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בעצם היום הזה יצאובעצם היום הזה יצאו
זצ"ל  קרייזווירטה  חיים  ר'  הגדול  הגאון  זצ"ל סיפר  קרייזווירטה  חיים  ר'  הגדול  הגאון  סיפר 
שבהיותו בשואה היה יחד עמו יהודי אחד שהתקרב שבהיותו בשואה היה יחד עמו יהודי אחד שהתקרב 
אליו מאוד, והנה יום אחד פנה אליו אותו יהודי ואמר אליו מאוד, והנה יום אחד פנה אליו אותו יהודי ואמר 
ואני  ומתקרב  הולך  זמני  כי  מרגיש  אני  נא  'הנה  ואני לו  ומתקרב  הולך  זמני  כי  מרגיש  אני  נא  'הנה  לו 
סודי  בנק  חשבון  לי  שיש  סוד,  לך  להעביר  סודי מבקש  בנק  חשבון  לי  שיש  סוד,  לך  להעביר  מבקש 
בשווייץ ויש בו סכום כסף גדול, ואני מבקשך שאם בשווייץ ויש בו סכום כסף גדול, ואני מבקשך שאם 
את  תעביר  בחיים  ולהשאר  מהתופת  להינצל  את תזכה  תעביר  בחיים  ולהשאר  מהתופת  להינצל  תזכה 
יהודי  אותו  ואכן  למשפחתי',  הזה  החשבון  יהודי מספר  אותו  ואכן  למשפחתי',  הזה  החשבון  מספר 
נוספים  יהודים  מליוני  עם  יחד  ד'  קידוש  על  נוספים נעקד  יהודים  מליוני  עם  יחד  ד'  קידוש  על  נעקד 

הי"ד, ואילו ר' חיים זכה להינצל.הי"ד, ואילו ר' חיים זכה להינצל.
את  וחיפש  חיים  ר'  הסתובב  רבות  שנים  את במשך  וחיפש  חיים  ר'  הסתובב  רבות  שנים  במשך 
והנה  מצאם,  לא  אך  ההוא  היהודי  של  והנה משפחתו  מצאם,  לא  אך  ההוא  היהודי  של  משפחתו 
דלתו  על  מתדפק  אחד  יום  שנה,  שלושים  דלתו כעבור  על  מתדפק  אחד  יום  שנה,  שלושים  כעבור 
מחתן  שהוא  היות  לעזרה  בבקשה  מירושלים  מחתן יהודי  שהוא  היות  לעזרה  בבקשה  מירושלים  יהודי 
את  האיש  כשאמר  מאוד,  דחוק  ומצבו  ילדיו  את את  האיש  כשאמר  מאוד,  דחוק  ומצבו  ילדיו  את 
של  באזניו  פעמונים  אלפי  צילצלו  משפחתו  של שם  באזניו  פעמונים  אלפי  צילצלו  משפחתו  שם 
היהודי  של  משפחה  שם  אותו  זה  היה  חיים,  היהודי ר'  של  משפחה  שם  אותו  זה  היה  חיים,  ר' 
של  בשורשיו  להתעניין  החל  חיים  ר'  של מהמחנה,  בשורשיו  להתעניין  החל  חיים  ר'  מהמחנה, 
זהו  כי  מתברר  הרבה  ולתדהמתו  מירושלים  זהו היהודי  כי  מתברר  הרבה  ולתדהמתו  מירושלים  היהודי 
מיד  לו  סיפר  חיים  שר'  כמובן  יהודי,  אותו  של  מיד בנו  לו  סיפר  חיים  שר'  כמובן  יהודי,  אותו  של  בנו 
ומסר  רבות  שנים  עבורו  הממתינה  ירושה  ישנה  ומסר כי  רבות  שנים  עבורו  הממתינה  ירושה  ישנה  כי 
לו את מספר החשבון בשווייץ, כשפנה האיש לבנק לו את מספר החשבון בשווייץ, כשפנה האיש לבנק 
כמה  של  סכום  היה  בחשבון  כי  התברר  כמה השווייצרי  של  סכום  היה  בחשבון  כי  התברר  השווייצרי 

מליוני דולרים!מליוני דולרים!
כשהגאון רבי חיים זצוק"ל סיפר את הסיפור למורנו כשהגאון רבי חיים זצוק"ל סיפר את הסיפור למורנו 
הרב שליט"א אמר: הרי אותו יהודי היה מליונר שנים הרב שליט"א אמר: הרי אותו יהודי היה מליונר שנים 
הישועה  את  לו  שמר  והקב"ה  כך,  על  ידע  לא  הישועה אך  את  לו  שמר  והקב"ה  כך,  על  ידע  לא  אך 

לרגע הנכון שהיה צריך לכך.לרגע הנכון שהיה צריך לכך.
מאות  וארבע  שנה  שלשים  מקץ  'ויהי  המילים  מאות על  וארבע  שנה  שלשים  מקץ  'ויהי  המילים  על 
שנה בעצם היום הזה יצאו', אומר רש"י 'מגיד שכיון שנה בעצם היום הזה יצאו', אומר רש"י 'מגיד שכיון 
ללמדנו  עין',  כהרף  המקום  עכבן  לא  הקץ  ללמדנו שהגיע  עין',  כהרף  המקום  עכבן  לא  הקץ  שהגיע 
להאמין  עליו  הגלות  בחשכת  נמצא  יהודי  אם  להאמין שגם  עליו  הגלות  בחשכת  נמצא  יהודי  אם  שגם 
הנכון,  בזמן  תבוא  בא  והיא  לו  מוכנה  ישועתו  הנכון, כי  בזמן  תבוא  בא  והיא  לו  מוכנה  ישועתו  כי 
אפילו לא רגע אחד אחרי, ממש כדברי רש"י אפילו אפילו לא רגע אחד אחרי, ממש כדברי רש"י אפילו 

לא כהרף עין!לא כהרף עין!

 (עפ"י טיב התורה-בא)(עפ"י טיב התורה-בא)
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וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ב‡ ‡ל פרע‰ כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו ו‡˙ וי‡מר ‰' ‡ל מ˘‰ ב‡ ‡ל פרע‰ כי ‡ני ‰כב„˙י ‡˙ לבו ו‡˙ 
לב עב„יו למען ˘˙י ‡˙˙י ‡ל‰ ב˜רבו:לב עב„יו למען ˘˙י ‡˙˙י ‡ל‰ ב˜רבו: (י, א) (י, א)

מן הראוי להבין מה כיון הקב''ה באמרו 'כי אני הכבדתי את לבו' וכי מן הראוי להבין מה כיון הקב''ה באמרו 'כי אני הכבדתי את לבו' וכי 
זו היא נתינת טעם לבוא אל פרעה? הלוא אין זה כי אם סיבה להיפך, זו היא נתינת טעם לבוא אל פרעה? הלוא אין זה כי אם סיבה להיפך, 
כי מאחר שלבו כבד עליו ממילא לא ישמע לו, ומה תועלת יש בדבר, כי מאחר שלבו כבד עליו ממילא לא ישמע לו, ומה תועלת יש בדבר, 
את  למשה  להודיע  הקב''ה  כיון  מקרא  של  פשוטו  פי  על  אם  את ואף  למשה  להודיע  הקב''ה  כיון  מקרא  של  פשוטו  פי  על  אם  ואף 
האותות  ידי  על  אלקותו  לגלות  כדי  פרעה  לב  להקשות  האותות תהלוכותיו  ידי  על  אלקותו  לגלות  כדי  פרעה  לב  להקשות  תהלוכותיו 
ומופתים, וכמו שמסיים הכתוב 'למען שיתי אותותי אלה בקרבו' בכל ומופתים, וכמו שמסיים הכתוב 'למען שיתי אותותי אלה בקרבו' בכל 
לו  היה  טעם,  נתינת  של  בלשון  הדברים  נאמרו  למה  להבין  יש  לו זאת  היה  טעם,  נתינת  של  בלשון  הדברים  נאמרו  למה  להבין  יש  זאת 
משמע  'כי'  שאמר  וכיון  לבו,  את  שאקשה  'אף'  פרעה  אל  בא  משמע לומר  'כי'  שאמר  וכיון  לבו,  את  שאקשה  'אף'  פרעה  אל  בא  לומר 
שנתינת טעם הוא זה, כלומר מצד דבר זה מן הראוי שתבוא אליו, ואם שנתינת טעם הוא זה, כלומר מצד דבר זה מן הראוי שתבוא אליו, ואם 

כן מן הראוי להבין מה טעם הוא זה. כן מן הראוי להבין מה טעם הוא זה. 
באריכות  המובאים  זי"ע  הבעש"ט  דברי  יסוד  פי  על  לומר  באריכות והנראה  המובאים  זי"ע  הבעש"ט  דברי  יסוד  פי  על  לומר  והנראה 
שכשיש  יוסף,  יעקב  תולדות  בספר  ובפרט  הק'  תלמידיו  שכשיש בספרי  יוסף,  יעקב  תולדות  בספר  ובפרט  הק'  תלמידיו  בספרי 
למצוא  עליו  מוטל  לשורשו,  הרשע  נפש  את  להעלות  הצדיק  למצוא ברצון  עליו  מוטל  לשורשו,  הרשע  נפש  את  להעלות  הצדיק  ברצון 
איזה נקודה טובה שיש בהרשע, ושאותה נקודה היא למעליותא אצל איזה נקודה טובה שיש בהרשע, ושאותה נקודה היא למעליותא אצל 
יותר  נקודה  באותה  מושלם  שהרשע  מכיר  שהצדיק  והיינו  יותר הרשע,  נקודה  באותה  מושלם  שהרשע  מכיר  שהצדיק  והיינו  הרשע, 
ממנו, ואז כיון שיש בחי' שבו הרשע הוא יותר למעליותא מן הצדיק ממנו, ואז כיון שיש בחי' שבו הרשע הוא יותר למעליותא מן הצדיק 
נחשב הרשע כנישא על גבי צדיק ואז בדברו הצדיק עם הרשע יכול נחשב הרשע כנישא על גבי צדיק ואז בדברו הצדיק עם הרשע יכול 

