
אשר תאכלואשר תאכלו
כתוב במדרש תנחומא 'ר' תנחום בן חנילאי אמר: כתוב במדרש תנחומא 'ר' תנחום בן חנילאי אמר: 
התיר להם התיר להם (לגויים)(לגויים) את האסורים את השקצים ואת  את האסורים את השקצים ואת 
לבקר  שהלך  לרופא  דומה?  הדבר  למה  לבקר הרמשים,  לרופא שהלך  למה הדבר דומה?  הרמשים, 
אמר  בסכנה,  שהיה  מהן  אחד  ראה  חולים,  אמר שני  בסכנה,  שהיה  מהן  אחד  ראה  חולים,  שני 
מבקש,  שהוא  מה  כל  לאכול  לו  תנו  ביתו  מבקש, לבני  שהוא  מה  כל  לאכול  לו  תנו  ביתו  לבני 
לבני  אמר  לחיים,  חוזר  שהיה  האחד  את  לבני ראה  אמר  לחיים,  חוזר  שהיה  האחד  את  ראה 
ביתו, כך וכך מאכל יאכל, כך וכך מאכל לא יאכל, ביתו, כך וכך מאכל יאכל, כך וכך מאכל לא יאכל, 
שהוא  (שלזה  שהוא ,  (שלזה  לזה,  זה  בין  ראית  מה  לרופא,  לו  לזהאמרו  זה  בין  ראית  מה  לרופא,  לו  אמרו 
הרופא,  להם  אמר  הרופא, ,  להם  אמר  מבקש),  שהוא  מה  כל  יאכל  אמרת  מבקש)בסכנה  שהוא  מה  כל  יאכל  אמרת  בסכנה 

לזה שראיתי שהוא למיתה, אמרתי תנו לו שהוא לזה שראיתי שהוא למיתה, אמרתי תנו לו שהוא 
למיתה למיתה (אבל זה שחוזר לחיים – ישמור את עצמו).(אבל זה שחוזר לחיים – ישמור את עצמו).

שקצים  לאכול  עלינו  אוסרת  הקדושה  שקצים התורה  לאכול  עלינו  אוסרת  הקדושה  התורה 
זה  'את  נפשותיכם',  את  תשקצו  'אל  זה ורמשים,  'את  נפשותיכם',  את  תשקצו  'אל  ורמשים, 
לגויים  זאת  ולעומת  תאכלו',  לא  זה  ואת  לגויים תאכלו  זאת  ולעומת  תאכלו',  לא  זה  ואת  תאכלו 
מותר לאכול הכל, ואם ישאל השואל, 'מדוע', למה מותר לאכול הכל, ואם ישאל השואל, 'מדוע', למה 
הגוי יכול לאכול כל מה שבא לו, ואילו אני היהודי, הגוי יכול לאכול כל מה שבא לו, ואילו אני היהודי, 
היה  צריך  הרי  דברים,  הרבה  מלאכול  היה 'מוגבל'  צריך  הרי  דברים,  הרבה  מלאכול  'מוגבל' 
להיות להיפך, לנו היהודים צריך להיות פרוטקציה להיות להיפך, לנו היהודים צריך להיות פרוטקציה 
שנוכל לאכול הכל ולגויים שיהיו הגבלות? על כך שנוכל לאכול הכל ולגויים שיהיו הגבלות? על כך 
כשהקב"ה  הנ"ל,  במשל  חנילאי  בן  תנחום  ר'  הנ"ל, כשהקב"ה ענה  בן חנילאי במשל  ר' תנחום  ענה 
זה  תאכלו',  לא  זה  ואת  תאכלו  זה  'את  לנו  זה אומר  תאכלו',  לא  זה  ואת  תאכלו  זה  'את  לנו  אומר 
חיים  לחיים,  המשך  לנו  לתת  רוצה  שהוא  חיים בגלל  לחיים,  המשך  לנו  לתת  רוצה  שהוא  בגלל 

נצחיים.נצחיים.

הקיץ עומד בפתח ואתו כל פיתויי היצר, כל אחד הקיץ עומד בפתח ואתו כל פיתויי היצר, כל אחד 
שמקנא  מי  לראות  מוזר  וכמה  מדרגתו..  שמקנא כפי  מי  לראות  מוזר  וכמה  מדרגתו..  כפי 
'חיים  הם  שחיים  לו  שנדמה  'חיים   הם  שחיים  לו  שנדמה  (גוי'אישקייט...),(גוי'אישקייט...),  בגויים בגויים 
ולעשות  נפשם  כאוות  לחיות  שיכולים  ולעשות טובים',  נפשם  כאוות  לחיות  שיכולים  טובים', 
על  להיזהר  צריכים  ואנחנו  רוחם,  על  העולה  על ככל  להיזהר  צריכים  ואנחנו  רוחם,  על  העולה  ככל 
בשמחה  לבו  את  למלא  ובמקום  ושעל,  צעד  בשמחה כל  לבו  את  למלא  ובמקום  ושעל,  צעד  כל 
עצב  מתמלא  הריהו  גוי',  עשני  'שלא  עצב כשמברך  מתמלא  הריהו  גוי',  עשני  'שלא  כשמברך 
וצער, 'למה לא עשני גוי'?.. עלינו לזכור כי הגויים וצער, 'למה לא עשני גוי'?.. עלינו לזכור כי הגויים 
לנו  אבל  בלבד,  שעה  חיי  וחייהם  למיתה,  לנו דרכם  אבל  בלבד,  שעה  חיי  וחייהם  למיתה,  דרכם 
החיים,  עיקר  שהם  נצחיים  חיים  יש  הנבחר,  עיקר החיים, העם  שהם  חיים נצחיים  יש  העם הנבחר, 
וזה שהמדרש אומר: 'ואתם הדבקים בד' אלקיכם וזה שהמדרש אומר: 'ואתם הדבקים בד' אלקיכם 
של  החיים  הם  שהמצוות  היום',  כולכם  של חיים  החיים  הם  שהמצוות  היום',  כולכם  חיים 
היהודי, ולכן מעכשיו כל פעם שאתה עושה מצוה, היהודי, ולכן מעכשיו כל פעם שאתה עושה מצוה, 
תשמח, ותזכור שלעשות מצוות זה לעשות חיים!תשמח, ותזכור שלעשות מצוות זה לעשות חיים!

 (עפ"י טיב התורה - שמיני)(עפ"י טיב התורה - שמיני)
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ופירש רש"י בפי' השני: כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל ופירש רש"י בפי' השני: כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל 
המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואמר יודע אני שכעס המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואמר יודע אני שכעס 
הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה משה אחי הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה משה אחי 
כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים 

וירדה שכינה לישראל:וירדה שכינה לישראל:
מדברי רש"י אלו למדים אנו עד כמה יפה כוחו של בזיון, שהרי מאחר מדברי רש"י אלו למדים אנו עד כמה יפה כוחו של בזיון, שהרי מאחר 
שלא ירדה שכינה אות היא כי איזה קטרוג עמד לפני כסא הכבוד לעכבו שלא ירדה שכינה אות היא כי איזה קטרוג עמד לפני כסא הכבוד לעכבו 
מלהמשיך שכינתו בתחתונים, וזה הקטרוג היה גדול מאוד שהרי היה מלהמשיך שכינתו בתחתונים, וזה הקטרוג היה גדול מאוד שהרי היה 
ביכולתו לעכב דבר הנחשב לתכלית הבריאה ממש, כפי שאמרו חז''ל ביכולתו לעכב דבר הנחשב לתכלית הבריאה ממש, כפי שאמרו חז''ל 
(ספרא פר' שמיני) שאותו יום שבו הוקם המשכן היה שמחה לפניו ית' (ספרא פר' שמיני) שאותו יום שבו הוקם המשכן היה שמחה לפניו ית' 
של  טעמה  הקדושים  בספרים  וכמבואר  וארץ,  שמים  בו  שנבראו  של כיום  טעמה  הקדושים  בספרים  וכמבואר  וארץ,  שמים  בו  שנבראו  כיום 
שהוקם  ביום  בו  נעשה  וארץ  שמים  בריאת  של  התכלית  כי  זו  שהוקם שמחה  ביום  בו  נעשה  וארץ  שמים  בריאת  של  התכלית  כי  זו  שמחה 
שאיוה  זאת  לולא  הארץ  ואת  השמים  את  הקב''ה  ברא  ולא  שאיוה המשכן,  זאת  לולא  הארץ  ואת  השמים  את  הקב''ה  ברא  ולא  המשכן, 
מאוד  נשתוקקו  ישראל  וגם  בתחתונים,  רחומיו  בניו  בין  למושב  מאוד לו  נשתוקקו  ישראל  וגם  בתחתונים,  רחומיו  בניו  בין  למושב  לו 
שהעידה  כפי  המשכן  בנדבת  מאוד  והרבו  ביניהם,  שכינתו  שהעידה להמשיך  כפי  המשכן  בנדבת  מאוד  והרבו  ביניהם,  שכינתו  להמשיך 
וחשוק  לחושק  ונחשק  חשוק  שהגיע  זאת  כל  אף  ועל  התורה,  וחשוק עליהם  לחושק  ונחשק  חשוק  שהגיע  זאת  כל  אף  ועל  התורה,  עליהם 
היא  זה  דבר  הדבר,  שיתעכב  קטרוג  אותו  גרם  וארץ  שמים  היא ושמחו  זה  דבר  הדבר,  שיתעכב  קטרוג  אותו  גרם  וארץ  שמים  ושמחו 
הוכחה לעין כל כי לא היה כאן קטרוג של מה בכך, ועל אף גודל הקטרוג הוכחה לעין כל כי לא היה כאן קטרוג של מה בכך, ועל אף גודל הקטרוג 
גברו התחתונים וזכו לבסוף להמשיך השכינה ביניהם וכל זה ע''י כוחו גברו התחתונים וזכו לבסוף להמשיך השכינה ביניהם וכל זה ע''י כוחו 
זה  הוא  אהרן,  של  חלקו  מנת  שעה  באותה  שהיה  הבזיון  כי  בזיון,  זה של  הוא  אהרן,  של  חלקו  מנת  שעה  באותה  שהיה  הבזיון  כי  בזיון,  של 
בזיון  של  כוחו  שיפה  לנו  הרי  רצונו,  את  למלא  כדי  הכף  את  בזיון שהכריע  של  כוחו  שיפה  לנו  הרי  רצונו,  את  למלא  כדי  הכף  את  שהכריע 
וביכולתו לכפר גם על דבר חמור השקול  כתכלית בריאת שמים וארץ.וביכולתו לכפר גם על דבר חמור השקול  כתכלית בריאת שמים וארץ.

שאמר,  רבו  מפי  ששמעם  ויטאל  מוהר''ח  העיד  האלה  כדברים  שאמר, ואכן  רבו  מפי  ששמעם  ויטאל  מוהר''ח  העיד  האלה  כדברים  ואכן 
הם  איך  וכי  בזיון  של  כוחו  הוא  יפה  כמה  עד  יודע  האדם  היה  הם שאילו  איך  וכי  בזיון  של  כוחו  הוא  יפה  כמה  עד  יודע  האדם  היה  שאילו 
מנקים ומזככים את האדם מכל עוון ואשמה, היה יוצא לחפש לעצמו מנקים ומזככים את האדם מכל עוון ואשמה, היה יוצא לחפש לעצמו 
ביזיונות בחוצות ובשווקים, והיה ממציא את עצמו בפני אלו המבקשים ביזיונות בחוצות ובשווקים, והיה ממציא את עצמו בפני אלו המבקשים 
את בזיונו, כדי שיהיה להם שעת הכושר לכך, אלא שלאמיתו של דבר את בזיונו, כדי שיהיה להם שעת הכושר לכך, אלא שלאמיתו של דבר 
לבני  הוא  מכשיל  בכך  כי  כן,  לעשות  אסור   – הקדוש  האר''י  הוסיף  לבני –  הוא  מכשיל  בכך  כי  כן,  לעשות  אסור   – הקדוש  האר''י  הוסיף   –
את  הוא  מכשיל  כי  מכשול',  תתן  לא  עור  'לפני  של  האיסור  עם  את אדם  הוא  מכשיל  כי  מכשול',  תתן  לא  עור  'לפני  של  האיסור  עם  אדם 
כי  לדעת  עליו  מוטל  פנים  כל  על  אך  פנים'.  'הלבנת  באיסור  כי המבזה  לדעת  עליו  מוטל  פנים  כל  על  אך  פנים'.  'הלבנת  באיסור  המבזה 
כי  מזו,  גדולה  טובה  לו  שאין  יבין  בזיון  איזה  וקיבל  המקרה  קרה  כי אם  מזו,  גדולה  טובה  לו  שאין  יבין  בזיון  איזה  וקיבל  המקרה  קרה  אם 
צער  מיני  וכמה  מכמה  ידו  על  ונפטר  להאדם,  גדול  תיקון  הוא  צער הבזיון  מיני  וכמה  מכמה  ידו  על  ונפטר  להאדם,  גדול  תיקון  הוא  הבזיון 
שהיו עלולים לבוא עליו, והוא זה אשר עליו ביארו הספרים הקדושים שהיו עלולים לבוא עליו, והוא זה אשר עליו ביארו הספרים הקדושים 
את מאמר הכתוב (אסתר א, יח) 'וכדי בזיון וקצף', שכדאי הוא ה'בזיון' את מאמר הכתוב (אסתר א, יח) 'וכדי בזיון וקצף', שכדאי הוא ה'בזיון' 
כדי להעביר ממנו את קצפו של הקב"ה, ולמחול עוונותיו. ועל כן יראה כדי להעביר ממנו את קצפו של הקב"ה, ולמחול עוונותיו. ועל כן יראה 

