
 חל˜ים

לא תוכל כלותם מהרלא תוכל כלותם מהר
היה  שלא  מאוד  גבוה  בנין  בנו  אחד  היה במקום  שלא  מאוד  גבוה  בנין  בנו  אחד  במקום 
הבנין  לראש  להגיע  וכדי  העולם,  בכל  הבנין כדוגמתו  לראש  להגיע  וכדי  העולם,  בכל  כדוגמתו 
הודיעו  והנה  מדרגות,  אלפי  לעלות  צריכים  הודיעו היו  והנה  מדרגות,  אלפי  לעלות  צריכים  היו 
שמי שיצליח לעלות את כל המדרגות יקבל פרס שמי שיצליח לעלות את כל המדרגות יקבל פרס 
בעלייה  כוחם  את  וניסו  אנשים  הרבה  באו  בעלייה גדול,  כוחם  את  וניסו  אנשים  הרבה  באו  גדול, 
קומות  עשר  לעלות  הצליח  האחד  קומות במדרגות,  עשר  לעלות  הצליח  האחד  במדרגות, 
קומות,  עשרים  עלה  השני  והתייאש,  קומות, ראשונות  עשרים  עלה  השני  והתייאש,  ראשונות 
וכך  קומות,  שלושים  ועלה  שלישי  הגיע  וכך והנה  קומות,  שלושים  ועלה  שלישי  הגיע  והנה 
המשיכו המתחרים להגיע, אך אף אחד לא הצליח המשיכו המתחרים להגיע, אך אף אחד לא הצליח 
אחד  יהודי  שהגיע  עד  המגדל,  למרומי  אחד להעפיל  יהודי  שהגיע  עד  המגדל,  למרומי  להעפיל 
מכל  יותר  לאט  עלה  אמנם  הוא  לעלות,  מכל והחל  יותר  לאט  עלה  אמנם  הוא  לעלות,  והחל 
ולא  התעייף  לא  הוא  פלא  באורח  אבל  ולא האחרים  התעייף  לא  הוא  פלא  באורח  אבל  האחרים 
עד  ועלה  המשיך  אלא  האחרים,  כמו  עד התייאש  ועלה  המשיך  אלא  האחרים,  כמו  התייאש 

שהגיע לקומה האחרונה.שהגיע לקומה האחרונה.
לאחר שקיבל את הפרס שאלוהו כולם 'איך עשית לאחר שקיבל את הפרס שאלוהו כולם 'איך עשית 
את מה שכולם לא הצליחו'? ענה להם, 'מתחילה את מה שכולם לא הצליחו'? ענה להם, 'מתחילה 
לא תכננתי לעלות את כל המגדל אלא רק קומה לא תכננתי לעלות את כל המגדל אלא רק קומה 
החלטתי  שהצלחתי,  וכשראיתי  בלבד,  החלטתי אחת  שהצלחתי,  וכשראיתי  בלבד,  אחת 
בקומות  גם  וכך  נוספת,  קומה  עוד  רק  בקומות לעלות  גם  וכך  נוספת,  קומה  עוד  רק  לעלות 
גדולה,  עייפותי  היתה  שכבר  למרות  גדולה, הגבוהות,  עייפותי  היתה  שכבר  למרות  הגבוהות, 
בכל פעם החלטתי שאתקדם רק עוד קומה אחת בכל פעם החלטתי שאתקדם רק עוד קומה אחת 

בלבד, עד שזכיתי להגיע אל הסיום.בלבד, עד שזכיתי להגיע אל הסיום.
בפרשתנו כתוב 'ונשל ד' אלוקיך את הגויים האל בפרשתנו כתוב 'ונשל ד' אלוקיך את הגויים האל 
מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר בן תרבה מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהר בן תרבה 
שבכל  הצדיקים  כך  על  וכתבו  השדה',  חית  שבכל עליך  הצדיקים  כך  על  וכתבו  השדה',  חית  עליך 
הנכונה  הדרך  כי  לדעת  צריכים  שבקדושה  הנכונה דבר  הדרך  כי  לדעת  צריכים  שבקדושה  דבר 
חז"ל  לימדונו  וכבר  מעט',  'מעט  היא  חז"ל לכבוש  לימדונו  וכבר  מעט',  'מעט  היא  לכבוש 
'תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפשת', 'תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפשת', 
ולפעמים יש לאדם רצון פנימי חזק 'לכבוש' ברגע ולפעמים יש לאדם רצון פנימי חזק 'לכבוש' ברגע 
את כל העולם, הוא רוצה ביום אחד להפוך לצדיק את כל העולם, הוא רוצה ביום אחד להפוך לצדיק 
כי  היא  האמת  אך  מידותיו,  כל  את  ולהכניע  כי גמור  היא  האמת  אך  מידותיו,  כל  את  ולהכניע  גמור 
'רצון' זה אינו הגון כי אם מצד היצר, כי הוא דווקא 'רצון' זה אינו הגון כי אם מצד היצר, כי הוא דווקא 
רוצה שאדם יחליט ללכת בצורה קיצונית ולנסות רוצה שאדם יחליט ללכת בצורה קיצונית ולנסות 
שאינו  כשיראה  ואז  ברגע,  העולם  כל  את  שאינו לשנות  כשיראה  ואז  ברגע,  העולם  כל  את  לשנות 
מצליח, הוא יתייאש לגמרי ולא יעשה אפילו שינוי מצליח, הוא יתייאש לגמרי ולא יעשה אפילו שינוי 
אז  לאט',  'לאט  ללכת  יחליט  אדם  אם  אך  אז קטן,  לאט',  'לאט  ללכת  יחליט  אדם  אם  אך  קטן, 
סיכוייו גדולים יותר להצליח, כי ככה זה כשעולים סיכוייו גדולים יותר להצליח, כי ככה זה כשעולים 
כדי  אלא  מדרגות,  על  לדלג  יכולים  לא  כדי בסולם,  אלא  מדרגות,  על  לדלג  יכולים  לא  בסולם, 

שלא ניפול צריכים לעלות כל פעם 'מעט מעט'.שלא ניפול צריכים לעלות כל פעם 'מעט מעט'.
(עפ"י טיב התורה-עקב)(עפ"י טיב התורה-עקב)
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‡ּוַכל  יָכ‰  ≈‡ י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ  ‰ ּל∆ ≈‡‰ָ ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… ים  ƒַרּב ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּב ̇…‡ַמר  י  ƒּוַכל ּכ‡ יָכ‰  ≈‡ י  ƒּנ ּמ∆ ƒמ  ‰ ּל∆ ≈‡‰ָ ם  ƒי ַ‰ּ‚ו… ים  ƒַרּב ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּב ̇…‡ַמר  י  ƒּכ
ָו‰  …‰ י¿  ‰ ָׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ≈‡ ר  ּכ… ז¿ ƒּ̇ ר  ָזכ… ם  ∆‰ מ≈ יָר‡  ƒ̇ ל…‡  ם:  ָ ׁ̆ י ƒר ‰ו… ָו‰ ל¿ …‰ י¿  ‰ ָׂ̆ ָע ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ˙ ≈‡ ר  ּכ… ז¿ ƒּ̇ ר  ָזכ… ם  ∆‰ מ≈ יָר‡  ƒ̇ ל…‡  ם:  ָ ׁ̆ י ƒר ‰ו… ל¿
יָך  ינ∆ ר ָר‡ּו ע≈ ∆ ׁ̆ „…ל̇… ֲ‡ ¿‚ּ‰ַ ˙ ּס… ם: ַ‰ּמַ ƒָרי ¿̂ ƒָכל מ ע…‰ ּול¿ ַפר¿ יָך ל¿ ל…‰∆ יָך ‡¡ ינ∆ ר ָר‡ּו ע≈ ∆ ׁ̆ „…ל̇… ֲ‡ ¿‚ּ‰ַ ˙ ּס… ם: ַ‰ּמַ ƒָרי ¿̂ ƒָכל מ ע…‰ ּול¿ ַפר¿ יָך ל¿ ל…‰∆ ¡‡
ֲ‡ָך  ƒ̂ ר ‰ו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ טּוָי‰  ַ‰ּנ¿ ר…ַע  ַ‰ּז¿ ו¿  ‰ ָ̃ ַ‰ֲחָז  „ ַ‰ּיָ ו¿ ים  ƒ̇ פ¿ ַ‰ּמ… ו¿  ˙ …̇ …‡‰ָ ֲ‡ָך ו¿ ƒ̂ ר ‰ו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ טּוָי‰  ַ‰ּנ¿ ר…ַע  ַ‰ּז¿ ו¿  ‰ ָ̃ ַ‰ֲחָז  „ ַ‰ּיָ ו¿ ים  ƒ̇ פ¿ ַ‰ּמ… ו¿  ˙ …̇ …‡‰ָ ו¿
 ‰ ָּ̇ ‡ַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒַעּמ‰ָ ָכל  ל¿ יָך  ל…‰∆ ¡‡ ָו‰  …‰ י¿  ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע ן  ּכ≈ יָך  ל…‰∆ ¡‡ ָו‰  …‰ ‰ י¿ ָּ̇ ‡ַ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים  ƒַעּמ‰ָ ָכל  ל¿ יָך  ל…‰∆ ¡‡ ָו‰  …‰ י¿  ‰ ∆ׂ̆ ַיֲע ן  ּכ≈ יָך  ל…‰∆ ¡‡ ָו‰  …‰ י¿

ם: (ז, יז - יט)(ז, יז - יט) י‰∆ נ≈ ּפ¿ ƒמ ‡ ם: ָיר≈ י‰∆ נ≈ ּפ¿ ƒמ ‡ ָיר≈
על  המקראות  באלו  התורה  ִכווָנה  מקרא,  של  פשוטו  פי  על  על הנה,  המקראות  באלו  התורה  ִכווָנה  מקרא,  של  פשוטו  פי  על  הנה, 
המלחמה עם השבעה עממין, אשר עליה היא מצווה להסיר כל דאגה המלחמה עם השבעה עממין, אשר עליה היא מצווה להסיר כל דאגה 
הניסים  כל  זכירת  מתוך  בהשי"ת  בבטחון  ולהתחזק  חיצונית,  הניסים ויראה  כל  זכירת  מתוך  בהשי"ת  בבטחון  ולהתחזק  חיצונית,  ויראה 
על  גם  הכתוב  כיוון  בהכרח  אך  ממצרים.  כשהוציאנו  עמנו  על שעשה  גם  הכתוב  כיוון  בהכרח  אך  ממצרים.  כשהוציאנו  עמנו  שעשה 
תורתינו  כי  והזמנים,  העיתים  בכל  ישראל  איש  לכל  השייכים  תורתינו ענינים  כי  והזמנים,  העיתים  בכל  ישראל  איש  לכל  השייכים  ענינים 
היא תורה נצחית, ולא שייך כזאת שיהיו בה מקראות הנסובים רק על היא תורה נצחית, ולא שייך כזאת שיהיו בה מקראות הנסובים רק על 
דבר שהיה ועבר, אלא כל מקרא מורה לאדם דרכו האיך להתהלך בכל דבר שהיה ועבר, אלא כל מקרא מורה לאדם דרכו האיך להתהלך בכל 