הוא להשפיע עליו ולהחזירו למוטב ולהעלותו לשורשו. הוא להשפיע עליו ולהחזירו למוטב ולהעלותו לשורשו. 
בכל  הנידחות,  הנפשות  עליית  לתכלית  נזכר  הענין  שעיקר  אף  בכל והנה  הנידחות,  הנפשות  עליית  לתכלית  נזכר  הענין  שעיקר  אף  והנה 
זאת ראו נקודה זו אצל צדיקי אמת גם כשלא כוונו למטרה זו, תמיד זאת ראו נקודה זו אצל צדיקי אמת גם כשלא כוונו למטרה זו, תמיד 
ראו להכיר בטובתן ובמעלתן של הזולת ולמצוא בו איזה זכות ומעלה ראו להכיר בטובתן ובמעלתן של הזולת ולמצוא בו איזה זכות ומעלה 
היו  כזאת  מצאו  לא  ובאם  עצמם,  מהם  יותר  מושלמים  הם  היו שבו  כזאת  מצאו  לא  ובאם  עצמם,  מהם  יותר  מושלמים  הם  שבו 
מחפשים איזה לימוד זכות ותלו את הסיבה לכך במצבו שבו נתגדל מחפשים איזה לימוד זכות ותלו את הסיבה לכך במצבו שבו נתגדל 
תנאים  באותן  להתגדל  זוכה  ההמוני  זה  היה  אילו  כלומר,  האדם,  תנאים זה  באותן  להתגדל  זוכה  ההמוני  זה  היה  אילו  כלומר,  האדם,  זה 
כיון  אך  הצדיק,  ממדרגת  כמה  פי  מתעלה  היה  בו  נתגדל  כיון שהצדיק  אך  הצדיק,  ממדרגת  כמה  פי  מתעלה  היה  בו  נתגדל  שהצדיק 
שלא נתגדל בסביבה שבו נתגדל הצדיק או מאחר שלא היה לו אבא שלא נתגדל בסביבה שבו נתגדל הצדיק או מאחר שלא היה לו אבא 
בעל מדגה כאביו של הצדיק לכן נבצר מאתו להפיק כוחו אל הפעל בעל מדגה כאביו של הצדיק לכן נבצר מאתו להפיק כוחו אל הפעל 

ולהתעלות במעלות רמות בעבודת ה'. ולהתעלות במעלות רמות בעבודת ה'. 
היה  מהם  ואחת  זו,  להנהגה  להצדיקים  להם  היו  טעמים  וכמה  היה כמה  מהם  ואחת  זו,  להנהגה  להצדיקים  להם  היו  טעמים  וכמה  כמה 
כדי להרגיל עצמם בענוה ושפלות, כי מאחר ומכירים שיש בכל אחד כדי להרגיל עצמם בענוה ושפלות, כי מאחר ומכירים שיש בכל אחד 
מעלה יתירה מהם נשבר לבם בקרבם, ולא יבואו לידי הרמת הלב ח''ו. מעלה יתירה מהם נשבר לבם בקרבם, ולא יבואו לידי הרמת הלב ח''ו. 
כשציוה  רבינו  משה  דהנה  הדברים,  כוונת  יובנו  האלו  הדברים  פי  כשציוה על  רבינו  משה  דהנה  הדברים,  כוונת  יובנו  האלו  הדברים  פי  על 
מחמתה  יגרם  שלא  מאוד  חשש  פרעה  לפני  שוב  להופיע  הקב''ה  מחמתה לו  יגרם  שלא  מאוד  חשש  פרעה  לפני  שוב  להופיע  הקב''ה  לו 
ענוותנותו  וכגודל  אדם,  מכל  עניו  היה  משה  הרי  הענוה,  במידת  ענוותנותו פגם  וכגודל  אדם,  מכל  עניו  היה  משה  הרי  הענוה,  במידת  פגם 
כך גדלה גם יראתו שלא לפגום בה, ומאחר שכבר עמד על טבעו של כך גדלה גם יראתו שלא לפגום בה, ומאחר שכבר עמד על טבעו של 
אותו רשע, והכיר בגודל אכזריותו, ושעל אף המכות הנאמנות שספג אותו רשע, והכיר בגודל אכזריותו, ושעל אף המכות הנאמנות שספג 
עדיין עומד הוא במרדו, לכן היה ירא מאוד שמא בעמדו לפני פרעה עדיין עומד הוא במרדו, לכן היה ירא מאוד שמא בעמדו לפני פרעה 

מי  יש  כי  יווכח  ובהכרח  רשעותו,  גודל  לתלות  במה  ימצא  לא  מי שוב  יש  כי  יווכח  ובהכרח  רשעותו,  גודל  לתלות  במה  ימצא  לא  שוב 
שהוא יותר גרוע ממנו, וכדי ליישב דעתו של משה שלא יחוש לפגם שהוא יותר גרוע ממנו, וכדי ליישב דעתו של משה שלא יחוש לפגם 
זה נתן לו הקב''ה פתח למצוא זכות גם באותו רשע, ואמר לו אל לך זה נתן לו הקב''ה פתח למצוא זכות גם באותו רשע, ואמר לו אל לך 
ולולא  לבו'  את  הכבדתי  אני  'כי  לך  דע  כי  זה,  מחשש  מלילך  ולולא להמנע  לבו'  את  הכבדתי  אני  'כי  לך  דע  כי  זה,  מחשש  מלילך  להמנע 
זאת לא היה עומד במכות הנפלאות האלו, אלא ממני יצא הדבר כדי זאת לא היה עומד במכות הנפלאות האלו, אלא ממני יצא הדבר כדי 
כסיבה  משמש  אכזריות  אותה  אין  כן  ואם  בארץ,  אותותי  כסיבה להראות  משמש  אכזריות  אותה  אין  כן  ואם  בארץ,  אותותי  להראות 
להרגשה שיש רשע גרוע ממך, כי סיבה יש בדבר וניטל ממנו הבחירה.להרגשה שיש רשע גרוע ממך, כי סיבה יש בדבר וניטל ממנו הבחירה.
דרך אגב למדים אנו מכאן כי לא שייך מציאות כזו שיאמר האדם איני דרך אגב למדים אנו מכאן כי לא שייך מציאות כזו שיאמר האדם איני 
מוצא לימוד זכות על פלוני ועל אלמוני אשר העוו דרכם ועשו שלא מוצא לימוד זכות על פלוני ועל אלמוני אשר העוו דרכם ועשו שלא 
כהוגן, כי תמיד שייך למצוא איזה זכות, ובאם אינו מוצא זכות בגוף כהוגן, כי תמיד שייך למצוא איזה זכות, ובאם אינו מוצא זכות בגוף 
כאן  אנו  שרואים  וכמו  לכך,  שהביאוהו  בסיבות  הדבר  יתלה  כאן המעשה  אנו  שרואים  וכמו  לכך,  בסיבות שהביאוהו  הדבר  יתלה  המעשה 
שכיון שהיה רצון השי''ת לגלות כוחו בעולם סיבב שיתחזק אותו רשע שכיון שהיה רצון השי''ת לגלות כוחו בעולם סיבב שיתחזק אותו רשע 
יתר על כדי רשעותו, וכמו כן יש אין ספור סיבות אשר מביאים את יתר על כדי רשעותו, וכמו כן יש אין ספור סיבות אשר מביאים את 
האדם לידי עיוות דרכו, וכשמתבוננים באלו הסיבות רואים כי אין עוול האדם לידי עיוות דרכו, וכשמתבוננים באלו הסיבות רואים כי אין עוול 
בכפיו של זה האדם, וכמו שמובא בשם הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' בכפיו של זה האדם, וכמו שמובא בשם הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' 
זי"ע ('בוצינא דנהורא' החדש, קנט) פירוש על הפסוק (תהלים לז, י) זי"ע ('בוצינא דנהורא' החדש, קנט) פירוש על הפסוק (תהלים לז, י) 
'ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו': כשתראה בן אדם 'ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו': כשתראה בן אדם 
איך  מתפלא  ואתה  גמור,  רשע  שהוא  חושב  ואתה  דרכו,  איך המשחית  מתפלא  ואתה  גמור,  רשע  שהוא  חושב  ואתה  דרכו,  המשחית 
יכולים להגיע להיות רשע כזה, העצה הוא שתסתכל 'עוד מעט' היינו יכולים להגיע להיות רשע כזה, העצה הוא שתסתכל 'עוד מעט' היינו 
בו  יש  כי  תבחין  ואז  האדם  זה  של  טיבו  על  לעמוד  מחשבתך  בו העמק  יש  כי  תבחין  ואז  האדם  זה  של  טיבו  על  לעמוד  מחשבתך  העמק 
כמה וכמה נקודות טובות אשר באופן שטחי אין הם ניכרים, ומאחר כמה וכמה נקודות טובות אשר באופן שטחי אין הם ניכרים, ומאחר 
לכנותו  תוכל  לא  שוב  כי  רשע'  ש'אין  תבין  המעלות  באלו  לכנותו שהבחנת  תוכל  לא  שוב  כי  רשע'  ש'אין  תבין  המעלות  באלו  שהבחנת 
רשע כשאתה מכיר במעלותיו, אך בכל זאת עוד תוכל להגדירו כטועה רשע כשאתה מכיר במעלותיו, אך בכל זאת עוד תוכל להגדירו כטועה 
המעוות דרכו אך באם תעמיק יותר 'והתבוננת על מקומו' מי הוא זה המעוות דרכו אך באם תעמיק יותר 'והתבוננת על מקומו' מי הוא זה 
אדם  של  'מקומו'  בגדר  הוא  זה  שכל  נתגדל  סביבה  ובאיזה  אדם שחינכו,  של  'מקומו'  בגדר  הוא  זה  שכל  נתגדל  סביבה  ובאיזה  שחינכו, 
אז תווכח ש'ואיננו' שאין כאן אפילו צד להגדירו כי אין כאן שום צד אז תווכח ש'ואיננו' שאין כאן אפילו צד להגדירו כי אין כאן שום צד 
ובחי' של רשעות, כי כלל לא היה לו הסיבות להביא את פעמותיו על ובחי' של רשעות, כי כלל לא היה לו הסיבות להביא את פעמותיו על 

שבילי התורה. שבילי התורה. 
והנה לעיל הזכרנו כי יש כח ביד הצדיק להעלות את הרשע כשמקטין והנה לעיל הזכרנו כי יש כח ביד הצדיק להעלות את הרשע כשמקטין 
גם  כי  להלן,  הנזכרים  בדברים  אנו  רואים  כן  על  יתר  אך  לפניו,  גם עצמו  כי  להלן,  הנזכרים  בדברים  אנו  רואים  כן  על  יתר  אך  לפניו,  עצמו 
הנידון  עם  להטיב  יכולים  החוטא  על  זכות  המלמדים  עם  הנידון פשוטי  עם  להטיב  יכולים  החוטא  על  זכות  המלמדים  עם  פשוטי 
וכמבואר בספה"ק 'לקוטי מוהר"ן' (ח"א, רפב) וז"ל: דע כי צריך לדון וכמבואר בספה"ק 'לקוטי מוהר"ן' (ח"א, רפב) וז"ל: דע כי צריך לדון 
את כל אדם לכף זכות, ואפלו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא את כל אדם לכף זכות, ואפלו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא 
בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו 
מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, ע"י זה מעלה אותו באמת לכף זכות, מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, ע"י זה מעלה אותו באמת לכף זכות, 
ויוכל להשיבו בתשובה, ע"כ. הרי שגדול כוחה של לימוד זכות לזכות ויוכל להשיבו בתשובה, ע"כ. הרי שגדול כוחה של לימוד זכות לזכות 

