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ואגידה לכםואגידה לכם
כך  לנבואה!  רבות  פעמים  זוכה  אתה  גם  כך הידעת?  לנבואה!  רבות  פעמים  זוכה  אתה  גם  הידעת? 
שבזמן  משלי,  על  בפירושו  מוילנא  הגאון  שבזמן אומר  משלי,  על  בפירושו  מוילנא  הגאון  אומר 
שהיו נביאים, היה כל אחד הולך אצל הנביא לשואלו שהיו נביאים, היה כל אחד הולך אצל הנביא לשואלו 
ולבקש ממנו דרך בעבודת ד', והיה הנביא נותן לכל ולבקש ממנו דרך בעבודת ד', והיה הנביא נותן לכל 
אחד את הנצרך לו לתיקון נשמתו, אבל כיום שאין אחד את הנצרך לו לתיקון נשמתו, אבל כיום שאין 
האדם  ידע  מהיכן  לכאורה  חוזה,  ולא  נביא  לא  האדם לנו  ידע  מהיכן  לכאורה  חוזה,  ולא  נביא  לא  לנו 
שורש  לפי  עצמו  את  לתקן  ידע  איך  עבודתו,  שורש דרך  לפי  עצמו  את  לתקן  ידע  איך  עבודתו,  דרך 
נשמתו? ועל כך עונה הגר"א זצוק"ל ומחדש חידוש נשמתו? ועל כך עונה הגר"א זצוק"ל ומחדש חידוש 
בלבו  שמרגיש  החסרון  מישראל,  אחד  שכל  בלבו עצום  שמרגיש  החסרון  מישראל,  אחד  שכל  עצום 
בעצמו, ידע שזהו מעין בחינת נבואה, שלפי הרגשת בעצמו, ידע שזהו מעין בחינת נבואה, שלפי הרגשת 
לתקן  עליו  מה  לדעת  הוא  יכול  האדם  של  לתקן הלב  עליו  מה  לדעת  הוא  יכול  האדם  של  הלב 

בעולם.בעולם.
'האספו  ואמר  לבניו  קרא  פטירתו  לפני  אבינו  'האספו יעקב  ואמר  לבניו  קרא  פטירתו  לפני  אבינו  יעקב 
ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים', ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים', 
ונסתלקה  הקץ  את  לגלות  ש'ביקש  רש"י  ונסתלקה מסביר  הקץ  את  לגלות  ש'ביקש  רש"י  מסביר 
ורגע  אחרים',  דברים  אומר  והתחיל  שכינה,  ורגע ממנו  אחרים',  דברים  אומר  והתחיל  שכינה,  ממנו 
אחד לפני שאנו כ"כ מצטערים על הגילוי שהפסדנו, אחד לפני שאנו כ"כ מצטערים על הגילוי שהפסדנו, 
זהו  ואולי  שקיבלנו,  העצום  בגילוי  ונתבונן  זהו הבה  ואולי  שקיבלנו,  העצום  בגילוי  ונתבונן  הבה 

בעצמו סוד הקץ שביקש אבינו הזקן לגלות לנו:בעצמו סוד הקץ שביקש אבינו הזקן לגלות לנו:
מאתנו,  השכינה  נסתלקה  כי  מרגישים  אנו  מאתנו, לעתים  השכינה  נסתלקה  כי  מרגישים  אנו  לעתים 
אנו  אותו  הדבר  ואז  גדול,  פנים  בהסתר  חיים  אנו ואנו  אותו  הדבר  ואז  גדול,  פנים  בהסתר  חיים  ואנו 
אבל  כלום,  לעשות  לא  פשוט  הוא  לעשות  אבל עלולים  כלום,  לעשות  לא  פשוט  הוא  לעשות  עלולים 
מרגיש  אדם  אם  שאפילו  אותנו  מלמד  אבינו  מרגיש יעקב  אדם  אם  שאפילו  אותנו  מלמד  אבינו  יעקב 
להגיע  כעת  יכול  ואינו  שכינה  ממנו  להגיע שנסתלקה  כעת  יכול  ואינו  שכינה  ממנו  שנסתלקה 
למדרגות גדולות ברוחניות ולהשגות גבוהות בתורה למדרגות גדולות ברוחניות ולהשגות גבוהות בתורה 
להתחיל  אלא  מכך,  להישבר  לו  אל  אז  גם  להתחיל ויר"ש,  אלא  מכך,  להישבר  לו  אל  אז  גם  ויר"ש, 
אחרים',  דברים  אומר  'והתחיל  יכול  כן  שהוא  אחרים', במה  דברים  אומר  'והתחיל  יכול  כן  שהוא  במה 
כמו שמורנו ורבנו שליט"א אומר פעמים רבות בשם כמו שמורנו ורבנו שליט"א אומר פעמים רבות בשם 
רבו הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל שלעולם אין רבו הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצוק"ל שלעולם אין 
במצב  נמצא  הוא  ואם  התורה,  מלימוד  פטור  במצב אדם  נמצא  הוא  ואם  התורה,  מלימוד  פטור  אדם 
שקשה לו ללמוד גמרא בעיון, אפשר ללמוד גמרא שקשה לו ללמוד גמרא בעיון, אפשר ללמוד גמרא 
ללמוד  הוא  יכול  לו,  קשה  זה  גם  ואם  ללמוד בקיאות,  הוא  יכול  לו,  קשה  זה  גם  ואם  בקיאות, 
משניות, ואם לא, אז מדרשים ואגדות חז"ל, ואפילו משניות, ואם לא, אז מדרשים ואגדות חז"ל, ואפילו 
בדברי  לחשוב  יכול  בפועל,  ללמוד  יכול  אינו  בדברי אם  לחשוב  יכול  בפועל,  ללמוד  יכול  אינו  אם 