הזמנים לפני בוראו. הזמנים לפני בוראו. 
אשר  עת  שבכל  לאדם,  להורות  הכתוב  שכיון  לפרש  יש  שכן,  אשר כיוון  עת  שבכל  לאדם,  להורות  הכתוב  שכיון  לפרש  יש  שכן,  כיוון 
נדמה  אשר  בעולמו  חובתו  מעניני  הן  והדאגה,  הפחד  בו  נדמה מתעוררים  אשר  בעולמו  חובתו  מעניני  הן  והדאגה,  הפחד  בו  מתעוררים 
בפני  בעומדו  והן  הדברים,  במשימת  לעמוד  ביכולתו  יהיה  לא  כי  בפני לו  בעומדו  והן  הדברים,  במשימת  לעמוד  ביכולתו  יהיה  לא  כי  לו 
אחד ממקרי הזמן הקשים, ונדמה לו כי מאחר והינו ַחַסר אמצעים כדי אחד ממקרי הזמן הקשים, ונדמה לו כי מאחר והינו ַחַסר אמצעים כדי 
לצאת מן המיצר, ממילא הוא גם ַחַסר ישועה, בכל אלו הזמנים ישים לצאת מן המיצר, ממילא הוא גם ַחַסר ישועה, בכל אלו הזמנים ישים 
בטחונו באלוקיו, כי הוא זה אשר יצליח דרכו, והוא זה אשר בהשגחתו בטחונו באלוקיו, כי הוא זה אשר יצליח דרכו, והוא זה אשר בהשגחתו 
ליבו  על  ישים  בבטחון,  להתחזק  וכדי  המרחב.  אל  המיצר  מן  ליבו יחלצו  על  ישים  בבטחון,  להתחזק  וכדי  המרחב.  אל  המיצר  מן  יחלצו 
כל הימים אשר עברו עליו מיום היותו עלי אדמות, ואז יבחין בהרבה כל הימים אשר עברו עליו מיום היותו עלי אדמות, ואז יבחין בהרבה 
האיך  מקודם  לדעת  מבלי  השי"ת  לישועת  בהם  זכה  אשר  האיך מקרים  מקודם  לדעת  מבלי  השי"ת  לישועת  בהם  זכה  אשר  מקרים 
שזכה  מקרים  וכמה  כמה  חלדו  בימי  לראות  זוכה  אדם  כל  כי  שזכה יוושע,  מקרים  וכמה  כמה  חלדו  בימי  לראות  זוכה  אדם  כל  כי  יוושע, 
בהם לעזרת שמים מבלי שידע מקודם האיך יזכה בכך, גם לפעמים בהם לעזרת שמים מבלי שידע מקודם האיך יזכה בכך, גם לפעמים 
ישנם מקרים אשר האדם חושב שישועתו תגיע לו דרך צינור ומבוא ישנם מקרים אשר האדם חושב שישועתו תגיע לו דרך צינור ומבוא 
מסויים, אך לבסוף רואה שלא עלתה לו כלל ארוכה מזה המבוא אשר מסויים, אך לבסוף רואה שלא עלתה לו כלל ארוכה מזה המבוא אשר 
תכנן לו מראש, והשי"ת הוא שחישב את צעדיו והקרה לפניו ישועה תכנן לו מראש, והשי"ת הוא שחישב את צעדיו והקרה לפניו ישועה 
המסבב  במרום  מנהיג  יש  כי  יבין  זה  מכל  לגמרי.  שונה  מבוא  המסבב דרך  במרום  מנהיג  יש  כי  יבין  זה  מכל  לגמרי.  שונה  מבוא  דרך 
הסיבות, וישים עליו בטחונו, וכשם שבעבר סיבב בסיבותיו להמציא הסיבות, וישים עליו בטחונו, וכשם שבעבר סיבב בסיבותיו להמציא 

לפניו ישועה. כמו כן ימציא לפניו ישועה גם בעתיד. לפניו ישועה. כמו כן ימציא לפניו ישועה גם בעתיד. 
ומן הראוי להביא כאן דברי האוה"ח הק' על הפסוקומן הראוי להביא כאן דברי האוה"ח הק' על הפסוק (דברים ח, יח) (דברים ח, יח): 'וזכרת : 'וזכרת 
את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל וגו'', וז"ל: פירוש שצריך את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל וגו'', וז"ל: פירוש שצריך 
להכיר  תמיד  יעירהו  זה  ודבר  לו.  היתה  מה'  כי  טובתו,  על  לבו  להכיר לתת  תמיד  יעירהו  זה  ודבר  לו.  היתה  מה'  כי  טובתו,  על  לבו  לתת 
להשכיחו  הוא  האדם  יצר  תחבולות  ותחילת  עליו,  והשגחתו  להשכיחו בוראו  הוא  האדם  יצר  תחבולות  ותחילת  עליו,  והשגחתו  בוראו 
דבר זה, ודרך זה יכנס לאבדו. ואולי, כי לזה סמך מאמר שאחרי זה: דבר זה, ודרך זה יכנס לאבדו. ואולי, כי לזה סמך מאמר שאחרי זה: 
'והיה אם שכוח תשכח', פירוש 'אם שכוח' דבר זה שה' הוא המטיב 'והיה אם שכוח תשכח', פירוש 'אם שכוח' דבר זה שה' הוא המטיב 
לך וגו', סופך שתשכח את ה', וסופך ללכת אחרי אלהים אחרים, ולא לך וגו', סופך שתשכח את ה', וסופך ללכת אחרי אלהים אחרים, ולא 

במחשבה לבד אלא במעשה, כאומרו ועבדתם וכו'.במחשבה לבד אלא במעשה, כאומרו ועבדתם וכו'.

להינצל  גדול  יסוד  היא  הבטחון  שמידת  איתא  הקדושים  להינצל ובספרים  גדול  יסוד  היא  הבטחון  שמידת  איתא  הקדושים  ובספרים 
ההשפעות  כל  ולקבל  המעשים,  בכל  ולהצליח  וצוקה  צרה  ההשפעות מכל  כל  ולקבל  המעשים,  בכל  ולהצליח  וצוקה  צרה  מכל 
של  וכאמרתו  יתברך,  הבורא  של  הגדולים  וחסדיו  מרחמיו  של הטובות  וכאמרתו  יתברך,  הבורא  של  הגדולים  וחסדיו  מרחמיו  הטובות 
זי"ע  אלימלך  הרבי  הרה"ק  אחיו  שהביא  זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  זי"ע הרה"ק  אלימלך  הרבי  הרה"ק  אחיו  שהביא  זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  הרה"ק 
כ): :  כה,  (ויקרא  כ)  כה,  (ויקרא  הכתוב  מאמר  על  הכתוב  מאמר  על  בהר),  בהר),(פר'  (פר'  בשמו  אלימלך'  'נועם  בשמו בספרו  אלימלך'  'נועם  בספרו 
את  כשברא  שהשי"ת  ברכתי',  את  וצויתי  וגו'  נאכל  מה  תאמרו  את 'וכי  כשברא  שהשי"ת  ברכתי',  את  וצויתי  וגו'  נאכל  מה  תאמרו  'וכי 
ודרך  אדם,  בני  לצרכי  שפע  מושכים  צינורות  מטובו  השפיע  ודרך העולם,  אדם,  בני  לצרכי  שפע  מושכים  צינורות  מטובו  השפיע  העולם, 
לו  ואין  ממדרגתו  נופל  כשהאדם  אלא  כלל.  להפסיק  שלא  לו השפע  ואין  ממדרגתו  נופל  כשהאדם  אלא  כלל.  להפסיק  שלא  השפע 
בטחון בבורא ב"ה, ושואל 'מה נאכל', הרי הוא מפסיק השפע בחוסר בטחון בבורא ב"ה, ושואל 'מה נאכל', הרי הוא מפסיק השפע בחוסר 
אמונתו, ואז צריך הקב"ה לצוות את ברכתו שוב, כיון שהלה הפסיקו אמונתו, ואז צריך הקב"ה לצוות את ברכתו שוב, כיון שהלה הפסיקו 
בחוסר אמונתו, וזהו 'וצויתי את ברכתי'. שאילו היה בטחונו חזק, היה בחוסר אמונתו, וזהו 'וצויתי את ברכתי'. שאילו היה בטחונו חזק, היה 

השפע הולך ללא הפסק.השפע הולך ללא הפסק.
הוא  ואין  לשמים,  עד  חטאיו  ועצמו  גדלו  כי  האדם  מכיר  אם  הוא גם  ואין  לשמים,  עד  חטאיו  ועצמו  גדלו  כי  האדם  מכיר  אם  גם 
ראוי מצד מעשיו שיטיב הקב"ה עמו, בכל זאת אל יתייאש מרחמיו ראוי מצד מעשיו שיטיב הקב"ה עמו, בכל זאת אל יתייאש מרחמיו 
אף  עליונים  רחמים  לעורר  הבטחון  סגולת  כי  הקב"ה,  של  אף המרובים  עליונים  רחמים  לעורר  הבטחון  סגולת  כי  הקב"ה,  של  המרובים 
דאיתא  הא  עוד  וראה  מעשיהם.  מצד  לכך  ראויים  אינם  אשר  דאיתא לאלו  הא  עוד  וראה  מעשיהם.  מצד  לכך  ראויים  אינם  אשר  לאלו 
בביאור הגר"א בביאור הגר"א (על משלי כה, טו)(על משלי כה, טו) וז"ל: כמו שכתוב 'עד הנה עזרונו רחמיך  וז"ל: כמו שכתוב 'עד הנה עזרונו רחמיך 
שאתה  מה  כלומר,  לנצח'.  אלקינו  ה'  תטשנו  ואל  חסדיך  עזבונו  שאתה ולא  מה  כלומר,  לנצח'.  אלקינו  ה'  תטשנו  ואל  חסדיך  עזבונו  ולא 
הוא  עזבונו  לא  שאתה  ומה  למענינו,  ולא  רחמיך  הוא  עזרונו  הנה  הוא עד  עזבונו  לא  שאתה  ומה  למענינו,  ולא  רחמיך  הוא  עזרונו  הנה  עד 
היה  אם  כי  לנצח,  אלקינו  ה'  תטשנו  שאל  בטוחים  אנו  ולכן  היה חסדיך,  אם  כי  לנצח,  אלקינו  ה'  תטשנו  שאל  בטוחים  אנו  ולכן  חסדיך, 
למען  הוא  כאשר  אבל  החטא,  יגרום  שמא  מתייראים  היינו  למען בשבילנו  הוא  כאשר  אבל  החטא,  יגרום  שמא  מתייראים  היינו  בשבילנו 

חסדיך אין אנו מתייראין כלל כי חסדיך המה קיימים תמיד, עכ"ל.חסדיך אין אנו מתייראין כלל כי חסדיך המה קיימים תמיד, עכ"ל.
שעשה  הטובות  כל  את  הוא  שזוכר  בזה  לאדם  לו  יצמח  תועלת  שעשה עוד  הטובות  כל  את  הוא  שזוכר  בזה  לאדם  לו  יצמח  תועלת  עוד 
עמו הבורא מעודו, כי בכך יזכה לרצות את בוראו בתפילתו, כי אחד עמו הבורא מעודו, כי בכך יזכה לרצות את בוראו בתפילתו, כי אחד 
כל  על  ההודאה  הוא  התפילות,  לקבלת  הם  מועילים  אשר  כל מהדברים  על  ההודאה  הוא  התפילות,  לקבלת  הם  מועילים  אשר  מהדברים 
הטובות שזכה בהם האדם, וכדאיתא בגמרא הטובות שזכה בהם האדם, וכדאיתא בגמרא (ברכות לב.)(ברכות לב.) 'אתה החלות'  'אתה החלות' 
- דרש ר' שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, - דרש ר' שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, 
לאמר,  ההיא  בעת  ה'  אל  לאמר, 'ואתחנן  ההיא  בעת  ה'  אל  'ואתחנן  כד)  ג,  כד) (דברים  ג,  (דברים  דכתיב  ממשה,  דכתיב מנלן?  ממשה,  מנלן? 
מי  אשר  החזקה  ידך  ואת  גדלך  את  עבדך  את  להראות  החלות  מי אתה  אשר  החזקה  ידך  ואת  גדלך  את  עבדך  את  להראות  החלות  אתה 
אל בשמים ובארץ וגו'', וכתיב בתריה: 'אעברה נא ואראה את הארץ'.אל בשמים ובארץ וגו'', וכתיב בתריה: 'אעברה נא ואראה את הארץ'.