את הנידון להטיב אחריתו. את הנידון להטיב אחריתו. 
השי''ת יזכינו להיות מן המלמדים זכות, וכשם שאנו נדון את הזולת השי''ת יזכינו להיות מן המלמדים זכות, וכשם שאנו נדון את הזולת 

לכף זכות כך ידין אותנו המקום לכף זכות. לכף זכות כך ידין אותנו המקום לכף זכות. 
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'הריני  הוא  ס"ו)  (תקס"ב  השו"ע  לשון  א. א. 
שתהא  רצון  יהי  מחר,  יחיד  בתענית 

תפלתי ביום תעניתי מקובלת'.
דמי  כתב  סק"ו)  ר"מ  (סימן  החיים  והכף  ב.ב. 
צריך  עוונות,  כפרת  עבור  שמתענה 
מתענה,  הוא  חטא  איזה  על  לפרש 
וכמאמר הכתוב, (עזרא ח') נצומה ונבקשה 
שיאמר  צריך  ולכן  זאת,  על  מאלקינו 
שלום,  שים  לאחר  התענית  בקבלת 
כדי  בתענית  למחר  לפניך  הריני  רבש"ע 
על עוון  לי ברוב רחמיך וחסדיך  שתכפר 
ותרציני  צם)  שהוא  מה  על  החטא  (ויפרט  פלוני 

ברחמיך הרבים יהיו לרצון וכו'.
סידורים,  המדפיסים  שהדפיסו  מה  ג.ג. 
'בלי  תענית,  קבלת  בנוסח  והוסיפו 
גדול,  טעות  הוא  שבועה'  ובלי  נדר 
א"כ  מקודם,  קבלה  צריך  דתענית  דכיון 
דרק  נדר,  בתורת  קבלתו  שיהא  צריך 
כקבלת  נחשב  נדר  בתורת  כשמקבלו 
תענית, אבל בלא קבלה בנדר אינו נחשב 
לקבלת תענית, ודינו כתענית ללא קבלה 
דאינו נחשב כלל כתענית, (אבן ישראל ח"ז סי' 

כ"ה, וכ"כ בהלי"ש תפילה פט"ו הערה ב').

סי'  (ח"ב  והנהגות  בתשובות  אמנם  ד.ד. 
תענית  בקבלת  צריך  שאין  די"ל  כ'  רנ"ה) 

מדין  לשנותו  שאסור  כל  אלא  נדר  דין 
מוצא שפתיך תשמור נחשב ג"כ כקבלת 
בלי  שיתענה  כשאומר  גם  שהרי  תענית, 
נדר יש איסור לשנות דיבורו דהא אסור 
לומר שקר, וא"כ י"ל דדי בקבלה זו לענין 
(ח"י  הלוי  בשבט  הוא  וכן  תענית,  קבלת 

שלא  עדיף  למעשה  מקום  ומכל  קנ"ו),  סי' 

יאמרו הנוסח 'בלי נדר ובלי שבועה'.
עוד,  כתב  (שם)  והנהגות  ובתשובות  ה.ה. 
הריני  בפירוש,  כן  ולומר  להדגיש  שנכון 
למחר,  לפניך  תענית  נדר  בלא  מקבל 
מוצא  כדכתיב  אשמור  שפתי  ומוצא 
שפתיך תשמור, ויהי רצון שיקובל לפניך 
כעולה ע"ג המזבח ע"כ, דבאופן כזה אין 
נדר,  בלי  אומר  דהרי  יחל  דבל  לאו  כאן 
מוצא  מדין  לקיימו  החיוב  נשאר  אבל 
קבלת  לענין  די  וזה  תשמור  שפתיך 

תענית עי"ש.
דדבר  וסוברים  בזה  טועים  [המונים  ו. ו. 
שמקבלים בל"נ אין חיוב כלל לקיים כ"כ, 

וזה עדין צריך תיקון (שבה"ל שם)].
ז. ז. בעבודת הקודש להחיד"א (מורה באצבע סי' 
ג') כתב שנוסח קבלת תענית הוא, 'הריני 

עד  השחר  מעלות  נדבה  בתענית  לפניך 
אחר תפילת ערבית, ואם לא אוכל או לא 
ארצה כשאומר מזמור לדוד ה' רועי וגו' 
אוכל להפסיק ולא יהא בי שום עוון, אבל 
ובריאות  כח  בי  שתתן  מלפניך  רצון  יהי 
ואזכה להתענות למחר וכו' ע"כ, וכן דעת 
קבלה  דמועיל  סקמ"ג)  (תקס"ב  החיים  הכף 
תענית  קבלת  בנוסח  הוא  וכן  תנאי,  על 
להבן איש חי (לשון חכמים סימן ע'), וכן מובא 
סידורי  ובכל  סידורים  בכמה  זה  נוסח 
פרק  (תפילה  בהלי"ש  הובא  וכן  הספרדים, 
תענית  שקבלת  שי"א  למה  ואף  ס"ב),  ט"ו 

עם תנאי אינה מועילה, צ"ל שכאן קיבל 
לבטלו  אפשרות  לו  שיש  אלא  גמור  נדר 

ע"י אמירת מזמור, אך כל זמן שלא אמר 
גמור,  בנדר  התענית  קיבל  הרי  המזמור 
הרי  נדר  בלא  תענית  כשמקבל  משא"כ 

גם כשמתענה אינו מתענה מחמת נדרו.
ח. ח. אולם דעת החתם סופר (ע"ז ל"ד) לחלוק, 
תנאי,  על  תענית  קבלת  מהני  דלא  וס"ל 
מדכתיב  קבלה  צריך  דתענית  והטעם 
קדשו צום וזה כיון דכל שעה בידו לסיים 
אלא  קבלה  הוה  לא  א"כ  ולאכול  פרקו 
החתם  מדברי  ומבואר  עכ"ל,  לשעה 
והיינו  מנדר,  עדיף  תענית  דקבלת  סופר, 
מכל  תנאי  מועיל  נדר  שמדין  שאע"פ 

מקום בקבלת תענית לא מועיל תנאי.
סוברים  הפוסקים  רוב  ולהלכה  ט.ט. 
באופן  תנאי  על  תענית  קבלת  שמועיל 

הנ"ל.
סידורים  יש  לתענית  הקבלה  בנוסח  י. י. 
תענית  בקבלת  'הריני  הנוסח,  שכתוב 
צאת  עד  השחר  מעמוד  למחר  לפניך 

הכוכבים'.
מהחיד"א  מקורו  הנוסח  זה  והנה  יא.יא. 
הרבה  דעת  וכן  ג'),  סי'  באצבע  מורה  (בספרו 

וכן  תענית,  כקבלת  נחשב  דזה  פוסקים 
הוא בספר בית תפילה להפלא יועץ, וכן 
וכן  ע),  סימן  חכמים  (לשון  חי  איש  הבן  דעת 

דעת הכף החיים (שם ס"ק י"ד).
יב.יב. אולם בספר תשובות והנהגות (ח"א סי' 
קבלת  חובת  בזה  יצאו  דלא  כתב,  שכ"ז) 

אף  תענית  דין  זה  על  ואין  כלל,  תענית 
שמתענה, דהנה באמת כל תענית מתחיל 
רק  תענית  מקבל  אם  כן  ואם  בערב, 

ולאו  שעות  תענית  נקרא  השחר  מעמוד 
שמיה תענית, שצריך להתחיל מבערב.

או  לשתות  רוצה  שאם  (שם)  והוסיף,  יג. יג. 
אחר  השחר  עמוד  קודם  בבוקר  לאכול 
תנאי  אם  הראשונים  [שנחלקו  שישן, 
דמועיל,  לן  קיימא  שבש"ע  אף  מועיל, 
יקבל  לכו"ע],  להחמיר  הרוצה  מ"מ 
תענית  בקבלת  'הריני  ויאמר  התענית 
שאוכל  מתנה  אני  ותנאי  למחר,  לפניך 
ויהי  השחר,  עמוד  עד  ולשתות  לאכול 
רצון שיקובל כעולה ע"ג מזבח ויתוקן כל 
והריני  ופלוני  פלוני  בחטא  שפגמתי  מה 
והיינו  לפניך',  שלימה  בתשובה  חוזר 
כבר  ונוהג  מבערב  הוא  התענית  שיום 
רק  וכדומה,  בנפשו  עידונים  איסור  מאז 
שמתנה שיהא מותר לאכול ולשתות לבד 

עד מחר ובזה לא נקרא תענית שעות.
תפילת  שאחר  בתחנונים  לומר  טוב  יד.יד. 
כל  רבון  וכו',  נצור  אלהי  לאחר  המנחה, 
העולמים, גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית 
קרבן  ומקריב  חוטא  אדם  קיים  המקדש 
ואין מקריבים ממנו אלא חלבו ודמו וכו' 

(סי' תקס"ה ס"ד).

עננו,  אומרים  אין  ערבית  בתפילת  טו.טו. 
ולא באלהי נצור רבון כל העולמים, שכבר 

אמרו במנחה (מט"א סי' תר"ב סעיף ל').
טז. טז. אם שכח לומר עננו במנחה, אין לומר 
בערבית, לפי שאין זה יום תענית שכבר 
פנה היום, אבל רבון כל העולמים באלהי 
נצור יוכל לומר בערבית (מט"א סי' תר"ב סעיף 

ל').