לקבלם באהבה ויהיה שמח בחלקו.לקבלם באהבה ויהיה שמח בחלקו.
במה  שיתבונן  מאוד  נכון  עלבונו  עם  להתמודד  להאדם  לו  קשה  במה ואם  שיתבונן  מאוד  נכון  עלבונו  עם  להתמודד  להאדם  לו  קשה  ואם 

מאמר  על  הגלאנטי,  בשם  מקרלין  אהרן'  'בית  בספה"ק  מאמר שמובא  על  הגלאנטי,  בשם  מקרלין  אהרן'  'בית  בספה"ק  שמובא 
כבר  האחרון  זה  בחרפה',  ישבע  לחי  למכהו  'יתן  ל):  ג,  (איכה  כבר הכתוב  האחרון  זה  בחרפה',  ישבע  לחי  למכהו  'יתן  ל):  ג,  (איכה  הכתוב 
היא  טובה  כמה  ועד  הבזיונות,  במעלת  להתבונן  סדר  עבורינו  היא סידר  טובה  כמה  ועד  הבזיונות,  במעלת  להתבונן  סדר  עבורינו  סידר 
את  וסובל  שנכווה  למי  תנחומים  בגדר  הם  הדברים  ואלו  האדם,  את עבור  וסובל  שנכווה  למי  תנחומים  בגדר  הם  הדברים  ואלו  האדם,  עבור 
עלבונו, וזה לשונו הק' בספרו 'קול בוכים': מרגלא בפומיה דמורי זלה"ה עלבונו, וזה לשונו הק' בספרו 'קול בוכים': מרגלא בפומיה דמורי זלה"ה 
(הרמ"ק זי"ע) שהיה אומר, שבכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם (הרמ"ק זי"ע) שהיה אומר, שבכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם 
למרק החטאות והזדונות והפשעים, היא סבילת העלבונות והחירופים למרק החטאות והזדונות והפשעים, היא סבילת העלבונות והחירופים 
והגידופים. והיא המעולה יותר מכל מלקויות וסיגופי תעניות שבעולם. והגידופים. והיא המעולה יותר מכל מלקויות וסיגופי תעניות שבעולם. 
כי אם יסגף עצמו לבד, יחוש ויבטל מדברי תורה, למי שלא אפשר לו, כי אם יסגף עצמו לבד, יחוש ויבטל מדברי תורה, למי שלא אפשר לו, 
ותשתה  תאכל  זו  במידה  אמנם  וכיוצא.  במלקויות  וכן  חוטא,  ותשתה ונקרא  תאכל  זו  במידה  אמנם  וכיוצא.  במלקויות  וכן  חוטא,  ונקרא 

ותעבוד, והעוונות מתכפרים.ותעבוד, והעוונות מתכפרים.
ומוסיף לבאר בפרוטרוט את החסרונות שיש בכל עונש, זולת עונש החרפה:ומוסיף לבאר בפרוטרוט את החסרונות שיש בכל עונש, זולת עונש החרפה:
ומבינתך חדל, כי הגע עצמך שיאמרו לך: תרצה שיבוא לך הפסד ממון ומבינתך חדל, כי הגע עצמך שיאמרו לך: תרצה שיבוא לך הפסד ממון 
או נפילת בתים? תשיב: לא! ואם יאמרו לך: תרצה עליך מיתת בנים? או נפילת בתים? תשיב: לא! ואם יאמרו לך: תרצה עליך מיתת בנים? 
תשיב חס ושלום, אלא אתה ה' תשמרם. ואם יאמרו לך: תרצה שיככה תשיב חס ושלום, אלא אתה ה' תשמרם. ואם יאמרו לך: תרצה שיככה 
ה' - בשחפת ובקדחת בקרירי ובחמימי? מיד ירוץ ליבך ותשיב: רחמנא ה' - בשחפת ובקדחת בקרירי ובחמימי? מיד ירוץ ליבך ותשיב: רחמנא 
ליצלן! וכן אם יאמרו לך, על המיתה ועל הגיהנם ועל הגלגולים הרעים, ליצלן! וכן אם יאמרו לך, על המיתה ועל הגיהנם ועל הגלגולים הרעים, 

על הכל תשיב: חס ושלום!על הכל תשיב: חס ושלום!
אחר שמפרט את ההתנגדות הטבעית של האדם לכל עונשים, נשאלת אחר שמפרט את ההתנגדות הטבעית של האדם לכל עונשים, נשאלת 

השאלה:השאלה:
אם כן תאמר לי בחייך, החטאות והעוונות והפשעים, שחטאת ושעווית אם כן תאמר לי בחייך, החטאות והעוונות והפשעים, שחטאת ושעווית 
ושפשעת, ופגמת במעלות הרמות, בעשייה ויצירה ובריאה ואצילות, כפי ושפשעת, ופגמת במעלות הרמות, בעשייה ויצירה ובריאה ואצילות, כפי 
מחצב נשמתך, מיום היותך על האדמה, במה יכופר? והזקן הכסיל, בכל מחצב נשמתך, מיום היותך על האדמה, במה יכופר? והזקן הכסיל, בכל 
יום רודף אחריך. לכן זאת העצה היעוצה, מאת ה' צבא'ות יצאה לאמר: יום רודף אחריך. לכן זאת העצה היעוצה, מאת ה' צבא'ות יצאה לאמר: 
'יתן למכהו לחי ישבע בחרפה' כמדובר. ובזה אל יזניחך אלקים לעולם. 'יתן למכהו לחי ישבע בחרפה' כמדובר. ובזה אל יזניחך אלקים לעולם. 

וזהו: 'כי לא יזנח לעולם ה'' (שם פסוק ל). עד כאן דבריו הק' שם.וזהו: 'כי לא יזנח לעולם ה'' (שם פסוק ל). עד כאן דבריו הק' שם.
לדעת  ועליו  דבר,  למחורפיו  ישיב  לבל  מאוד  זהיר  להיות  האדם  לדעת ועל  ועליו  דבר,  למחורפיו  ישיב  לבל  מאוד  זהיר  להיות  האדם  ועל 
אלו  של  מעלתם  לבאר  במאמריהם  ז''ל  חכמינו  הגדילו  לחינם  לא  אלו כי  של  מעלתם  לבאר  במאמריהם  ז''ל  חכמינו  הגדילו  לחינם  לא  כי 
כי  הישות,  ביטול  משמעותו  הבזיון  ענין  כי  בדומיה,  חרפתם  כי הסובלים  הישות,  ביטול  משמעותו  הבזיון  ענין  כי  בדומיה,  חרפתם  הסובלים 
כשהאדם נוחל בזיון הרי מרגיש הוא כי נפחת ערכו ומהותו, והרי הוא כשהאדם נוחל בזיון הרי מרגיש הוא כי נפחת ערכו ומהותו, והרי הוא 
כמי שאינו, ולכך זה שמחרפין אותו ומתבזה על ידי זה הלוא עז רצונו כמי שאינו, ולכך זה שמחרפין אותו ומתבזה על ידי זה הלוא עז רצונו 
להשיב מלחמה שערה רק כדי להשיב את כבודו על מכונו ולהיות בבחי' להשיב מלחמה שערה רק כדי להשיב את כבודו על מכונו ולהיות בבחי' 
להבעיר  שלא  ובלבד  כבודו  על  לוותר  לנכון  ראה  זאת  בכל  ואם  להבעיר 'יש'  שלא  ובלבד  כבודו  על  לוותר  לנכון  ראה  זאת  בכל  ואם  'יש' 
שמו  למען  ישותו  את  מבטל  כי  קדוש,  בגדר  הוא  הרי  המחלוקת  שמו אש  למען  ישותו  את  מבטל  כי  קדוש,  בגדר  הוא  הרי  המחלוקת  אש 
הכתוב  מאמר  על  חכמינו  שדרשו  מה  שפיר  ומובן  בשלום,  החפץ  הכתוב ית'  מאמר  על  חכמינו  שדרשו  מה  שפיר  ומובן  בשלום,  החפץ  ית' 
(איוב כו, ז) 'תולה ארץ על בלימה' שאין העולם מתקיים אלא בשביל (איוב כו, ז) 'תולה ארץ על בלימה' שאין העולם מתקיים אלא בשביל 
מי שבולם פיו בשעת מריבה, כי אכן מקיים הוא את העולם על ידי זה, מי שבולם פיו בשעת מריבה, כי אכן מקיים הוא את העולם על ידי זה, 
מחזיק  כלי  הקב''ה  מצא  לא  יב)  ג,  (עוקצין  ז''ל  חכמינו  שאמרו  מחזיק וכמו  כלי  הקב''ה  מצא  לא  יב)  ג,  (עוקצין  ז''ל  חכמינו  שאמרו  וכמו 

ברכה לישראל אלא השלום.ברכה לישראל אלא השלום.
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א. א.  בליל שני אחר תפלת ערבית מתחילין בליל שני אחר תפלת ערבית מתחילין 
לספור העומר לספור העומר (שו"ע סי' תפ"ט ס"א). (שו"ע סי' תפ"ט ס"א). 

הזה  בזמן  ספירה  אי  הפוסקים  ונחלקו  הזה   בזמן  ספירה  אי  הפוסקים  ונחלקו  ב.ב. 
הפוסקים  רוב  ודעת  דרבנן,  או  הפוסקים דאורייתא  רוב  ודעת  דרבנן,  או  דאורייתא 
שהקריבו  למקדש  זכר  מדרבנן  שהקריבו שהוא  למקדש  זכר  מדרבנן  שהוא 

העומר העומר (עי' ביה"ל ד"ה לספור). (עי' ביה"ל ד"ה לספור). 
שאפשר,  כמה  הספירה  להקדים  צריך  שאפשר,   כמה  הספירה  להקדים  צריך  ג.ג. 
תמימות  שכתוב  מה  יותר  שיתקיים  תמימות כדי  שכתוב  מה  יותר  שיתקיים  כדי 
תפילת  לאחר  מיד  סופרים  ולכן  תפילת תהיינה,  לאחר  מיד  סופרים  ולכן  תהיינה, 
נוהגין  ויש  נוהגין ,  ויש  סק"ב),  סק"ב)(מ"ב  (מ"ב  עלינו  קודם  עלינו ערבית  קודם  ערבית 
להפסיק  שלא  כדי  עלינו  לאחר  להפסיק לספור  שלא  כדי  עלינו  לאחר  לספור 

בסדר התפילה בסדר התפילה (כה"ח ס"ק ק"ב). (כה"ח ס"ק ק"ב). 
בתחילת  ספר  לא  אם  מקום  ומכל  בתחילת   ספר  לא  אם  מקום  ומכל  ד.ד. 
שלא  דכל  הלילה,  כל  וסופר  הולך  שלא הלילה  דכל  הלילה,  כל  וסופר  הולך  הלילה 
עבר עדיין הלילה ה"ז בכלל תמימות. ומ"מ עבר עדיין הלילה ה"ז בכלל תמימות. ומ"מ 
תיכף כשיזכור יברך ויספור, ולא יאמר כיון תיכף כשיזכור יברך ויספור, ולא יאמר כיון 
לפי  מעט,  עוד  ואמתין  אחרתי  לפי שאחרתי  מעט,  עוד  ואמתין  אחרתי  שאחרתי 
אל  אחיזה  גורם  יותר  שמתאחר  מה  אל שכל  אחיזה  גורם  יותר  שמתאחר  מה  שכל 

החיצונים החיצונים (שם סקי"א). (שם סקי"א). 
אחר  לספור  העולם  שנוהגים  ומה  אחר   לספור  העולם  שנוהגים  ומה  ה.ה. 
מאוחר  כשמתפללים  גם  מעריב  מאוחר תפילת  כשמתפללים  גם  מעריב  תפילת 
הוא  המצוה  חלות  שעיקר  אע"פ  הוא בלילה,  המצוה  חלות  שעיקר  אע"פ  בלילה, 
משום  הטעם  י"ל  הלילה,  בתחילת  משום מיד  הטעם  י"ל  הלילה,  בתחילת  מיד 
בציבור  העומר  ספירת  לספור  ענין  בציבור דיש  העומר  ספירת  לספור  ענין  דיש 
(מנח"י ח"ט סי' נ"ה בשם השל"ה ועוד). (מנח"י ח"ט סי' נ"ה בשם השל"ה ועוד). ובשו"ת שבט ובשו"ת שבט 