היא,  התפילה  שתתקבל  הרצויה  הדרך  כי  הגמרא,  מדברי  לנו  היא, היוצא  התפילה  שתתקבל  הרצויה  הדרך  כי  הגמרא,  מדברי  לנו  היוצא 
שלפני כל תפילה וכל בקשה, ישבח האדם ויודה ויהלל להקב"ה על שלפני כל תפילה וכל בקשה, ישבח האדם ויודה ויהלל להקב"ה על 
כל החסדים שעשה עמו, מעודו עד היום הזה, ויזכור שה' עשה ועושה כל החסדים שעשה עמו, מעודו עד היום הזה, ויזכור שה' עשה ועושה 
מתפלל  רק  האדם  אם  כי  יתפלל.  כך  אחר  ורק  הרבה,  טובות  מתפלל עמו  רק  האדם  אם  כי  יתפלל.  כך  אחר  ורק  הרבה,  טובות  עמו 
עמו  עשה  לא  ה'  כאילו  לֵהראות  יכול  תחילה,  להודות  מבלי  עמו ומבקש  עשה  לא  ה'  כאילו  לֵהראות  יכול  תחילה,  להודות  מבלי  ומבקש 
יתברך.  ממנו  ודרישות  בתביעות  בא  ורק  חסדים,  ושום  טובות  יתברך. שום  ממנו  ודרישות  בתביעות  בא  ורק  חסדים,  ושום  טובות  שום 
החסדים  כל  על  הטוב  לה'  ולהודות  לשבח  קודם  האדם  צריך  החסדים לכן  כל  על  הטוב  לה'  ולהודות  לשבח  קודם  האדם  צריך  לכן 
שעשה עמו, ורק אחר כך יתפלל ויבקש על צרכיו, וזוהי הדרך הראויה שעשה עמו, ורק אחר כך יתפלל ויבקש על צרכיו, וזוהי הדרך הראויה 

לתפילה, וזו גם סגולה נפלאה שתתקבל תפילתו כאמור.לתפילה, וזו גם סגולה נפלאה שתתקבל תפילתו כאמור.

הזכירה בחסדי השי"ת ותועלתההזכירה בחסדי השי"ת ותועלתה
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הוי  משמרות  שלש  אומר  אליעזר  רבי  תניא  הוי   משמרות  שלש  אומר  אליעזר  רבי  תניא  א. א.  
הקב"ה  יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הקב"ה הלילה,  יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה, 
וממעון  ישאג  ממרום  ה'  שנאמר  כארי,  וממעון ושואג  ישאג  ממרום  ה'  שנאמר  כארי,  ושואג 
קדשו וגו', שאוג ישאג על נוהו, ואיתמר נמי אמר קדשו וגו', שאוג ישאג על נוהו, ואיתמר נמי אמר 
רב שמואל בר מרתא משמיה דרב שלש משמרות רב שמואל בר מרתא משמיה דרב שלש משמרות 
הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר הקב"ה אומר או הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר הקב"ה אומר או 
לבני שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את לבני שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את 

היכלי והגליתי לבין אומות העולם היכלי והגליתי לבין אומות העולם (ברכות ג).(ברכות ג).
ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  ודואג וראוי  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  וראוי  ב. ב. 
בית  חורבן  על  תחנונים  ולשפוך  שעה',  בית 'באותה  חורבן  על  תחנונים  ולשפוך  שעה',  'באותה 
לראש  בלילה  רוני  קומי  שנאמר  כמו  לראש המקדש,  בלילה  רוני  קומי  שנאמר  כמו  המקדש, 

האשמורות האשמורות (רא"ש סי' ב).(רא"ש סי' ב).
לשעות  יכוין  בוראו,  לפני  להתחנן  המשכים  לשעות   יכוין  בוראו,  לפני  להתחנן  המשכים  ג.ג. 
הלילה,  בשליש  שהן  המשמרות,  הלילה, שמשתנות  בשליש  שהן  המשמרות,  שמשתנות 
הלילה,  ולסוף  הלילה,  שלישי  שני  הלילה, ולסוף  ולסוף  הלילה,  שלישי  שני  ולסוף 
החורבן  על  השעות  באותן  שיתפלל  החורבן שהתפילה  על  השעות  באותן  שיתפלל  שהתפילה 

ועל הגלות, רצויה ועל הגלות, רצויה (ס"ב).(ס"ב).
קימת  מעלת  בגודל  מאוד  האריכו  המקובלים  קימת   מעלת  בגודל  מאוד  האריכו  המקובלים  ד.ד. 
סדר  בסידורים  נדפס  וכבר  היא  רבה  כי  סדר חצות  בסידורים  נדפס  וכבר  היא  רבה  כי  חצות 
להתאונן  והעת  ז"ל,  האר"י  כתבי  ע"פ  להתאונן ההנהגה  והעת  ז"ל,  האר"י  כתבי  ע"פ  ההנהגה 
מעט,  חצות  קודם  שיהיה  יותר  נכון  החורבן  מעט, על  חצות  קודם  שיהיה  יותר  נכון  החורבן  על 
התיקון  ואחר  בתורה,  יעסוק  ואילך  התיקון ומחצות  ואחר  בתורה,  יעסוק  ואילך  ומחצות 
שיעור משניות קודם לכל דבר, ואם זכה לחכמת שיעור משניות קודם לכל דבר, ואם זכה לחכמת 

האמת עת ההיא מסוגלת מאוד האמת עת ההיא מסוגלת מאוד (מ"ב סק"ט).(מ"ב סק"ט).
על  ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  ראוי  על   ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  ראוי  ה.ה. 
יהיה  והתפלה  התורה  אבל  המקדש,  בית  יהיה חורבן  והתפלה  התורה  אבל  המקדש,  בית  חורבן 

בשמחה בשמחה (ס"ג מ"ב סק"י). (ס"ג מ"ב סק"י). 
ו. ו. ועל פי הזהר והמקובלים הוא חיוב, ואין מקום ועל פי הזהר והמקובלים הוא חיוב, ואין מקום 

לחלק בין ת"ח לשאר העם (טיב ההלכה).(טיב ההלכה).

סק"א)  תקפ"א  סק"א) (סי'  תקפ"א  (סי'  הש"ת  דברי  לציין  הש"ת ומהראוי  דברי  לציין  ומהראוי  ז. ז. 
שהציבור  בעת  שקם  דמי  הברכ"י,  בשם  שהציבור שהביא  בעת  שקם  דמי  הברכ"י,  בשם  שהביא 
חצות,  תקון  לבטל  צריך  ויהיה  סליחות,  חצות, אומרים  תקון  לבטל  צריך  ויהיה  סליחות,  אומרים 
שהוא  האריז"ל,  כסדר  חצות  תקון  שיאמר  שהוא טוב  האריז"ל,  כסדר  חצות  תקון  שיאמר  טוב 
דבריו  והובא  עכ"ד,  מהסליחות  יותר  גדול  דבריו עיקר  והובא  עכ"ד,  מהסליחות  יותר  גדול  עיקר 
להלכה גם בספר בא"ח ובכה"ח, ועיין בספר שו"ת להלכה גם בספר בא"ח ובכה"ח, ועיין בספר שו"ת 
למה  למה שנשאל  שנשאל  זצ"ל)  זונפלד  הגרי"ח  זצ"ל) (למרן  זונפלד  הגרי"ח  (למרן  חיים  חיים שלמת  שלמת 
אין המנהג כן, וז"ל, ענין חצות הוא מכלל הדברים אין המנהג כן, וז"ל, ענין חצות הוא מכלל הדברים 
יאמר  בזה,  לצאת  ירצה  אם  שיעור,  להם  יאמר שאין  בזה,  לצאת  ירצה  אם  שיעור,  להם  שאין 
וכי  לאסף,  מזמור  ועוד  בבל,  נהרות  על  וכי מזמור  לאסף,  מזמור  ועוד  בבל,  נהרות  על  מזמור 
גלות  על  התעוררות  הרבה  בהסליחות  נמצא  גלות לא  על  התעוררות  הרבה  בהסליחות  נמצא  לא 
השכינה והצדיקים, ובלבד שיכוין לבו לשמים, לא השכינה והצדיקים, ובלבד שיכוין לבו לשמים, לא 

יחסר לו שום דבר עכ"ל יחסר לו שום דבר עכ"ל (שם).(שם).
ח.ח. ומלפנים היו הרבה שעסקו בעבודה זו, לאוקמי  ומלפנים היו הרבה שעסקו בעבודה זו, לאוקמי 
שכינתה מעפרא, ולומר תקון חצות, והיום מחמת שכינתה מעפרא, ולומר תקון חצות, והיום מחמת 
חולשת הדורות כמעט שנשכח עבודה זו, ועל זה חולשת הדורות כמעט שנשכח עבודה זו, ועל זה 
בבית בבית  ז"ל)  האלשיך  של  (פיוט  ז"ל)   האלשיך  של  (פיוט  הקדושה  השכינה  הקדושהצועק  השכינה  צועק 
לב,  על  שם  איש  אין  שערוריה,  ראיתי  לב, ישראל  על  שם  איש  אין  שערוריה,  ראיתי  ישראל 
הדחויה  כגדר  נטוי,  כקיר  כעוטיה,  אהיה  הדחויה שלמה  כגדר  נטוי,  כקיר  כעוטיה,  אהיה  שלמה 
עכ"פ  צריך  ה'  ומבקש  דורש  כל  בודאי  ולכן  עכ"פ וכו',  צריך  ה'  ומבקש  דורש  כל  בודאי  ולכן  וכו', 
מדי פעם לומר תקון חצות, וכן אנשים שהם בין מדי פעם לומר תקון חצות, וכן אנשים שהם בין 
כך ערים בשעת חצות, או שקמים באמצע הלילה כך ערים בשעת חצות, או שקמים באמצע הלילה 
להם  דיש  להם   דיש  וכד']  בוכים  שהילדים  [כגון  וכד']  בוכים  שהילדים  [כגון  סיבה,  איזה  סיבה,בגלל  איזה  בגלל 
נהרות  על  קאפיט"ל  עכ"פ  או  חצות,  תקון  נהרות לומר  על  קאפיט"ל  עכ"פ  או  חצות,  תקון  לומר 
זונפלד,  הגרי"ח  מדברי  לעיל  שהבאנו  וכמו  זונפלד, בבל,  הגרי"ח  מדברי  לעיל  שהבאנו  וכמו  בבל, 
קאפיט"ל  ובאמירת  שיעור,  לו  אין  חצות  קאפיט"ל שתקון  ובאמירת  שיעור,  לו  אין  חצות  שתקון 

אחד, הרי כבר משתתף בצער השכינה כ"י אחד, הרי כבר משתתף בצער השכינה כ"י (שם).(שם).
ממש  הלילה  באמצעות  תמיד  הוא  חצות  זמן  ממש   הלילה  באמצעות  תמיד  הוא  חצות  זמן  ט.ט. 
בכל מקום, ואפילו בלילות הארוכות או הקצרות, 

והיא י"ב שעות אחר חצי היום והיא י"ב שעות אחר חצי היום (מ"ב סק"ט).(מ"ב סק"ט).
בראש  יקום  בחצות,  לקום  יכול  אינו  אם  בראש   יקום  בחצות,  לקום  יכול  אינו  אם  י.י. 