בימים ‰‰ם ובזמן ‰ז‰בימים ‰‰ם ובזמן ‰ז‰
הוא  בהם  הקריאה  אשר  השובבי"ם  בימי  כעת  אנו  הוא עומדים  בהם  הקריאה  אשר  השובבי"ם  בימי  כעת  אנו  עומדים 
את  מעוררת  הקריאה  כן  על  וגאולה,  ושעבוד  גלות  את מעניני  מעוררת  הקריאה  כן  על  וגאולה,  ושעבוד  גלות  מעניני 
האדוקים  לאלו  גאולה  בחי'  הימים  באלו  גם  ומתעורר  האדוקים הזמן  לאלו  גאולה  בחי'  הימים  באלו  גם  ומתעורר  הזמן 
המר  מצבם  על  ונאנחים  יצרם,  שליטת  תחת  המר בעבותות  מצבם  על  ונאנחים  יצרם,  שליטת  תחת  בעבותות 

והנמהר מתוך רצון להתיר מעליהם אלו הכבלים.והנמהר מתוך רצון להתיר מעליהם אלו הכבלים.
עלינו  מוטל  הימים  אלו  של  טיבם  על  היטב  לעמוד  עלינו בכדי  מוטל  הימים  אלו  של  טיבם  על  היטב  לעמוד  בכדי 
היטב  המתוארים  והגאולה,  השעבוד  בפרטי  היטב  היטב להתבונן  המתוארים  והגאולה,  השעבוד  בפרטי  היטב  להתבונן 
הקשר  להבין  נשכיל  ובכך  הקדושים,  ובספרים  הקשר במדרשים  להבין  נשכיל  ובכך  הקדושים,  ובספרים  במדרשים 
בין אותו שעבוד לשעבודו הפרטי של כל אחד ואחד ליצרו, בין אותו שעבוד לשעבודו הפרטי של כל אחד ואחד ליצרו, 
הפרטית  לגאולתו  דאז  הגאולה  המקשר  ענין  גם  הפרטית וממילא  לגאולתו  דאז  הגאולה  המקשר  ענין  גם  וממילא 

באלו הימים. באלו הימים. 
הנה, תכלית ירידת מצרים מבואר רבות בספרים, כי היה זה הנה, תכלית ירידת מצרים מבואר רבות בספרים, כי היה זה 
לברר הניצוצות הקדושה שהיו פזורים בין גילולי מצרים, כי לברר הניצוצות הקדושה שהיו פזורים בין גילולי מצרים, כי 
אחרא,  הסטרא  יד  תחת  כבולים  הניצוצות  אלו  שהיו  אחרא, מאחר  הסטרא  יד  תחת  כבולים  הניצוצות  אלו  שהיו  מאחר 
נמשכים  שיהיו  ההמון  את  לפתות  בידה  הכח  היתה  נמשכים לכן  שיהיו  ההמון  את  לפתות  בידה  הכח  היתה  לכן 
מלחמה  לערוך  כדי  היתה  לשם  הירידה  ותכלית  מלחמה אחריה,  לערוך  כדי  היתה  לשם  הירידה  ותכלית  אחריה, 
עמה, לעמוד איתן מבלי להתפעל ממנה ולהתפתות לה ח"ו, עמה, לעמוד איתן מבלי להתפעל ממנה ולהתפתות לה ח"ו, 
אינו  אחרא  הסטרא  של  ענינה  כל  כי  כל  לעין  בזה  אינו ולהראות  אחרא  הסטרא  של  ענינה  כל  כי  כל  לעין  בזה  ולהראות 
בה  לית  קדושה  של  ניצוצות  אותן  ולולא  גדול,  שקר  אם  בה כי  לית  קדושה  של  ניצוצות  אותן  ולולא  גדול,  שקר  אם  כי 
מגרמה כלום, ואכן כל עוד שהיה יעקב אבינו עם בני ישראל מגרמה כלום, ואכן כל עוד שהיה יעקב אבינו עם בני ישראל 
היו  לא  שכן  וכיון  הקדושה,  אור  בהם  מאיר  היה  היו במצרים  לא  שכן  וכיון  הקדושה,  אור  בהם  מאיר  היה  במצרים 
הארץ'  מ'ערות  כלל  הארץ' מתפעלים  מ'ערות  כלל  מתפעלים 

עם  מלחמה  בקשרי  איתן  לעמוד  ביכולתם  והיה  ר''ל, 
הכוחות הרע, ועל ידי זה נתקדש שמו יתב' בעולמו, והיו 

לאלו הניצוצות תיקון ועליה. 
של  ולבם  עיניהם  נסתמו  אבינו  יעקב  שנפטר  כיון  אך 
רך',  רך','פה  ב'פה  לפתות  והתחילו  המצריים  באו  ואז  ישראל, 
הללו התחכמו לפתות באופן שלא ירגישו כי מזימה יש כאן הללו התחכמו לפתות באופן שלא ירגישו כי מזימה יש כאן 
להוביל את ישראל תחת יד הסטרא אחרא, וכיון שכן נמשכו להוביל את ישראל תחת יד הסטרא אחרא, וכיון שכן נמשכו 
המצריים  היו  ותחילה  אחריהם,  ישראל  של  ומנין  בנין  המצריים רוב  היו  ותחילה  אחריהם,  ישראל  של  ומנין  בנין  רוב 
עד  כך,  עשה  אומרים  היו  זמן  ולאחר  כך  רק  עשה  עד אומרים  כך,  עשה  אומרים  היו  זמן  ולאחר  כך  רק  עשה  אומרים 
מדחי  ונתדרדרו  העגלה  כעבות  בעבותות  אחריהם  מדחי שנמשכו  ונתדרדרו  העגלה  כעבות  בעבותות  אחריהם  שנמשכו 
אל דחי עד שבסופן של דבר כבר נכנסו למ''ט שערי טומאה, אל דחי עד שבסופן של דבר כבר נכנסו למ''ט שערי טומאה, 

ו'פה רך' 'פה רך' נהפך ל'פרך' ר"ל. נהפך ל'פרך' ר"ל. 
שבט אחד היה שכבר מתחילה התחכמו להבין כי יד זדונית שבט אחד היה שכבר מתחילה התחכמו להבין כי יד זדונית 
מאלו  ומיד  תיכף  התנזרו  שכן  וכיון  הפיתויים,  באלו  מאלו נעוץ  ומיד  תיכף  התנזרו  שכן  וכיון  הפיתויים,  באלו  נעוץ 
המענמים שהציעו הללו 'ברוב חסדם' היטב הבינו כי כל זה המענמים שהציעו הללו 'ברוב חסדם' היטב הבינו כי כל זה 
הינו מסוה למזימת הצד הרע, וכיון שכן המשיכו במלחמתה הינו מסוה למזימת הצד הרע, וכיון שכן המשיכו במלחמתה 
שלא  והללו  שמים,  שם  ולקדש  לה  להכנע  מבלי  תורה  שלא של  והללו  שמים,  שם  ולקדש  לה  להכנע  מבלי  תורה  של 
ומשך  הזרות,  הכוחות  אלו  לפני  מעולם  נפלו  ולא  זכו  ומשך נכנעו  הזרות,  הכוחות  אלו  לפני  מעולם  נפלו  ולא  זכו  נכנעו 
כל ימי השעבוד המשיכו לעמוד מול כוחות הרע ולקדש שם כל ימי השעבוד המשיכו לעמוד מול כוחות הרע ולקדש שם 
מצרים  את  ועשו  הקדושה  ניצוצות  כל  שהעלו  עד  מצרים השי''ת  את  ועשו  הקדושה  ניצוצות  כל  שהעלו  עד  השי''ת 

כמצולה שאין בה דגים.  כמצולה שאין בה דגים.  
מצרים,  יד  תחת  ונשתעבדו  שנפלו  אחר  ישראל  בני  מצרים, שאר  יד  תחת  ונשתעבדו  שנפלו  אחר  ישראל  בני  שאר 
אז כבר הבינו את הפח שטמנו להם מצרים, ואזאז כבר הבינו את הפח שטמנו להם מצרים, ואז 'ויזעקו בני  'ויזעקו בני 
כי  בדבר,  אשמים  היו  בעצמם  שהם  ואף  כי   בדבר,  אשמים  היו  בעצמם  שהם  ואף  השם'  אל  השם'ישראל  אל  ישראל 
לא היה עליהם להתפתות לתענוגי מצרים, בכל זאת נתעוררו לא היה עליהם להתפתות לתענוגי מצרים, בכל זאת נתעוררו 
רחמי השי''ת עליהםרחמי השי''ת עליהם 'ותעל שועתם אל האלקים'  'ותעל שועתם אל האלקים' כיון שראה כיון שראה 
כן  על  בידם,  היה  טעות  כי  והבינו  רצויה,  כוונתם  כי  כן הקב''ה  על  בידם,  היה  טעות  כי  והבינו  רצויה,  כוונתם  כי  הקב''ה 
עמיקתא  מבירא  ולהעלותם  גואל  לפניהם  להעמיד  עמיקתא מיהר  מבירא  ולהעלותם  גואל  לפניהם  להעמיד  מיהר 

לאגרא רמא. לאגרא רמא. 

ענין זה שייך גם בזמנינו אנו, כי כל עוד שלא זכינו להתיקון ענין זה שייך גם בזמנינו אנו, כי כל עוד שלא זכינו להתיקון 
הנמצאות  הקדושה  ניצוצות  וכמה  כמה  ישנם  עדיין  הנמצאות השלם  הקדושה  ניצוצות  וכמה  כמה  ישנם  עדיין  השלם 
תחת יד הסטרא אחרא, ומחמת אלו הניצוצות יש כח בידה תחת יד הסטרא אחרא, ומחמת אלו הניצוצות יש כח בידה 
היא  מנסה  כהיום  גם  אחריה,  להימשך  אדם  בני  את  היא לפתות  מנסה  כהיום  גם  אחריה,  להימשך  אדם  בני  את  לפתות 
לפתות באופן שלא ירגיש האדם כי ידה במעל, אין היא באה לפתות באופן שלא ירגיש האדם כי ידה במעל, אין היא באה 
לא  כי  היא  יודעת  בחמורות,  לפתותו  האדם  אל  ומיד  לא תיכף  כי  היא  יודעת  בחמורות,  לפתותו  האדם  אל  ומיד  תיכף 
יאבה לשמוע לה, אלא מנסה היא לפתותו בדברים שנראים יאבה לשמוע לה, אלא מנסה היא לפתותו בדברים שנראים 
בכך  הרשות,  בדברי  עיניו  להזין  כגון  כהיתר,  בכך מלכתחילה  הרשות,  בדברי  עיניו  להזין  כגון  כהיתר,  מלכתחילה 
יודעת היא שיש לה תקוה והאדם ישמע לה, ואז גם אם לא יודעת היא שיש לה תקוה והאדם ישמע לה, ואז גם אם לא 
באם  ואכן  ר''ל.  מכך  ימלט  לא  בהכרח  להרע,  כוונתו  באם תהיה  ואכן  ר''ל.  מכך  ימלט  לא  בהכרח  להרע,  כוונתו  תהיה 
כי  לב  על  שם  הוא  אין  אז  בהליכותיו,  וזריז  זהיר  האדם  כי אין  לב  על  שם  הוא  אין  אז  בהליכותיו,  וזריז  זהיר  האדם  אין 
פח היצר טמון תחת רגליו ונופל לפניו חלל ר''ל, וכיון שטעם פח היצר טמון תחת רגליו ונופל לפניו חלל ר''ל, וכיון שטעם 
לו  וקשה  בעבותות,  אחריו  הוא  נמשך  הרי  הכעורים  לו ממימיו  וקשה  בעבותות,  אחריו  הוא  נמשך  הרי  הכעורים  ממימיו 