זכות  ללמד  נ"ל  וז"ל:  זכות כתב  ללמד  נ"ל  וז"ל:  כתב  נ"ג)  סי'  נ"ג) (ח"ו  סי'  (ח"ו  הלוי הלוי 
הוא  העומר  ספירת  כי  היות  ישראל,  הוא על  העומר  ספירת  כי  היות  ישראל,  על 
כל  לספור  צריך  ואם  בקלות,  הנשכח  כל דבר  לספור  צריך  ואם  בקלות,  הנשכח  דבר 
יבואו  ואח"כ  לבד,  הלילה  בתחילת  יבואו אחד  ואח"כ  לבד,  הלילה  בתחילת  אחד 
הדבר  קרוב  יספרו,  ולא  בציבור  הדבר להתפלל  קרוב  יספרו,  ולא  בציבור  להתפלל 
ע"כ  לגמרי,  הספירה  ישכחו  מאד  שהרבה 

הנהיגו שיספרו בזמן שהציבור מתפללים, הנהיגו שיספרו בזמן שהציבור מתפללים, 
הוא  סיבה  איזה  מצד  אם  נמי  הכי  הוא ואין  סיבה  איזה  מצד  אם  נמי  הכי  ואין 
שעות  כמה  ביחידות  מעריב  שעות מתפלל  כמה  ביחידות  מעריב  מתפלל 
ולא  הלילה,  בתחילת  לספור  יכול  ולא בלילה,  הלילה,  בתחילת  לספור  יכול  בלילה, 

ראיתי טעם לאחר הספירה בזה עכ"ל.ראיתי טעם לאחר הספירה בזה עכ"ל.
ספירת  על  וברכו  המעונן  ביום  טעו  ספירת אם  על  וברכו  המעונן  ביום  טעו  אם  ו. ו. 
לספור  חוזרים  יום,  עדיין  כשהיה  לספור העומר  חוזרים  יום,  עדיין  כשהיה  העומר 
משתחשך בברכה כדין, והמדקדקים אינם משתחשך בברכה כדין, והמדקדקים אינם 
הדין  דמן  אף  הכוכבים,  צאת  עד  הדין סופרים  דמן  אף  הכוכבים,  צאת  עד  סופרים 
אף  משתחשך  לספור  להקל  אפשר  אף היה  משתחשך  לספור  להקל  אפשר  היה 
קודם צאת הכוכבים משום דבין השמשות קודם צאת הכוכבים משום דבין השמשות 
בספק  לקולא  ואזלינן  לילה  ספק  בספק הוא  לקולא  ואזלינן  לילה  ספק  הוא 
מדרבנן  שהוא  הזה  בזמן  בספירה  מדרבנן דרבנן  שהוא  הזה  בזמן  בספירה  דרבנן 
להכניס  נכון  אינו  מ"מ  הפוסקים,  להכניס לרוב  נכון  אינו  מ"מ  הפוסקים,  לרוב 
ממתינים  אלא  לכתחילה,  לספק  ממתינים עצמו  אלא  לכתחילה,  לספק  עצמו 
וכן  לילה,  בודאי  שהוא  הכוכבים  צאת  וכן עד  לילה,  בודאי  שהוא  הכוכבים  צאת  עד 
ראוי לעשות לכתחילה, ומ"מ בדיעבד אף ראוי לעשות לכתחילה, ומ"מ בדיעבד אף 
הא"ר  אבל  יצא,  השמשות  בין  בירך  הא"ר אם  אבל  יצא,  השמשות  בין  בירך  אם 
ויספור  שיחזור  דנכון  ומצדד  בזה  ויספור מפקפק  שיחזור  דנכון  ומצדד  בזה  מפקפק 
ס"ב  (שו"ע  ס"ב   (שו"ע  ברכה  בלא  הכוכבים  צאת  ברכהלאחר  בלא  הכוכבים  צאת  לאחר 

ומ"ב שם). ומ"ב שם). 

מונה  יום  מבעוד  הציבור  עם  מונה המתפלל  יום  מבעוד  הציבור  עם  המתפלל  ז. ז. 
יברך  בלילה  יזכור  ואם  ברכה,  בלא  יברך עמהם  בלילה  יזכור  ואם  ברכה,  בלא  עמהם 
ויספור ויספור (שו"ע ס"ג ועי' במ"ב ובביה"ל מה שהאריכו בכל (שו"ע ס"ג ועי' במ"ב ובביה"ל מה שהאריכו בכל 

פרטי דין זה). פרטי דין זה). 

עם  ומתפללים  ר"ת  כשיטת  הנוהגים  עם   ומתפללים  ר"ת  כשיטת  הנוהגים  ח.ח. 
הציבור ערבית קודם זמן ר"ת, נכון שיספרו הציבור ערבית קודם זמן ר"ת, נכון שיספרו 
ומשום  ערבית,  תפילת  אחר  הציבור  ומשום עם  ערבית,  תפילת  אחר  הציבור  עם 
בלא  בביתם  הפעם  עוד  יספרו  בלא חומרא  בביתם  הפעם  עוד  יספרו  חומרא 

ברכה ברכה (מנח"י ח"ו סי' מ"ה).(מנח"י ח"ו סי' מ"ה).
דהוי  העומר,  מספירת  פטורות  נשים  ט. 

כבר  ומיהו  גרמא,  שהזמן  עשה  כבר מצות  ומיהו  גרמא,  שהזמן  עשה  מצות 
יברכו  לא  ואעפ"כ  חובה,  עלייהו  יברכו שוויוהו  לא  ואעפ"כ  חובה,  עלייהו  שוויוהו 
הרוב  ע"פ  וגם  אחד,  ביום  יטעו  בודאי  הרוב כי  ע"פ  וגם  אחד,  ביום  יטעו  בודאי  כי 
סק"ג,  (מ"ב  המילות  פירוש  יודעים  סק"ג, אינם  (מ"ב  המילות  פירוש  יודעים  אינם 
שהיו  שהיו הביא  הביא  (ח"ב) (ח"ב)  רבינו  אורחות  בספר  רבינו ועי'  אורחות  בספר  ועי' 
בכל  מזכירן  והיה  לספור  נוהגות  בכל הנשים  מזכירן  והיה  לספור  נוהגות  הנשים 
ישראל  אבן  הליכות  בספר  וכ"כ  ישראל לילה,  אבן  הליכות  בספר  וכ"כ  לילה, 
יכולות  שהנשים  לשואלים  מורה  יכולות שהיה  שהנשים  לשואלים  מורה  שהיה 
לברך אך ידאגו לעשות איזה תזכורת שלא לברך אך ידאגו לעשות איזה תזכורת שלא 
ישכחו מלספור, וכ' בערוה"ש דנהגו לברך ישכחו מלספור, וכ' בערוה"ש דנהגו לברך 
גרמא  שהזמן  עשה  מצות  ככל  גרמא ולמנות  שהזמן  עשה  מצות  ככל  ולמנות 
ולולב,  וסוכה  כשופר  נוהגות,  ולולב, שהנשים  וסוכה  כשופר  נוהגות,  שהנשים 
ובשו"ע הרב ס"ב כ' דבמקצת מדינות שמו ובשו"ע הרב ס"ב כ' דבמקצת מדינות שמו 
חשש  ואין  חובה  עליהם  זו  מצוה  חשש הנשים  ואין  חובה  עליהם  זו  מצוה  הנשים 
שהם  אף  עליה  מברכות  שהן  במה  שהם איסור  אף  עליה  מברכות  שהן  במה  איסור 

פטורות ממנה). פטורות ממנה). 
ולאחר  שבת,  נרות  שהדליקה  ולאחר אשה  שבת,  נרות  שהדליקה  אשה  י. י. 
ספירת  עדיין  ספרה  שלא  נזכרה  ספירת ההדלקה  עדיין  ספרה  שלא  נזכרה  ההדלקה 
החמה,  שקיעת  עד  לספור  יכולה  החמה, העומר,  שקיעת  עד  לספור  יכולה  העומר, 
בברכה  הימים  בשאר  אח"כ  לספור  בברכה ותוכל  הימים  בשאר  אח"כ  לספור  ותוכל 

(הליכות אבן ישראל). (הליכות אבן ישראל). 

שישי,  בליל  לספור  ששכח  האיש  וכן  שישי,   בליל  לספור  ששכח  האיש  וכן  יא.יא. 
ונזכר ביום לאחר שקיבל עליו שבת מבעוד ונזכר ביום לאחר שקיבל עליו שבת מבעוד 
הימים  ושאר  ברכה,  בלא  מיד  יספור  הימים יום,  ושאר  ברכה,  בלא  מיד  יספור  יום, 

יספור בברכה יספור בברכה (שו"ת אג"מ ח"ד סי' צ"ט אות ג').(שו"ת אג"מ ח"ד סי' צ"ט אות ג').
ואין  לעצמו  לספור  אחד  כל  על  ואין מצוה  לעצמו  לספור  אחד  כל  על  מצוה  יב. יב. 
שאם  וי"א  חברו,  את  להוציא  יכול  שאם האחד  וי"א  חברו,  את  להוציא  יכול  האחד 
שמע מחברו שספר וכיון לצאת וגם חבירו שמע מחברו שספר וכיון לצאת וגם חבירו 
דלכתחילה  אע"ג  ולכן  יצא,  להוציאו  דלכתחילה כיון  אע"ג  ולכן  יצא,  להוציאו  כיון 
אך  בעצמו,  לספור  אחד  כל  צריך  אך בודאי  בעצמו,  לספור  אחד  כל  צריך  בודאי 
לצאת,  וכיון  מחברו  שמע  אם  לצאת, בדיעבד  וכיון  מחברו  שמע  אם  בדיעבד 

וביה"ל  ומ"ב  ס"א  (שו"ע  וביה"ל   ומ"ב  ס"א  (שו"ע  ברכה  בלי  ויספור  ברכהיחזור  בלי  ויספור  יחזור 
שם). שם). 

בברכה  אבל  עצמה,  בספירה  זה  בברכה וכל  אבל  עצמה,  בספירה  זה  וכל  יג. יג. 
אפשר  לכו"ע  הספירה  על  אפשר שמברכים  לכו"ע  הספירה  על  שמברכים 
לצאת ע"י חברו אפילו אם הוא בקי, אמנם לצאת ע"י חברו אפילו אם הוא בקי, אמנם 
וסופר  מברך  אחד  שכל  ישראל  כל  וסופר מנהג  מברך  אחד  שכל  ישראל  כל  מנהג 
אם  אכן  הש"ץ,  על  סומכים  ואין  אם לעצמו  אכן  הש"ץ,  על  סומכים  ואין  לעצמו 
יש לו ספק באיזה ענין שצריך לספור בלי יש לו ספק באיזה ענין שצריך לספור בלי 
אחרים,  מפי  הברכה  לשמוע  נכון  אחרים, ברכה,  מפי  הברכה  לשמוע  נכון  ברכה, 
הוא  אם  בהברכה  לצאת  בדעתו  הוא ויחשוב  אם  בהברכה  לצאת  בדעתו  ויחשוב 
מחויב בדבר, וחבירו יכוון להוציאו בברכה מחויב בדבר, וחבירו יכוון להוציאו בברכה 

(מ"ב סק"ה ושעה"צ שם). (מ"ב סק"ה ושעה"צ שם). 

ס"ד)  ס'  מצוה  נר  פ'  פסחים  ס"ד)(מס'  ס'  מצוה  נר  פ'  פסחים  (מס'  השל"ה  כתב  השל"ה   כתב  יד.יד. 
מעריב  שמתפללים  חבורה  שיש  מעריב במקום  שמתפללים  חבורה  שיש  במקום 
בזמנו ראוי להתחבר להם בימי הספירה, כי בזמנו ראוי להתחבר להם בימי הספירה, כי 
אז מצוה גוררת מצוה, ק"ש בזמנו וספירה אז מצוה גוררת מצוה, ק"ש בזמנו וספירה 

בציבור.בציבור.
שקודם  הנוסח  אמירת  סיים  אם  שקודם   הנוסח  אמירת  סיים  אם  טו.טו. 
הפסיד  לא  הקהל,  ספירת  לאחר  הפסיד הספירה  לא  הקהל,  ספירת  לאחר  הספירה 
(הלי"ש (הלי"ש  בציבור  ספירה  של  ההידור  את  בציבור בכך  ספירה  של  ההידור  את  בכך 

פי"א ס"ב בהערה). פי"א ס"ב בהערה). 

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

פי"א ס"ב). פי"א ס"ב). 

