותירו כאן נקי מחטא ועוון, אלא וודאי אם אנו רואים שבכל זאת הותירו כאן 
השי"ת אין זה אלא נס גלוי. ונבאר יותר את מהות הנס, טעות ידועה השי"ת אין זה אלא נס גלוי. ונבאר יותר את מהות הנס, טעות ידועה 
אחד  על  טובה  שאינה  בשורה  מגיע  שכאשר  העם,  המון  בין  אחד נפוצה  על  טובה  שאינה  בשורה  מגיע  שכאשר  העם,  המון  בין  נפוצה 
אירע  מה  בשל  לחשוב  הבריות  מתחילים  מיד  לעולמו,  אירע שהסתלק  מה  בשל  לחשוב  הבריות  מתחילים  מיד  לעולמו,  שהסתלק 
כזאת ומדוע הגיע אליו למות, אך כלל אינם מעלים בדעתם לחשוב כזאת ומדוע הגיע אליו למות, אך כלל אינם מעלים בדעתם לחשוב 
בהרבה  גדול  פלא  זהו  בחיים,  הבריות  שאר  נותרו  בעצם  בהרבה מדוע  גדול  פלא  זהו  בחיים,  הבריות  שאר  נותרו  בעצם  מדוע 
צריך  היה  לעולם  העולם,  מן  והסתלק  הארץ  כל  בדרך  שהלך  צריך מזה  היה  לעולם  העולם,  מן  והסתלק  הארץ  כל  בדרך  שהלך  מזה 
להיגזר מיתה על כל מי שחטא אילולא רחמיו וחסדיו המרובים של להיגזר מיתה על כל מי שחטא אילולא רחמיו וחסדיו המרובים של 
השי"ת על ברואיו שעושה עמם נס גלוי השי"ת על ברואיו שעושה עמם נס גלוי 
ומותירם לפליטה עלי אדמות. זוהי ומותירם לפליטה עלי אדמות. זוהי 

שהקב"ה  שיודעין  "לפי  ה'טור'  בדברי  הפשוטה  המשמעות 
העבר  על  להשי"ת  להודות  יש  כמה  כן  על  נס".  להם  יעשה 

ויוסיף לצפות על העתיד.
ˆוע˜ים ‰ב ‰בˆוע˜ים ‰ב ‰ב

אבל כשנתבונן בגודל הנס שהשי"ת עושה עמנו וכותבינו בספר 
מנוחה  במוצאי  יתברך,  מלפניו  פנינו  תכסה  וכלימה  בושה  מנוחה החיים,  במוצאי  יתברך,  מלפניו  פנינו  תכסה  וכלימה  בושה  החיים, 
הבעל"ט עומדים אנו ברטט ואומרים בחיל ורעדה "זוחלים ורועדים הבעל"ט עומדים אנו ברטט ואומרים בחיל ורעדה "זוחלים ורועדים 
מיום בואך", ממה אנו רועדים כל כך? הרי בטוחים אנו שיעשה עמנו מיום בואך", ממה אנו רועדים כל כך? הרי בטוחים אנו שיעשה עמנו 
ה' נס ופלא ויגזור עלינו גזרות טובות ישועות ונחמות? אמנם, אמת ה' נס ופלא ויגזור עלינו גזרות טובות ישועות ונחמות? אמנם, אמת 
ה'  שימלא  וסמוכים  אנו  בטוחים  הגשמיות  צרכי  שעל  הדבר  ה' ונכון  שימלא  וסמוכים  אנו  בטוחים  הגשמיות  צרכי  שעל  הדבר  ונכון 
משאלות לבנו, אבל מה יהיה עם הרוחניות, חיי העולם והנצח, האם משאלות לבנו, אבל מה יהיה עם הרוחניות, חיי העולם והנצח, האם 
נזכה ביום הדין להשפעות רוחניות ושפע קודש, או שנהיה עסוקים נזכה ביום הדין להשפעות רוחניות ושפע קודש, או שנהיה עסוקים 
ביום הדין בלבקש צרכי העולם הזה, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש על ביום הדין בלבקש צרכי העולם הזה, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש על 
לן  הב  בני,  לן  הב  ככלבין  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  שצווחין  לן אלו  הב  בני,  לן  הב  ככלבין  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  שצווחין  אלו 
כבוד  על  האם  הבא,  עולם  לן  הב  עותרא,  לן  הב  מזוני,  לן  הב  כבוד חיי,  על  האם  הבא,  עולם  לן  הב  עותרא,  לן  הב  מזוני,  לן  הב  חיי, 
או  לנו,  כואב  הרעים  מעשנו  ע"י  השנה  במשך  שהושפל  יתברך  או ה'  לנו,  כואב  הרעים  מעשנו  ע"י  השנה  במשך  שהושפל  יתברך  ה' 
'זוחלים  אנו  ולכן  אותנו?!  מעסיק  גופנו  צרכי  כל  למילוי  'זוחלים הדאגה  אנו  ולכן  אותנו?!  מעסיק  גופנו  צרכי  כל  למילוי  הדאגה 
ורועדים מיום בבואך', שנזכה לדעת האמתית ולכוונה הנכונה ביום ורועדים מיום בבואך', שנזכה לדעת האמתית ולכוונה הנכונה ביום 