להתנתק מהיצר והגיגיו ר''ל. להתנתק מהיצר והגיגיו ר''ל. 
אחריו  האדם  ונמשך  במזימתו  הצליח  שהיצר  אחר  גם  אחריו אך  האדם  ונמשך  במזימתו  הצליח  שהיצר  אחר  גם  אך 
בתחילה בדברים הנראים כהיתר, וכתוצאה מכן גם אחר בחי' בתחילה בדברים הנראים כהיתר, וכתוצאה מכן גם אחר בחי' 
את  ורואה  במצבו  הוא  שמתבונן  אחר  אז  גם  הארץ'  את 'ערות  ורואה  במצבו  הוא  שמתבונן  אחר  אז  גם  הארץ'  'ערות 
אשר עיוות, ומכיר במעללו עוד מראשית דרכו כשהלך שובב אשר עיוות, ומכיר במעללו עוד מראשית דרכו כשהלך שובב 
אז  כי  השפל,  מצבו  על  בקרבו  לבו  ונשבר  עיניו,  ראות  אז אחר  כי  השפל,  מצבו  על  בקרבו  לבו  ונשבר  עיניו,  ראות  אחר 
שנתעוררה  הרחמים  מידת  הקריאות  אלו  ע''י  עליו  שנתעוררה מתעורר  הרחמים  מידת  הקריאות  אלו  ע''י  עליו  מתעורר 
את  להראותו  שערים  לפניו  פותח  והקב''ה  שעה,  את באותה  להראותו  שערים  לפניו  פותח  והקב''ה  שעה,  באותה 
המובאות אשר דרכם ימלט מצפרני היצר, כי יודע הקב''ה את המובאות אשר דרכם ימלט מצפרני היצר, כי יודע הקב''ה את 
נפש האדם כי לא מרעות לבו הגיע למצבו הנדכה והשפל, כי נפש האדם כי לא מרעות לבו הגיע למצבו הנדכה והשפל, כי 
הוא  והקדוש  היקר  כל  את  לכלות  החפץ  היצר  מזימות  הוא אם  והקדוש  היקר  כל  את  לכלות  החפץ  היצר  מזימות  אם 
וכעין  מלתתא,  אתערותא  לעורר  האדם  על  אך  לכך,  וכעין שגרם  מלתתא,  אתערותא  לעורר  האדם  על  אך  לכך,  שגרם 
ביכולתם,  אשר  את  ועשו  לבוראם  צועקין  ישראל  שהיו  ביכולתם, אז  אשר  את  ועשו  לבוראם  צועקין  ישראל  שהיו  אז 
ואז יעורר השי''ת רוח טהרה בקרבם וינהלם על מעגלי חסד ואז יעורר השי''ת רוח טהרה בקרבם וינהלם על מעגלי חסד 

להוציאם מאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה. להוציאם מאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה. 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

לימו„ ‰˙ור‰ ל˘מ‰ בימי ‰˘ובבי"ם

אחד התיקונים הגדולים ביותר בימי השובבי"ם הללו, אחד התיקונים הגדולים ביותר בימי השובבי"ם הללו, 
לעשות  מנת  על  ללמוד  לשמה,  התורה  בלימוד  לעשות הוא  מנת  על  ללמוד  לשמה,  התורה  בלימוד  הוא 

ולקיים, בשקידה ובחשקת התורה.ולקיים, בשקידה ובחשקת התורה.
ובספר הקדוש ובספר הקדוש בית אהרןבית אהרן (פרשא דידן)(פרשא דידן) כתב בפסוק זה,  כתב בפסוק זה, 
וזל"ק: "למען תהיה תורת ה' בפיך. כי זאת ידוע לכל וזל"ק: "למען תהיה תורת ה' בפיך. כי זאת ידוע לכל 
שלומד  מה  התורה,  עיקר  הוא  זה  לא  כי  שכל,  שלומד בר  מה  התורה,  עיקר  הוא  זה  לא  כי  שכל,  בר 
עמו  בל  לבו  ח"ו  אם  הלימוד,  יועיל  מה  כי  הדף.  עמו על  בל  לבו  ח"ו  אם  הלימוד,  יועיל  מה  כי  הדף.  על 
טז)  ב,  טז)(אבות  ב,  (אבות  חז"ל  וכמאמר  יתברך.  ה'  ועבודת  חז"ל באהבת  וכמאמר  יתברך.  ה'  ועבודת  באהבת 
'לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל 'לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל 
ממנה'. היינו גם כן כדברינו, לא עיקר הלימוד ללמוד ממנה'. היינו גם כן כדברינו, לא עיקר הלימוד ללמוד 
דף אחר דף, ['לגמור' מלשון לימוד]. – אך 'לא אתה דף אחר דף, ['לגמור' מלשון לימוד]. – אך 'לא אתה 
אנחנו  מחויבים  בוודאי  כי  ממנה',  להיבטל  חורין  אנחנו בן  מחויבים  בוודאי  כי  ממנה',  להיבטל  חורין  בן 
עיקר  אך  דאפשר,  מה  בכל  הקדושה  תורתנו  עיקר ללמוד  אך  דאפשר,  מה  בכל  הקדושה  תורתנו  ללמוד 
כל  על  הנהגה  הלימוד  מזה  להתלמד  הוא  כל הלימוד  על  הנהגה  הלימוד  מזה  להתלמד  הוא  הלימוד 

היום".היום".
שפיך  בפיך',  ד'  תורת  תהיה  'למען  הפירוש  שפיך "וזהו  בפיך',  ד'  תורת  תהיה  'למען  הפירוש  "וזהו 
יתלמד מן הלימוד, יתלמד מן הלימוד, עד שייעשה פיך רק תורת ד' עד שייעשה פיך רק תורת ד' וכו'" וכו'" 

עכל"ק עי"ש עוד בדבריו המתוקים.עכל"ק עי"ש עוד בדבריו המתוקים.
זצוק"ל  שמעלקא  שמואל  ר'  זצוק"ל הרבי  שמעלקא  שמואל  ר'  הרבי  בהנהגות  בהנהגות וכתב  וכתב 
מניקלשבורג מניקלשבורג (אות נב)(אות נב) וזל"ק: "בכל פעם יאמר באמצע  וזל"ק: "בכל פעם יאמר באמצע 
פעם  פעם ובכל  ובכל  למוטב'.  יחזירנו  שבה  'המאור  למוטב'.   יחזירנו  שבה  'המאור  הלימוד,הלימוד, 
שהייצר מסיתו לסיים בענין, ולקצר בלימוד, מחמת שהייצר מסיתו לסיים בענין, ולקצר בלימוד, מחמת 
הילדים.  שיחת  מחמת  או  הבנתו,  חסרון  או  הילדים. עייפות,  שיחת  מחמת  או  הבנתו,  חסרון  או  עייפות, 
טבעו,  וישבור  מאוד,  עליו  ויתגבר  הרע  ביצר  טבעו, יגער  וישבור  מאוד,  עליו  ויתגבר  הרע  ביצר  יגער 
וילמוד יותר מהרגלו, ובכוח, עד שייגעוילמוד יותר מהרגלו, ובכוח, עד שייגע. – ובזה משבר . – ובזה משבר 
כריתות  על  אפילו  לו  ומכפרין  והחיצונים,  כריתות הקליפות  על  אפילו  לו  ומכפרין  והחיצונים,  הקליפות 

ומיתות בית דין ומיתה בידי שמים". ומיתות בית דין ומיתה בידי שמים". 
שהוא  ופוסקים,  וגמרא  ומשנה  בתנ"ך  הלימוד  שהוא "כי  ופוסקים,  וגמרא  ומשנה  בתנ"ך  הלימוד  "כי 
בכוח ובקול, ובנעימת הקול, בלי שום מחשבה זרה, בכוח ובקול, ובנעימת הקול, בלי שום מחשבה זרה, 
ובנענוע הגוף. מטהר ומצחצח הנשמה, ומחדד השכל, ובנענוע הגוף. מטהר ומצחצח הנשמה, ומחדד השכל, 

ומשבר הקליפות והחיצונים מכל וכל" עכל"ק.ומשבר הקליפות והחיצונים מכל וכל" עכל"ק.
למען תהיה תורת ד' בפיך!למען תהיה תורת ד' בפיך!

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
סיפר לי שכני סיפר לי שכני הרה"ג ר' שמואל צ'צ'יק שליט"אהרה"ג ר' שמואל צ'צ'יק שליט"א, בנו , בנו 
זצ"ל.  צ'צ'יק  וועלוועיל  רבי  המפורסם  זצ"ל. הגה"צ  צ'צ'יק  וועלוועיל  רבי  המפורסם  הגה"צ  של של 
שבתקופה מסוימת היה אביו הגאון לומד בחברותא שבתקופה מסוימת היה אביו הגאון לומד בחברותא 
דעה  דעה (יורה  (יורה  טהרה  הלכות  סדר  אחד  חכם  תלמיד  טהרה עם  הלכות  סדר  אחד  חכם  תלמיד  עם 
האמרכלים,  שברחוב  ביאלא  המדרש  בבית  האמרכלים, ,  שברחוב  ביאלא  המדרש  בבית  ב),  ב)חלק  חלק 

בשכונת גאולה בירושלים ת"ו.בשכונת גאולה בירושלים ת"ו.
עד  בורייה  על  הלכה  כל  בבירור  היה  לימודם  עד סדר  בורייה  על  הלכה  כל  בבירור  היה  לימודם  סדר 
לבעל  ושמלה"  לבעל "לחם  ושמלה"  "לחם  כשהספר  למעשה,  כשהספר ההלכה  למעשה,  ההלכה 
ה"קיצור שולחן ערוך" זצוק"ל ה"קיצור שולחן ערוך" זצוק"ל צמוד עמהם בלימודם צמוד עמהם בלימודם 
כל העת. – כידוע שהוא אחד מן הפוסקים החשובים כל העת. – כידוע שהוא אחד מן הפוסקים החשובים 
בהלכות טהרה, וכך היו לומדים יחדיו תקופה ארוכה, בהלכות טהרה, וכך היו לומדים יחדיו תקופה ארוכה, 
סעיף  ושמלה  הלחם  של  בפסקו  תמיד  סעיף ומתעמקים  ושמלה  הלחם  של  בפסקו  תמיד  ומתעמקים 

אחר סעיף.אחר סעיף.
באותה תקופה ישבו באותם שעות בקצה האחר של באותה תקופה ישבו באותם שעות בקצה האחר של 
צנתרי  תרי  הני  וצדדי,  שקט  שטיבל'  'ביאלער  צנתרי אותו  תרי  הני  וצדדי,  שקט  שטיבל'  'ביאלער  אותו 
הגה"צ  עם  זצ"ל,  אטיק  שלמה  רבי  הגה"צ הגה"צ  עם  זצ"ל,  אטיק  שלמה  רבי  הגה"צ  דדהבא, דדהבא, 
וחשובי  זקני  מוותיקי  שניהם  וחשובי ,  זקני  מוותיקי  שניהם  זצ"ל,  בריזל  זלמן  זצ"לרבי  בריזל  זלמן  רבי 
ירושלים של מעלה, ועסקו בחברותא בלימוד התורה ירושלים של מעלה, ועסקו בחברותא בלימוד התורה 

הקדושה.הקדושה.