האשמורה השלישית האשמורה השלישית (שו"ע הרב מהדו"ת ס"ג)(שו"ע הרב מהדו"ת ס"ג).
יא. יא. אף מי שלא נתעורר בנקודות חצות, אלא אחר אף מי שלא נתעורר בנקודות חצות, אלא אחר 
שעה או ב' שעות, צריך לקום באותה שעה, ולא שעה או ב' שעות, צריך לקום באותה שעה, ולא 
יאמר כיוון שלא נתעורר בנקודת חצות ישאר ישן, יאמר כיוון שלא נתעורר בנקודת חצות ישאר ישן, 
אלא כל מה שמקדים בקימה מן השינה עדין טפי, אלא כל מה שמקדים בקימה מן השינה עדין טפי, 
ואם גם זאת אינו יכול, לפחות ישתדל לקום קודם ואם גם זאת אינו יכול, לפחות ישתדל לקום קודם 
עלות השחר כדי שיכול לומר תיקון חצות ולחבר עלות השחר כדי שיכול לומר תיקון חצות ולחבר 

לילה ויום בתורה לילה ויום בתורה (כה"ח סק"ח)(כה"ח סק"ח).
יש  השחר,  עמוד  שעלה  אף  הדחק  יש בשעת  השחר,  עמוד  שעלה  אף  הדחק  בשעת  יב. יב. 

קצת מציאות לתיקון קצת מציאות לתיקון (שע"ת סק"ו בשם הרמ"ז)(שע"ת סק"ו בשם הרמ"ז).
יג. יג. והנה הגם שהזמן המובחר הוא בחצות האמיתי והנה הגם שהזמן המובחר הוא בחצות האמיתי 
תחילת  אלא  לעכב,  זה  אין  כן  פי  על  אף  תחילת דוקא,  אלא  לעכב,  זה  אין  כן  פי  על  אף  דוקא, 
כמ"ש  התיכונה,  האשמורה  מתחילת  היא  כמ"ש זמנה  התיכונה,  האשמורה  מתחילת  היא  זמנה 
חצות  לפני  שעות  שתי  שהן  ויקהל,  פ'  חצות בזוהר  לפני  שעות  שתי  שהן  ויקהל,  פ'  בזוהר 
האמיתי בקיץ ובחורף, וסוף זמנה נמשך עד אור האמיתי בקיץ ובחורף, וסוף זמנה נמשך עד אור 
היום למי שלא היה יכול להקדים כמ"ש בפרי עץ היום למי שלא היה יכול להקדים כמ"ש בפרי עץ 
חיים, ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת חז"ל חיים, ולשומעים יונעם ותבא עליהם ברכת חז"ל 
שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה 
כל  בה  וגילו  ירושלים  את  שמחו  דכתיב  כל לעתיד  בה  וגילו  ירושלים  את  שמחו  דכתיב  לעתיד 
אמן  רצון  יהי  כן  וגו',  משוש  אתה  שישו  אמן אוהביה  רצון  יהי  כן  וגו',  משוש  אתה  שישו  אוהביה 

(שו"ע הרב פסקי הסידור).(שו"ע הרב פסקי הסידור).

היינו  קומי,  עד  משכבי  קיבלו  היינו האחרונים  קומי,  עד  משכבי  קיבלו  האחרונים  יד. יד. 
באב  תשעה  עד  שכבי,  שאומרים  באב משבועות  תשעה  עד  שכבי,  שאומרים  משבועות 
שאומרים קומי א"צ לקום בלילה, וי"א מט"ו באב שאומרים קומי א"צ לקום בלילה, וי"א מט"ו באב 
עד ט"ו באייר יקום, והנוהגים ע"פ קבלה סוברים עד ט"ו באייר יקום, והנוהגים ע"פ קבלה סוברים 

שצריך לקום תמיד שצריך לקום תמיד (מ"ב סק"ט).(מ"ב סק"ט).
טו. טו. בסוף הלילה יבקש צרכיו בסוף הלילה יבקש צרכיו (מ"ב סק"ט).(מ"ב סק"ט).

להנץ  קרוב  עד  התיקון  לומר  נתאחר  אם  להנץ   קרוב  עד  התיקון  לומר  נתאחר  אם  טז.טז. 
(מ"ב (מ"ב  הקינות  וידלג  לבד  המזמורים  יאמר  הקינות החמה,  וידלג  לבד  המזמורים  יאמר  החמה, 

סק"ט).סק"ט).

חצות  תיקון  לומר  יחד  שנתחברו  חבורה  חצות   תיקון  לומר  יחד  שנתחברו  חבורה  יז.יז. 
הדרת  עם  ברוב  ואדרבה  למנעם,  אין  הדרת בציבור,  עם  ברוב  ואדרבה  למנעם,  אין  בציבור, 
בבהכ"נ  התיקון  את  שיאמרו  יותר  וטוב  בבהכ"נ מלך.  התיקון  את  שיאמרו  יותר  וטוב  מלך. 
משיאמרוהו בחדר הסמוך לו, דבהכ"נ קדיש טפי, משיאמרוהו בחדר הסמוך לו, דבהכ"נ קדיש טפי, 
(מ"ב  (מ"ב   הכנסת  בבית  הראשונים  מעשרה  שיהיו  הכנסתוגם  בבית  הראשונים  מעשרה  שיהיו  וגם 

סק"ט).סק"ט).

מאוד  להזהר  ביחוד  צריכים  בלילה  הניעורים  מאוד   להזהר  ביחוד  צריכים  בלילה  הניעורים  יח.יח. 
מאוד משיחת חוליןמאוד משיחת חולין (מ"ב סק"ט). (מ"ב סק"ט).

שלימה  באמונה  מאמין  אני  יאמר,  אח"כ  שלימה   באמונה  מאמין  אני  יאמר,  אח"כ  יט.יט. 
בנחמת ציון, אלוקינו ברחמיו ינחמנו ויחדש עלינו בנחמת ציון, אלוקינו ברחמיו ינחמנו ויחדש עלינו 

מלכותו מהרה מלכותו מהרה (ברכ"י ס"ח).(ברכ"י ס"ח).
נהרות  על  יאמר  סעודה  בכל  השל"ה,  כתב  נהרות   על  יאמר  סעודה  בכל  השל"ה,  כתב  כ.כ. 
בבל, ובשבת וכן בימים שאין אומרים בהם תחנון, בבל, ובשבת וכן בימים שאין אומרים בהם תחנון, 
שידע  והעיקר  וגו',  ה'  בשוב  המעלות  שיר  שידע יאמר  והעיקר  וגו',  ה'  בשוב  המעלות  שיר  יאמר 
(מ"ב  (מ"ב   הדברים  הן  הלב  כונת  אחר  כי  קאמר,  הדבריםמה  הן  הלב  כונת  אחר  כי  קאמר,  מה 

סקי"א).סקי"א).

הנביא  אליהו  מאמר  מלהביא  אמנע  ולא  הנביא   אליהו  מאמר  מלהביא  אמנע  ולא  כא.כא. 
חכם  כל  אמרו  וז"ל,  חכם ,  כל  אמרו  וז"ל,  פ"ד),  אליהו  דבי  פ"ד)(תנא  אליהו  דבי  (תנא  לטוב  לטוב זכור  זכור 
ומתאנח  לאמיתו,  תורה  דבר  בו  שיש  ומתאנח מישראל  לאמיתו,  תורה  דבר  בו  שיש  מישראל 
ישראל  של  כבודן  ועל  הקב"ה,  של  כבודו  ישראל על  של  כבודן  ועל  הקב"ה,  של  כבודו  על 
שנתמעט, כל ימיו, ומתאוה ומצר לכבוד ירושלים שנתמעט, כל ימיו, ומתאוה ומצר לכבוד ירושלים 
בקרוב  שתצמח  ולישועה  המקדש,  בית  בקרוב ולכבוד  שתצמח  ולישועה  המקדש,  בית  ולכבוד 
ולכנוס הגליות, זוכה לרוח הקדש בדבריו, והובא ולכנוס הגליות, זוכה לרוח הקדש בדבריו, והובא 
בשינוי  וע"ע  בשינוי עי"ש,  וע"ע  עי"ש,  (פי"ט) (פי"ט)  ישרים  במסילת  ישרים דבריו  במסילת  דבריו 
הדאגה), ,  הדאגה)(שער  (שער  צדיקים  אורחות  בספר  קצת,  צדיקים לשון  אורחות  בספר  קצת,  לשון 

והדברים נוראים למתבונן בהם והדברים נוראים למתבונן בהם (טיב ההלכה).(טיב ההלכה).

'כל ‰ע˙ים ˘וים לטוב‰'
בין הזמנים בכלל, ובתקופת הקיץ בפרט, הוא זמן המועד לפורענות, בין הזמנים בכלל, ובתקופת הקיץ בפרט, הוא זמן המועד לפורענות, 
מכל  לנו  אורבים  ומכשולים  מהמורות  כאחד,  וגשמית  מכל רוחנית  לנו  אורבים  ומכשולים  מהמורות  כאחד,  וגשמית  רוחנית 
פינה ומאחורי כל עיקול, המנהג הזה - משום מה - נכפה על חלק פינה ומאחורי כל עיקול, המנהג הזה - משום מה - נכפה על חלק 
מהציבור, בעוד שאין הם מודעים כל צרכם לסכנות הרבות הטמונים מהציבור, בעוד שאין הם מודעים כל צרכם לסכנות הרבות הטמונים 
המקדש  בית  שריפת  של  האש  שאולי  לחשוב  שייתכן  עד  המקדש בה,  בית  שריפת  של  האש  שאולי  לחשוב  שייתכן  עד  בה, 
המשיכה לבעור עד ראש חודש אלול, ולזכר אותו חורבן קבעו את המשיכה לבעור עד ראש חודש אלול, ולזכר אותו חורבן קבעו את 
בין הזמנים... ישנם כאלו אשר נכנסים להרגשה של שחרור וחופש, בין הזמנים... ישנם כאלו אשר נכנסים להרגשה של שחרור וחופש, 
ומרשים לעצמם להקל בדברים שבכל ימות השנה לא היו מעלים ומרשים לעצמם להקל בדברים שבכל ימות השנה לא היו מעלים 
כלל על קצה מחשבתם, זהירות מרובה נדרשת בכדי לצלוח בשלום כלל על קצה מחשבתם, זהירות מרובה נדרשת בכדי לצלוח בשלום 
את ימים אלו ללא פגע ומכשול. שומה עלינו לציין, שברוך ה' ישנו את ימים אלו ללא פגע ומכשול. שומה עלינו לציין, שברוך ה' ישנו 
ואצלם  הקדומה,  המסורת  על  ששומרים  מאד  רחב  ציבור  ואצלם עדיין  הקדומה,  המסורת  על  ששומרים  מאד  רחב  ציבור  עדיין 
"השם בין הזמנים לא ייזכר ולא ייפקד כלל, רק כל העתים שווים "השם בין הזמנים לא ייזכר ולא ייפקד כלל, רק כל העתים שווים 

לטובה" לטובה" (לשון השלה"ק מס' שבועות - פרק נר מצוה).(לשון השלה"ק מס' שבועות - פרק נר מצוה).