תורה.תורה.
אז בפעם הבאה שאתה מרגיש סילוק שכינה, זכור אז בפעם הבאה שאתה מרגיש סילוק שכינה, זכור 
שברגעים אלו אתה זוכה לנבואה ממש, רק תחשוב שברגעים אלו אתה זוכה לנבואה ממש, רק תחשוב 
זה  בדיוק  זהו!  מרגיש,  שאתה  החסרון  הרגשת  זה על  בדיוק  זהו!  מרגיש,  שאתה  החסרון  הרגשת  על 
הנבואה  היא  הזו  ההרגשה  משמים,  לך  ששלחו  הנבואה מה  היא  הזו  ההרגשה  משמים,  לך  ששלחו  מה 

שלך.שלך.
 (עפ"י טיב התורה-ויחי)(עפ"י טיב התורה-ויחי)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

תפילת ליל שבת -מנחה- 15 דק' לפני השקיעה
שחרית של שבת בשעה 8:30 

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

יע˜ב  ימי  וי‰י  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘בע  מˆרים   ıב‡ר יע˜ב  יע˜ב ויחי  ימי  וי‰י  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘בע  מˆרים   ıב‡ר יע˜ב  ויחי 
ימי  וי˜רבו  ˘נ‰:  ומ‡˙  ו‡רבעים  ˘נים  ˘בע  חייו  ימי ˘ני  וי˜רבו  ˘נ‰:  ומ‡˙  ו‡רבעים  ˘נים  ˘בע  חייו  ˘ני 

י˘ר‡ל למו˙ ו‚ו':י˘ר‡ל למו˙ ו‚ו': (מז, כח כט)  (מז, כח כט) 
יעקב  של  ביכולתו  היה  האיך  נרמז  המקראות  באלו  כי  לומר  יעקב יש  של  ביכולתו  היה  האיך  נרמז  המקראות  באלו  כי  לומר  יש 
טומאה  מקום  שהיא  מצרים  בארץ  בהיותו  בצדקותו  טומאה להתקיים  מקום  שהיא  מצרים  בארץ  בהיותו  בצדקותו  להתקיים 
ונקראת ערות הארץ, התשובה לכך היא 'ויקרבו ימי ישראל למות' ונקראת ערות הארץ, התשובה לכך היא 'ויקרבו ימי ישראל למות' 
כי כל אלו השנים ששהה שם זכר כי קרוב יום קיצו, ובזכות היותו כי כל אלו השנים ששהה שם זכר כי קרוב יום קיצו, ובזכות היותו 
זוכר תמיד מיום המיתה נתעורר ביראה ומנע עצמו מלהימשך אחר זוכר תמיד מיום המיתה נתעורר ביראה ומנע עצמו מלהימשך אחר 

תענוגותיהם של מצרים.תענוגותיהם של מצרים.
על אף שלא שייך כלל לומר ענין זה על יעקב בחיר האבות שיהיה לו על אף שלא שייך כלל לומר ענין זה על יעקב בחיר האבות שיהיה לו 
איזה נטיה לערות מצרים עד שהוצרך לעורר היראה מיום המיתה, איזה נטיה לערות מצרים עד שהוצרך לעורר היראה מיום המיתה, 
לכל  רמזים  בה  יש  כן  על  נצחית,  היא  שהתורה  מאחר  מקום  לכל מכל  רמזים  בה  יש  כן  על  נצחית,  היא  שהתורה  מאחר  מקום  מכל 
הדורות ולכל אחד ואחד בפרטות, ושפיר יכולים לומר כי כיוון הכתוב הדורות ולכל אחד ואחד בפרטות, ושפיר יכולים לומר כי כיוון הכתוב 
בזה להורות לכל אדם באשר הוא שם על ענין זה לעורר היראה בכל בזה להורות לכל אדם באשר הוא שם על ענין זה לעורר היראה בכל 
כי  ח''ו,  לעבירה  ומעוררו  לבבו  פתחי  על  עצמו  מעמיד  שהיצר  כי עת  ח''ו,  לעבירה  ומעוררו  לבבו  פתחי  על  עצמו  מעמיד  שהיצר  עת 
בעוז  מולו  לעמוד  בכח  יתאזר  ובכך  המיתה  יום  את  לפניו  יזכיר  בעוז אז  מולו  לעמוד  בכח  יתאזר  ובכך  המיתה  יום  את  לפניו  יזכיר  אז 