הדין, שלא נהיה כאותם הצועקים הב הב.הדין, שלא נהיה כאותם הצועקים הב הב.
משמו של הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע שמענו משל נוקב, המגדיר משמו של הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע שמענו משל נוקב, המגדיר 
את דמותו של זה שכל מעייניו נתונים בלבקש על צרכיו הגשמיים. את דמותו של זה שכל מעייניו נתונים בלבקש על צרכיו הגשמיים. 
גדול  מרתף  שכן  הרחבה  שבאחוזתו   – נכסין  עתיר   - גדול  גדול עשיר  מרתף  שכן  הרחבה  שבאחוזתו   – נכסין  עתיר   - גדול  עשיר 
ערכם  אשר   - עתיקין  עתיק   - נושן  ישן  יין  חביות  ביניהם  יין,  ערכם של  אשר   - עתיקין  עתיק   - נושן  ישן  יין  חביות  ביניהם  יין,  של 
ערך  לכבודו  וחשוב  גדול  רב  לבקרו  אליו  בא  אחד  יום  יסולא,  ערך לא  לכבודו  וחשוב  גדול  רב  לבקרו  אליו  בא  אחד  יום  יסולא,  לא 
הסעודה  במהלך  תורה,  של  לכבודה  כראוי  ומפוארת  גדולה  הסעודה סעודה  במהלך  תורה,  של  לכבודה  כראוי  ומפוארת  גדולה  סעודה 
ביקש העשיר לכבד את אורחו מן היין היקר והמשובח ביותר, קרא ביקש העשיר לכבד את אורחו מן היין היקר והמשובח ביותר, קרא 
למשרתו והורה לו לרדת אל המרתף ולהביא משם את היין המשובח למשרתו והורה לו לרדת אל המרתף ולהביא משם את היין המשובח 
תוך שהוא מדריכו היטב היכן מונח אותו יין מבוקש, משחלפו להם תוך שהוא מדריכו היטב היכן מונח אותו יין מבוקש, משחלפו להם 
העשיר  החל  באופק,  נראה  לא  המשרת  של  וצלו  ארוכות  העשיר דקות  החל  באופק,  נראה  לא  המשרת  של  וצלו  ארוכות  דקות 
משרתו  שלום  מה  לראות  למרתף  בעצמו  לרדת  והחליט  משרתו לדאוג  שלום  מה  לראות  למרתף  בעצמו  לרדת  והחליט  לדאוג 
מנופצות,  היו  היין  חביות  עיניו,  חשכו  למטה  הגיע  משאך  מנופצות, הנאמן,  היו  היין  חביות  עיניו,  חשכו  למטה  הגיע  משאך  הנאמן, 

וביניהן, באמצע מעיינות היין שוכב לו המשרת מבושם היטב ואינו וביניהן, באמצע מעיינות היין שוכב לו המשרת מבושם היטב ואינו 
ושתה  בפיתוי  עמד  לא  שהמשרת  מסתבר  ומשמאלו,  מימינו  ושתה יודע  בפיתוי  עמד  לא  שהמשרת  מסתבר  ומשמאלו,  מימינו  יודע 
מהיין לשכרה ולאחר שאיבד את צלילות דעתו שבר את כל החביות מהיין לשכרה ולאחר שאיבד את צלילות דעתו שבר את כל החביות 
שבמרתף, העשיר הרים קולו בשוד ושבר וניגש לעורר את משרתו שבמרתף, העשיר הרים קולו בשוד ושבר וניגש לעורר את משרתו 
לא  בגילופין  שרוי  שהיה  המשרת  לי?!  עוללת  מה  אדירה,  לא בצעקה  בגילופין  שרוי  שהיה  המשרת  לי?!  עוללת  מה  אדירה,  בצעקה 
שמע  מפיו:  להוציא  הצליח  אחד  משפט  ממנו,  רוצה  הוא  מה  שמע הבין  מפיו:  להוציא  הצליח  אחד  משפט  ממנו,  רוצה  הוא  מה  הבין 
נא אדוני היטב, זה זמן רב שבדעתי לבקש ממך העלאה במשכורתי, נא אדוני היטב, זה זמן רב שבדעתי לבקש ממך העלאה במשכורתי, 
אך עתה כשאני כבר מדבר עמך הרי זו הזדמנות מצוינת לדרוש זאת אך עתה כשאני כבר מדבר עמך הרי זו הזדמנות מצוינת לדרוש זאת 