ב‡ יבו‡ ברנ‰ נ˘‡ ‡לומו˙יו
כמה התייגעתנו לקראת הפסח, כמה עמלנו בכדי להכין את כמה התייגעתנו לקראת הפסח, כמה עמלנו בכדי להכין את 
לקראת  ורוחניות  נפשיות  בהכנות  התאמצנו  כמה  לקראת הבית,  ורוחניות  נפשיות  בהכנות  התאמצנו  כמה  הבית, 
לטעום  הספקנו  ולא  כמעט  אך  והנעלים,  המבורכים  לטעום הימים  הספקנו  ולא  כמעט  אך  והנעלים,  המבורכים  הימים 
הימנו והנה הוא כבר מאחורינו, 'פתחתי אני לדודי ודודי חמק הימנו והנה הוא כבר מאחורינו, 'פתחתי אני לדודי ודודי חמק 
עבר' עבר' (שה"ש ה, ו),(שה"ש ה, ו), כך חולפים מחשבות אלו בלב האדם בימים  כך חולפים מחשבות אלו בלב האדם בימים 
הייתה  האם  עמלתי,  כך  לשם  האם  עצמו,  את  ושואל  הייתה אלו  האם  עמלתי,  כך  לשם  האם  עצמו,  את  ושואל  אלו 

שווה אותה השקעה מרובה.שווה אותה השקעה מרובה.
אבל הבה נתבונן בראיה נכונה ונראה שאמנם חלפו ימי היו"ט אבל הבה נתבונן בראיה נכונה ונראה שאמנם חלפו ימי היו"ט 
אדרבה,  היה,  כלא  ונמוג  מעמנו  עבר  לא  כלל  אך  אדרבה, הקדוש,  היה,  כלא  ונמוג  מעמנו  עבר  לא  כלל  אך  הקדוש, 
והארות  השפעות  וקדושות,  השגות  חפנים  מלא  והארות שאבנו  השפעות  וקדושות,  השגות  חפנים  מלא  שאבנו 
כל  לעשות  צריכים  אנו  אלו  ובימים  אותנו,  ללוות  כל שימשיכו  לעשות  צריכים  אנו  אלו  ובימים  אותנו,  ללוות  שימשיכו 
ימים  יעמדו  למען  בקרבנו  ולאצרם  לשמרם  כדי  ימים שביכולתנו  יעמדו  למען  בקרבנו  ולאצרם  לשמרם  כדי  שביכולתנו 

רבים.רבים.
לאהבה את ה' אלקיך וללכת בדרכיו כל הימיםלאהבה את ה' אלקיך וללכת בדרכיו כל הימים

הסדר  בליל  וקדושים,  גדולים  ימים  בתוך  שהינו  עתה  הסדר הרי  בליל  וקדושים,  גדולים  ימים  בתוך  שהינו  עתה  הרי 
אביהם,  אצל  המסובים  כבנים  במסיבו  המלך  אצל  אביהם, שהינו  אצל  המסובים  כבנים  במסיבו  המלך  אצל  שהינו 
והאב  וישמשו,  עבורו  שיעשה  מבנו  לבקש  האב  והאב ומדרך  וישמשו,  עבורו  שיעשה  מבנו  לבקש  האב  ומדרך 
הלא הוא אבינו שבשמים, עשינו עבורו ובמצותו חבילין של הלא הוא אבינו שבשמים, עשינו עבורו ובמצותו חבילין של 
מצוות, מצה, ד' כוסות, סיפור יציאת מצרים, שאלנו את הד' מצוות, מצה, ד' כוסות, סיפור יציאת מצרים, שאלנו את הד' 
הגיע  עם  עתה  אך  וכהנה,  כהנה  רבות  מצוות  ועוד  הגיע קושיות,  עם  עתה  אך  וכהנה,  כהנה  רבות  מצוות  ועוד  קושיות, 
הזמן לצאת מבית המלך ולשוב לימות החול הרגילים נזעקת הזמן לצאת מבית המלך ולשוב לימות החול הרגילים נזעקת 
מאליה הקריאה מעומק הלב – 'קשה עלי פרידתכם', שבעת מאליה הקריאה מעומק הלב – 'קשה עלי פרידתכם', שבעת 
הלבבות  אין  אביו,  אצל  בן  ויבא  יחד,  ושוהים  הלבבות שנמצאים  אין  אביו,  אצל  בן  ויבא  יחד,  ושוהים  שנמצאים 
בהגיע  אולם  ביניהם,  השוררת  האהבה  גודל  את  בהגיע מרגישים  אולם  ביניהם,  השוררת  האהבה  גודל  את  מרגישים 

פרידה  פרידה עת  הקרבה עת  בהעדר  להבחין  לבם  הקרבה ונותנים  בהעדר  להבחין  לבם  ונותנים 
שתהיה מעתה מנת חלקם, הרי שתהיה מעתה מנת חלקם, הרי 
שמאליהם עולים רגשות עזים שמאליהם עולים רגשות עזים 

העז  הרושם  כאשר  עתה  לכן  וחיבה.  אהבה  של  ביותר 
צריכים  בנו,  וחרוטים  חקוקים  עדיין  האלוקים  וקירבת 
כל מעייננו להיות נתונים איך לשמר את אותם כיסופים 
הקדושות  את  ממשיכים  איך  השנה,  להמשך  וגעגועים 

והאורות הנעלות לתוך ימי המעשה.
אנו  ונמצאים  היות  ביותר,  לכך  המסוגלים  הם  אלו  אנו וימים  ונמצאים  היות  ביותר,  לכך  המסוגלים  הם  אלו  וימים 
לפני  מתעוררת  בהם  מצרים,  יציאת  של  רישומם  לפני בתוך  מתעוררת  בהם  מצרים,  יציאת  של  רישומם  בתוך 
הקב"ה הזכירה של "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת הקב"ה הזכירה של "כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת 
ב)", ",  ב,  ב)(ירמיה  ב,  (ירמיה  זרועה  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  זרועה כלולותיך  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותיך 
אבותינו יצאו ממצרים ריבי ריבואות אנשים נשים וטף ללא אבותינו יצאו ממצרים ריבי ריבואות אנשים נשים וטף ללא 
ניזון  ומהיכן  הולכים  אנו  להיכן  כלל  שאלו  ולא  ומזון,  ניזון מים  ומהיכן  הולכים  אנו  להיכן  כלל  שאלו  ולא  ומזון,  מים 
ונתפרנס, אלא באמונה פשוטה יצאו בדבר ה' לעבר ארץ ציה ונתפרנס, אלא באמונה פשוטה יצאו בדבר ה' לעבר ארץ ציה 
מעוררת  זאת  וזכירה  זרועה,  לא  ארץ  השומם,  במדבר  מעוררת ועיף  זאת  וזכירה  זרועה,  לא  ארץ  השומם,  במדבר  ועיף 
אהבת השי"ת לבניו רחימיו. הרי שכמים הפנים לפנים עתה אהבת השי"ת לבניו רחימיו. הרי שכמים הפנים לפנים עתה 
אליו  אהבתנו  את  ולעורר  לשוב  ביותר  המוכשר  הזמן  אליו הוא  אהבתנו  את  ולעורר  לשוב  ביותר  המוכשר  הזמן  הוא 
יתברך שמו, אם אבינו אוהב אותנו הרי שאנו מחזירים אליו יתברך שמו, אם אבינו אוהב אותנו הרי שאנו מחזירים אליו 
ממצרים  יציאתנו  את  ה'  זוכר  בו  הזמן  הוא  עתה  כי  ממצרים אהבה,  יציאתנו  את  ה'  זוכר  בו  הזמן  הוא  עתה  כי  אהבה, 
מלפני אלפי שנים, על כן עכשיו הוא הזמן הנכון ביותר לעורר מלפני אלפי שנים, על כן עכשיו הוא הזמן הנכון ביותר לעורר 

את אהבתנו, וזהו עבודתנו עתה.את אהבתנו, וזהו עבודתנו עתה.
הוא  בריך  קודשא  יחוד  לשם  אומרים  אנו  מצוה  כל  הוא לפני  בריך  קודשא  יחוד  לשם  אומרים  אנו  מצוה  כל  לפני 
ושכינתיה 'בדחילו ורחימו', דחילו  – יראה, רחימו  –  אהבה. ושכינתיה 'בדחילו ורחימו', דחילו  – יראה, רחימו  –  אהבה. 
לא  ורחימו  דחילו  בלא  אורייתא  לא   ורחימו  דחילו  בלא  אורייתא  כה:)  זוהר  (תיקוני  כה:)  זוהר  (תיקוני  בזוה"ק  בזוה"קאיתא  איתא 
עולה  אינה  ויראה  אהבה  ללא  שמצוה  דהיינו  לעילא,  עולה פרחת  אינה  ויראה  אהבה  ללא  שמצוה  דהיינו  לעילא,  פרחת 
מצות  את  המקיים  לעבד  דומה  מיראה  ה'  עבודת  מצות למעלה.  את  המקיים  לעבד  דומה  מיראה  ה'  עבודת  למעלה. 
הבן  שונה  אך  עליו,  ירגז  שלא  עליו  רבו  מורא  מחמת  הבן אדונו  שונה  אך  עליו,  ירגז  שלא  עליו  רבו  מורא  מחמת  אדונו 
שמקיים את מצות אביו משום שאוהבו ורוצה למלאות את שמקיים את מצות אביו משום שאוהבו ורוצה למלאות את 

רצון אביו.רצון אביו.
וכשמקיימים את המצוות צריך להשתמש בב' הבחינות האלו וכשמקיימים את המצוות צריך להשתמש בב' הבחינות האלו 
שמשלימים זו את זו, צריך לקיים את ההלכה ודיני השולחן שמשלימים זו את זו, צריך לקיים את ההלכה ודיני השולחן 
מה  בדיוק  לו  המצווה  רבו  הוראות  את  המקיים  כעבד  מה ערוך  בדיוק  לו  המצווה  רבו  הוראות  את  המקיים  כעבד  ערוך 
אבל  נימה,  כמלא  לזוז  לו  אין  וממנו  יעשה  לא  ומה  אבל יעשה  נימה,  כמלא  לזוז  לו  אין  וממנו  יעשה  לא  ומה  יעשה 
את  ולעשות  האהבה  מדת  את  להוסיף  צריך  גיסא  את מאידך  ולעשות  האהבה  מדת  את  להוסיף  צריך  גיסא  מאידך 
ועתה  דליבא.  ורעותא  אהבה  מתוך  שבשמים  אבינו  ועתה רצון  דליבא.  ורעותא  אהבה  מתוך  שבשמים  אבינו  רצון 

נעוריך'  חסד  לך  'זכרתי   - אלינו  אהבתו  לנו  זוכר  נעוריך' שהשי"ת  חסד  לך  'זכרתי   - אלינו  אהבתו  לנו  זוכר  שהשי"ת 
הוא הזמן המוכשר ביותר לכך, וכדאמרנו, שכעת יעורר את הוא הזמן המוכשר ביותר לכך, וכדאמרנו, שכעת יעורר את 
הכיסופים והגעגועים להמשיך אותם ולשמרם בקרבו שיהיה הכיסופים והגעגועים להמשיך אותם ולשמרם בקרבו שיהיה 

לבו לאהבה את ה' כל הימים.לבו לאהבה את ה' כל הימים.
האור של פסח מותיר רושם המסייע להתרומם שובהאור של פסח מותיר רושם המסייע להתרומם שוב

וכל ענינה של ספירת העומר הוא לשמר את הרושם שנוצר וכל ענינה של ספירת העומר הוא לשמר את הרושם שנוצר 
הרי  הק',  מהאר"י  לנו  שידוע  כפי  דהנה  הפסח,  בימי  הרי בנו  הק',  מהאר"י  לנו  שידוע  כפי  דהנה  הפסח,  בימי  בנו 
שבליל הסדר זכינו לאורות נפלאים ולהשגות גדולות, אך מיד שבליל הסדר זכינו לאורות נפלאים ולהשגות גדולות, אך מיד 
למחרתו ניטלו מעמנו אורות אלו, ואז מתחיל עבודת ויגיעת למחרתו ניטלו מעמנו אורות אלו, ואז מתחיל עבודת ויגיעת 
ימי הספירה בו משיבים אנו אט אט את אותם אורות נעלים, ימי הספירה בו משיבים אנו אט אט את אותם אורות נעלים, 
וכך מדי יום משיגים עוד בחינה ועוד בחינה, עד שמגיע ערב וכך מדי יום משיגים עוד בחינה ועוד בחינה, עד שמגיע ערב 
שוב  ולהשיג  עבודתנו  את  להשלים  זוכים  אז  השבועות  שוב חג  ולהשיג  עבודתנו  את  להשלים  זוכים  אז  השבועות  חג 
השבועות  ובחג  לנו,  שאבדו  וההשגות  האורות  אלו  כל  השבועות את  ובחג  לנו,  שאבדו  וההשגות  האורות  אלו  כל  את 