מבלי להכנע לפניו. מבלי להכנע לפניו. 
על האדם לזכור תמיד כי יום קיצו קרב ובא, ויהיה דבר זה לתועלת על האדם לזכור תמיד כי יום קיצו קרב ובא, ויהיה דבר זה לתועלת 
טוב',  'עשה  של  בחלק  והן  כאמור,  מרע'  'סור  של  בחלק  הן  טוב', עבורו  'עשה  של  בחלק  והן  כאמור,  מרע'  'סור  של  בחלק  הן  עבורו 
דיבר  נערים  חבורת  במחיצת  פעם  בהיותי  טליא  הוינא  כד  דיבר דכירנא  נערים  חבורת  במחיצת  פעם  בהיותי  טליא  הוינא  כד  דכירנא 
החרדית,  העדה  הנהלת  יו"ר  זצ''ל  שטמר  גרשון  ר'  הרה''ג  החרדית, לפנינו  העדה  הנהלת  יו"ר  זצ''ל  שטמר  גרשון  ר'  הרה''ג  לפנינו 
האדם  ושעל  'זמן'  הנקראת  הנפלא  המתנה  על  לנו  מעורר  האדם והיה  ושעל  'זמן'  הנקראת  הנפלא  המתנה  על  לנו  מעורר  והיה 
לנו  אמר  אז  השמים,  מן  הזכות  לו  שנותנים  עוד  כל  מצוות  לנו לחטוף  אמר  אז  השמים,  מן  הזכות  לו  שנותנים  עוד  כל  מצוות  לחטוף 
אך  אחד,  ביום  הוא  האדם  הסתלקות  כי  בחשבם  טועה  העולם  אך כי  אחד,  ביום  הוא  האדם  הסתלקות  כי  בחשבם  טועה  העולם  כי 
לאמיתו של דבר נמשך הפטירה מעת לידת האדם משך כל שנות לאמיתו של דבר נמשך הפטירה מעת לידת האדם משך כל שנות 
חייו עלי אדמות, כל רגע שעובר הוא בגדר פטירה, כי זה הרגע שוב חייו עלי אדמות, כל רגע שעובר הוא בגדר פטירה, כי זה הרגע שוב 
לא יחזור אליו, ונמצא כי אם האדם לא ניצל רגע זה לעניני עבודת לא יחזור אליו, ונמצא כי אם האדם לא ניצל רגע זה לעניני עבודת 
השי''ת נמצא שנאבד ממנו חיי נצח, ורק אחר שגומרים כל המיתה השי''ת נמצא שנאבד ממנו חיי נצח, ורק אחר שגומרים כל המיתה 
רגע  כל  נחשב  למעשה  אבל  המחייהו,  הנשמה  מהאדם  נאבד  רגע אז  כל  נחשב  למעשה  אבל  המחייהו,  הנשמה  מהאדם  נאבד  אז 
יזכור  וכשהאדם  כדבעי,  מנצלו  האדם  כשאין  הנאבד  נצחי  יזכור כעולם  וכשהאדם  כדבעי,  מנצלו  האדם  כשאין  הנאבד  נצחי  כעולם 

זאת ודאי ינצל כל רגע לעניני 'עשה טוב'.זאת ודאי ינצל כל רגע לעניני 'עשה טוב'.
לחופה  נכנסו  שצאצאיו  ביום  כי  זי''ע,  מבלאזוב  הרה''ק  על  לחופה מסופר  נכנסו  שצאצאיו  ביום  כי  זי''ע,  מבלאזוב  הרה''ק  על  מסופר 
עושים  מעתה  כבר  כי  ולהודיעם  לעוררם  בכדי  משל  לפניהם  עושים סיפר  מעתה  כבר  כי  ולהודיעם  לעוררם  בכדי  משל  לפניהם  סיפר 
הם הכנה ליום המיתה. וכה היה נושא משלו: אחד מאנשי המדינה הם הכנה ליום המיתה. וכה היה נושא משלו: אחד מאנשי המדינה 
עם  להטיב  משתוקק  היה  ותמיד  המלך,  אל  מאוד  אהבתו  עם נתעורר  להטיב  משתוקק  היה  ותמיד  המלך,  אל  מאוד  אהבתו  נתעורר 
המלך, ויהי היום נודע לו כי המשרת שהיה ממונה לחמם את פלטרין המלך, ויהי היום נודע לו כי המשרת שהיה ממונה לחמם את פלטרין 
תפקידו,  את  שימלא  אדם  אחר  תרים  המלך  ומשרתי  מת,  תפקידו, המלך  את  שימלא  אדם  אחר  תרים  המלך  ומשרתי  מת,  המלך 
תיכף ומיד הציע את עצמו למלאכה זו ונתקבל בכבוד, וכיון שעז היה תיכף ומיד הציע את עצמו למלאכה זו ונתקבל בכבוד, וכיון שעז היה 
רצונו להטיב עם המלך, לכן היה עושה מלאכתו בנאמנות ובזריזות, רצונו להטיב עם המלך, לכן היה עושה מלאכתו בנאמנות ובזריזות, 
למזג  כראוי  המדויק  העצים  כמות  את  לתת  מאוד  דייק  יום  למזג ובכל  כראוי  המדויק  העצים  כמות  את  לתת  מאוד  דייק  יום  ובכל 
יתר  הקרירות  או  החמימות  יתרבה  שלא  כדי  יום,  אותו  של  יתר האויר  הקרירות  או  החמימות  יתרבה  שלא  כדי  יום,  אותו  של  האויר 