ממך...ממך...
נראים  אנו  גם  כאשר  משרת  אותו  של  איוולתו  על  לגחך  לנו  נראים מה  אנו  גם  כאשר  משרת  אותו  של  איוולתו  על  לגחך  לנו  מה 
השנה  במהלך  התנהגותנו  נראה  היה  איך  נפשו  מרת  יודע  לב  השנה כך,  במהלך  התנהגותנו  נראה  היה  איך  נפשו  מרת  יודע  לב  כך, 
החולפת, ואילו אנו במקום להתמלאות בושה ממנו יתברך ויתעלה החולפת, ואילו אנו במקום להתמלאות בושה ממנו יתברך ויתעלה 
אנו עוד מוסיפים לבקש ממנו בני חיי מזוני, ואפילו כשכבר עוסקים אנו עוד מוסיפים לבקש ממנו בני חיי מזוני, ואפילו כשכבר עוסקים 
בתשובה, הרבה פעמים אין זה לשם תשובה גרידא, אלא בכדי שיזכו בתשובה, הרבה פעמים אין זה לשם תשובה גרידא, אלא בכדי שיזכו 
התעוררות  לכל  אמנם  מבוקשינו,  כל  את  לנו  וימלאו  בדין  התעוררות אותנו  לכל  אמנם  מבוקשינו,  כל  את  לנו  וימלאו  בדין  אותנו 
לשם  שתהיה  צריכה  התשובה  עיקר  אבל  חשיבות,  יש  לשם תשובה  שתהיה  צריכה  התשובה  עיקר  אבל  חשיבות,  יש  תשובה 
תשובה בלבד, להראות שכואב לנו הריחוק בו אנו נמצאים מהקב"ה תשובה בלבד, להראות שכואב לנו הריחוק בו אנו נמצאים מהקב"ה 
וצער השכינה עקב התנהגותנו משך השנה, הרי כל עבירה מרחקת וצער השכינה עקב התנהגותנו משך השנה, הרי כל עבירה מרחקת 
את האדם מהשי"ת ומותחת מסך המבדיל בינו לקודשא בריך הוא, את האדם מהשי"ת ומותחת מסך המבדיל בינו לקודשא בריך הוא, 
לכפור  מסוגל  היה  כיצד  יתברך,  מלפניו  בושה  להתמלאות  לכפור עליו  מסוגל  היה  כיצד  יתברך,  מלפניו  בושה  להתמלאות  עליו 
רעה  עמו  גמל  הוא  ואילו  וחסד  חיים  לו  העניק  הקב"ה  רעה בטובתו,  עמו  גמל  הוא  ואילו  וחסד  חיים  לו  העניק  הקב"ה  בטובתו, 
תחת טובה, כל מחשבותיו ומעייניו צריכים להיות נתונים בלתי לה' תחת טובה, כל מחשבותיו ומעייניו צריכים להיות נתונים בלתי לה' 
לבדו לראות כיצד הוא מתקרב אליו שוב מתוך קבלה כנה ואמתית לבדו לראות כיצד הוא מתקרב אליו שוב מתוך קבלה כנה ואמתית 

לשיפור המעשים ולא לשוב לכסלה עוד, ואז ושב ורפא לו.לשיפור המעשים ולא לשוב לכסלה עוד, ואז ושב ורפא לו.
כ˙בנו בספר ‰חיים 'למענך' ‡ל˜ים חייםכ˙בנו בספר ‰חיים 'למענך' ‡ל˜ים חיים

אכן, כאשר נזכה לעשות את ההכנה הנכונה לקראת יום הדין, ונשוב אכן, כאשר נזכה לעשות את ההכנה הנכונה לקראת יום הדין, ונשוב 
ולהיחתם  להיכתב  נזכה  באהבה,  שמו  למען  ובתמים  באמת  ולהיחתם אליו  להיכתב  נזכה  באהבה,  שמו  למען  ובתמים  באמת  אליו 
ישועות  טובות  גזרות  עלינו  ויגזור  ושלום,  ברכה  חיים  ישועות בספר  טובות  גזרות  עלינו  ויגזור  ושלום,  ברכה  חיים  בספר 
ונחמות, להיכתב בספרן של צדיקים מתוך כל ההשפעות הרוחניות ונחמות, להיכתב בספרן של צדיקים מתוך כל ההשפעות הרוחניות 
אינם  האדם  של  הגשמיים  כשהצרכים  סוף  כל  סוף  כי  אינם והגשמיות,  האדם  של  הגשמיים  כשהצרכים  סוף  כל  סוף  כי  והגשמיות, 