בבין ‰זמנים יי˙כן ל‰˙עלו˙ יו˙ר מ‡מˆע ‰זמןבבין ‰זמנים יי˙כן ל‰˙עלו˙ יו˙ר מ‡מˆע ‰זמן
אך היות ובין הזמנים הוא מציאות קיימת אצל חלק ניכר בינינו, הרי אך היות ובין הזמנים הוא מציאות קיימת אצל חלק ניכר בינינו, הרי 
שמוכרחים אנו לראות כיצד להפיק את התועלת המרבית מתקופה שמוכרחים אנו לראות כיצד להפיק את התועלת המרבית מתקופה 
שההתעלות  שאמר  זי"ע  מסטרעטין  הרה"ק  של  משמו  מובא  שההתעלות זו.  שאמר  זי"ע  מסטרעטין  הרה"ק  של  משמו  מובא  זו. 
משאר  ביותר  נעלה  באופן  היו  הזמנים  בין  בימי  שרכש  משאר והקניינים  ביותר  נעלה  באופן  היו  הזמנים  בין  בימי  שרכש  והקניינים 
ימות השנה. ההסבר לכך פשוט למאוד, מדוע, כי במשך הזמן יושב ימות השנה. ההסבר לכך פשוט למאוד, מדוע, כי במשך הזמן יושב 
כל אחד ולומד בהתמדה ובחשקות, אך אין הדבר מעיד לגמרי על כל אחד ולומד בהתמדה ובחשקות, אך אין הדבר מעיד לגמרי על 
את  אחד  לכל  ישנו  הזמן  באמצע  כי  הלומד,  של  והמהות  את הטיב  אחד  לכל  ישנו  הזמן  באמצע  כי  הלומד,  של  והמהות  הטיב 
המסגרת שלו המחייבת אותו ללמוד, ואם לאו הוא חורג מהמקובל, המסגרת שלו המחייבת אותו ללמוד, ואם לאו הוא חורג מהמקובל, 
אבל בבין הזמנים אין מי שיעמוד עליו בשבט חובלים ולעקוב אחריו אבל בבין הזמנים אין מי שיעמוד עליו בשבט חובלים ולעקוב אחריו 
משקיע  הוא  אם  ושעל  צעד  כל  משקיע על  הוא  אם  ושעל  צעד  כל  על 
דווקא  לכן  לתורה,  עתותיו  דווקא את  לכן  לתורה,  עתותיו  את 

בעת הזאת מתגלית פנימיותו ומהותו, האם העמל שהשקיע כל 
הזמן נתנה את בו אותותיה ונפשו חשקה בתורה, או האם ברגע 
מלהתייגע  וחופשי  משוחרר  מרגיש  הריהו  הרצועה  שהותרה 
על  עדים  כאלף  מעידים  אלו  בימים  שהנהגתו  הרי  ה',  בתורת 
מהותו הפנימית, ונותנים לו השגה על דרגתו האישית בתורה 

ובירא"ש, ונותנים לו הכח והעוז להתעלות מעלה מעלה.ובירא"ש, ונותנים לו הכח והעוז להתעלות מעלה מעלה.

‰מ˙יי‚ע ב˙למו„ו ˙ור˙ו ˘וו‰ יו˙ר‰מ˙יי‚ע ב˙למו„ו ˙ור˙ו ˘וו‰ יו˙ר
מסופר על תלמיד בישיבתו של מרן רבן של ישראל ה'חפץ חיים' מסופר על תלמיד בישיבתו של מרן רבן של ישראל ה'חפץ חיים' 
זצוק"ל, שהיה יושב ולומד אך לא היה ברוך הכישרונות, כעבור זמן זצוק"ל, שהיה יושב ולומד אך לא היה ברוך הכישרונות, כעבור זמן 
הכול  שסך  לראות  נוכח  ולדאבונו  הספקו,  את  לעצמו  סיכם  הכול שלם  שסך  לראות  נוכח  ולדאבונו  הספקו,  את  לעצמו  סיכם  שלם 
הספיק ארבע דפים בלבד בסדר בקיאות, צערו היה רב מאד בהיות הספיק ארבע דפים בלבד בסדר בקיאות, צערו היה רב מאד בהיות 
שנפשו חשקה בתורה, אבל לפי מצבו הבין שלאחר נישואיו לא יוכל שנפשו חשקה בתורה, אבל לפי מצבו הבין שלאחר נישואיו לא יוכל 
לצאת  שעליו  החליט  כן  על  והעבודה,  התורה  על  לשבת  לצאת להמשיך  שעליו  החליט  כן  על  והעבודה,  התורה  על  לשבת  להמשיך 
ללמוד מקצוע ממנו יוכל להתפרנס ברבות הימים ולגדל בית נאמן ללמוד מקצוע ממנו יוכל להתפרנס ברבות הימים ולגדל בית נאמן 
לה'. וזאת עלינו לדעת שבאותם ימים עדיין לא היה ידוע על המושג לה'. וזאת עלינו לדעת שבאותם ימים עדיין לא היה ידוע על המושג 
כוללים, בחור חריף שעשה חיל בלימודיו, היה נלקח אחר כבוד לחתן כוללים, בחור חריף שעשה חיל בלימודיו, היה נלקח אחר כבוד לחתן 
היה  כך  'קעסט',  ע"י  בחתנו  ותומך  מחזיק  שהיה  בעמיו  בעל  היה אצל  כך  'קעסט',  ע"י  בחתנו  ותומך  מחזיק  שהיה  בעמיו  בעל  אצל 
יכול להמשיך לשבת על התורה בהשקט ללא שהעול הגשמי יכביד יכול להמשיך לשבת על התורה בהשקט ללא שהעול הגשמי יכביד 
עליו, אך כאמור הבחור דנן לא ענה על דרישות אלו ממילא הסיק עליו, אך כאמור הבחור דנן לא ענה על דרישות אלו ממילא הסיק 

שעליו להתחיל כעת לדאוג לפרנסתו.שעליו להתחיל כעת לדאוג לפרנסתו.
אבל כמובן שלא התכוון כלל לעשות צעד משמעותי מבלי לשאול אבל כמובן שלא התכוון כלל לעשות צעד משמעותי מבלי לשאול 
הבחור  נכנס  חיים',  ה'חפץ  רבינו   - מאחיו  הגדול  הכהן  רבו  פי  הבחור את  נכנס  חיים',  ה'חפץ  רבינו   - מאחיו  הגדול  הכהן  רבו  פי  את 
היו  בשמיעתו,  התקשה  ימיו  בסוף  חיים  שהחפץ  ולפי  היו למעונו,  בשמיעתו,  התקשה  ימיו  בסוף  חיים  שהחפץ  ולפי  למעונו, 
צריכים להשמיע לאזנו בקול רם, שטח איפוא הבחור את שאלתו, צריכים להשמיע לאזנו בקול רם, שטח איפוא הבחור את שאלתו, 
שהיות ובמשך זמן שלם הספיק רק ארבעה דפים, הרי שאין מקומו שהיות ובמשך זמן שלם הספיק רק ארבעה דפים, הרי שאין מקומו 
בישיבה וברצונו לצאת לחפש פרנסה, אך לגודל תדהמתו הזדעק בישיבה וברצונו לצאת לחפש פרנסה, אך לגודל תדהמתו הזדעק 
ה'חפץ חיים' ואמר, "מה?! בחור שלמד ארבע מאות דפי גמרא?! ה'חפץ חיים' ואמר, "מה?! בחור שלמד ארבע מאות דפי גמרא?! 
וכי יש עוד בחור שלמד כה הרבה?" הלה הבין מיד שטעות נפלה וכי יש עוד בחור שלמד כה הרבה?" הלה הבין מיד שטעות נפלה 
כאן, ה'חפץ חיים' כנראה לא שמע היטב והחליף בין ארבעה דפים כאן, ה'חפץ חיים' כנראה לא שמע היטב והחליף בין ארבעה דפים 
לארבע מאות דפים, חזר הבחור והדגיש שלמד ארבעה דפים בלבד, לארבע מאות דפים, חזר הבחור והדגיש שלמד ארבעה דפים בלבד, 
הקולות  דפים?!",  מאות  ארבע  "מה  חיים,  החפץ  זעק  שוב  הקולות אך  דפים?!",  מאות  ארבע  "מה  חיים,  החפץ  זעק  שוב  אך 

חששו  הבית  שאנשי  עד  החוץ  עד  נשמעו  חיים'  ה'חפץ  חששו שהרעים  הבית  שאנשי  עד  החוץ  עד  נשמעו  חיים'  ה'חפץ  שהרעים 
שדבר מה אירע לרבינו, מיד נכנסו בבהלה לחדרו, כשניסה הבחור שדבר מה אירע לרבינו, מיד נכנסו בבהלה לחדרו, כשניסה הבחור 
להבהיר שוב את שאלתו פתח ה'חפץ חיים' והסביר בנועם: "כתוב להבהיר שוב את שאלתו פתח ה'חפץ חיים' והסביר בנועם: "כתוב 
באבות דר' נתן באבות דר' נתן (פרק ג' משנה ו')(פרק ג' משנה ו'), שהקב"ה מונה דף שנלמד בצער פי , שהקב"ה מונה דף שנלמד בצער פי 
אותו  של  דפיו  שארבע  זה  חשבון  לפי  נמצא  בצער,  משלא  אותו מאה  של  דפיו  שארבע  זה  חשבון  לפי  נמצא  בצער,  משלא  מאה 

בחור שנלמדו בצער חשובים כארבע מאות דפים".בחור שנלמדו בצער חשובים כארבע מאות דפים".

לימו„ בבין ‰זמנים ח˘וב ערכ‰ יו˙ר מ‡מˆע ‰זמןלימו„ בבין ‰זמנים ח˘וב ערכ‰ יו˙ר מ‡מˆע ‰זמן
זהו מוסר השכל גדול בשבילנו, לעתים ישנם ב' בחורים היושבים זהו מוסר השכל גדול בשבילנו, לעתים ישנם ב' בחורים היושבים 
ולומדים זה לצד זה, האחד מבין ומתענג בלימודו, אך השני מתקשה ולומדים זה לצד זה, האחד מבין ומתענג בלימודו, אך השני מתקשה 
הסדר,  מסתיים  מתי  לראות  השעון  על  העת  כל  ומביט  הסדר, בלימודו  מסתיים  מתי  לראות  השעון  על  העת  כל  ומביט  בלימודו 
מי  תורת  של  ערכה  את  כלל  יודעים  אנו  אין  בשמים  למעלה  מי אבל  תורת  של  ערכה  את  כלל  יודעים  אנו  אין  בשמים  למעלה  אבל 
מחשיבים יותר, ייתכן שלזה המצטער בלימודו מחשבים כל שעת מחשיבים יותר, ייתכן שלזה המצטער בלימודו מחשבים כל שעת 
למען  עוניתי  כי  לי  'טוב  המלך  דוד  כמאמר  שעות,  כמאה  למען לימוד  עוניתי  כי  לי  'טוב  המלך  דוד  כמאמר  שעות,  כמאה  לימוד 
בבין  יותר.  שווה  בייסורים  תורה  כי  בבין ,  יותר.  שווה  בייסורים  תורה  כי  עא),  קיט,  עא)(תהלים  קיט,  (תהלים  חוקיך'  חוקיך' אלמד  אלמד 
מתנתק  במאמץ  והוא  בו,  חוגגת  ההפקרות  הרגשת  אשר  מתנתק הזמנים,  במאמץ  והוא  בו,  חוגגת  ההפקרות  הרגשת  אשר  הזמנים, 
טבין  שעות  כמאה  לו  נחשבת  אחת  ששעה  הרי  ללמוד,  טבין ומתיישב  שעות  כמאה  לו  נחשבת  אחת  ששעה  הרי  ללמוד,  ומתיישב 

ותקילין, היש לך "ביזנעס" גדול מזה?!ותקילין, היש לך "ביזנעס" גדול מזה?!
י˜פי„ ביו˙ר על ס„ר יומו ˘ל‡ יפסי„ זמני ‰יוםי˜פי„ ביו˙ר על ס„ר יומו ˘ל‡ יפסי„ זמני ‰יום