על המידה הראויה.על המידה הראויה.
מדויק  באופן  נעשית  החמימות  שמצב  המלך  כשהבחין  היום  מדויק ויהי  באופן  נעשית  החמימות  שמצב  המלך  כשהבחין  היום  ויהי 
הדבר,  לפשר  ושאל  שבדבר,  ההצלחה  סיבת  מהי  לדעת  הדבר, נתעורר  לפשר  ושאל  שבדבר,  ההצלחה  סיבת  מהי  לדעת  נתעורר 
ויענוהו משרתיו כי זה האיש שעסק עד כה בדבר מת, והביאו אדם ויענוהו משרתיו כי זה האיש שעסק עד כה בדבר מת, והביאו אדם 
מאוד  וחפץ  המלך,  את  מאוד  מחשיב  והלה  בה,  להתעסק  מאוד אחר  וחפץ  המלך,  את  מאוד  מחשיב  והלה  בה,  להתעסק  אחר 
בטובתו, על כן עושה את עבודתו נאמנה, כשמוע המלך על כך ביקש בטובתו, על כן עושה את עבודתו נאמנה, כשמוע המלך על כך ביקש 
להטיב למטיבו, וכשהלה הובא לפניו שאלו המלך במה אוכל להשיב להטיב למטיבו, וכשהלה הובא לפניו שאלו המלך במה אוכל להשיב 
לך כגמולך, נענה הלה ואמר, אינני זקוק למאומה, אלא אחת אבקש לך כגמולך, נענה הלה ואמר, אינני זקוק למאומה, אלא אחת אבקש 
מאת המלך שיעשה סדק בקיר החוצץ בין חדרי לבין הפלטרין וכל מאת המלך שיעשה סדק בקיר החוצץ בין חדרי לבין הפלטרין וכל 
המלך.  פני  בזיו  ולחזות  להציץ  בפני  היכולת  תהיה  שארצה  המלך. אימת  פני  בזיו  ולחזות  להציץ  בפני  היכולת  תהיה  שארצה  אימת 

ויאמר המלך להיעשות כן, וימלאו אחר מבוקשתו.ויאמר המלך להיעשות כן, וימלאו אחר מבוקשתו.
כוחותיו  כי  כראותו  ויהי  שנים,  כמה  זה  בתפקידו  מילא  האיש  כוחותיו זה  כי  כראותו  ויהי  שנים,  כמה  זה  בתפקידו  מילא  האיש  זה 
עוזבים אותו, ומחמת יראתו שמא לא יטיב לשאת בתפקידו כמימים עוזבים אותו, ומחמת יראתו שמא לא יטיב לשאת בתפקידו כמימים 
האיך  ללמדו  כדי  בתפקידו,  החפץ  אדם  אחר  לתור  התחיל  האיך ימימה,  ללמדו  כדי  בתפקידו,  החפץ  אדם  אחר  לתור  התחיל  ימימה, 
האיש  את  מצא  לא  לתדהמתו  כמתכונתו,  העצים  בעריכת  האיש לדייק  את  מצא  לא  לתדהמתו  כמתכונתו,  העצים  בעריכת  לדייק 
באמרם  ידים,  בשתי  דחהו  זה  תפקיד  לו  שהוצע  מי  כל  כי  באמרם הנכסף,  ידים,  בשתי  דחהו  זה  תפקיד  לו  שהוצע  מי  כל  כי  הנכסף, 
בתפקיד  לשאת  בידם  עתותם  ואין  בעניניהם  הם  טרודים  כי  בתפקיד לפניו  לשאת  בידם  עתותם  ואין  בעניניהם  הם  טרודים  כי  לפניו 
זה. בראותו כך, השכיל לדעת כי המוני עם אין להם השגה בגדלות זה. בראותו כך, השכיל לדעת כי המוני עם אין להם השגה בגדלות 

המלך, והללו לא יבינו כלל בגודל המעלה אשר נזדמן לפניהם. המלך, והללו לא יבינו כלל בגודל המעלה אשר נזדמן לפניהם. 
אך מחמת אהבתו העזה למלך, לא הבה להשלים עם המציאות שלא אך מחמת אהבתו העזה למלך, לא הבה להשלים עם המציאות שלא 
יהיה אחד אשר ימלא מקומו, ובראותו כי אין מי שיורד לדעתו הבין יהיה אחד אשר ימלא מקומו, ובראותו כי אין מי שיורד לדעתו הבין 
כי אין עצה לפניו אלא לישא אשה ולהוליד ממנה בן, וכשיגדלו על כי אין עצה לפניו אלא לישא אשה ולהוליד ממנה בן, וכשיגדלו על 
המלך,  את  משמש  בהיותו  זכיותיו  רבו  כמה  להשכילו  יראה  המלך, ברכיו  את  משמש  בהיותו  זכיותיו  רבו  כמה  להשכילו  יראה  ברכיו 
ובכך יתעורר גם בלב הנער תשוקה עזה לעמוד ולשרת לפני המלך.ובכך יתעורר גם בלב הנער תשוקה עזה לעמוד ולשרת לפני המלך.