קול תלמודם המתוק היה ערב עד מאוד, לימודם היה קול תלמודם המתוק היה ערב עד מאוד, לימודם היה 
התורה,  ושמחת  חשקות  מתוך  ובטהרה,  התורה, בקדושה  ושמחת  חשקות  מתוך  ובטהרה,  בקדושה 
ועול מלכות שמים, וניכר מתוכו שהוא ועול מלכות שמים, וניכר מתוכו שהוא לימוד לשמה!לימוד לשמה!

הגם שישבו להם שתי החברותות הגאונים הגדולים הגם שישבו להם שתי החברותות הגאונים הגדולים 
באותם  קטן,  מדרש  בית  אותו  ירכתי  משתי  באותם הללו  קטן,  מדרש  בית  אותו  ירכתי  משתי  הללו 
שעות מדי יום ביומו. – בעודם עסוקים בתורתם לא שעות מדי יום ביומו. – בעודם עסוקים בתורתם לא 
היו מפסיקים חלילה כמובן כלום. וסיפר הגר"ז הנ"ל, היו מפסיקים חלילה כמובן כלום. וסיפר הגר"ז הנ"ל, 
שבלימודם של הגה"צ ר' שלמה עם הגה"צ ר' זלמן שבלימודם של הגה"צ ר' שלמה עם הגה"צ ר' זלמן 
סוגיא!  של  נבכיה  בתוככי  כולם  כל  נתונים  הם  סוגיא! היו  של  נבכיה  בתוככי  כולם  כל  נתונים  הם  היו 
מתלמודם  עיניהם  את  הוציאו  לא  כמעט  מתלמודם ושניהם  עיניהם  את  הוציאו  לא  כמעט  ושניהם 

להביט חוצה, ולא ידעו מן המתולל מסביבם כלום!להביט חוצה, ולא ידעו מן המתולל מסביבם כלום!
והעיד בפני בנו הגאון ר' שמואל הנ"ל, שפעמים רבות והעיד בפני בנו הגאון ר' שמואל הנ"ל, שפעמים רבות 
חוק  בסיום  לביתו  חוזר  זאב  ר'  הגה"צ  אביו  חוק כשהיה  בסיום  לביתו  חוזר  זאב  ר'  הגה"צ  אביו  כשהיה 

לימודיו, היה אומר לעצמו בהתפעלות והתרגשות: לימודיו, היה אומר לעצמו בהתפעלות והתרגשות: 
טאג  ביאלא  אין  דארטען  לערנען  יודען  צוויי  "אה! 
שם  לומדים  יהודים  [שני  שם   לומדים  יהודים  [שני  לשמה!".  תורה  לשמה!".טעגליך  תורה  טעגליך 

בביאלא יום יום תורה לשמה!].בביאלא יום יום תורה לשמה!].
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

שליט"א,  הופמן  ישראל  ר'  הרה"ח  סיפר  סיפר ועוד  ועוד 
שבהזדמנות אחת ישב שבהזדמנות אחת ישב הגאון רבי שלמה אטיק זצ"ל, 
על  רכון  עצום,  כמתמיד  בירושלים  מפורסם  על שהיה  רכון  עצום,  כמתמיד  בירושלים  מפורסם  שהיה 

תלמודו בית מדרש אחד שבשכונת תלמודו בית מדרש אחד שבשכונת בית ישראלבית ישראל. . 
שובבים  נערים  חבורת  פנימה  פרצה  לפתע  שובבים והנה  נערים  חבורת  פנימה  פרצה  לפתע  והנה 
תעסוקה  אחר  נואשות  שחיפשו  תעסוקה ומשועממים,  אחר  נואשות  שחיפשו  ומשועממים, 
מתחילה  שונים,  במשחקים  החלו  הם  מתחילה [אקשן...].  שונים,  במשחקים  החלו  הם  [אקשן...]. 
זה  חפצים  זרקו  עצמם,  לבין  שבינם  זה בהתגרויות  חפצים  זרקו  עצמם,  לבין  שבינם  בהתגרויות 
צחקו  השני...  על  האחד  מים  השפריצו  זה...  צחקו על  השני...  על  האחד  מים  השפריצו  זה...  על 
לב  שמו  והנה  קונדס.  במעשה  והרבו  לב והתהוללו,  שמו  והנה  קונדס.  במעשה  והרבו  והתהוללו, 
כולו  כל  מבוגר  אדם  ישוב  המדרש  בית  כולו שבפינת  כל  מבוגר  אדם  ישוב  המדרש  בית  שבפינת 
אליהם  לב  שם  ואינו  שלפניו,  הגמרא  בתוך  אליהם מכונס  לב  שם  ואינו  שלפניו,  הגמרא  בתוך  מכונס 

כלל!כלל!
מצידו  לב  בתשומת  מאוד  חפצו  בריקנותם  מצידו הנערים  לב  בתשומת  מאוד  חפצו  בריקנותם  הנערים 
קשות,  בהם  יגער  שלפחות  חכם,  התלמיד  קשות, של  בהם  יגער  שלפחות  חכם,  התלמיד  של 

ויגרשם החוצה...ויגרשם החוצה...
הרגיש  ולא  למעשיהם,  כלל  לב  שם  לא  האיש  הרגיש אך  ולא  למעשיהם,  כלל  לב  שם  לא  האיש  אך 
האיש,  את  שהכיר  הנערים  אחד  סביבו.  האיש, במתחולל  את  שהכיר  הנערים  אחד  סביבו.  במתחולל 
סיפר לחבריו שזהו המתמיד של ירושלים הגאון רבי סיפר לחבריו שזהו המתמיד של ירושלים הגאון רבי 
ביגיעת  העצום  ריכוזו  בכוח  שנודע  אטיק!  ביגיעת שלמה  העצום  ריכוזו  בכוח  שנודע  אטיק!  שלמה 
וספסלים  שולחנות  כאן  יהפכו  אם  ואפילו  וספסלים התורה,  שולחנות  כאן  יהפכו  אם  ואפילו  התורה, 

הוא לא ירגיש כלום!הוא לא ירגיש כלום!
חבריו המשועשעים נדלקו על הרעיון... והחלו להפוך חבריו המשועשעים נדלקו על הרעיון... והחלו להפוך 
הארץ...  על  הכיסאות  את  בחוזק  ולהטיח  הארץ... שולחנות  על  הכיסאות  את  בחוזק  ולהטיח  שולחנות 
חפצים  כמה  עוד  ניפצו  הם  קשב!  ואין  קול  אין  חפצים אך  כמה  עוד  ניפצו  הם  קשב!  ואין  קול  אין  אך 

בקול רעש גדול, וכלום אין תגובה!בקול רעש גדול, וכלום אין תגובה!
ריקנותם  מחמת  חוצפתם  גדלה  כן,  כי  ריקנותם בראותם  מחמת  חוצפתם  גדלה  כן,  כי  בראותם 
ושממונם הנורא, והחליטו להעמיק את הבדיקה עד ושממונם הנורא, והחליטו להעמיק את הבדיקה עד 

הסוף... עד כמה אכן מרוכז הוא בעמל התורה?!הסוף... עד כמה אכן מרוכז הוא בעמל התורה?!
את  הניחו  כסאו,  מאחורי  בלאט  חרש  ניגשו  את הם  הניחו  כסאו,  מאחורי  בלאט  חרש  ניגשו  הם 
בעודו  וכך  הכיסא,  רגלי  ארבעת  על  בשקט  בעודו ידיהם  וכך  הכיסא,  רגלי  ארבעת  על  בשקט  ידיהם 
בהיכלות  ומשוטט  ברעיונו  ומעמיק  מהורהר  בהיכלות יושב  ומשוטט  ברעיונו  ומעמיק  מהורהר  יושב 
להרים  פתאום  החלו  ולרוחבם,  לאורכם  להרים התורה  פתאום  החלו  ולרוחבם,  לאורכם  התורה 
לאט לאט את הכסא עימו ביחד! מרימים ומורידים, לאט לאט את הכסא עימו ביחד! מרימים ומורידים, 

"למען תהיה תורת ד' בפיך" "למען תהיה תורת ד' בפיך" (י"ג, ט)(י"ג, ט)

"בורא מיני בשמים""בורא מיני בשמים"
מוצאי שבת קודש כחצות ליל עליתי על יצועי לישון אך לא מוצאי שבת קודש כחצות ליל עליתי על יצועי לישון אך לא 
הצלחתי להירדם, התהפכתי מצד לצד משנן משניות וחוזר הצלחתי להירדם, התהפכתי מצד לצד משנן משניות וחוזר 
ושונה קריאת שמע על המיטה אבל לא הצלחתי להירדם, ושונה קריאת שמע על המיטה אבל לא הצלחתי להירדם, 
לפתע הרגשתי משהו מציק מתחת לכרית, קמתי, הדלקתי לפתע הרגשתי משהו מציק מתחת לכרית, קמתי, הדלקתי 
את האור ומצאתי עלה קטן מפיק ריח נעים של בשמים. את האור ומצאתי עלה קטן מפיק ריח נעים של בשמים. 
בשמים  מיני  בורא  ברכתי  לא  עדיין  כי  נזכרתי  רגע  בשמים באותו  מיני  בורא  ברכתי  לא  עדיין  כי  נזכרתי  רגע  באותו 

בהבדלה, על אתר בירכתי הרחתי ונרדמתי. בהבדלה, על אתר בירכתי הרחתי ונרדמתי. 
במוצאי  לשבת,  בישיבה  שהתארחתי  מכיוון  בירכתי  במוצאי לא  לשבת,  בישיבה  שהתארחתי  מכיוון  בירכתי  לא 
מיני  בורא  לברכת  בשמים  מיני  בהבדלה  היה  לא  מיני שבת  בורא  לברכת  בשמים  מיני  בהבדלה  היה  לא  שבת 