נקודה חשובה ומהותית ביותר הוא ההקפדה על סדר היום, לדעת נקודה חשובה ומהותית ביותר הוא ההקפדה על סדר היום, לדעת 
בשעה  לישון  ששוכב  מי  כי  האתמול,  בליל  מתחיל  היום  בשעה שסדר  לישון  ששוכב  מי  כי  האתמול,  בליל  מתחיל  היום  שסדר 
מאוחר  יקום  שלמחרת  יודע  הוא  ממש,  מופקר  הריהו  מאוחר מאוחרת,  יקום  שלמחרת  יודע  הוא  ממש,  מופקר  הריהו  מאוחרת, 
לזה.  ליבו  שת  לא  זאת  ובכל  ותפלה  קריא"ש  זמן  את  לזה. ויפסיד  ליבו  שת  לא  זאת  ובכל  ותפלה  קריא"ש  זמן  את  ויפסיד 
מספרים על כ"ק מרן ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל שהשתתף פעם מספרים על כ"ק מרן ה'בית ישראל' מגור זצוק"ל שהשתתף פעם 
באיזה אסיפה חשובה שהתקיימה בשעות הערב, באמצע הכינוס - באיזה אסיפה חשובה שהתקיימה בשעות הערב, באמצע הכינוס - 
ללא הודעה מוקדמת – התרומם הבית ישראל ממקום מושבו ופנה ללא הודעה מוקדמת – התרומם הבית ישראל ממקום מושבו ופנה 
לעבר היציאה כדי לעזוב את המקום, אחד הנוכחים פנה אליו: "רבי, לעבר היציאה כדי לעזוב את המקום, אחד הנוכחים פנה אליו: "רבי, 
הבית  לו  החזיר  הרבי?"  הולך  ומדוע  האסיפה,  הסתיימה  לא  הבית עדיין  לו  החזיר  הרבי?"  הולך  ומדוע  האסיפה,  הסתיימה  לא  עדיין 
ישראל עם שאלה: "מתי מקיץ מר משנתו בבוקר?" ענה לו שבשעה ישראל עם שאלה: "מתי מקיץ מר משנתו בבוקר?" ענה לו שבשעה 
שבע וחצי, אמר לו הבית ישראל: "ואני בשעה שתיים ורבע, לילה שבע וחצי, אמר לו הבית ישראל: "ואני בשעה שתיים ורבע, לילה 
טוב!" ופנה והלך לו. בן אדם צריך לדעת שיש לו סדר, והוא חייב טוב!" ופנה והלך לו. בן אדם צריך לדעת שיש לו סדר, והוא חייב 

לעמוד על המשמר, כי אם לאו כל מהלך יומו משתבש.לעמוד על המשמר, כי אם לאו כל מהלך יומו משתבש.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ס‚ול˙ י˜ר ערך ח˘יבו˙ ‡י˘ י˘ר‡ל!
בספר הקדוש תולדות אדםתולדות אדם (ריש הפרשה) פירש, וזל"ק: 
"יש לדקדק, דמתחילה כתיב 'מצוך' לשון יחיד, ואחר 
'תשמרון' שהוא לשון רבים, וכבר הקשו כן  כך כתיב 

המפרשים".
"ונראה לפרש, דהנה איתא בגמראבגמרא (כריתות ו:) שצריכים 
אנו לצרף באגודת תעניתנו את פושעי ישראל, שיהיו 
הקטורת,  סממני  לזה  והסימן  עמנו.  אחת  באגודה 
הוא,  בזה  והטעם  עמהם.  בצירוף  החלבנה  שהיה 
ואחד  אחד  בכל  שיש  הפנימית  ואחד שהנקודה  אחד  בכל  שיש  הפנימית  שהנקודה  מחמת 
(סנהדרין  חז"ל  כמאמר  מאד,  מאד  יקר  הוא  מאדמישראל,  מאד  יקר  הוא  מישראל, 
מג.): 'אף על פי שחטא ישראל הוא'. והנכבדות הזאת והנכבדות הזאת 

של  מלכו  ואוצר  מסגולת  נחצב  ששרשם  מפני  של הוא,  מלכו  ואוצר  מסגולת  נחצב  ששרשם  מפני  הוא, 
'והייתם  ה)  יט,  (שמות  הקדושה  בתורתינו  כאמור  עולם,עולם, 
לי סגולה מכל העמים'. ואין שום מלאך ושרף יודעים ואין שום מלאך ושרף יודעים 
מהות ערכם ואהבתם בעיני המקוםמהות ערכם ואהבתם בעיני המקום, מחמת שהמחצב 
הוא  ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  מאוצר  שלהם 

וכו'". 
במדרשבמדרש  איתא  דהנה  הפסוק,  יבואר  זה  פי  "ועל 
(תנחומא ו) 'כל המצוה, אם התחלת במצוה גמור אותה'. 

לה  יהיה  עושה  שאדם  המצוה  היינו  'גמור',  והפירוש 
אי  זה  ודבר  כו'.  עולמות  הארבע  בכל  ומצב  מעמד 
עם  אחת  באגודה  שיהיה  ידי  על  רק  לעשות  אפשר 
בשלימות  להיות  המצוה  יכול  זה  ידי  ועל  ישראל,  כל 
וכו'. וזה שהתחיל בלשון יחיד 'מצוך', ואחר כך בלשון 
רבים 'תשמרון' כו', כי דבר זה אי אפשר להיות רק על 
ידי צירוף ואגודה יחד עם כלל ישראל" עכל"ק עי"ש.

במעשה  המדרשהמדרש  לפרש  אפשר  בקודש  דרכו  לפי 
המנורה (ב"ר וישלח ה, כב), וז"ל: "ראיתי והנה מנורת זהב 
מורה  המנורה   – ישראל".  כנסת  זה   – ב)  ד,  (זכריה  כולה 
חשיבותם,  יקר  וסגולת  ישראל  של  מעלתן  גודל  על 
כל פרט שבה מורה על מעלה נוספת בהם, וכל חלק 
עצם  אבל  בישראל.  שונות  מדרגות  כנגד  מכוון  בה 
בכנסת  שכן  כולה",  זהב  כולה""מנורת  זהב  "מנורת  היא  הרי  המנורה 
ישראל כל אחד ואחד בכל דרגה שהוא, הוא בבחינת 
מאוד  מאוד "יקר  "יקר  שבו  פנימית  ונקודה  ממש,  זהב'  'מקשה 
שבישראל,  והפשוטים  הפחותים  ואפילו  מאוד!"מאוד!". 
למטה  נמצאים  שהם  מנורה,  של  ב'ירכה'  המרומזים 
מרן מרן  מ"ש  ועיין  טהור.  זהב  בבחינת  הם  גם  בתחתית, 
ישראל  נשמות  שכל  (פסח)  הכוונות  בשער  ז"ל  הכוונותהאר"י  בשער  ז"ל  האר"י 
מתלכלך  הזהב  שלפעמים  אלא  'זהב',  בבחינת  הן 

וצריך לנקותו עי"ש.
[מתוך 'טיב הפרשה' פרשת בהעלותך]

• ~ • ~ •
ציינוירט  נטע  רבי  המפורסם  ציינוירט הרה"צ  נטע  רבי  המפורסם  הרה"צ  על  מסופר 
ת"ו,  מעלה  של  ירושלים  וצדיקי  הדעת  מנקיי  זצ"לזצ"ל, 
שמצאוהו פעם בהשכמת הבוקר אחר המקווה, ביום 
שלמחרת הבחירות בארצות הברית, כשהוא מסתובב 
שנערכו  הבחירות  בתוצאות  ומתעניין  הבריות  בין 

אמש באמריקה... 
והנה רואה הוא לפניו חבורת אנשים מתגודדים בפתח 
תוצאת  על  בהתעניינות  ומשוחחים  [קיפקע...],  המקוה 
ר'  לו  מתערב  האחוזים!  שבמאת  הסופית  הבחירות 
נטע בטבעיות ביניהם, כמי שהיה אחד מהם... ושואל: 
נו, ענדע וואס איז געבליבען? ווער איז פרעזידנעט?...נו, ענדע וואס איז געבליבען? ווער איז פרעזידנעט?... 

[נו, מה נשאר בסוף? מי הוא הנשיא הנבחר?]. 

עמהם  הצדיק  הזקן  את  לשתף  שמחו  החבר'ה 
הסופית  התוצאה  את  בנדיבות  לו  ודיווחו  לשיחתם, 
[לעצטע  מאמריקה,  ממש  עתה  זה  שהגיעה  והברורה, 

פרישע נייעס...]. 

רבי נטע נראה כמי שנהנה מן הידיעה המרעישה... – 
עתה שכבר יודע הוא בדיוק מי נבחר לנשיא אמריקה 

הגדולה, יכול הוא להמשיך לתפילת שחרית...
ביניהם  התפלאו  לדרכו,  נטע  ר'  שהמשיך  לאחר 
האנשים מאוד על המחזה, וכי גם הצדיק הזה מתעניין 
בחדשות? הכל סחו ותמהו בדבר, מה לו לר' נטע עם 
של  שכאלה,  פחותים  בדברים  התפילה  לפני  שחר 

תוצאת הבחירות לנשיאות ארצות הברית?
לברכות  נטע  רבי  כשניגש  כך,  אחר  רב  זמן  לא  ברם, 
בו  נתפסה  גוי",  עשני  "שלא  לברכת  בהגיעו  השחר, 
התלהבות גדולה, ואמר הברכה בהדגשה יתרה, ובכל 

לב זעק: שלא עשני גוי!שלא עשני גוי!
ישראל  איש  שמברך  הברכה  שזו  הסביר,  מכן  לאחר 
מכוונת  אינה  הרי  גוי",  עשני  "שלא  ב"ה,  הבורא  את 
רק שלא עשני כמו הגויים הנבזים והפחותים... כי אם 
הכי  שהיהודי  הקדושים,  בספרים  יסדו  כבר  כאשר 
והנה   – ביותר!  הטוב  הגוי  מן  ונעלה  טוב  יותר  גרוע 
בוודאי  הוא  הלא   – בעולם?  אחד  מספר  הגוי  הוא  מי 
עולם,  של  בכבודו  היושב  הברית'!  ארצות  'נשיא 
ומושל בממלכת האימפריה הגדולה ביותר בעולם! – 
לשם כך ביררתי בטרם ניגשתי לברכות השחר מי הוא 
אותו 'גוי' הנעלה ביותר בעולם, ועליו במיוחד כיוונתי 
בברכתי לפני ה' אלוקי, "שלא עשני גוי"! שאינני כמו 
מאד  מאד "יקר  "יקר  יהודי  איש  אם  כי  הפרזידנט...  גוי  אותו 
מאוד, ששורשו נחצב מסגולת אוצר מלכו של עולם, מאוד, ששורשו נחצב מסגולת אוצר מלכו של עולם, 

ואפילו מלאך ושרף אין יודעים מהות ערכו!".ואפילו מלאך ושרף אין יודעים מהות ערכו!".
• ~ • ~ •

כעין טיב זה המעשה, מסופר על הגה"ק מבארדיטשוב  הגה"ק מבארדיטשוב 
לפני  אחת  פעם  שבעומדו  ישראל,  של  סניגורן  ישראלזי"ע  של  סניגורן  זי"ע 
"שלא  ברכת  השמיט  השחר,  ברכות  ואמר  התיבה 

עשני גוי". 
כשהעירוהו על כך אמר, שבקומו כדרכו בחצות לילה, 
החל לתת ללבו מעלת ישראל וזכותם הגדולה לעמוד 
בלשון  עמו  ולדבר  לשוח  המלכים,  מלכי  מלך  לפני 
וכן  רעהו.  אל  איש  כדבר  לפניך",  אני  "מודה  לפניך"  אני  "מודה  נוכח: 
ואומר  העולם,  מלך  לפני  ישראל  איש  עומד  בברכות 
נפלאה  מעלה  היא  זו  ה'",  אתה  ה'","ברוך  אתה  "ברוך  נוכח:  בלשון 

"כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות וגו" "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות וגו" (דברים ח, א)(דברים ח, א)

'כי לא ידח ממנו נדח''כי לא ידח ממנו נדח'
בתינוק  שמדובר  כיון  תורה,  של  לאכסניה  מתאים  לא  אמנם  שלפנינו  בתינוק הסיפור  שמדובר  כיון  תורה,  של  לאכסניה  מתאים  לא  אמנם  שלפנינו  הסיפור 
שנשבה שעדיין מחלל שבת רח"ל, הקב"ה יחזירהו במהרה בתשובה שלמה בתוך שנשבה שעדיין מחלל שבת רח"ל, הקב"ה יחזירהו במהרה בתשובה שלמה בתוך 