בכך סיים הרה''ק מבלאזוב את משלו, והתחיל לעורר את החתן עם בכך סיים הרה''ק מבלאזוב את משלו, והתחיל לעורר את החתן עם 
הנמשל, באמרו: הנה אנו בני ישראל יודעים ומכירים בגודל הזכות הנמשל, באמרו: הנה אנו בני ישראל יודעים ומכירים בגודל הזכות 
רוח  נחת  ולעשות  עולם  של  מלכו  את  בעבודתינו  ולשרת  רוח לעמוד  נחת  ולעשות  עולם  של  מלכו  את  בעבודתינו  ולשרת  לעמוד 
בשכרה  חפצים  אנו  שאין  עד  בישראל  הדעת  כך  כל  ורבתה  בשכרה לפניו,  חפצים  אנו  שאין  עד  בישראל  הדעת  כך  כל  ורבתה  לפניו, 
כי אם לחזות בנועם השי''ת, אך ביודעינו כי האי עלמא כבי הילולא כי אם לחזות בנועם השי''ת, אך ביודעינו כי האי עלמא כבי הילולא 
דמיא, ובבוא היום תעלה נשמתינו בגנזי מרומים, מוטל עלינו לתור דמיא, ובבוא היום תעלה נשמתינו בגנזי מרומים, מוטל עלינו לתור 
אחר זולתינו שימלא את תפקידינו אחרינו, אך אין שום אומה ולשון אחר זולתינו שימלא את תפקידינו אחרינו, אך אין שום אומה ולשון 
כל  מוכרח  כן  על  זו,  עבודה  של  ערכה  במעלת  להבין  תשכיל  כל אשר  מוכרח  כן  על  זו,  עבודה  של  ערכה  במעלת  להבין  תשכיל  אשר 
במעלת  בינה  ולהשכילם  בנים  ולהוליד  אשה  לישא  ישראל  במעלת איש  בינה  ולהשכילם  בנים  ולהוליד  אשה  לישא  ישראל  איש 
 – נמצא  אחריו.  תפקידו  את  ימלאו  שהם  כדי  להשי''ת,  – העבודה  נמצא  אחריו.  תפקידו  את  ימלאו  שהם  כדי  להשי''ת,  העבודה 
סיים הרה''ק את משלו – כי תכלית הנישאין אינה כי אם הכנה ליום סיים הרה''ק את משלו – כי תכלית הנישאין אינה כי אם הכנה ליום 

המיתה.המיתה.
באלו הדברים רצה הרה''ק לעורר את לבב הצעיר, כי לא יחשוב כי באלו הדברים רצה הרה''ק לעורר את לבב הצעיר, כי לא יחשוב כי 
החיים עוד לפניו, ועוד דרך ארוכה לפניו, כי בכך ישתכח ממנו יומו החיים עוד לפניו, ועוד דרך ארוכה לפניו, כי בכך ישתכח ממנו יומו 
קיצו,  יום  קרוב  כי  יבין  אלא  בלבבו,  מסילות  היצר  וימצא  קיצו, האחרון,  יום  קרוב  כי  יבין  אלא  בלבבו,  מסילות  היצר  וימצא  האחרון, 
וכבר זה עתה עושה הוא הכנה לאותו יום, ובהזכירו זאת יעורר תמיד וכבר זה עתה עושה הוא הכנה לאותו יום, ובהזכירו זאת יעורר תמיד 

היראה לנגד עיניו, ויעסוק כל ימיו במלחמת היצר.היראה לנגד עיניו, ויעסוק כל ימיו במלחמת היצר.

שוב יום אחד לפני מיתתךשוב יום אחד לפני מיתתך

א

פר˘˙ ויחי
ט"ז טב˙ ˙˘ע"ז
‚ליון 334



א. כוונת השמותא. כוונת השמות
לקרותו  אסור  והנורא  הנכבד  השם  א. א. 
ככתבו, כמו שאמרו חז"ל ההוגה את השם 
אלא  הבא,  לעולם  חלק  לו  אין  באותיותיו, 
אד-ני,  שם  כתוב  היה  כאילו  לקרותו  צריך 
האלף  דהיינו  ֲאֹד-ָני,  בנקודת  יקראנו  וגם 
או  לבד  בפתח  לא  אבל  פתח,  בחטף 
בשב"א לבד, והד' בחולם, והנון בקמץ, ורק 

בכונה יכוין גם לשם הוי'ה (סי' ה' מ"ב סק"ב).
באותיותיו,  השם  את  להגות  אסור  ב.ב.  
דאפילו  ז"ל  האר"י  רבינו  בדברי  ומפורש 
במלואו כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י אסור להגות, 
דהעולם  קצ"ב)  סי'  בהשמטות  החת"ס (חו"מ  וכ"כ 
נזהרים ואומרים יו"ד ק"י וי"ו ק"י, וכן מותר 
ואות  וי"ו  ואות  ה"י  ואות  יו"ד  אות  לומר, 
אות  בכל  ואות  תיבת  שמוסיף  דכיון  ה"י, 
ואות, אין זה בכלל קורא השם ככתבו (בא"ח 

א' פ' וישלח סי"א, עוד יוסף חי פ' ויחי סכ"ו).

האותיות  יהגה  לא  גם  אה-יה  שם  ג. ג.  
בו  להחמיר  אין  אד-ני  שם  אבל  במלואו, 

ויכול לאמר האותיות (כה"ח סק"ט בשם זכ"ל).
בהוי'ה,  שנכתב  השם  את  כשיזכיר  ד. ד.  
יכוין כפירוש קריאתו באדנות, שהוא אדון 
ה"א,  ביו"ד  כתיבתו  פירוש  גם  ויכוין  הכל, 

שפירושו, היה הוה ויהיה (ס"א).
ה.ה.  אמנם בביאור הגר"א כתב, דלפי עומק 
קריאתו  פירוש  אלא  לכוין  צריך  אין  הדין, 
בלבד, דהיינו אדון הכל, דבכל מקום הולכין 
סודות  בהכתיבה  שיש  אף  הקריאה,  אחר 

צריך  דשם  שמע  בקריאת  לבד  גדולות, 
לכוין ג"כ שהיה הוה ויהיה (מ"ב סק"ג).

שתהא  היו"ד,  את  בקריאתו  ידגיש  ו.ו.  
(מ"ב  מלרע  הוא  הנגינה  וטעם  יפה,  ניכרת 

סק"ב).