טורדים את מנוחתו ראשו פנוי יותר לעבוד ולהתקרב אל השי"ת.טורדים את מנוחתו ראשו פנוי יותר לעבוד ולהתקרב אל השי"ת.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙י˜ון ‰מי„ו˙ בין ‡„ם לחבירו 
‡ת  יו  ‰דין ú

'לא  אמר,  רבארבא  נה.):  (עירובין  בגמראבגמרא  איתא 

דעתו  שמגביה  במי  תמצא  לא   – היא'  בשמים 

עליה כשמים. רבי יוחנןרבי יוחנן אמר, 'לא בשמים היא' – 

לא תמצא בגסי רוח".

לא  הקדושה  שהתורה  גדול,  יסוד  כאן  למדנו 

הרוח  בגסות  מתגאים  שאין  לענווים,  רק  תתנחל 

עצמם  מחזיקים  רק  לשמים,  עד  עצמם  להגביה 

יכולה  התורה  אין  גאוה  שהבעל  וכאפס.  כאין 

לשכון אצלו, ואפילו מה שלמד חכמתו מסתלקת 

ממנו.

וכתב החיד"א זצוק"להחיד"א זצוק"ל בספרו 'חומת אנך''חומת אנך' (ויקרא 

אצל  שוכנת  התורה  אין  מדוע  נפלא,  הסבר  ב)  ו, 

חכמתו  דיהיר,  מאן  "האי  וז"ל:  גאוה.  הבעל 

לומר  אפשר  ומוסר  דרש  בדרך  ממנו.  מסתלקת 

טעם לזה, דעל ידי הגאוה נעשה גופו כלי משוקץ 

אמר  לטוב  זכור  לטובאליהו  זכור  דאליהו  באגדהבאגדה,  כמ"ש  ומוסרח. 

הוא  גאוה  לו  שיש  דאדם  לוי,  בן  יהושע  לוירבי  בן  יהושע  לרבי 

התורה  כן  ואם  מוסרחת.  מנבילה  העודף  סר"ח 

לן  וקיימא  וטהור,  נקי  במקום  להיות  צריכה 

דבמבואות המטונפות אסור להרהר בדברי תורה. 

ולכן מי שיש לו גאוה שהוא מוסרח יותר מנבילה 

מקום  צריכה  דהתורה  ממנו,  מסתלקת  חכמתו   –

פירוש  העולה',  תורת  'זאת  רמז:  וזה  וטהור.  נקי 

תורה עם גאוה, כלומר החכם שעוסק בתורה ויש 

עולה  התורה  היא  העולה',  'היא   – אז  גאוה,  לו 

ומסתלקת ממנו, והוא נשאר בגאוותו" עכל"ק.

['טיב התורה' פרשת נצבים]

• ~ • ~ •

הדין  ימי  לקראת  סליחות,  סליחותבשבת  בשבת  כה  בעמדנו 

המומים  כל  ולתקן  היטב  לבקר  עלינו  הבעל"ט, 

הגאווה  את  לבטל  ליטובה,  המידות  בענייני 

והאנוכיות, ולתקן מאוד את העניינים שבין אדם 

לחבירו.

בבד  בד  אלו,  נוראים  בימים  עולם  של  בבד מטבעו  בד  אלו,  נוראים  בימים  עולם  של  מטבעו 

לחבירו,  ישראל  איש  שמאחל  השנים  ברכת  לחבירו, עם  ישראל  איש  שמאחל  השנים  ברכת  עם 

הרי הוא מתרצה ומתפייס עמו בכל לב. – ומכוח הרי הוא מתרצה ומתפייס עמו בכל לב. – ומכוח 

האחדות שבישראל יכולים להתייצב בדין לטובה, האחדות שבישראל יכולים להתייצב בדין לטובה, 

כמ"ש "אתם נצבים היום – כולכם", בכוח האחדות כמ"ש "אתם נצבים היום – כולכם", בכוח האחדות 

של 'כולכם' יחדיו כאיש אחד בלב אחד, לכתיבה של 'כולכם' יחדיו כאיש אחד בלב אחד, לכתיבה 

וחתימה טובה, אמן.וחתימה טובה, אמן.