עצמו זוכים למדרגה גדולה יותר מליל הסדר.עצמו זוכים למדרגה גדולה יותר מליל הסדר.
לו  שזכינו  ההשגה  מכל  הרווחנו  מה  השאלה,  לו ונשאלת  שזכינו  ההשגה  מכל  הרווחנו  מה  השאלה,  ונשאלת 
בפסח, הרי לא נשארנו באותו דרגה וירדנו שוב, אלא מבואר בפסח, הרי לא נשארנו באותו דרגה וירדנו שוב, אלא מבואר 
בספרים הק' שמאותו עליה נשאר רושם בל ימחה, המכונה בספרים הק' שמאותו עליה נשאר רושם בל ימחה, המכונה 
בספה"ק "רשימו דקדושה", וממנו יתד ופנה להתעלות שוב בספה"ק "רשימו דקדושה", וממנו יתד ופנה להתעלות שוב 
שהושפע  אור  אותו  ואילולי  הטומאה,  כוחות  על  שהושפע ולהתגבר  אור  אותו  ואילולי  הטומאה,  כוחות  על  ולהתגבר 
לקום  בידינו  סיפק  היה  לא  רושמו  את  בנו  והשאיר  לקום עלינו  בידינו  סיפק  היה  לא  רושמו  את  בנו  והשאיר  עלינו 

ולהתחזק שוב, וח"ו היה נשאר מונח בשאול תחתית רח"ל.ולהתחזק שוב, וח"ו היה נשאר מונח בשאול תחתית רח"ל.
ומעתה נבין ונשכיל, ונשמח בכל הטוב שמצאתנו, והדברים ומעתה נבין ונשכיל, ונשמח בכל הטוב שמצאתנו, והדברים 
אמורים בין לגבי האורות הגדולים שהשגנו בליל הסדר כבימי אמורים בין לגבי האורות הגדולים שהשגנו בליל הסדר כבימי 
צאתנו מארץ מצרים, כמו שאומרים בהלל 'בימים ההם בזמן צאתנו מארץ מצרים, כמו שאומרים בהלל 'בימים ההם בזמן 
הזה', ובין להשגות שהשגנו בשביעי של פסח בו חזו מראות הזה', ובין להשגות שהשגנו בשביעי של פסח בו חזו מראות 
אלקים, אפילו שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל אלקים, אפילו שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל 
בן בוזי. והגם שכבר הסתלקו מעמנו ההשגות והאורות כמו בן בוזי. והגם שכבר הסתלקו מעמנו ההשגות והאורות כמו 
שהיו לנו במועד, אבל הרושם העז נחקק בקרבנו, והוא נותן שהיו לנו במועד, אבל הרושם העז נחקק בקרבנו, והוא נותן 
לנו הכח והעוז להמשיך ולהתייגע בעבודת ה' ולעשות פרי. לנו הכח והעוז להמשיך ולהתייגע בעבודת ה' ולעשות פרי. 
ובמצות ספירת העומר ע"י שמכוון בה כראוי, זוכה מדי יום ובמצות ספירת העומר ע"י שמכוון בה כראוי, זוכה מדי יום 
לשוב ולהשיג את האור שהיה לו בפסח, וכך מתכונן האדם לשוב ולהשיג את האור שהיה לו בפסח, וכך מתכונן האדם 

ומגיע מוכן לקראת חג השבועות וקבלת התורה.ומגיע מוכן לקראת חג השבועות וקבלת התורה.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

רˆון ‰˘ם

אחר  מתחילה  שלפנינו,  הללו  מפסוקים  נלמד  אחר   מתחילה  שלפנינו,  הללו  מפסוקים  נלמד  גדול  גדוללימוד  לימוד 
שדרש משה את שעיר החטאת ומצאו שנשרף, קצף על ביטול שדרש משה את שעיר החטאת ומצאו שנשרף, קצף על ביטול 
המצוה, שלא נעשית המצוה כהלכתה. – אך אהרן היטיב לדבר המצוה, שלא נעשית המצוה כהלכתה. – אך אהרן היטיב לדבר 
ד'". .  בעיני  "ייטב  ד'"  בעיני  "ייטב  מה  בעיקר  לברר  לנו  שיש  באומרו  מהלפניו,  בעיקר  לברר  לנו  שיש  באומרו  לפניו, 
כלומר, שעיקר התכלית הלא היא לעשות כלומר, שעיקר התכלית הלא היא לעשות 'רצון השם''רצון השם', שיהיה , שיהיה 
נחת רוח לבורא יתברך מכל מעשינו. ולא רק המעשים היבשים נחת רוח לבורא יתברך מכל מעשינו. ולא רק המעשים היבשים 
שבמצוות, כדי לצאת ידי חובה. אלא לברר ולהתבונן ולחשוב שבמצוות, כדי לצאת ידי חובה. אלא לברר ולהתבונן ולחשוב 
זו  ומתוך  ד'.  בעיני  הדבר  ייטב  וכיצד  השם',  'רצון  מה  זו תמיד  ומתוך  ד'.  בעיני  הדבר  ייטב  וכיצד  השם',  'רצון  מה  תמיד 
יש  וכיצד  במצוה,  הנרצה  התכלית  לגלות  נוכל  יש ההתבוננות  וכיצד  במצוה,  הנרצה  התכלית  לגלות  נוכל  ההתבוננות 
לא  אוננותם  שמצד  באמת,  שהוכיח  וכפי  כהלכתה.  לא לקיימה  אוננותם  שמצד  באמת,  שהוכיח  וכפי  כהלכתה.  לקיימה 

הותרו באכילתו.הותרו באכילתו.
הבין  כאשר  מהימנא,  רעיא  רבינו  משה  של  דעתו  נחה  הבין ובכך  כאשר  מהימנא,  רעיא  רבינו  משה  של  דעתו  נחה  ובכך 
אם  כי  במצוה,  חלילה  זלזלו  ולא  מבוקשם,  עיקר  היה  אם שזאת  כי  במצוה,  חלילה  זלזלו  ולא  מבוקשם,  עיקר  היה  שזאת 
בקשו לעשות הדבר אשר "ייטב בעיני ד'", לפיכך בקשו לעשות הדבר אשר "ייטב בעיני ד'", לפיכך "וישמע משה "וישמע משה 

וייטב בעיניו"! וייטב בעיניו"! 
[על פי שיעור בסה"ק "בית אהרן" בפני בחורי ביהמ"ד פינסק-קרלין ירושת"ו] [על פי שיעור בסה"ק "בית אהרן" בפני בחורי ביהמ"ד פינסק-קרלין ירושת"ו] 

• ~ • ~ •
סיפר לי איש נאמן, שבילדותו עמד פעם במדרכה והמתין כדי סיפר לי איש נאמן, שבילדותו עמד פעם במדרכה והמתין כדי 
לחצות את הכביש, והנה הגיע על ידו לחצות את הכביש, והנה הגיע על ידו אבי מורי זצ"ל אבי מורי זצ"ל אשר נצרך אשר נצרך 
גם הוא לעבור את אותו כביש. וכראותו את העלם הצעיר והזך גם הוא לעבור את אותו כביש. וכראותו את העלם הצעיר והזך 
ממתין גם הוא למעבר, פנה אליו ואמר: הנה שנינו רוצים כעת ממתין גם הוא למעבר, פנה אליו ואמר: הנה שנינו רוצים כעת 
הלא  בזהירות  הכביש  את  כשעוברים  גם  הכביש,  את  הלא לחצות  בזהירות  הכביש  את  כשעוברים  גם  הכביש,  את  לחצות 
מקיימים בכך מצות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (דברים ד, מקיימים בכך מצות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (דברים ד, 
ונחשוב  בזהירות,  הכביש  את  נעבור  יחדיו,  נחצה  נא  הבה  את הכביש בזהירות, ונחשוב טו).  נא נחצה יחדיו, נעבור  טו). הבה 

בלבנו לעשות בלבנו לעשות רצון ה',רצון ה', ולקיים מצוותו שציוונו להישמר בדרך! ולקיים מצוותו שציוונו להישמר בדרך!
ונמצא  שבשמים,  לאביהם  אחד  בלב  יחדיו  השניים  עברו  ונמצא וכך  שבשמים,  לאביהם  אחד  בלב  יחדיו  השניים  עברו  וכך 
הכביש בעבורם 'חפצא דמצוה', לעשות רצון קונם וחפץ צורם!הכביש בעבורם 'חפצא דמצוה', לעשות רצון קונם וחפץ צורם!
סיים אותו יהודי, ואמר לי: מאז טיב מעשה קטן זה כבר חלפו סיים אותו יהודי, ואמר לי: מאז טיב מעשה קטן זה כבר חלפו 
עברו עשרות בשנים, ובכל פעם שאני נצרך לחצות כביש חושב עברו עשרות בשנים, ובכל פעם שאני נצרך לחצות כביש חושב 

אני לעצמי, שהנה הולך אני כאן לעשותאני לעצמי, שהנה הולך אני כאן לעשות 'רצון השם'! 'רצון השם'!
תמיד,  ולזכור  לחשוב  מעורר  תמיד, זצ"ל  ולזכור  לחשוב  מעורר  זצ"ל  הגה"צ  הגה"צ אאמו"ר  אאמו"ר  היה  היה תדיר  תדיר 
ובחורים  ילדים  לפניו  באים  ובחורים וכשהיו  ילדים  לפניו  באים  וכשהיו  ה''.  ה''. 'רצון  'רצון  עושים  עושים שאנו  שאנו 
צעירים, לקבל הדרכה או ברכה וכיוצא, היה מעוררם, תחשבו צעירים, לקבל הדרכה או ברכה וכיוצא, היה מעוררם, תחשבו 
לומדים  שאנו  הלימוד,  ובתוך  ולפני  המצוה,  קיום  בעת  לומדים תמיד  שאנו  הלימוד,  ובתוך  ולפני  המצוה,  קיום  בעת  תמיד 

התורה הקדושה ועושים המצוה, כדי לקיים התורה הקדושה ועושים המצוה, כדי לקיים רצון ה'!רצון ה'!
לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו!לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו!

[לקט טיב המעשיות מהגה"צ זצ"ל][לקט טיב המעשיות מהגה"צ זצ"ל]

• ~ • ~ •
בבקשת  לפניו  בבקשת בא  לפניו  בא  זי"ע  הק'  טוב  שם  זי"ע הבעל  הק'  טוב  שם  הבעל  מתלמידי  מתלמידי אחד  אחד 
העצה, ללמדו דרך העבודה על העצה, ללמדו דרך העבודה על תאוות האכילהתאוות האכילה. [כאשר האריכו . [כאשר האריכו 
הרבה בספרי מוסר וחסידות, שצריך האדם לשבר את התאווה, הרבה בספרי מוסר וחסידות, שצריך האדם לשבר את התאווה, 
אהרן  רבי  אהרן הרה"ק  רבי  הרה"ק  כך  על  חיבר  וכבר  קודש.  אכילתו  כך שתהא  על  חיבר  וכבר  קודש.  אכילתו  שתהא 
ראטה זי"עראטה זי"ע ספר שלם, הנקרא  ספר שלם, הנקרא "שולחן הטהור", "שולחן הטהור", בסדר עבודת בסדר עבודת 

'שולחנו של אדם מכפר' עי"ש].'שולחנו של אדם מכפר' עי"ש].
שלחו הבעל שם טוב אל שני יהודים, שמהם יוכל ללמוד דרכי שלחו הבעל שם טוב אל שני יהודים, שמהם יוכל ללמוד דרכי 
עבודה זו. הראשון הוא עבודה זו. הראשון הוא הרה"ק רבי מיכל מ"מ דק"ק זלוטשוב הרה"ק רבי מיכל מ"מ דק"ק זלוטשוב 
זצוק"ל,זצוק"ל, שהיה מפורסם בצדקותו. והשני היה איש יהודי פשוט,  שהיה מפורסם בצדקותו. והשני היה איש יהודי פשוט, 

תמים ועם הארץ, הנקרא תמים ועם הארץ, הנקרא 'רבי חיים'.'רבי חיים'.
להתארח  וביקש  זלוטשובה,  דרכו  את  התלמיד  עשה  להתארח תחילה  וביקש  זלוטשובה,  דרכו  את  התלמיד  עשה  תחילה 
בביתו של רבי מיכל. הוא נענה כמובן בשמחה רבה, רבי מיכל בביתו של רבי מיכל. הוא נענה כמובן בשמחה רבה, רבי מיכל 