אד-ני,  באותיות  השם  שנכתב  במקום  ז.ז.  
לכו"ע אין צריך לכוין אלא שהוא אדון הכל 

(מ"ב סק"ג).

תקיף  שהוא  יכוין,  א-להים,  בהזכירו  ח.ח.   
בעל היכולת ובעל הכחות כולם (ס"א).

בנקודת  הו"י  שם  שנמצא  במקום  ט.ט.  
א-להים, לכאורה צריך לכון פירוש קריאתו 
שהוא תקיף וכו', ופירוש כתיבתו היה הוה 

ויהיה (תהלה לדוד ס"א).
(ויקרא  אמור  פרשת  בחיי  ברבינו  מבואר  י.י.  
כד, י) שקודם שיזכיר השם, יכוין כן (א"ר ס"ב).

התורה  ברכת  קודם  בבוקר  יום  בככל  יא.יא.  
יאמר זאת, הריני מכוין מעתה על כל פרט 
כל  של  ומחשבותי  ודיבורי  ממעשי  ופרט 
יחוד  לשם  הזאת,  בעת  למחר  עד  היום 
קוב"ה ושכינתי' בשם כל ישראל, להכריע 
ואת  ישראל  בני  עם  כל  ואת  עצמי  את 
מעתה  מכוין  והריני  זכות,  לכף  העולם  כל 
שאזכיר  פעם  בכל  הזאת,  בעת  למחר  עד 
היה  בכתיבתו  שהוא  הקדוש  הוי'ה  השם 
הכל,  אדון  שהוא  ובקריאתו  ויהיה,  הוה 
וכשאזכיר שם א-לקים שהוא תקיף ובעל 
העילות  עילת  כולם,  הכחות  ובעל  היכולת 
אינו  זה  ודבר  סק"א),  (א"א  הסיבות  וסיבת 

מועיל לפסוק ראשון של שמע.
יב.  יב.  מה טוב ומה נעים שיחרד מעט חרדת 
הנכבד  השם  את  שמזכיר  פעם  בכל  הלב, 
כל  י)  לה,  (תהלים  דכתיב  דרך  על  והנורא, 
לכוין  גדול  סיוע  וזה  ה',  תאמרנה  עצמותי 
בתפילותיו וברכותיו ולמודו, בדוק ותשכח, 

וזכור אל תשכח (חס"ל ס"ה).
יג.יג.  אף שאסור להזכיר השם לבטלה, מ"מ 
אם מזכירו דרך לימודו מצוה להזכירו בפי' 
וכיוצא,  אדוש'ם  לומר  לכנות  ולא  אד-ני, 
(כה"ח  לכנות  מעלה  כלפי  כבוד  דרך  דאין 

סקי"א בשם קי' של"ה זכ"ל).

לו,  שעשה  ה'  חסדי  מספר  אחד  אם  יד.יד.  
לגמור דבריו  השם ורוצה  ומתחילה מזכיר 
מה שעשה לו ה', אסור להפסיקו בדברים, 
ונמצא  דבריו,  יגמור  לא  כך  מתוך  שמא 

שהזכיר שם שמים בחינם (מ"ב סק"ג).
אדם,  שום  לקלל  רוצה  אם  אבל  טו. טו.  
והתחיל בשם, מצוה להפסיקו, שלא יגמור 

דבריו, ולא יחטא (מ"ב סק"ג).

כוונת הברכותכוונת הברכות
ויברך  המילות,  פירוש  בברכות  יכוין  טז. טז.  

בנחת (ס"א מ"ב סק"א).
יז. יז.  וכן יכוין בכל ברכותיו ותפלותיו, שאם 
לא כן הוי האדם כעוף המצפצף שאין מבין 

מה שמצפצף (לבוש ס"א).
הוא  צריך  ברכה,  איזו  שיברך  קדם  יח. יח.  
כדי  לברך,  צריך  שהוא  ברכה  איזו  לדעת 

שהוא  יתברך  השם  מזכיר  שהוא  שבשעה 
ואסור  שיסיים,  מה  ידע  הברכה  עיקר 
לעשות שום דבר בשעה שהוא מברך, ולא 
המילות  פרוש  יכון  אלא  במהירות  יברך 

(קישו"ע סי' ו' ס"א).

הרוק,  מן  נקי  פיו  יהא  מברך,  כשהוא  יט. יט.  
שנאמר,  פיו,  בתוך  יהא  לא  דבר  שאר  וגם 

ימלא פי תהלתך (שם ס"ב).
כשהוא  מ"ו)  (סי'  חסידים  בספר  כתוב  כ. כ.  
הפירות,  על  שמברך  או  ומברך,  ידיו  נוטל 
או על המצות, השגורות בפי כל אדם, יכוין 
ליבו לשם בוראו, אשר הפליא חסדו עמו, 
מהם,  ליהנות  הלחם  או  הפירות  לו  ונתן 

וציוהו על המצות (מ"ב סק"א).
הספר  וכתב  מפיו,  הברכה  יזרוק  לא  כא.  כא.  
כאדם  יעשה  שלא  שם,  עוד  חסידים 
מפיו  דברים  ומוציא  במנהג,  דבר  העושה 
ה'  אף  חרה  זה  דבר  ועל  הלב,  הגיון  בלא 
כי  יען  ואמר,  ישעיה  ביד  לנו  ושלח  בעמו, 
ניגש העם הזה, בפיו ובשפתיו כבדוני, ולבו 
רחק ממני, ועי"ש עוד מה שהאריך בגודל 

העונש עבור זה (מ"ב סק"א).
תיבה,  שום  ידלג  שלא  ליזהר  צריך  כב. כב.  
אלא  יבליעם  לא  וכן  מעות,  מונה  וכאילו 
יוציאם כולן בשפתיו (דרכי משה), ולאו דווקא 

תיבה, דהוא הדין אות אחת (א"ר ס"א).
אם  המזון,  מברכת  חוץ  הברכות,  כל  כג. כג.  
נסתפק בהם אם אמרם או לא אמרם, אינו 

חוזר ומברך (קישו"ע סי' ו' ס"ו).