• ~ • ~ •

הסבא  הסבא הגה"צ  הגה"צ  של  בישיבתו  התלמידים  אחד 

עת  ובהגיע  לחבירו,  כסף  הלווה  זצוק"ל  זצוק"למקלם  מקלם 

'לא  'לא   בתוקף  וטען  הכל,  את  הלה  הכחיש  פירעון 

היו דברים מעולם'!היו דברים מעולם'! בלהט הוויכוח שביניהם קפץ 

האיש והוציא שבועהשבועה מפיו שאינו חייב ולא כלום!

קרא  הסבא,  של  לאוזניו  הדבר  הגיע  כאשר 

השבועה  על  קשות  בו  ונזף  בחור  אותו  את  אליו 

שאין  הדבר,  חומרת  על  והעמידו  מפיו,  שהוציא 

נשבעים בימינו כלל גם לא בדבר אמת!

הסבא  אליו  קרא  שוב  שבועות  כמה  לאחר  והנה 

הימנו  ולבקש  לפייסו  והחל  בחור,  אותו  את 

לשאלתו  בו.  שנזף  הקשה  הנזיפה  על  מחילה 

מדבריו,  בו  שחזר  עתה  קרה  מה  הבחור,  של 

שהזדעזעתי  חשבתי  מתחילה  הנה  הסבא:  השיב 

משבועתך מפני היראת שמים שלי. – אך הנה זה 

שהתווכח  הכנסת  בבית  אחד  איש  ראיתי  היום 

האיש  קפץ  הדברים  חילופי  ובתוך  חבירו,  עם 

כך...  כל  משבועתו  הזדעזעתי  לא  והנה  ונשבע! 

 – אותך...  שהוכחתי  כפי  כנגדו  התקוממתי  ולא 

שנזפתי  מה  שגם  מובהק,  סימן  זה  הרי  כן  ואם 

יתרה...  שמים  יראת  משום  בשלמות  היה  לא  בך 

באתי  לפיכך   – הכעס...  ממידת  גם  בזה  והתערב 

עתה לפייס אותך, אנא מחול נא לי על שביישתי 

אותך יותר מדי!

[שם]

• ~ • ~ •

זצ"ל  גניחובסקי  אברהם  זצ"ל רבי  גניחובסקי  אברהם  רבי  הצדיק  הצדיקהגאון  הגאון  סיפר 

אחד  יהודי  מאיש  ששמע  טשיבין,  ישיבת  טשיביןראש  ישיבת  ראש 

גדולה  חנות  'אטליז''אטליז',  לו  היה  השואה  שלפני 

גם  החזיק  לביתו  בסמוך  ועופות,  בשר  לממכר 

ָּלנּו  ַיֲעֶלה  ִמי  ֵלאֹמר,  ִהיא  ַמִים  ַבּׁשָ ָּלנּו "א  ַיֲעֶלה  ִמי  ֵלאֹמר,  ִהיא  ַמִים  ַבּׁשָ "א 
ֹאָתּה  ְוַיְׁשִמֵענּו  ָּלנּו,  ְוִיָּקֶחָה  ַמְיָמה  ֹאָתּה ַהּׁשָ ְוַיְׁשִמֵענּו  ָּלנּו,  ְוִיָּקֶחָה  ַמְיָמה  ַהּׁשָ

ְוַנֲעֶׂשָּנה" ְוַנֲעֶׂשָּנה" (ל, יב)(ל, יב)

'על כוס קפה''על כוס קפה'
לאסוף  בכדי  התעופה  לשדה  נסעתי  המוקדמות  הבוקר  לאסוף בשעות  בכדי  התעופה  לשדה  נסעתי  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
קרוב משפחה שחזר מחו''ל. בזמן שהמתנתי שייצא קרובי מבית קרוב משפחה שחזר מחו''ל. בזמן שהמתנתי שייצא קרובי מבית 
צדדי  שולחן  וחפשתי  בקפיטריה  קפה  כוס  הזמנתי  צדדי הנתיבות  שולחן  וחפשתי  בקפיטריה  קפה  כוס  הזמנתי  הנתיבות 
להתיישב  לי  סימן  לבדו  בשולחן  שישב  ואדם  מחפש  עודי  להתיישב פנוי,  לי  סימן  לבדו  בשולחן  שישב  ואדם  מחפש  עודי  פנוי, 
באומרו באנגלית רצוצה שיש מקום לשבת לידו, מחמת הנימוס באומרו באנגלית רצוצה שיש מקום לשבת לידו, מחמת הנימוס 