שאר בני ישראל הטועים.שאר בני ישראל הטועים.
אך היות והמעשה ממחיש בצורה ברורה את הפסוק 'כי לא ידח ממנו נדח' וכל אך היות והמעשה ממחיש בצורה ברורה את הפסוק 'כי לא ידח ממנו נדח' וכל 
יהודי בכל מצב שהוא, אם רוצה להתחזק ברוחניות, הקב"ה מסייע בידו, ומסבב יהודי בכל מצב שהוא, אם רוצה להתחזק ברוחניות, הקב"ה מסייע בידו, ומסבב 
(בינתים)  בודדה  מצוה  אפילו  לקיים  יוכל  למען  פרטית  בהשגחה  ומלואו  (בינתים) עולם  בודדה  מצוה  אפילו  לקיים  יוכל  למען  פרטית  בהשגחה  ומלואו  עולם 

שהוא מחזיק בה.שהוא מחזיק בה.
מקבל  התורה  מקיום  רחוק  כך  כל  שנמצא  יהודי  ומה  וחומר,  קל  דברים  מקבל והרי  התורה  מקיום  רחוק  כך  כל  שנמצא  יהודי  ומה  וחומר,  קל  דברים  והרי 
במקום  תפילין  לו  מזמין  הקב"ה  ימים  ששבועים  כך  כל  מרובה  דשמיא  לו תפילין במקום סייעתא  כך ששבועים ימים הקב"ה מזמין  כל  סייעתא דשמיא מרובה 
נדח יום יום, בודאי שיהודי המקיים את התורה כראוי ומשתדל לשמור ולעשות נדח יום יום, בודאי שיהודי המקיים את התורה כראוי ומשתדל לשמור ולעשות 
ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, כראות הקב"ה את רצונו לעשות רצונך, ישפיע ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, כראות הקב"ה את רצונו לעשות רצונך, ישפיע 
עליו שפע של סייעתא דשמיא ויעזור לו להתחזק ולעלות מעלה מעלה בעבודת עליו שפע של סייעתא דשמיא ויעזור לו להתחזק ולעלות מעלה מעלה בעבודת 

ה' וקיום התורהה' וקיום התורה
וכך מספר הרב א.וכך מספר הרב א.

יצאנו קבוצה של מרצים וצוות הפקה לסבב הרצאות קירוב רחוקים בעולם ביניהם יצאנו קבוצה של מרצים וצוות הפקה לסבב הרצאות קירוב רחוקים בעולם ביניהם 
גם הרצאות ברומא.גם הרצאות ברומא.

אחת ההרצאות התבטלה והחליטו לקחת אותנו לטייל ברומא, עלינו על אוטובוס אחת ההרצאות התבטלה והחליטו לקחת אותנו לטייל ברומא, עלינו על אוטובוס 
ונתקענו בפקק של שעות ארוכות... אחרי שעות של פקקים בלתי צפויים הגענו ונתקענו בפקק של שעות ארוכות... אחרי שעות של פקקים בלתי צפויים הגענו 
סוף סוף בשעות אחר הצהריים לגטו היהודי של רומא ונכנסנו למסעדה הכשרה סוף סוף בשעות אחר הצהריים לגטו היהודי של רומא ונכנסנו למסעדה הכשרה 
יש  "תגיד  ושואל:  חבר  אלי  פונה  ידיים  נוטל  שאני  לפני  רגע  ליבינו,  את  יש לסעוד  "תגיד  ושואל:  חבר  אלי  פונה  ידיים  נוטל  שאני  לפני  רגע  ליבינו,  את  לסעוד 
לך אולי כאן אתך תפילין? יש כאן בחוץ בחור ישראלי שמחפש להניח תפילין."  לך אולי כאן אתך תפילין? יש כאן בחוץ בחור ישראלי שמחפש להניח תפילין."  

תיק  את  שלפתי  שלנו,  לאוטובוס  ורצתי  מידי  הנטלה  את  הנחתי  שתיכף  תיק כמובן  את  שלפתי  שלנו,  לאוטובוס  ורצתי  מידי  הנטלה  את  הנחתי  שתיכף  כמובן 
להניח  המחפש  הישראלי  את  למצוא  המסעדה  לחזית  חזרה  ומיהרתי  להניח התפילין  המחפש  הישראלי  את  למצוא  המסעדה  לחזית  חזרה  ומיהרתי  התפילין 
של  התואר  על  ענה  לא  אחד  אף  אך  הסביבה  כל  את  סרקתי  ברומא...   של תפילין  התואר  על  ענה  לא  אחד  אף  אך  הסביבה  כל  את  סרקתי  ברומא...   תפילין 
ישראלי המחפש להניח תפילין, הדמות היחידה שנשארה במקומו הייתה של רוכב ישראלי המחפש להניח תפילין, הדמות היחידה שנשארה במקומו הייתה של רוכב 
אופנוע כבד מלא בקעקועים מכף רגל עד ראש שלא העזתי לפנות אליו. החלטתי אופנוע כבד מלא בקעקועים מכף רגל עד ראש שלא העזתי לפנות אליו. החלטתי 
לעשות מעשה שלא יסבך אותי, והכרזתי בקול רם: "מישהו כאן חיפש תפילין?!"  לעשות מעשה שלא יסבך אותי, והכרזתי בקול רם: "מישהו כאן חיפש תפילין?!"  
בהבזק של רגע זינק האופנוען ממקומו ורץ אלי ושאל: "איפה התפילין?! נו מהר בהבזק של רגע זינק האופנוען ממקומו ורץ אלי ושאל: "איפה התפילין?! נו מהר 
בהצעה  התפילין  את  לו  והגשתי  למסעדה  אותו  הכנסתי  שקיעה!!!"   מעט  בהצעה עוד  התפילין  את  לו  והגשתי  למסעדה  אותו  הכנסתי  שקיעה!!!"   מעט  עוד 

לעזור לו להניחם, אך הוא חטף את התפילין מידי ומיהר להניחם כזקן ורגיל. לעזור לו להניחם, אך הוא חטף את התפילין מידי ומיהר להניחם כזקן ורגיל. 
כאשר חלץ התפילין התנצלתי ושאלתי אותו בנימוס מה לו ולתפילין?! כאשר חלץ התפילין התנצלתי ושאלתי אותו בנימוס מה לו ולתפילין?! 

הוא חייך ואמר: "אני יודע שאני לא נראה כמישהו שמניח תפילין, אבל תדע לך שמזה הוא חייך ואמר: "אני יודע שאני לא נראה כמישהו שמניח תפילין, אבל תדע לך שמזה 
שנים רבות שקבלתי על עצמי להניח תפילין ולא פספסתי אפילו יום אחד מאז."שנים רבות שקבלתי על עצמי להניח תפילין ולא פספסתי אפילו יום אחד מאז."

"אז איפה התפילין שלך?" שאלתי "אז איפה התפילין שלך?" שאלתי 
"אז זהו שתפילין כבר קבלתי על עצמי, אבל שבת עדיין לא (ה' ירחם),""אז זהו שתפילין כבר קבלתי על עצמי, אבל שבת עדיין לא (ה' ירחם),"

"מה זה קשור?""מה זה קשור?"
של  אופנועים  למסע  לכאן  ובאתי  אביב  בתל  גר  אני  איך!!!   ועוד  קשור  של "זה  אופנועים  למסע  לכאן  ובאתי  אביב  בתל  גר  אני  איך!!!   ועוד  קשור  "זה 
שבועיים והמסע נמשך גם בשבת, כל עוד שהתפילין בארון בתל אביב ואני נוסע שבועיים והמסע נמשך גם בשבת, כל עוד שהתפילין בארון בתל אביב ואני נוסע 
איתם  נוסע  ואני  איתי  היו  התפילין  אם  אבל  [עפ"ל],  כך  כל  נורא  לא  זה  איתם בשבת  נוסע  ואני  איתי  היו  התפילין  אם  אבל  [עפ"ל],  כך  כל  נורא  לא  זה  בשבת 
בשבת זה מבייש את התפילין ואת זה אני לא מסוגל לעשות...  אז עשיתי עסק בשבת זה מבייש את התפילין ואת זה אני לא מסוגל לעשות...  אז עשיתי עסק 

עם בורא עולם לפני שיצאתי לטיול:עם בורא עולם לפני שיצאתי לטיול:
את התפילין אני לא רוצה לבייש, ולכן אשאיר אותם בארון בארץ, אבל בקשתי את התפילין אני לא רוצה לבייש, ולכן אשאיר אותם בארון בארץ, אבל בקשתי 

ממנו שידאג לי כל יום לתפילין..."ממנו שידאג לי כל יום לתפילין..."
"נו ומה תעשה מחר?" שאלתי"נו ומה תעשה מחר?" שאלתי

הוא התפרץ בצחוק ואמר: "מה אתה לא מבין? כל יום היה לי מישהו אחר, מחר הוא התפרץ בצחוק ואמר: "מה אתה לא מבין? כל יום היה לי מישהו אחר, מחר 
אני חוזר לארץ, והיום היה היום האחרון שלי כאן, ואתה סך הכל חלק מהתוכנית אני חוזר לארץ, והיום היה היום האחרון שלי כאן, ואתה סך הכל חלק מהתוכנית 

שלי עם בורא עולם!!!"שלי עם בורא עולם!!!"
עכשיו נפל לי האסימון למה בטלה ההרצאה ולמה היו כל כך הרבה פקקים לא עכשיו נפל לי האסימון למה בטלה ההרצאה ולמה היו כל כך הרבה פקקים לא 
שעשה  שנשבה  תינוק  יהודי,  של  לתמימות  מלך  גזירת  לקיים  כדי  הכל  שעשה צפויים,  שנשבה  תינוק  יהודי,  של  לתמימות  מלך  גזירת  לקיים  כדי  הכל  צפויים, 

עיסקה תמימה עם בורא עולם...עיסקה תמימה עם בורא עולם...
תפילין  זוגות  עולם  לבורא  חסר  וכי  הזה?  בסיפור  התקשיתי  אחת  שאלה  תפילין רק  זוגות  עולם  לבורא  חסר  וכי  הזה?  בסיפור  התקשיתי  אחת  שאלה  רק 
ברומא שצריך לסבך לי את כל התוכניות בשביל אותו יהודי שעשה איתו עסקה?  ברומא שצריך לסבך לי את כל התוכניות בשביל אותו יהודי שעשה איתו עסקה?  
והתשובה שקבלתי זה כי בורא עולם ידע שאני אפרסם את הסיפור ואקדש את והתשובה שקבלתי זה כי בורא עולם ידע שאני אפרסם את הסיפור ואקדש את 

שמו ברבים, לכן בחר דווקא בי למען ספר נפלאותיו בתוך קהל אהללנו!!!שמו ברבים, לכן בחר דווקא בי למען ספר נפלאותיו בתוך קהל אהללנו!!!
בעל המעשה: הרב א. ל.בעל המעשה: הרב א. ל.

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



שמחה  ליבי  נתמלא  המעלה  בזו  כשהעמקתי   – מאוד. 
וברכתי  תיכף  תפסתי  תשוקה  שמרוב  עד  כך,  כל  גדולה 

הברכה לפני קוני "ברוך אתה ד', שלא עשני גוי"!"ברוך אתה ד', שלא עשני גוי"!
[שם]

• ~ • ~ •
אספרה נא בפניכם טיב ב' מעשיות נאות, שלמדתי מהם אספרה נא בפניכם טיב ב' מעשיות נאות, שלמדתי מהם 
לפעמים  בעינינו  כשנראה  גם  ישראל,  איש  ערך  לפעמים גדלות  בעינינו  כשנראה  גם  ישראל,  איש  ערך  גדלות 

כאיש פשוט.כאיש פשוט.