עב„ו ‡˙ „' ב˘מח‰עב„ו ‡˙ „' ב˘מח‰
ויחי יעקב בארץ מצרים וכו', פרשה זו רומזת גם על כל ויחי יעקב בארץ מצרים וכו', פרשה זו רומזת גם על כל 
איש מישראל אשר עוברים עליו כל מיני מצרים, כי האיך איש מישראל אשר עוברים עליו כל מיני מצרים, כי האיך 
יוכל להתחזק ולהחזיק מעמד בתוך כל הצרות והתלאות, יוכל להתחזק ולהחזיק מעמד בתוך כל הצרות והתלאות, 
'ויחי'  בתיבת  הדבר  זה  ורמז  השמחה,  ידי  על  'ויחי' דייקא  בתיבת  הדבר  זה  ורמז  השמחה,  ידי  על  דייקא 
שהוא ענין של שמחה, כי יעקב אבינו שהיה נמצא בתוך שהוא ענין של שמחה, כי יעקב אבינו שהיה נמצא בתוך 
ערוות מצרים אשר שם היה תוקף של כל הקליפות, אך ערוות מצרים אשר שם היה תוקף של כל הקליפות, אך 

בכל זאת נשאר במעמדו כי היה תמיד בבחינת 'ויחי'.בכל זאת נשאר במעמדו כי היה תמיד בבחינת 'ויחי'.
אחד  לכל  ושמחה  חיות  של  מקור  להוות  צריך  זה  אחד ודבר  לכל  ושמחה  חיות  של  מקור  להוות  צריך  זה  ודבר 
השמחה  של  בכוחה  כי  ידע  כאשר  מישראל  השמחה ואחד  של  בכוחה  כי  ידע  כאשר  מישראל  ואחד 
הצרות  בכל  להתגבר  שיוכל  המצרים,  מכל  הצרות להוציאו  בכל  להתגבר  שיוכל  המצרים,  מכל  להוציאו 
במדרגות  להתעלות  ויוכל  הזמן,  וטרדת  במדרגות והתלאות  להתעלות  ויוכל  הזמן,  וטרדת  והתלאות 

גבוהות ונשגבות בכל מצב שהוא.גבוהות ונשגבות בכל מצב שהוא.
מן  מצוה  של  שמחה  של  זה  ענין  על  מדברים  מן וכאשר  מצוה  של  שמחה  של  זה  ענין  על  מדברים  וכאשר 
הראוי לספר סיפור יפה אשר בוודאי יוכל להפיק תועלת הראוי לספר סיפור יפה אשר בוודאי יוכל להפיק תועלת 
ה"ה  חשוב  יהודי  גר  היה  בירושלים  השומעים,  לכל  ה"ה רב  חשוב  יהודי  גר  היה  בירושלים  השומעים,  לכל  רב 
הרה"צ ר' אליהו ראטה זצ"ל שהיה משב"ק אצל הרה"ק הרה"צ ר' אליהו ראטה זצ"ל שהיה משב"ק אצל הרה"ק 
ר' שלמה מזוויעהל זי"ע, יום אחד הגיע לתפילה בבוקר ר' שלמה מזוויעהל זי"ע, יום אחד הגיע לתפילה בבוקר 
ניגש  תפילין,  להניח  שעומד  האברכים  אחד  את  ניגש וראה  תפילין,  להניח  שעומד  האברכים  אחד  את  וראה 
אני  בינינו,  עסק  ונעשה  בוא  לו:  ואמר  אליהו  ר'  אני אליו  בינינו,  עסק  ונעשה  בוא  לו:  ואמר  אליהו  ר'  אליו 
יום  שתוותר  בתנאי  אך  במתנה  דולר  חמישים  לך  יום נותן  שתוותר  בתנאי  אך  במתנה  דולר  חמישים  לך  נותן 
אחד על מצוות הנחת תפילין, כמובן שהאברך לא אבה אחד על מצוות הנחת תפילין, כמובן שהאברך לא אבה 
לשמוע על הצעה שכזאת, אך ר' אליהו לא הרפה וביקש לשמוע על הצעה שכזאת, אך ר' אליהו לא הרפה וביקש 
תוקף,  בכל  סירב  הלה  אך  מאתיים,  ואף  מאה  לו  תוקף, לתת  בכל  סירב  הלה  אך  מאתיים,  ואף  מאה  לו  לתת 
ואמר לו: אף אם תרצה לשלם לי ואמר לו: אף אם תרצה לשלם לי 

על כך עשרים מליון דולר לא יעלה על לבי לעשות כדבר 
הזה לוותר אפילו יום אחד בלבד מלהניח תפילין.הזה לוותר אפילו יום אחד בלבד מלהניח תפילין.