בשמים.בשמים.
בשמים  מיני  אקח  לבית  אשוב  כאשר  כי  בליבי  בשמים חשבתי  מיני  אקח  לבית  אשוב  כאשר  כי  בליבי  חשבתי 
ואברך כנהוג, אלא שהדבר פרח מזכרוני ועליתי על יצועי ואברך כנהוג, אלא שהדבר פרח מזכרוני ועליתי על יצועי 
לישון, זימן ה' לידי שלא אירדם עד כי אמצא את הבשמים לישון, זימן ה' לידי שלא אירדם עד כי אמצא את הבשמים 
שהכין עבורי ממש מתחת לכר באופן בלתי נתפס אולי ע"י שהכין עבורי ממש מתחת לכר באופן בלתי נתפס אולי ע"י 

אחי הקטן?! מי יודע?!..אחי הקטן?! מי יודע?!..
בעל המעשה: ח.ש.רבעל המעשה: ח.ש.ר

"חברותא במטותא""חברותא במטותא"
אני יהודי חסידי והוא בעל תשובה מעדות המזרח שהגיע אני יהודי חסידי והוא בעל תשובה מעדות המזרח שהגיע 

לגור בבניין שלי.לגור בבניין שלי.
וחשבתי  מהבניין  יוצא  אותו  ראיתי  שבועות  מספר  וחשבתי לאחר  מהבניין  יוצא  אותו  ראיתי  שבועות  מספר  לאחר 
לעצמי כי מעולם לא ברכתי אותו בברוך הבא כיאה לשכן לעצמי כי מעולם לא ברכתי אותו בברוך הבא כיאה לשכן 
חמימה  הבא  ברוך  לו  ונתתי  לשלום  אותו  הקדמתי  חמימה חדש,  הבא  ברוך  לו  ונתתי  לשלום  אותו  הקדמתי  חדש, 
נתן  הוא  כה,   עד  פניו  את  קידמתי  שלא  על  נתן והתנצלות  הוא  כה,   עד  פניו  את  קידמתי  שלא  על  והתנצלות 

שלום והמשיך בדרכו.שלום והמשיך בדרכו.
לאחר שהתרחק מספר בניינים מצאתי את עצמי רץ אחריו לאחר שהתרחק מספר בניינים מצאתי את עצמי רץ אחריו 
פי,  למוצא  והמתין  עצר  הוא  רגע,  להמתין  ממנו  פי, ומבקש  למוצא  והמתין  עצר  הוא  רגע,  להמתין  ממנו  ומבקש 
עד  נבוך,  עמדתי  לומר.  ברצוני  מה  ידעתי  לא  אני  גם  עד אך  נבוך,  עמדתי  לומר.  ברצוני  מה  ידעתי  לא  אני  גם  אך 
שלפתע משום מקום (אולי כדי לצאת מהמבוכה) שאלתי שלפתע משום מקום (אולי כדי לצאת מהמבוכה) שאלתי 

אותו: "אולי אתה רוצה ללמוד איתי בחברותא?!"אותו: "אולי אתה רוצה ללמוד איתי בחברותא?!"
בתגובה לשאלה הוא הסתכל עלי ופרץ בבכי בלתי נשלט. בתגובה לשאלה הוא הסתכל עלי ופרץ בבכי בלתי נשלט. 
לא הבנתי מה עובר עליו ומה עשיתי רע או טוב עד שהוא לא הבנתי מה עובר עליו ומה עשיתי רע או טוב עד שהוא 
הגענו  הזו  לעיר  אחרת.  מעיר  "הגעתי  וסיפר:  מעט  הגענו נרגע  הזו  לעיר  אחרת.  מעיר  "הגעתי  וסיפר:  מעט  נרגע 
בית  ולבנות  להתחזק  כדי  הכל  עזבנו  בגפינו  ואשתי  בית אני  ולבנות  להתחזק  כדי  הכל  עזבנו  בגפינו  ואשתי  אני 
של תורה, אבל אני לא מכיר אף אחד והרגשתי שאני לא של תורה, אבל אני לא מכיר אף אחד והרגשתי שאני לא 
אשתי  לי  הציעה  בלילה  אתמול  מקום.  לשום  אשתי מתקדם  לי  הציעה  בלילה  אתמול  מקום.  לשום  מתקדם 
לי  ימצא  שה'  כדי  התהילים  ספר  כל  את  ביחד  לי שנגיד  ימצא  שה'  כדי  התהילים  ספר  כל  את  ביחד  שנגיד 
בדמעות  התהילים  ספר  כל  את  ואמרנו  ישבנו  בדמעות חברותא,  התהילים  ספר  כל  את  ואמרנו  ישבנו  חברותא, 
שליש, חצי אני וחצי אשתי ובקשנו חברותא עבורי, והנה שליש, חצי אני וחצי אשתי ובקשנו חברותא עבורי, והנה 

אני יוצא מהבית ואתה מציע לי חברותא???!!!"אני יוצא מהבית ואתה מציע לי חברותא???!!!"
לומדים  אנו  יום  מידי  ה'.  ברוך  שנים  שמונה  חלפו  לומדים כיום  אנו  יום  מידי  ה'.  ברוך  שנים  שמונה  חלפו  כיום 
כאשר  והיראה  התורה  אדני  על  גדל  אכן  וביתו  כאשר בחברותא  והיראה  התורה  אדני  על  גדל  אכן  וביתו  בחברותא 
הוא  וכיום  דבר  כמעט  ידע  לא  הדרך  בתחילת  עצמו  הוא הוא  וכיום  דבר  כמעט  ידע  לא  הדרך  בתחילת  עצמו  הוא 

כבר מוסר שיעורים...כבר מוסר שיעורים...
לפני זמן מה ראה אותי חבר יושב ולומד עמו ושאל היכן לפני זמן מה ראה אותי חבר יושב ולומד עמו ושאל היכן 
את  לשלוח  עלי  כי  בי  דחק  הסיפור  את  מששמע  את הכרנו,  לשלוח  עלי  כי  בי  דחק  הסיפור  את  מששמע  הכרנו, 
הסיפור לטיב הקהילה, אז אכן כך אני עושה למען יתחזקו הסיפור לטיב הקהילה, אז אכן כך אני עושה למען יתחזקו 

אנשים בכוחה של תפילה.אנשים בכוחה של תפילה.
בעל המעשה: א.צ.בעל המעשה: א.צ.
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג



 – ולמטה.  למעלה  ולמעלה,  למטה  ומורידים,  – מרימים  ולמטה.  למעלה  ולמעלה,  למטה  ומורידים,  מרימים 
אך לאכזבתם הגדולה, לא פסק הגאון מתלמודו כלום! אך לאכזבתם הגדולה, לא פסק הגאון מתלמודו כלום! 
הוא המשיך באותה תנוחת ישיבה, ולא פסק מדבקות 

התורה כלל!התורה כלל!
כך  ועשו  בידיהם,  הכיסא  עם  בהילוכם  המשיכו  הם 
סיבוב שלם בכל בית המדרש כולו! והגאון הצדיק כמי 
מדבקותו  להפסיק  אבה  ולא  מרגיש,  ולא  חלי  שלא 

בהשם יתברך ותורתו אף לא לרגע כמימריה! בהשם יתברך ותורתו אף לא לרגע כמימריה! 
למקומו  הצדיק  את  החזירו  החבר'ה,  שנואשו  עד 
ולגמרתו, ויצאו מבית המדרש החוצה, אבל אותו מראה 

נורא הוד רדף אותם שנים רבות! נורא הוד רדף אותם שנים רבות! 
כמה מהם העידו שנים רבות לאחר מכן, ששאבו חיזוק 
ונעשו  שלמה,  בתשובה  וחזרו  מעשה,  מאותו  עצום 
תורה  של  באהבתה  דבוקים  מופלגים,  חכמים  תלמידי 

תמיד.תמיד.
רבי  המפורסם  הגאון  מבנו  שמעתי  אחת  בהזדמנות 
אברהם אטיק זצ"לאברהם אטיק זצ"ל, מגדולי ראשי הישיבות בירושלים. 
בעודו  הש"ץ  מפי  קדושה  השומע  דין  בענין  בעודו שדיבר  הש"ץ  מפי  קדושה  השומע  דין  בענין  שדיבר 
באמצע תפילת שמונה עשרה, שצריך לעצור מתפילתו באמצע תפילת שמונה עשרה, שצריך לעצור מתפילתו 
ולשתוק עד סיום הקדושה. ונדברו בזה המפרשים, אם ולשתוק עד סיום הקדושה. ונדברו בזה המפרשים, אם 

חשיב כהפסק מצד שומע כעונה.חשיב כהפסק מצד שומע כעונה.
בתוך פלפולו הנעים הוסיף הגאון, שמה שצריך להבין בתוך פלפולו הנעים הוסיף הגאון, שמה שצריך להבין 
ב"ה  המלך  לפני  העומד  שיהודי  יתכן  ב"ה כיצד  המלך  לפני  העומד  שיהודי  יתכן  כיצד  הוא,  הוא, כאן  כאן 
ומתפלל שמונה עשרה יכול לשמוע הקדושה? הרי כל ומתפלל שמונה עשרה יכול לשמוע הקדושה? הרי כל 

כולו עסוק בתפילתו בתכלית השלמות?!כולו עסוק בתפילתו בתכלית השלמות?!
[מתוך שיחת חיזוק לשקידת התורה, קובץ [מתוך שיחת חיזוק לשקידת התורה, קובץ 00170017]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

אחד מתלמידיו המובהקים של אחד מתלמידיו המובהקים של הגאון הגדול רבי בנימין הגאון הגדול רבי בנימין 
רבינוביץ זצוק"ל, דיין ומו"ץ דהעדה החרדית פה עיה"ק רבינוביץ זצוק"ל, דיין ומו"ץ דהעדה החרדית פה עיה"ק 
שאלה  לפניו  להציע  כדי  מדרשו  לבית  פעם  נכנס  שאלה   לפניו  להציע  כדי  מדרשו  לבית  פעם  נכנס  ת"ו,ת"ו, 

אחת שהתעוררה בביתו.אחת שהתעוררה בביתו.
כשרצה לגשת אל פני הקודש, ראה שהרב שקוע עמוק כשרצה לגשת אל פני הקודש, ראה שהרב שקוע עמוק 
לשעת  והמתין  הצד  מן  אפוא  נעמד  תלמודו,  לשעת בעיון  והמתין  הצד  מן  אפוא  נעמד  תלמודו,  בעיון 
הכושר, שיפסיק הגאון לרגע מרצף לימודו, כדי שיוכל הכושר, שיפסיק הגאון לרגע מרצף לימודו, כדי שיוכל 