המעשה הראשון.המעשה הראשון.
הדרך  בצידי  כשעמדתי  וגשום,  חורפי  ביום  זה  היה 
וביקשתי לעצור מונית [טעקס"י], כדי להגיע מהרה למקום 
שהיה  מונית,  נהג  לידי  נעצר  המתנה  כדי  תוך  מסוים. 
באמצע נסיעה עם אדם אחר, ואסף אותי אל תוך רכבו, 
שתיכף  באומרו  שבפנים,  הנוסע  עם  יחדיו  להצטרף 
הנוסע  את  שיוריד  לאחר  חפצי,  למחזו  להסיעני  יתפנה 

בביתו.
מפותלים,  בסיבובים  החל  פנימה  שהכניסני  לאחר  אך 
ובכברת דרך ארוכה עם הנוסע ששכרו ראשון למלאכתו. 
זמן  שלקחו  סיבובים  אותם  בכל  הרכב  בתוך  יושב  ואני 
הכיוון  אל  צעדיו  לכוון  כלל  התחיל  לא  הנהג  ועדיין  רב, 

הרצוי לי.
מתחילה חרה לי על חוצפתו של הנהג, שרוצה להרוויח 
פי שניים, ולדחוף עסקה על גבי עסקה. לעצמי חשבתי, 
כיצד  אחד,  נוסע  עם  'נסיעה'  באמצע  אתה  תפוס  באם 
ומטלטל  לגמרי,  אחר  לכיוון  אחרת  'נסיעה'  אתה  'דוחף' 
אותי בדרך לא לי, הלא עדיפא לי ההמתנה למונית אחרת 

זמינה וריקה, שתסיעני תיכף אל מחות חפצי!
עת  כל  לנהג,  כלום  הערתי  ולא  בנפשי,  הבלגתי  אולם 
שישב שם הנוסע הראשון, בכדי שלא להכלימו ולביישו 

בפניו.
לאחר שירד אותו נוסע, וכבר רציתי לפסוק לו לנהג את 
ה'פסק' שמגיע לו... הקדימני הוא בברכה ובכבוד ובהדר:
שלום, כבוד הרב! – פתח ידידנו הנהג ברוחב לב – האם 

יכירני רבינו?
כלל  לי  מוכר  היה  לא  האיש  מעט,  מופתע  עניתי  לא, 

וכלל!
בפני  התבררה  ופתאום  שיחה,  של  דקות  כמה  חלפו  לא 
בעצמי,  שבניתי  ה'תאוריה'  מכל  לגמרי  הפוכה  'תמונה' 

וכל הסתכלותי על אותו נהג התהפכה מקצה לקצה!
סיבה  בשביל  בביתי  לאחרונה  ביקר  שהאיש  התברר, 
מסוימת, ומאז רחש לבו כבוד והערכה לתורה הקדושה 

השוטף  הגשם  תחת  כך  עומד  אותי  וכראותו  ולרבנים. 
וממתין למונית שתאספני לדרכי. חשב שאין זה מכבודו 
של הרב להתבוסס בבוץ ובמים עד שתימצא איזו מונית, 
ולכן  תפוסות.  המוניות  רוב  הגשמים  בעת  רוב  פי  שעל 
אירטב  שלא  כדי  שלו,  המונית  תוך  אל  לאספני  החליט 

בגשם, על מנת להביאני חינם אין כסף אל מחוז חפצי!
הנהג המתין עד שירד הנוסע הראשון, כדי שיוכל לכבדני 
בכבוד הראוי. ואכן לקחני עד מחוז חפצי, ולא אבה לקבל 

תשלום בשום אופן, רק ביקש ברכה טובה להצלחה!
מגעת  היכן  עד  ומשתומם,  נדהם  המונית  מן  מגעת יצאתי  היכן  עד  ומשתומם,  נדהם  המונית  מן  יצאתי 
לכף  אחד  כל  לדון  צריך  כמה  ועד  ישראל,  איש  לכף מעלת  אחד  כל  לדון  צריך  כמה  ועד  ישראל,  איש  מעלת 
זכות! – הנהג כמובן לא ידע מכל המחשבות שהתחוללו זכות! – הנהג כמובן לא ידע מכל המחשבות שהתחוללו 
בלבי, כל עת נסיעתו עם הנוסע הראשון לדרכו. אבל אני בלבי, כל עת נסיעתו עם הנוסע הראשון לדרכו. אבל אני 
מן  בלבי  שהתחוללה  המהפכה  היטב  חשתי  מן כשלעצמי  בלבי  שהתחוללה  המהפכה  היטב  חשתי  כשלעצמי 
הקצה אל הקצה! שאם מתחילה החזקתי אותו בתור נהג הקצה אל הקצה! שאם מתחילה החזקתי אותו בתור נהג 
עד  הרי  נסיעה...  בתוך  נסיעה  הדוחף  כסף,  רודף  עד חוצפן,  הרי  נסיעה...  בתוך  נסיעה  הדוחף  כסף,  רודף  חוצפן, 
מהרה התברר בהיפך הגמור, שמדובר באדם ישר והגון, מהרה התברר בהיפך הגמור, שמדובר באדם ישר והגון, 
שעשה כאן מעשה נאצל מחמת כבוד התורה שרחש לבו שעשה כאן מעשה נאצל מחמת כבוד התורה שרחש לבו 

דבר טוב!דבר טוב!
שום  לדון  אפשר  אי  שלעולם  מעשה,  מאותו  ולמדתי 
אדם כלל, כי אינך יכול לדעת הסיבה והמניע להתנהגותו. 

מאוד,  מאד  מאוד, "יקר  מאד  "יקר  ישראל  איש  ערך  בהיות  ואדרבה,   –
ואפילו מלאך ושרף אין יודעים מהות ערכו!" ואפילו מלאך ושרף אין יודעים מהות ערכו!" לעולם יש 

לדון כל איש ישראל לכף זכות!
• ~ • ~ •

המעשה השני.המעשה השני.
זצוק"ל  מתתיהו  אברהם  רבי  זצוק"ל הרה"ק  מתתיהו  אברהם  רבי  הרה"ק  בבית  דהוי  עובדא 
שהיה  זיע"א.  מרוזין  ישראל  זיע"אקדוש  מרוזין  ישראל  קדוש  נכד  משטעפענעשטמשטעפענעשט, 
[מנוחתו  גדול.  מופת  כבעל  ומפורסם  דורו,  צדיקי  מגדולי 
כבוד בעיר גבעתייםגבעתיים, ורבים וטובים משתטחים על קברו להיפקד בדבר ישועה 

רחבי  בכל  בברכותיו  בו  שהתפרסם  התחומים  אחד  ורחמים]. 

רומניה, היה בהצלת אלפי צעירי בני ישראל מן הצבא. 
מתורה  מאוד  רחוק  שהיה  יהודי  לפניו  בא  אחת  פעם 
שלא  בקשתו,  את  הק'  הרבי  בפני  ושטח  רח"ל,  ומצוות 

יצטרך ללכת לצבא הרומני.
שאלו הרבי, ומדוע זה תמאן להתייצב? שמא הנך חושש 
שמא  או  נכרים,  וגיעולי  טריפות  באכילת  שם  שתגעל 
הצלה  בבקשות  הרבי  הורגל  כי  שבת? –  בחילול  תיכשל 

מחששות אלו, שלא ייטמעו ישראל חלילה בין הגויים.
[רחמנא  לי  מפריע  איננו  זה  לא,  בתמימות:  היהודי  השיב 
ליצלן], כי גם בבית הורי לא השגיחו על כל זאת מעולם... 

בה  מטפל  שאני  זקנה,  אמא  לי  שיש  מחמת  אלא   –
בתמידות, והיא צריכה לי כל העת וקשורה בי מאוד, ואם 
יהיה  ולא  גלמודה,  אמי  תישאר  לצבא  להתייצב  איאלץ 

מי שישמש אותה! 
כשמוע הרבי הקדוש את דבריו, נענה בהתרגשות ואמר: 
בזאת  לך  מבטיח  הריני  אם'  'כיבוד  מצות  בשביל  אם 
שתצא חפשי! - ואכן תיכף בהתייצבותו נתן איזו אמתלה 
ופטרוהו לנפשו! ויצא לחפשי לעמוד ולשרת לפני אמו, 

במצוות כיבוד אם!
רחוק  היותו  כל  שעם  קודש,  ישראל  איש  לפנינו  רחוק הרי  היותו  כל  שעם  קודש,  ישראל  איש  לפנינו  הרי 
בעבירה  הורגל  וכבר  כדת,  היהדות  משמירת  בעבירה מאוד  הורגל  וכבר  כדת,  היהדות  משמירת  מאוד 
רחמנא ליצלן. – עם כל זה זכה לברכת קדשו הנאמנה של רחמנא ליצלן. – עם כל זה זכה לברכת קדשו הנאמנה של 
התורה,  מן  הגדול  ריחוקו  כל  שעם  גילה  כאשר  התורה, הצדיק,  מן  הגדול  ריחוקו  כל  שעם  גילה  כאשר  הצדיק, 
הרי הוא מהדר מאוד במצוה הגדולה והיקרה של כיבוד הרי הוא מהדר מאוד במצוה הגדולה והיקרה של כיבוד 

אם!אם!
את  אף  תעניתנו  באגודת  לצרף  אנו  צריכים  בכדי  לא  אכן 
פושעי ישראל, כצירוף החלבנה בסממני הקטורת. – מחמת 
מאד,  יקר  מישראל  אחד  שבכל  הפנימית  מאד, "שהנקודה  יקר  מישראל  אחד  שבכל  הפנימית  "שהנקודה 
שום  ואין  עולם,  של  מלכו  אוצר  מסגולת  נחצב  שום ששורשם  ואין  עולם,  של  מלכו  אוצר  מסגולת  נחצב  ששורשם 

מלאך ושרף יודעים מהות ערכם ואהבתם בעיני המקום".מלאך ושרף יודעים מהות ערכם ואהבתם בעיני המקום".
[מתוך שיחה בענין לדון לכף זכות, נדפס בספר "טיב הנחמה"]
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השוטף הגשם תחת כך עומד אותי וכראותו ולרבנים

למורנו ורבנו ˘ליט"‡
ולבנו ‰ר‰"‚ ר'ולבנו ‰ר‰"‚ ר' ‡‰רן‡‰רן ˘ליט"‡˘ליט"‡

לר‚ל ‰ול„˙ נכ„˙ו / נינ˙ולר‚ל ‰ול„˙ נכ„˙ו / נינ˙ו
ב˙ לבנו ‰ר"רב˙ לבנו ‰ר"ר ˆבי י‰ו„‰ ˆבי י‰ו„‰ ˘ליט"‡ ˘ליט"‡

~~~~~~~~
ולבנו ‰ר‰"‚ ר'ולבנו ‰ר‰"‚ ר' יע˜ב ע˜יב‡יע˜ב ע˜יב‡ ˘ליט"‡˘ליט"‡

יו"ר ‰וע„‰ ‰רוחני˙יו"ר ‰וע„‰ ‰רוחני˙
לר‚ל נ˘ו‡י ב˙ו / נכ„˙ולר‚ל נ˘ו‡י ב˙ו / נכ„˙ו

~~~~~~~~
ולבנו ‰ר‰"‚ ר' ולבנו ‰ר‰"‚ ר' „וב„וב ˘ליט"‡˘ליט"‡

מו"ˆ „ע„˙נומו"ˆ „ע„˙נו
לר‚ל ‡ירוסי בי˙ו / נכ„˙ולר‚ל ‡ירוסי בי˙ו / נכ„˙ו
ולר‚ל ‰ול„˙ נכ„ו / נינוולר‚ל ‰ול„˙ נכ„ו / נינו

בן לח˙נו ‰ר"רבן לח˙נו ‰ר"ר ˘מעון ניי‰ויז˘מעון ניי‰ויז ˘ליט"‡˘ליט"‡
~~~~~~~~

יה"ר שירוו נחת דקדושה מכל יו"חיה"ר שירוו נחת דקדושה מכל יו"ח

˘ליט"‡ ורבנו ˘ליט"‡למורנו ורבנו למורנו
ברכ˙ מזל טוב

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
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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
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