התיישבתי לידו.התיישבתי לידו.
על  לשמור  אוכל  אם  האדם  אותי  שאל  מהקפה  לוגם  על בעודי  לשמור  אוכל  אם  האדם  אותי  שאל  מהקפה  לוגם  בעודי 
המזוודות שלו עד שישוב מלקנות לעצמו בקבוק שתיה, השבתי: המזוודות שלו עד שישוב מלקנות לעצמו בקבוק שתיה, השבתי: 
הלה  בשמחה!!!"   המזוודות  על  אשמור  בפנים  פצצה  אין  הלה "אם  בשמחה!!!"   המזוודות  על  אשמור  בפנים  פצצה  אין  "אם 
בעצבנות,  הזמן  כל  זז  אותו  ראיתי  שתיה.  בקבוק  עם  וחזר  בעצבנות, חייך  הזמן  כל  זז  אותו  ראיתי  שתיה.  בקבוק  עם  וחזר  חייך 
הוא  כי  השיב  הוא  מגיע?   אתה  מאיפה  קרה?  מה  אותו  הוא שאלתי  כי  הוא השיב  מגיע?   אתה  מאיפה  קרה?  מה  שאלתי אותו 
מטעם  לארץ  מסרביה  אותו  והטיסו  לאווירונאוטיקה  מטעם מומחה  לארץ  מסרביה  אותו  והטיסו  לאווירונאוטיקה  מומחה 

הממשל והנהג שאמור לאסוף אותו  לא הופיע!!!הממשל והנהג שאמור לאסוף אותו  לא הופיע!!!
תיכף התחלתי לדבר איתו בסרבית שפת האם שלו, הוא לא הבין תיכף התחלתי לדבר איתו בסרבית שפת האם שלו, הוא לא הבין 
מה קורה איתו, מהאנגלית הרצוצה הוא עבר לשפת האם מרוגש מה קורה איתו, מהאנגלית הרצוצה הוא עבר לשפת האם מרוגש 
ללא מעצורים, הוא הסביר לי כי אין לו דרך לתקשר ולא יודע לאן ללא מעצורים, הוא הסביר לי כי אין לו דרך לתקשר ולא יודע לאן 
לפנות, הוא הראה לי את המספרים של אנשי הקשר שמסרו לו לפנות, הוא הראה לי את המספרים של אנשי הקשר שמסרו לו 

אך אין לו שיחות יוצאות  בארץ.אך אין לו שיחות יוצאות  בארץ.
תיכף חייגתי למספרים שהיו ברשותו והסברתי להם בעברית מי תיכף חייגתי למספרים שהיו ברשותו והסברתי להם בעברית מי 

נמצא לידי וממתין כבר שעתיים לנהג ולא יודע כיצד לתקשר...נמצא לידי וממתין כבר שעתיים לנהג ולא יודע כיצד לתקשר...
ולא  אותו  לאסוף  הגיע  ששלחו  שהנהג  והסתבר  נבוכים  היו  ולא הם  אותו  לאסוף  הגיע  ששלחו  שהנהג  והסתבר  נבוכים  היו  הם 
את  עזב  הוא  אליו  להתקשר  דרך  היה  שלא  ומכיוון  אותו  את מצא  עזב  הוא  אליו  להתקשר  דרך  היה  שלא  ומכיוון  אותו  מצא 

השדה בלעדיו...השדה בלעדיו...
על אתר שלחו נהג חלופי לאסוף אותו ולהביאו ליעדו.על אתר שלחו נהג חלופי לאסוף אותו ולהביאו ליעדו.

ידי  את  ונישק  לי  להודות  הפסיק  לא  הוא  התרגשות  ידי מרוב  את  ונישק  לי  להודות  הפסיק  לא  הוא  התרגשות  מרוב 
בהודיה...בהודיה...

אני התרגשתי לא פחות ממנו, איך בדיוק אני מגיע לשדה וקונה אני התרגשתי לא פחות ממנו, איך בדיוק אני מגיע לשדה וקונה 
קפה ובדיוק הוא מזמין אותי להתיישב לידו, וחוזר לשפת האם קפה ובדיוק הוא מזמין אותי להתיישב לידו, וחוזר לשפת האם 
שלי אחרי חמישים שנה מאז שעליתי מסרביה לארץ והכל כיוון שלי אחרי חמישים שנה מאז שעליתי מסרביה לארץ והכל כיוון 

ה' לעזור לאדם אובד עצות הזקוק למתורגמן קטן לעזרתו...ה' לעזור לאדם אובד עצות הזקוק למתורגמן קטן לעזרתו...
בעל המעשה:מ.גבעל המעשה:מ.ג

'הכל לטובתך''הכל לטובתך'
מנת   על  עובדים  של  מוגדל  צוות  הזמנתי  גדול  אירוע  מנת  לקראת  על  עובדים  של  מוגדל  צוות  הזמנתי  גדול  אירוע  לקראת 
שכר  לזרום,  שאמורים  הלקוחות  וכמות  האירוע  על  שכר להשתלט  לזרום,  שאמורים  הלקוחות  וכמות  האירוע  על  להשתלט 
העובדים הוא לא דבר זול בפרט כאשר מזמינים אותם באופן חד העובדים הוא לא דבר זול בפרט כאשר מזמינים אותם באופן חד 