לגשת לפניו, ולא יפריע לו באמצע הלימוד. לגשת לפניו, ולא יפריע לו באמצע הלימוד. 
אך הוא המתין והמתין זמן רב, ולא היתה שום הפסקה אך הוא המתין והמתין זמן רב, ולא היתה שום הפסקה 
חש  ולא  מגירסא,  פומיה  פסיק  לא  הגה"צ  חש כלום!  ולא  מגירסא,  פומיה  פסיק  לא  הגה"צ  כלום! 
רקח  מסביב  המדרש  בית  כלל!  בנוכחותו  הרגיש  רקח ולא  מסביב  המדרש  בית  כלל!  בנוכחותו  הרגיש  ולא 
כמרקחה, אנשים נכנסו ויצאו, זה קם להכין כוס קפה, כמרקחה, אנשים נכנסו ויצאו, זה קם להכין כוס קפה, 
בקולניות  התווכחה  פלונית  חברותא  לעשן,  יצא  בקולניות וזה  התווכחה  פלונית  חברותא  לעשן,  יצא  וזה 
אנשים  שני  להם  שוחחו  הצד  ומן  מסובכת,  אנשים בקושיא  שני  להם  שוחחו  הצד  ומן  מסובכת,  בקושיא 
הסתכל  לא  הוא  כלל,  לרב  נוגע  לא  זה  וכל  הסתכל בנעימות.  לא  הוא  כלל,  לרב  נוגע  לא  זה  וכל  בנעימות. 
סביבו כלום, זמן רב ישב כך בלימוד רצוף בלא הפסק סביבו כלום, זמן רב ישב כך בלימוד רצוף בלא הפסק 
כלל, לא קם ולא יצא, לא אכל ולא שתה, והתלמיד היה כלל, לא קם ולא יצא, לא אכל ולא שתה, והתלמיד היה 

אחוז התפעלות מאוד.אחוז התפעלות מאוד.

את  להציע  הצליח  לא  תלמיד  ואותו  רב  זמן  את כשחלף  להציע  הצליח  לא  תלמיד  ואותו  רב  זמן  כשחלף 
הקבלה  לשעות  והמתין  המדרש,  מבית  יצא  הקבלה שאלתו,  לשעות  והמתין  המדרש,  מבית  יצא  שאלתו, 

שיקבלנו הרב בביתו.שיקבלנו הרב בביתו.
וסיפר  ברוחו,  עצר  לא  שאלתו,  עם  ערב  לעת  וסיפר כשהגיע  ברוחו,  עצר  לא  שאלתו,  עם  ערב  לעת  כשהגיע 
כמה  המדרש  בבית  הצהריים  אחר  היום  שישב  כמה לפניו  המדרש  בבית  הצהריים  אחר  היום  שישב  לפניו 
להציג  הצליח  ולא  שבשאלתו,  הדחיפות  בגלל  להציג שעות,  הצליח  ולא  שבשאלתו,  הדחיפות  בגלל  שעות, 
את השאלה בשום אופן, מחמת רצף הלימוד של הרבי את השאלה בשום אופן, מחמת רצף הלימוד של הרבי 
שלא פסק. ועתה חפץ הוא להבין, מנין שואבים כח כזה, שלא פסק. ועתה חפץ הוא להבין, מנין שואבים כח כזה, 
לשבת כך שעות רצופות בעוז לימוד התורה הקדושה לשבת כך שעות רצופות בעוז לימוד התורה הקדושה 

בדבקות עליון כזו שאינה פוסקת אף לא לרגע אחד?בדבקות עליון כזו שאינה פוסקת אף לא לרגע אחד?
התחייך הגאון לעומתו, ולהפתעתו הגדולה ענה: האמן התחייך הגאון לעומתו, ולהפתעתו הגדולה ענה: האמן 

לי, שמעולם לא למדתי יותר לי, שמעולם לא למדתי יותר מחמש דקות!!!מחמש דקות!!!
הא כיצד? תהה התלמיד, הרי בעצמי ראיתי כמה שעות הא כיצד? תהה התלמיד, הרי בעצמי ראיתי כמה שעות 

טובות! שבהם הייתי נוכח בעצמי, ומי יודע מתי התחיל טובות! שבהם הייתי נוכח בעצמי, ומי יודע מתי התחיל 
הרבי לפני שנכנסתי, ומתי סיים לאחר שיצאתי?!... הרבי לפני שנכנסתי, ומתי סיים לאחר שיצאתי?!... 
הסכת ושמע, אמר הרבי, הלא זה דבר פשוט ביותר!

מתחילת דרכי, פתח הרב וסיפר על עצמו, קיבלתי על 
חמש דקות רצופותחמש דקות רצופות בלבד! אבל שיהיו  בלבד! אבל שיהיו 
דקות  חמש  השלמות,  בתכלית  תמימות  דקות  חמש 
שניות [סיקאנדעס]  [סיקאנדעס]  מאות  בהם שלוש מאות שניותשלוש  שיש  [מינוטין] 

שאין  זו,  איתנה  קבלה  עם  מסוימת  תקופה  ישבתי  כך 
בה אלא "חמש דקות" בלבד, ותו לא מידי!

היטב  ובנפשי  בלבי  השתרשו  כשכבר  תקופה  לאחר 
הוספתי  בגופי,  כטבועים  ונעשו  דקות,  חמש  אותם 
רצופות  דקות  רצופותחמש  דקות  חמש  אלא  בה  שאין  מחודשת  קבלה 
נוספות בלבד! אבל שיהיו גם הם חמש דקות המלאות 

בשלוש מאות שניות דחוסות ברציפות אחת שלמה! 
מחזיק  כשאני  נוספת,  שלמה  תקופה  המתנתי  ושוב 
בעוז באותה קבלה, שיהיה מה שיהיה בעשר דקות אלו 

אין מפסיקין ויהי מה!אין מפסיקין ויהי מה!
פעם  כשבכל  למדרגה,  ממדרגה  שוב  הילכתי  פעם וכך  כשבכל  למדרגה,  ממדרגה  שוב  הילכתי  וכך 
דרגה,  בכל  יותר  לקפוץ  החשק  כנגד  בנפשי  דרגה, נלחמתי  בכל  יותר  לקפוץ  החשק  כנגד  בנפשי  נלחמתי 
הלימוד  יתבסס  כך  שרק  היטב  בעצמי  ידעתי  הלימוד אבל  יתבסס  כך  שרק  היטב  בעצמי  ידעתי  אבל 
יותר  להתקדם  לעצמי  נתתי  ולא  מכונו,  על  יותר הרצוף  להתקדם  לעצמי  נתתי  ולא  מכונו,  על  הרצוף 
מחמש דקות בלבד! כך הוספתי עוד חמש דקות ועוד מחמש דקות בלבד! כך הוספתי עוד חמש דקות ועוד 
חמש דקות, עד שהוקבע והושרש בנפשי לימוד רצוף חמש דקות, עד שהוקבע והושרש בנפשי לימוד רצוף 

ארוך להרבה שעות!ארוך להרבה שעות!
הרע,  היצר  כנגד  זה  בענין  לי  שהיו  המלחמות  הרע, באחת  היצר  כנגד  זה  בענין  לי  שהיו  המלחמות  באחת 
חמש  באותם  דווקא  כוחו,  בכל  להפריעני  חמש שניסה  באותם  דווקא  כוחו,  בכל  להפריעני  שניסה 
את  סגרתי   – המדהים  בסיפורו  הרב  המשיך   – את דקות...  סגרתי   – המדהים  בסיפורו  הרב  המשיך   – דקות... 
להסתכל  והחלטתי  הסדרים...  באחד  לגמרי  להסתכל הגמרא  והחלטתי  הסדרים...  באחד  לגמרי  הגמרא 
מי  סביבי,  המדרש  שבבית  ההתרחשות  בכל  מי ולהתבונן  סביבי,  המדרש  שבבית  ההתרחשות  בכל  ולהתבונן 
כיוצא  וכל  משתעל...  ומי  משוחח  מי  יוצא,  ומי  כיוצא נכנס  וכל  משתעל...  ומי  משוחח  מי  יוצא,  ומי  נכנס 
להפריע  שיוכל  ענין,  אכן  בזה  יש  אם  לבדוק  כדי  להפריע בזה,  שיוכל  ענין,  אכן  בזה  יש  אם  לבדוק  כדי  בזה, 

באמצע הלימוד...באמצע הלימוד...
שספרתי  אנשים  שספרתי   אנשים   (200200)  ) מאתייםמאתיים  שמתוך  נוכחתי,  שמתוך והנה  נוכחתי,  והנה 
קמים  ויוצאים  נכנסים  סדר,  באותו  קמים בפעילותם  ויוצאים  נכנסים  סדר,  באותו  בפעילותם 
ומתהלכים וכו', אולי ומתהלכים וכו', אולי בשנייםבשניים (2!)!) מתוכם היה איזה דבר  מתוכם היה איזה דבר 
מעניין... שיש בו אולי סיבה של ניסיון להרים העיניים מעניין... שיש בו אולי סיבה של ניסיון להרים העיניים 
ולהסתכל... כל שאר ולהסתכל... כל שאר מאה ותשעים ושמונהמאה ותשעים ושמונה (198198) ) פעמים פעמים 
האחרות, לא היה בהם מאומה! כלום, זה נכנס זה יוצא, האחרות, לא היה בהם מאומה! כלום, זה נכנס זה יוצא, 
זה מכין קפה וזה מכין תה וכו'. – לאחר 'סדר' שכזה יצא זה מכין קפה וזה מכין תה וכו'. – לאחר 'סדר' שכזה יצא 
ממני כמעט כל החשק והסקרנות ממני כמעט כל החשק והסקרנות (נייגעריקייט)(נייגעריקייט) להרים את  להרים את 

העיניים מן הגמרא באמצע הלימוד!העיניים מן הגמרא באמצע הלימוד!
כך גדלו והתעלו גדולי התורה, במלחמת חכמה ותבונה, כך גדלו והתעלו גדולי התורה, במלחמת חכמה ותבונה, 

עד שעמדו על מעמדם בלימוד תורה רצופה לשמה!עד שעמדו על מעמדם בלימוד תורה רצופה לשמה!
למען תהיה תורה ד' בפיך!למען תהיה תורה ד' בפיך!

[פרטיות קובץ [פרטיות קובץ 131201-1131201-1]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי
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נלב"ע ח' שבט תשל"ונלב"ע ח' שבט תשל"ו 

ת.נ.צ.ב.ה.ת.נ.צ.ב.ה.
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מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם
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