אבל  בחלקו.  שנפלה  אורחים'  'הכנסת  מצות  על  מאוד  אבל שמח  בחלקו.  שנפלה  אורחים'  'הכנסת  מצות  על  מאוד  שמח 
תיכף התנצל על כך שבגודל עניותו ביתו כמעט ריק מכל, ואין תיכף התנצל על כך שבגודל עניותו ביתו כמעט ריק מכל, ואין 
בכוחו לכבדו כראוי בכל מיני מאכל ומשתה טובים. אך האיש בכוחו לכבדו כראוי בכל מיני מאכל ומשתה טובים. אך האיש 
כל  צריך  הוא  ואין  בעיניו,  חן  מצא  הבית  זה  שדוקא  כל התעקש,  צריך  הוא  ואין  בעיניו,  חן  מצא  הבית  זה  שדוקא  התעקש, 
עד  ימים,  לכמה  בבית  כאן  לנוח  רוצה  רק  ושתיה,  לאכילה  עד כך  ימים,  לכמה  בבית  כאן  לנוח  רוצה  רק  ושתיה,  לאכילה  כך 
שימשיך בדרכו למחוז חפצו. – נאות רבי מיכל לארחו בביתו, שימשיך בדרכו למחוז חפצו. – נאות רבי מיכל לארחו בביתו, 
לחץ',  ומים  צר  ה'לחם  מן  עמו  לחלוק  מאוד  שישמח  לחץ', באומרו  ומים  צר  ה'לחם  מן  עמו  לחלוק  מאוד  שישמח  באומרו 

שיש לו בבית.שיש לו בבית.
התלמיד לא הפסיק כמובן לעקוב אחר הליכותיו של רבי מיכל, התלמיד לא הפסיק כמובן לעקוב אחר הליכותיו של רבי מיכל, 
ובעיקר על סדרי אכילתו. וכראותו גודל עבודת האכילה שלו, ובעיקר על סדרי אכילתו. וכראותו גודל עבודת האכילה שלו, 
ומט  היה  שבור  מיכל  ר'  של  שולחנו  מאוד.  והתפעם  ומט התפעל  היה  שבור  מיכל  ר'  של  שולחנו  מאוד.  והתפעם  התפעל 
אוכלים  היו  לא  כמעט  בבית  ששרתה  העניות  ומגודל  אוכלים ליפול,  היו  לא  כמעט  בבית  ששרתה  העניות  ומגודל  ליפול, 
ביום  אחת  פעם  מיכל  רבי  עצמו  התיישב  וכאשר  ביום כלום.  אחת  פעם  מיכל  רבי  עצמו  התיישב  וכאשר  כלום. 

לארוחתו הדלה, היה מתאנח וגונח בלב נשבר מאוד.לארוחתו הדלה, היה מתאנח וגונח בלב נשבר מאוד.
ואנחות  גניחות  פשר  לדעת  התלמיד  ביקש  הארוחות  ואנחות באחת  גניחות  פשר  לדעת  התלמיד  ביקש  הארוחות  באחת 
הללו, מה מקומם דווקא בעת הסעודה. ובהיות כל עיקר תכלית הללו, מה מקומם דווקא בעת הסעודה. ובהיות כל עיקר תכלית 
רבי  את  לשאול  העז  האכילה,  עבודת  סדר  ללמוד  כדי  רבי ביאתו  את  לשאול  העז  האכילה,  עבודת  סדר  ללמוד  כדי  ביאתו 
מיכל עצמו, מדוע בכל פעם שמתיישב לאכול הוא נאנח ודואב מיכל עצמו, מדוע בכל פעם שמתיישב לאכול הוא נאנח ודואב 

כל כך?כל כך?
דרכי  ללמוד  ורוצה  וישרה,  טובה  שכוונתו  מיכל  רבי  דרכי כשראה  ללמוד  ורוצה  וישרה,  טובה  שכוונתו  מיכל  רבי  כשראה 
אמת. פתח בפניו סגור לבו: הנה אמרו רז"ל (ברכות נה.) בהא אמת. פתח בפניו סגור לבו: הנה אמרו רז"ל (ברכות נה.) בהא 
"דכתיב (יחזקאל מא כב) 'המזבח עץ שלוש אמות גבה', וכתיב "דכתיב (יחזקאל מא כב) 'המזבח עץ שלוש אמות גבה', וכתיב 
(שם) 'וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה''. פתח במזבח, וסיים (שם) 'וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ה''. פתח במזבח, וסיים 
שבית  זמן  כל  תרוייהו,  דאמרי  אלעזר  ורבי  יוחנן  רבי  שבית בשלחן.  זמן  כל  תרוייהו,  דאמרי  אלעזר  ורבי  יוחנן  רבי  בשלחן. 
של  שולחנו  ועכשיו  ישראל,  על  מכפר  מזבח  קיים  של המקדש  שולחנו  ועכשיו  ישראל,  על  מכפר  מזבח  קיים  המקדש 
אדם מכפר עליו". – השוו רבותינו ז"ל בזה את השולחן למזבח, אדם מכפר עליו". – השוו רבותינו ז"ל בזה את השולחן למזבח, 
ה'  במזבח  ומתבונן  השולחן  זה  אל  אני  ניגש  כאשר  ה' לפיכך  במזבח  ומתבונן  השולחן  זה  אל  אני  ניגש  כאשר  לפיכך 
השבור וההרוס, נשבר לבי בקרבי על צער הנורא של שכינתא השבור וההרוס, נשבר לבי בקרבי על צער הנורא של שכינתא 
אני  משאיר  טעמא  מהאי  קרנה.  בעפר  המתגוללת  אני קדישתא,  משאיר  טעמא  מהאי  קרנה.  בעפר  המתגוללת  קדישתא, 
כמה  שכבר  הגם  הזה,  והרעוע  השבור  השולחן  את  כמה בדווקא  שכבר  הגם  הזה,  והרעוע  השבור  השולחן  את  בדווקא 
ומהודר,  נאה  חדש  שולחן  לי  לרכוש  הקהילה  בני  רצו  ומהודר, פעמים  נאה  חדש  שולחן  לי  לרכוש  הקהילה  בני  רצו  פעמים 
שהמזבח  בעת  בה  מפואר,  בשולחן  לשבת  אוכל  כיצד  שהמזבח אך  בעת  בה  מפואר,  בשולחן  לשבת  אוכל  כיצד  אך 
שכנגדו שבור ורצוץ ועבודתו בטלה. גם בסדר האכילה עצמה, שכנגדו שבור ורצוץ ועבודתו בטלה. גם בסדר האכילה עצמה, 
ומים  יבש  לחם  ממעט  יותר  שולחני  על  להעלות  מסוגל  ומים אינני  יבש  לחם  ממעט  יותר  שולחני  על  להעלות  מסוגל  אינני 
אשה  קרבנות  סדר  כל  כיום  מאיתנו  בטלו  כאשר  אשה במשורה,  קרבנות  סדר  כל  כיום  מאיתנו  בטלו  כאשר  במשורה, 
'שולחנו  אל  ישראל  איש  שמתיישב  עת  ובכל  לה'.  ניחוח  'שולחנו ריח  אל  ישראל  איש  שמתיישב  עת  ובכל  לה'.  ניחוח  ריח 
המכוון  המזבח  ודרגת  במצב  להתבונן  הוא  צריך  אדם'  המכוון של  המזבח  ודרגת  במצב  להתבונן  הוא  צריך  אדם'  של 
שכינתא  צער  בהשתתפות  צער  לבו  ולהתמלא  השולחן,  שכינתא כנגד  צער  בהשתתפות  צער  לבו  ולהתמלא  השולחן,  כנגד 

בגלותא!בגלותא!
מיכל,  רבי  של  בביתו  התלמיד  ששהה  קצרה  תקופה  מיכל, לאחר  רבי  של  בביתו  התלמיד  ששהה  קצרה  תקופה  לאחר 
ששיבר  כמי  חש  ארוחותיו,  סדרי  בכל  יחדיו  עמו  ששיבר והשתתף  כמי  חש  ארוחותיו,  סדרי  בכל  יחדיו  עמו  והשתתף 
להכניס  מסוגל  היה  שלא  וכמעט  האכילה,  תאוות  כל  את  להכניס בו  מסוגל  היה  שלא  וכמעט  האכילה,  תאוות  כל  את  בו 
המאכל אל פיו, עד שהעלה אותו ר' מיכל ורוממו בדרגה עילאה המאכל אל פיו, עד שהעלה אותו ר' מיכל ורוממו בדרגה עילאה 

בעבודת האכילה בקדושה ובטהרה.בעבודת האכילה בקדושה ובטהרה.
לאחר שמיצה את לימוד עבודת האכילה במחיצתו של הצדיק לאחר שמיצה את לימוד עבודת האכילה במחיצתו של הצדיק 
בזלוטשוב, ארז את חפציו הודה למארחו בלב שלם, בעיקר על בזלוטשוב, ארז את חפציו הודה למארחו בלב שלם, בעיקר על 
שהואיל ללמדו סדר אכילת איש ישראל כראוי. ועתה שם את שהואיל ללמדו סדר אכילת איש ישראל כראוי. ועתה שם את 
פניו אל אותה עיירה ששלחו רבו הבעש"ט, אל היהודי הנקרא פניו אל אותה עיירה ששלחו רבו הבעש"ט, אל היהודי הנקרא 

ר' חיים.ר' חיים.
חיים,  ר'  בשם  יהודי  על  לברר  החל  עיירה,  אותה  אל  חיים, בהגיעו  ר'  בשם  יהודי  על  לברר  החל  עיירה,  אותה  אל  בהגיעו 
איש  בראותם  כוונתו,  למי  המקום  תושבי  ידעו  לא  איש מתחילה  בראותם  כוונתו,  למי  המקום  תושבי  ידעו  לא  מתחילה 

"ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, ויקצוף על אלעזר "ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, ויקצוף על אלעזר 
ועל איתמר כו'. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש כו', תאכלו ועל איתמר כו'. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש כו', תאכלו 

אתה בקודש כאשר צוויתי. וידבר אהרן אל משה, הן היום כו' ואכלתי אתה בקודש כאשר צוויתי. וידבר אהרן אל משה, הן היום כו' ואכלתי 
חטאת היום, הייטב בעיני ד'. – וישמע משה, וייטב בעיניו". חטאת היום, הייטב בעיני ד'. – וישמע משה, וייטב בעיניו". (יא, טז-כ) (יא, טז-כ) 

תיאום ביקורתיאום ביקור
בית  לכיוון  מירושלים  מורי  אבי  את  נסעתי  שישי  בית יום  לכיוון  מירושלים  מורי  אבי  את  נסעתי  שישי  יום 
לקיים  עליו  כי  אותי  עדכן  אליו  בדרכי  לשבת,  לקיים שמש   עליו  כי  אותי  עדכן  אליו  בדרכי  לשבת,  שמש  
מצוות ביקור חולים טרם נצא לבית שמש. הגענו לבית מצוות ביקור חולים טרם נצא לבית שמש. הגענו לבית 
החולים שערי צדק, ומרחוק ראינו את השלט 'אזהרה החולים שערי צדק, ומרחוק ראינו את השלט 'אזהרה 
לכהנים' (שלט המזהיר מפני טומאה האוסר על הכהנים לכהנים' (שלט המזהיר מפני טומאה האוסר על הכהנים 
לעלות  לנו  אסור  כהנים  משפחת  ואנו  מאחר  לעלות להכנס)  לנו  אסור  כהנים  משפחת  ואנו  מאחר  להכנס) 
חזרה  להסתובב  לנהג  להגיד  רצינו  כבר  לבקר,  חזרה כעת  להסתובב  לנהג  להגיד  רצינו  כבר  לבקר,  כעת 
אבל אבי מורי ביקש להמשיך עד השלט והתלבט אם אבל אבי מורי ביקש להמשיך עד השלט והתלבט אם 
לשלוח  שליח שאינו כהן בשמו למסור כי הגיע לבקר.  לשלוח  שליח שאינו כהן בשמו למסור כי הגיע לבקר.  
אני ראיתי בזה השגחה פרטית כיוון שעוד היו לי כמה אני ראיתי בזה השגחה פרטית כיוון שעוד היו לי כמה 
וכמה סידורים אחרונים לפני שבת, ולמרות שעוד היום וכמה סידורים אחרונים לפני שבת, ולמרות שעוד היום 
גדול אני אוהב להקדים לקבל שבת ולהפסיק ממלאכה גדול אני אוהב להקדים לקבל שבת ולהפסיק ממלאכה 

כשעה קודם הדלקת הנרות.  כשעה קודם הדלקת הנרות.  
מוכר,  אדם  יושב  השלט  לצד  והנה  לשלט  מוכר, התקרבנו  אדם  יושב  השלט  לצד  והנה  לשלט  התקרבנו 
הדמות  לכיוון  מהרכב  בהתרגשות  יצא  תיכף  הדמות אבא  לכיוון  מהרכב  בהתרגשות  יצא  תיכף  אבא 
לרדת  שהחליט  לבקר,  שבא  מהחולה  אחר  היה  לרדת שלא  שהחליט  לבקר,  שבא  מהחולה  אחר  היה  שלא 
1010 קומות לאיוורור בדיוק כאשר הגענו לבקרו, הביקור  קומות לאיוורור בדיוק כאשר הגענו לבקרו, הביקור 
היה מתומצת וקצר ומושגח להפליא, מה גם היה לפלא היה מתומצת וקצר ומושגח להפליא, מה גם היה לפלא 
בתחתונה   במקום  העליונה  בכניסה  וחנה  טעה  בתחתונה  שהנהג  במקום  העליונה  בכניסה  וחנה  טעה  שהנהג 

כפי שהוראתי לו .כפי שהוראתי לו .