פעמי לכמה שעות.פעמי לכמה שעות.
להודיע  התקשר  אחד  עובד  כאשר  בעיצומו  היה  בהכנות  להודיע הלחץ  התקשר  אחד  עובד  כאשר  בעיצומו  היה  בהכנות  הלחץ 

כי לא יוכל להגיע...כי לא יוכל להגיע...
הריב  שמחמת  עד  אחר  עובד  עם  לריב  החל  הגיע  שכן  הריב העובד  שמחמת  עד  אחר  עובד  עם  לריב  החל  הגיע  שכן  העובד 

שביניהם הוא החליט לנטוש באמצע.שביניהם הוא החליט לנטוש באמצע.
עובד שלישי חש שלא בטוב וביקש לעזוב מחמת חוליו...עובד שלישי חש שלא בטוב וביקש לעזוב מחמת חוליו...

נשארתי עם ארבע עובדים אובד עיצות כיצד אתמודד עם הלחץ? נשארתי עם ארבע עובדים אובד עיצות כיצד אתמודד עם הלחץ? 
בסופו של דבר כמות האנשים שהגיעו לאירוע היה קטן בהרבה בסופו של דבר כמות האנשים שהגיעו לאירוע היה קטן בהרבה 

מהמצופה ואפילו ארבע עובדים היו יותר מידי...   מהמצופה ואפילו ארבע עובדים היו יותר מידי...   
ה'  אבל  בהפסדים,  יוצא  הייתי  העובדים  כל  נשארים  היו  ה' אילו  אבל  בהפסדים,  יוצא  הייתי  העובדים  כל  נשארים  היו  אילו 
רווח  עם  שאשאר  כדי  יעזוב   , סיבתו  עם  אחד  שכל  דאג  רווח הרחום  עם  שאשאר  כדי  יעזוב   , סיבתו  עם  אחד  שכל  דאג  הרחום 

ולא הפסד חלילה...ולא הפסד חלילה...
הכל  מסדר  ה'  באמת  אבל  טוב  לא  שהכל  שנראה  הכל פעמים  מסדר  ה'  באמת  אבל  טוב  לא  שהכל  שנראה  פעמים 

לטובתך!!!לטובתך!!!
בעל המעשה: כ.הבעל המעשה: כ.ה

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
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חיים,  תרנגולים  של  ענק  לול 

שמשם היה נוטל מדי שבוע את 

העופות ושוחטן. בכל שבוע היה 

עורך חשבון מדויק, כמה עופות 

נמכרו  כמה  הלול,  מן  הוציא 

עופות  כמה  הכל  ובסך  באטליז, 

חיים נשארו בלול.

עוף  שחסר  לב  שם  אחת  פעם 

שבוע  לאחר  החשבון,  מן  אחד 

נחסר עוף נוסף, ובשבוע שלישי 

אחר  שבוע  כך  העוף,  נעלם  שוב 

לעקוב  שהחליט  עד  שבוע. 

התחבא  הוא  הגנב,  אחר  בעצמו 

בתוך הלול, והנה באמצע הלילה 

הוא  לאוזניו,  צעדים  קול  הגיע 

מחבואו  וממקום  תיכף  נדרך 

דרך  חרש  חומק  אדם  ראה 

החלון פנימה. ומשהסתכל היטב 

שהמדובר  לגלות  מאוד  הופתע 

בשכנו הקרוב לביתו, שהיה אדם 

ומדוכדך,  דך  איש  מרוד,  עני 

בפני  לעמוד  מסוגל  היה  שלא 

הרעב הנורא של בני ביתו, ובלית 

ברירה 'סחב' בשקט עוף אחד בלבד, 

ומיד נשא רגליו לחמוק החוצה. – אולם ברגע האחרון 

ממש בטרם יצא החוצה, הבחין פתאום בשכנו בעל 

ומרוב  מחבואו...  ממקום  בו  ומסתכל  המציץ  הבית 

פחד ובושה תפס רגליו ונמלט ונס על נפשו.

שכנו,  למראה  מאוד  נסער  הבית  בעל  האיש 

שהתדרדר עד מצב נורא שכזה. הוא ידע היטב שאין 

מדובר כאן בגנב כלל, שהרי היה באפשרותו באותה 

אחד  עוף  אם  כי  נטל  ולא  רב..  שלל  לחמוס  גנבה 

גוועים  שכמעט  הטף  לפי  אוכל  לתת  כדי  בלבד... 