בעל המעשה: מ. ה. ש.בעל המעשה: מ. ה. ש.

אני ולא השליחאני ולא השליח
צעדתי עם זוגתי לכיוון הבית ובדרך התעייפתי בפרט צעדתי עם זוגתי לכיוון הבית ובדרך התעייפתי בפרט 
שהגענו לקטע של עליה תלולה ובצירוף גילי ועייפותי  שהגענו לקטע של עליה תלולה ובצירוף גילי ועייפותי  
הייתי  כמה  בקול  לעצמי  חשבתי  הדרך.  עלי  הייתי קשתה  כמה  בקול  לעצמי  חשבתי  הדרך.  עלי  קשתה 
שמח אילו היה עובר עכשיו מונית ולוקח אותנו הביתה, שמח אילו היה עובר עכשיו מונית ולוקח אותנו הביתה, 
הליכה  דקות  הליכה   דקות   4 "בשביל  ושאלה:  גבה  הרימה  "בשביל היא  ושאלה:  גבה  הרימה  היא 

מונית?"מונית?"
השבתי לה שאני מודה לה' על הרגליים והבריאות ורק השבתי לה שאני מודה לה' על הרגליים והבריאות ורק 

אמרתי שאם ה' היה מזמן מונית יהיה נחמד.אמרתי שאם ה' היה מזמן מונית יהיה נחמד.
השיבה: "אל תצפה שכאן בסמטאות יעבור מונית!!!"השיבה: "אל תצפה שכאן בסמטאות יעבור מונית!!!"

אם  בדקתי  לידינו,  נעצרה  ומונית  לדבר  כלותה  אם טרם  בדקתי  לידינו,  נעצרה  ומונית  לדבר  כלותה  טרם 
הוא מוריד נוסע אבל היא הייתה ריקה, שאלתי אם הוא הוא מוריד נוסע אבל היא הייתה ריקה, שאלתי אם הוא 
והוא  לעצרה  יד  הושטתי  לא  אפילו  בחיוב,   וענה  והוא פנוי  לעצרה  יד  הושטתי  לא  אפילו  בחיוב,   וענה  פנוי 
עצר כך ללא סיבה נראית לעין כי אם שליח ה'.  עלינו עצר כך ללא סיבה נראית לעין כי אם שליח ה'.  עלינו 

יחדיו בהתרגשות והודיה לה'  על רוב חסדיו.יחדיו בהתרגשות והודיה לה'  על רוב חסדיו.

בעל המעשה: ה.ש.בעל המעשה: ה.ש.
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מרבני  אחד  את  שמחפש  הבינו  צורה,  ובעל  נכבד  חכם  מרבני תלמיד  אחד  את  שמחפש  הבינו  צורה,  ובעל  נכבד  חכם  תלמיד 
המקום, או תלמיד חכם חשוב. אך משדרש ובירר היטב, נודע לו המקום, או תלמיד חכם חשוב. אך משדרש ובירר היטב, נודע לו 

על איש פשוט מאוד הנקרא 'רבי חיים' ומתגורר בקצה העיירה.על איש פשוט מאוד הנקרא 'רבי חיים' ומתגורר בקצה העיירה.
תיכף ניגש התלמיד אל אותו בית, ומצא את ר' חיים בביתו, הוא תיכף ניגש התלמיד אל אותו בית, ומצא את ר' חיים בביתו, הוא 
גילה איש פשוט ביותר, גיבור וחזק בעל ממדים גדולים... והציג גילה איש פשוט ביותר, גיבור וחזק בעל ממדים גדולים... והציג 

את בקשתו להתארח בביתם לשבת קודש!את בקשתו להתארח בביתם לשבת קודש!
שחק היהודי לבקשתו המוזרה, וכי מה מצאת בי? חבל לך להעביר שחק היהודי לבקשתו המוזרה, וכי מה מצאת בי? חבל לך להעביר 
את השבת אצל איש פשוט כמוני, הנה יש כאן בעיירה כמה וכמה את השבת אצל איש פשוט כמוני, הנה יש כאן בעיירה כמה וכמה 
גבירים נכבדים, שישמחו מאוד לארח אותך, שם תהנה גם בחברת גבירים נכבדים, שישמחו מאוד לארח אותך, שם תהנה גם בחברת 

תלמידי חכמים חשובים, ויהא לך 'עונג שבת' משלם!תלמידי חכמים חשובים, ויהא לך 'עונג שבת' משלם!
אך האיש הפציר מאוד, שדוקא זה הבית מוצא חן בעיניו, בהיותו אך האיש הפציר מאוד, שדוקא זה הבית מוצא חן בעיניו, בהיותו 
בית שקט וצנוע בקצה העיירה, רחוק מן ההמולה והרעש. ומעדיף בית שקט וצנוע בקצה העיירה, רחוק מן ההמולה והרעש. ומעדיף 
במקום  ולא  ובמנוחה,  בהשקט  פשוט  יהודי  אצל  להתארח  במקום הוא  ולא  ובמנוחה,  בהשקט  פשוט  יהודי  אצל  להתארח  הוא 

שיש אורחים רבים והבלגן חוגג...שיש אורחים רבים והבלגן חוגג...
נענה אפוא ר' חיים, ואמר: נו, באם מעדיף אתה להתארח דווקא נענה אפוא ר' חיים, ואמר: נו, באם מעדיף אתה להתארח דווקא 
ואשתו  חיים  ר'  שבת.  לכבוד  חשוב  אורח  לקבל  נשמח  ואשתו בבתינו,  חיים  ר'  שבת.  לכבוד  חשוב  אורח  לקבל  נשמח  בבתינו, 

סדרו עבורו חדר נאה ומרווח, והחלו בהכנות לשבת קודש. סדרו עבורו חדר נאה ומרווח, והחלו בהכנות לשבת קודש. 
מעמידים  השבת,  בבישולי  רבות  טורחים  שהם  התלמיד  מעמידים ראה  השבת,  בבישולי  רבות  טורחים  שהם  התלמיד  ראה 
מי  בשביל  והתפלא  טובים,  בתבשילים  מלאים  ענקיים  מי סירים  בשביל  והתפלא  טובים,  בתבשילים  מלאים  ענקיים  סירים 
מכינים כאן כמויות ענק שכאלו, והמתין בציפייה להבין את מטרת מכינים כאן כמויות ענק שכאלו, והמתין בציפייה להבין את מטרת 

שליחותו של הבעש"ט לבית זה דווקא.שליחותו של הבעש"ט לבית זה דווקא.
מבית  התלמיד  שחזר  לאחר  הצהריים,  אחר  שבת  ערב  מבית בהגיע  התלמיד  שחזר  לאחר  הצהריים,  אחר  שבת  ערב  בהגיע 
הטבילה, הזמינו בעל הבית לסעודת 'טועמיה' של ערב שבת בהדי הטבילה, הזמינו בעל הבית לסעודת 'טועמיה' של ערב שבת בהדי 
פניא דמעלי שבתא. חשב התלמיד שיגישו קצת 'טעימה', כאשר פניא דמעלי שבתא. חשב התלמיד שיגישו קצת 'טעימה', כאשר 
מורגל בבית ישראל, כדי שלא ייכנס אל השבת ברעבון לב כנזכר מורגל בבית ישראל, כדי שלא ייכנס אל השבת ברעבון לב כנזכר 
גדולה  בסעודה  הוא  שהמדובר  גילה  מאוד  מהר  אך   – גדולה בפוסקים.  בסעודה  הוא  שהמדובר  גילה  מאוד  מהר  אך   – בפוסקים. 
ודשנה, בעל הבית קיבל כמה וכמה מנות גדושות ומלאות, בשר ודשנה, בעל הבית קיבל כמה וכמה מנות גדושות ומלאות, בשר 

ודגים וכל מטעמים.ודגים וכל מטעמים.
אוכל  אינני  כולה  השבת  בכל  הרי  והתפלא,  בלבו  התלמיד  אוכל תמה  אינני  כולה  השבת  בכל  הרי  והתפלא,  בלבו  התלמיד  תמה 
לטעימה  'טועמיה'  סעודת  רק  שאינה  הזו,  הסעודה  מן  לטעימה כשליש  'טועמיה'  סעודת  רק  שאינה  הזו,  הסעודה  מן  כשליש 

בסעודות  כאן  אוכלים  מה  יודע  ומי  בסעודות בלבד...  כאן  אוכלים  מה  יודע  ומי  בלבד... 
השבת...השבת...

סעודות  בהערכתו,  התלמיד  טעה  לא  סעודות ואכן  בהערכתו,  התלמיד  טעה  לא  ואכן 
בכמויות  נערכו  חיים  ר'  של  בביתו  בכמויות השבת  נערכו  חיים  ר'  של  בביתו  השבת 
הבית  בעל  ישב  שהוגשה  מנה  בכל  הבית ענק,  בעל  ישב  שהוגשה  מנה  בכל  ענק, 
התלמיד  הצליח  שלא  עד  ועוד,  עוד  התלמיד ואכל  הצליח  שלא  עד  ועוד,  עוד  ואכל 
כמות  להכיל  אנוש  בן  יכול  כיצד  כמות להבין  להכיל  אנוש  בן  יכול  כיצד  להבין 

עצומה שכזו?!...עצומה שכזו?!...
חשב  שכזו,  וגדושה  מלאה  שבת  חשב לאחר  שכזו,  וגדושה  מלאה  שבת  לאחר 
שבוע  בקל  לצום  ניתן  שעתה  שבוע התלמיד  בקל  לצום  ניתן  שעתה  התלמיד 
אחר  מארחו  הזמינו  מהרה  עד  אך  אחר שלם...  מארחו  הזמינו  מהרה  עד  אך  שלם... 
כשהביע  כשהביע   מלכא!  מלכא!מלוה  מלוה  לסעודת  לסעודת כבוד  כבוד 
עכשיו  ניתן  כיצד  פליאתו,  את  עכשיו התלמיד  ניתן  כיצד  פליאתו,  את  התלמיד 
זמן  לא  שזה  אחר  סעודה,  עוד  זמן לאכול  לא  שזה  אחר  סעודה,  עוד  לאכול 
שנערכה  שלישית,  סעודה  את  סיימו  שנערכה רב  שלישית,  סעודה  את  סיימו  רב 
זמן  הרבה  לא  בשעתו,  שלמה  זמן כסעודת  הרבה  לא  בשעתו,  שלמה  כסעודת 
נפלה  שלא  דשבתא,  צפרא  סעודת  נפלה אחר  שלא  דשבתא,  צפרא  סעודת  אחר 
בו  הביט   – שלפניה...  מזו  וכמותה  בו בערכה  הביט   – שלפניה...  מזו  וכמותה  בערכה 

האט  "וואס  כלל,  השאלה  מבין  שאינו  כמי  בתמיהה,  האט המארח  "וואס  כלל,  השאלה  מבין  שאינו  כמי  בתמיהה,  המארח 
דאס א'שייכות?" שאל בקול. וכי מה שייכות יש בין מלוה מלכא דאס א'שייכות?" שאל בקול. וכי מה שייכות יש בין מלוה מלכא 
לסעודה שלישית, זו מלוה מלכא וזו סעודה שלישית, ויהודי צריך לסעודה שלישית, זו מלוה מלכא וזו סעודה שלישית, ויהודי צריך 
לאכול גם סעודה שלישית וגם מלוה מלכא, כשם שצריך להתפלל לאכול גם סעודה שלישית וגם מלוה מלכא, כשם שצריך להתפלל 

גם שחרית וגם מנחה!...גם שחרית וגם מנחה!...
סעודת מלוה מלכא בביתו של רבי חיים נערכה ברוב פאר והדר, סעודת מלוה מלכא בביתו של רבי חיים נערכה ברוב פאר והדר, 
כאשר תבשילים רבים חדשים וטריים הוכנו מבעוד מועד במיוחד כאשר תבשילים רבים חדשים וטריים הוכנו מבעוד מועד במיוחד 
לכבוד מלוה מלכא. והיהודי בעל האכילה דנן התיישב לסעודתו, לכבוד מלוה מלכא. והיהודי בעל האכילה דנן התיישב לסעודתו, 
כמי שלא טעם טעם סעודה מעולם... התלמיד כבר קלט שסדר כמי שלא טעם טעם סעודה מעולם... התלמיד כבר קלט שסדר 
בעת  ובה  מהשגתו,  למעלה  הינם  זה  בבית  וכמויותיה  בעת האכילה  ובה  מהשגתו,  למעלה  הינם  זה  בבית  וכמויותיה  האכילה 
שהוא מצידו בקושי הצליח לטעום מעט מן המעט, היה בעל הבית שהוא מצידו בקושי הצליח לטעום מעט מן המעט, היה בעל הבית 

יושב ואוכל צלחת ועוד צלחת, בסדרת מנות ענק בזו אחר זו...  יושב ואוכל צלחת ועוד צלחת, בסדרת מנות ענק בזו אחר זו...  
הזאת,  המופרזת  לאכילה  נסתרת  סיבה  כאן  שיש  התלמיד  הזאת, חש  המופרזת  לאכילה  נסתרת  סיבה  כאן  שיש  התלמיד  חש 
שלא  ובהיות  זה.  לבית  הק'  הבעש"ט  רבו  שלחו  בכדי  לא  שלא והרי  ובהיות  זה.  לבית  הק'  הבעש"ט  רבו  שלחו  בכדי  לא  והרי 
הצליח בעצמו לגלות שום סימני 'עבודה' באותה אכילה... – שאם הצליח בעצמו לגלות שום סימני 'עבודה' באותה אכילה... – שאם 
מתחילה חשב שמדובר אולי ב'צדיק נסתר', המסתיר את גדולת מתחילה חשב שמדובר אולי ב'צדיק נסתר', המסתיר את גדולת 
ולא  בו  שאין  ראה  טיבו  על  שעמד  לאחר  הרי  באכילה,  ולא קדושתו  בו  שאין  ראה  טיבו  על  שעמד  לאחר  הרי  באכילה,  קדושתו 
כלום, ומלבד אכילתו הגדולה הנותנת בו את אותותיה היטב... אין כלום, ומלבד אכילתו הגדולה הנותנת בו את אותותיה היטב... אין 

בו כלום. – נאלץ להציג את שאלתו בפני בעל הבית בעצמו.בו כלום. – נאלץ להציג את שאלתו בפני בעל הבית בעצמו.
מלכא  מלוה  סעודת  באמצע  לפתע  פנה  חיים,  ר'  לי  נא  מלכא אמור  מלוה  סעודת  באמצע  לפתע  פנה  חיים,  ר'  לי  נא  אמור 
התלמיד לבעל הבית, מדוע אוכל אתה כל כך הרבה? וכיצד מסוגל התלמיד לבעל הבית, מדוע אוכל אתה כל כך הרבה? וכיצד מסוגל 

אתה לאכול כמויות ענק שכאלו?אתה לאכול כמויות ענק שכאלו?
ר' חיים נראה מופתע לנוכח שאלה ישירה שכזו, נראה היה על פניו ר' חיים נראה מופתע לנוכח שאלה ישירה שכזו, נראה היה על פניו 
את  להעביר  השתדל  הוא  אך  חשובה.  בנקודה  כאן  נגע  את שהאורח  להעביר  השתדל  הוא  אך  חשובה.  בנקודה  כאן  נגע  שהאורח 
הנושא, ופטר אותו בתשובות מתחמקות, מעודי אוהב אני מאוד הנושא, ופטר אותו בתשובות מתחמקות, מעודי אוהב אני מאוד 
מטעמים  השם  ברוך  לנו  מכינה  החשובה  אשתי  אמר,  מטעמים לאכול...  השם  ברוך  לנו  מכינה  החשובה  אשתי  אמר,  לאכול... 
מופלאים! הרי נוכחת בעצמך במשך השבת בטעמם המשובח של מופלאים! הרי נוכחת בעצמך במשך השבת בטעמם המשובח של 

המאכלים שלנו, אני מקווה שנהנית מן האוכל כאן!המאכלים שלנו, אני מקווה שנהנית מן האוכל כאן!
שניסה  וככל  אחרים,  לנושאים  השיחה  את  הבית  בעל  גלגל  שניסה כך  וככל  אחרים,  לנושאים  השיחה  את  הבית  בעל  גלגל  כך 
המוגזמות,  האכל  כמויות  בענין  שאלתו,  על  לחזור  המוגזמות, התלמיד  האכל  כמויות  בענין  שאלתו,  על  לחזור  התלמיד 

התחמק האיש ולא השיב תשובה המניחה את הדעת.התחמק האיש ולא השיב תשובה המניחה את הדעת.

ואמר,  האמת,  לגלות  הוכרח  לפניו,  עצה  שאין  התלמיד  ואמר, כשראה  האמת,  לגלות  הוכרח  לפניו,  עצה  שאין  התלמיד  כשראה 
וביקשתי  זו,  לעיר  הנה  הגעתי  במקרה  שלא  חיים,  ר'  נא  וביקשתי תדע  זו,  לעיר  הנה  הגעתי  במקרה  שלא  חיים,  ר'  נא  תדע 
להתארח דווקא בביתך, הנני תלמידו של מורי ורבי הבעש"ט הק', להתארח דווקא בביתך, הנני תלמידו של מורי ורבי הבעש"ט הק', 
ועתה  עמך!  ולאכול  בביתך  להתארח  בדווקא,  אליך  שלחני  ועתה והוא  עמך!  ולאכול  בביתך  להתארח  בדווקא,  אליך  שלחני  והוא 
כל  אתה  אוכל  מדוע  האמת,  שתגלה  מאוד,  ומפציר  אני  כל מבקש  אתה  אוכל  מדוע  האמת,  שתגלה  מאוד,  ומפציר  אני  מבקש 

כך הרבה?כך הרבה?
תלמידו  האורח  ושזה  הק',  הבעש"ט  שמע  את  חיים  ר'  תלמידו כששמע  האורח  ושזה  הק',  הבעש"ט  שמע  את  חיים  ר'  כששמע 
הוא, שינה את כל גישתו אליו, הוא התנצל בפניו שמא לא כיבדו הוא, שינה את כל גישתו אליו, הוא התנצל בפניו שמא לא כיבדו 
כראוי לפי ערכו הרם. ואמר, שאם כן מוכרח הוא לגלות בפניו את כראוי לפי ערכו הרם. ואמר, שאם כן מוכרח הוא לגלות בפניו את 

סוד אכילתו הגדולה.סוד אכילתו הגדולה.
רזה  חלוש,  אדם  היה  וסיפר,  האיש  פתח  אהובי,  אבי  רזה הנה  חלוש,  אדם  היה  וסיפר,  האיש  פתח  אהובי,  אבי  הנה 
קטן...],  עצמות  [שק  ביינער...  פעקיל  א'קליין  בקושי  קטן...], וצנום,  עצמות  [שק  ביינער...  פעקיל  א'קליין  בקושי  וצנום, 
והכריזו  היהודים,  רחוב  אל  הרשעים  הקוזקים  כשהגיעו  והכריזו והנה  היהודים,  רחוב  אל  הרשעים  הקוזקים  כשהגיעו  והנה 
אחת  עמהם,  להצטרף  דתו  את  ימיר  שלא  מי  שכל  גדול,  אחת בקול  עמהם,  להצטרף  דתו  את  ימיר  שלא  מי  שכל  גדול,  בקול 
עליו  ואיימו  זעם,  בחמת  אבי  של  לביתו  גם  נכנסו  להמית.  עליו דתו  ואיימו  זעם,  בחמת  אבי  של  לביתו  גם  נכנסו  להמית.  דתו 
בצעקותיהם, תחליט תיכף ומיד הנך משתמד או שהורגים אותך בצעקותיהם, תחליט תיכף ומיד הנך משתמד או שהורגים אותך 
בוטח  ובקול  מלא,  בפה  סירב  הצדיק  שאבי  כמובן  במקום?!  בוטח בו  ובקול  מלא,  בפה  סירב  הצדיק  שאבי  כמובן  במקום?!  בו 
תיכף  מה! –  ויהי  אמיר,  לא  דתי  את  אני  מוחלטת,  בשלילה  תיכף ענה  מה! –  ויהי  אמיר,  לא  דתי  את  אני  מוחלטת,  בשלילה  ענה 
והשליכוהו  בחוזקה  דחפוהו  האימתניים  הגויים  בו  תפסו  והשליכוהו ומיד  בחוזקה  דחפוהו  האימתניים  הגויים  בו  תפסו  ומיד 
בכח על הארץ, והוא נפח לאלתר את נשמתו, בהיותו איש צנום בכח על הארץ, והוא נפח לאלתר את נשמתו, בהיותו איש צנום 

וחלש, הרי הוא מת מיד, ה' יקום דמו, והיתה מלאכתם קלה...וחלש, הרי הוא מת מיד, ה' יקום דמו, והיתה מלאכתם קלה...
אך אני למדתי מניסיונו של אבי, הנני מכין את עצמי כל ימי חיי אך אני למדתי מניסיונו של אבי, הנני מכין את עצמי כל ימי חיי 
יצטרכו  לכאן  הגויים  ייכנסו  כאשר  הגדול!  היום  אותו  יצטרכו לקראת  לכאן  הגויים  ייכנסו  כאשר  הגדול!  היום  אותו  לקראת 
בין  כך  כל  מהר  להם  אמות  לא  אני  מאוד!  קשה  ולטרוח  בין לעבוד  כך  כל  מהר  להם  אמות  לא  אני  מאוד!  קשה  ולטרוח  לעבוד 
אני  מכין  עצום!  ממש  יהיה  בהריגתי  השם  הקידוש  אני האצבעות...  מכין  עצום!  ממש  יהיה  בהריגתי  השם  הקידוש  האצבעות... 
כאן לפניהם 'גוף' גדול וענק, כשירצו להרגני, אוכל להרגיש טוב כאן לפניהם 'גוף' גדול וענק, כשירצו להרגני, אוכל להרגיש טוב 
טוב את הייסורים הגדולים, כשיצטרכו לבתר את בשרי חתיכות טוב את הייסורים הגדולים, כשיצטרכו לבתר את בשרי חתיכות 
חתיכות... איזה קידוש השם גדול יהיה באותו יום, כשאזכה למות חתיכות... איזה קידוש השם גדול יהיה באותו יום, כשאזכה למות 
חייו  סוד  את  לגלות  האיש  סיים   – יתברך!!!  שמו  כבוד  על  חייו כך  סוד  את  לגלות  האיש  סיים   – יתברך!!!  שמו  כבוד  על  כך 

הכמוס, באזני התלמיד המשתומם.הכמוס, באזני התלמיד המשתומם.
בשני  שראה  מה  בפניו  וסיפר  רבו,  לבית  התלמיד  בשני כשחזר  שראה  מה  בפניו  וסיפר  רבו,  לבית  התלמיד  כשחזר 
מזה  זה  בלימודם  ההפוכים  מזה המקומות,  זה  בלימודם  ההפוכים  המקומות, 
מקצה לקצה. – הסביר לו הבעש"ט, זה אכן מקצה לקצה. – הסביר לו הבעש"ט, זה אכן 
לומר  אפשר  אי  כאן,  ללמדך  שרציתי  לומר מה  אפשר  אי  כאן,  ללמדך  שרציתי  מה 
לעשות,  ואיך  מה  האכילה  בעבודת  לעשות, בדיוק  ואיך  מה  האכילה  בעבודת  בדיוק 
היכן  לדעת  צריך  נפשו  לפי  אחד  כל  היכן שכן  לדעת  צריך  נפשו  לפי  אחד  כל  שכן 
לפי  עבודתו  ולהתאים  תאוותו,  לפי מסתתרת  עבודתו  ולהתאים  תאוותו,  מסתתרת 
אכילה  עבודת  סדרי  משני  ולמדנו  אכילה עניינו.  עבודת  סדרי  משני  ולמדנו  עניינו. 
הללו, שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד הללו, שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד 
שיכוון לבו לשמים! ואחר כוונת הלב הן הן שיכוון לבו לשמים! ואחר כוונת הלב הן הן 
נאמר  הלב  אל  המסור  בדבר  כי  נאמר הדברים,  הלב  אל  המסור  בדבר  כי  הדברים, 
'ויראת מאלקיך', וצריך האדם לחשב היטב 'ויראת מאלקיך', וצריך האדם לחשב היטב 
מהו  דבר  בכל  ולהבין  לדעת  נפשו  מהו חשבון  דבר  בכל  ולהבין  לדעת  נפשו  חשבון 
"רצון השם""רצון השם" הנדרש ממנו. כמו שראינו כאן  הנדרש ממנו. כמו שראינו כאן 
ה'  רצון  עושה  האחד  שונים,  הפכים  ה' שני  רצון  עושה  האחד  שונים,  הפכים  שני 
בתעניות ובסיגופים, ואילו השני עושה רצון בתעניות ובסיגופים, ואילו השני עושה רצון 

ה' באכילה רבה... ה' באכילה רבה... 
 [קונטרס "טיב המעשה", ח"ט עמוד כג] [קונטרס "טיב המעשה", ח"ט עמוד כג]

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |
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