(ו,  משלימשלי  בספר  האדם  מכל  החכם  וכמאמר  ברעב! 

ל): "א ָיבּוזּו ַלַּגָּנב, ִּכי ִיְגנֹוב ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו, ִּכי ִיְרָעב"."א ָיבּוזּו ַלַּגָּנב, ִּכי ִיְגנֹוב ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו, ִּכי ִיְרָעב".

הבית,  בעל  משכנו  הגנב  שנכלם  ממה  יותר  והנה 

הצער  על  בחשבו  הגנב,  משכנו  הבית  בעל  התבייש 

שבוודאי  עמו,  כשייפגש  זה  לעני  שיהיה  הגדול 

בושות  נפשו  ותתמלא  נפש,  ועגמת  צער  יתמלא 

וביזיונות מעצמו ומהתנהגותו. – וכל כך נגע לו צער 

בו,  לפגוש  עוד  מסוגל  היה  שלא  עד  העני,  שכנו 

ממנו  השכן  ומתחבא  מתחמק  פעם  שבכל  כשראה 

בפנים מלאות בושה וכאב מיוסר. ומשום כך החליט 

את  מכר  הוא  עיר!  מאותה  מגוריו  מקום  את  לעקור 

בני  כל  עם  ועבר  הגדול,  הלול  את  ואף  עסקיו  כל 

משפחתו למדינה אחרת רחוקה משם.

סיפור  מאותו  תמימה  שנה  לה  חלפה  לא  והנה 

ואותה  עוזה,  במלוא  פרצה  השניה  העולם  ומלחמת 

עיר שהיתה קרובה אל הספר היתה תיכף למאכולת 

בשואה  אחד  אף  נשאר  לא  העיר  יהודי  מכל  אש, 

עד  כולו  שכלה  התרנגולים  לול  גם  כמו  האיומה! 

משפחתו  עם  האיש  זה  ואילו  האחרון...  התרנגול 

שעקר משם ממש לפני המלחמה, כדי שלא לגרום 

ונפש  נפשו  לו  היתה  הקרוב,  לשכנו  ובושת  צער 

הקודש,  לארץ  כולם  עלו  הם  לשלל!  משפחתו 

והקימו משפחות מפוארות דורות 

ישרים מבורכים!

[מתוך שיחת קודש בזהירות בכבוד חבירו, 

קיץ תשע"ו]

• ~ • ~ •
יהודי  על  נאמן,  איש  לי  סיפר 

לרבינו רבינו  שנכנס  ומסכן  שבור 

מסאטמאר  יואליש  רבי  מסאטמאר הקדוש  יואליש  רבי  הקדוש 

משה',  'ויואל  בעל  זצוק"לזצוק"ל, 

הגדולות  בצרות  נפשו  על  ובכה 

והקשות שפוקדות אותו.

הצער  עם  הנה  הרבי,  לו  אמר 

עמך  אני  משתתף  שלך  והצרות 

ללבך  היטב  אני  מבין  לבי,  בכל 

הדואב, מה חבל שאין באפשרותי 

להוציא אותך מן הצרות הללו!

עד  ורצוץ  שבור  שהיה  היהודי 

ברוב  אמר  נפש,  של  דכדוכה 

הרבי  הנה  בחוצפה:  מעט  צערו 

יושב כאן ברומו של עולם! גבאים 

תמיד  אותו  סובבים  ומשרתים 

מאירה  הארץ  וכל  רצונו,  לעשות 

לומר  הרבי  יכול  כיצד  מכבודו! 

שמשתתף ומבין בצער שלי?

להבים,  נעשו  הרבי  ופני  האיש,  מפי  יצא  הדבר 

ואנה  אנה  מהרה  והתהלך  מכסאו,  בסערה  קם  הוא 

כשפניו לוהטות, וכל כולו מלא התלהבות עצומה. כך 

הסתובב לו הרבי שעה ארוכה מאוד, יותר מעשרים 

דקות תמימות, בלא לומר אף מילה, כשהאיש עומד 

מחריש מן הצד, ויהי המקום לחרדת אלקים!

שמע  ואמר:  קדשו,  בסערת  הרבי  אליו  פנה  לפתע 

ברור  זאת  אמנם  הן  נפשי,  חשבון  עשיתי  היטב,  נא 

אצלי כשמש, שברצוני עד מאוד לעזור ולסייע בידך 

ככל יכולתי בכל מה שאפשר. אבל לומר שהנני חש 

ומרגיש את הצער שלך, ממש כאילו היה זה הצער 

שהוא  לומר  יכול  שאינני  אתה,  צודק  בזה   – שלי! 

ממש בשווה!

[שם]
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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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