אליו  נענה  מפיו  יוצאים  אלו  דברים  אליהו  ר'  אליו מששמע  נענה  מפיו  יוצאים  אלו  דברים  אליהו  ר'  מששמע 
ואמר לו: אם כנים דבריך, הרי שאתה מחשיב מצוה זאת ואמר לו: אם כנים דבריך, הרי שאתה מחשיב מצוה זאת 
כן  ואם  דולר,  מליון  מעשרים  יותר  תפילין  הנחת  כן של  ואם  דולר,  מליון  מעשרים  יותר  תפילין  הנחת  של 
עליך  רואים  אין  למה  מאליה,  וזועקת  נשאלת  עליך השאלה  רואים  אין  למה  מאליה,  וזועקת  נשאלת  השאלה 
את השמחה הזאת שרואים על פני האדם בשעה שהוא את השמחה הזאת שרואים על פני האדם בשעה שהוא 

מתבשר על זכייה בסכום של עשרים מליון דולר?!מתבשר על זכייה בסכום של עשרים מליון דולר?!
לימוד  ג"כ  בו  יש  אשר  מעניין  סיפור  פעם  לימוד ושמעתי  ג"כ  בו  יש  אשר  מעניין  סיפור  פעם  ושמעתי 
שלמדו  בחורים  בשני  מעשה  הנזכר,  הענין  על  שלמדו גדול  בחורים  בשני  מעשה  הנזכר,  הענין  על  גדול 
ואף  ולילה,  יומם  בתורה  מתייגעים  והיו  בישיבה  ואף יחד  ולילה,  יומם  בתורה  מתייגעים  והיו  בישיבה  יחד 
גדלו  שניהם  ואכן  חלקם,  נגרע  לא  התפילה  גדלו בעבודת  שניהם  ואכן  חלקם,  נגרע  לא  התפילה  בעבודת 
לשם ולתפארת, אך בכל זאת היה חילוק גדול ביניהם כי לשם ולתפארת, אך בכל זאת היה חילוק גדול ביניהם כי 
בעוד שהאחד זכה וגדל לת"ח מופלג ואף זכה לכהן כרב בעוד שהאחד זכה וגדל לת"ח מופלג ואף זכה לכהן כרב 
ונתעלה  כמה  פי  עליו  עלה  חבירו  הרי  חשובה,  ונתעלה בעיירה  כמה  פי  עליו  עלה  חבירו  הרי  חשובה,  בעיירה 
גדול  מופת  בעל  שנהיה  עד  ונשגבות  גבוהות  גדול למדרגות  מופת  בעל  שנהיה  עד  ונשגבות  גבוהות  למדרגות 
והנה  מקיים,  והקב"ה  גוזר  צדיק  חז"ל  מ"ש  בו  והנה ונתקיים  מקיים,  והקב"ה  גוזר  צדיק  חז"ל  מ"ש  בו  ונתקיים 
חבירו ששמע על כל זה לא הבין במה חבירו חשוב ממנו חבירו ששמע על כל זה לא הבין במה חבירו חשוב ממנו 
כל כך, הלא הכירו היטב כל השנים ואינו רואה שום סיבה כל כך, הלא הכירו היטב כל השנים ואינו רואה שום סיבה 

שיהא חשוב יותר ממנו.שיהא חשוב יותר ממנו.
הדבר  את  לבדוק  מוכרח  הוא  כי  בדעתו  החליט  הדבר הלה  את  לבדוק  מוכרח  הוא  כי  בדעתו  החליט  הלה 
מקרוב, ארז את חפציו ונסע לעירו של חבירו זה שכבר מקרוב, ארז את חפציו ונסע לעירו של חבירו זה שכבר 
של  לביתו  מיד  פנה  העיר  אל  בהגיעו  גדול,  רבי  אז  של היה  לביתו  מיד  פנה  העיר  אל  בהגיעו  גדול,  רבי  אז  היה 
הרבי, וביקש ממנו אם יוכל ללון בביתו בתקופה הקרובה הרבי, וביקש ממנו אם יוכל ללון בביתו בתקופה הקרובה 
היות ונזדמן לו לשהות בעיר לצורך עסקיו, מובן שהרבי היות ונזדמן לו לשהות בעיר לצורך עסקיו, מובן שהרבי 
ימי  כל  משך  את  ניצל  שהלה  כמובן  לב,  בחפץ  ימי הסכים  כל  משך  את  ניצל  שהלה  כמובן  לב,  בחפץ  הסכים 

הרבי  של  קנקנו  על  היטב  לתהות  בכדי  בבית  הרבי שהותו  של  קנקנו  על  היטב  לתהות  בכדי  בבית  שהותו 
הצליח  לא  זאת  בכל  אך  הנהגותיו,  אחר  הצליח ולהתחקות  לא  זאת  בכל  אך  הנהגותיו,  אחר  ולהתחקות 
הרבי  כי  להצביע  יוכל  אשר  מיוחד  דבר  איזה  הרבי למצוא  כי  להצביע  יוכל  אשר  מיוחד  דבר  איזה  למצוא 
בלבו  התמיהה  גדלה  שכן  ומכיון  בחשיבותו,  עליו  בלבו עולה  התמיהה  גדלה  שכן  ומכיון  בחשיבותו,  עליו  עולה 
אותו  שמחבבין  ממנו  יותר  זכה  במה  הדבר  פשר  אותו לדעת  שמחבבין  ממנו  יותר  זכה  במה  הדבר  פשר  לדעת 

מן השמים כל כך ומקיימין את כל מוצא פיו.מן השמים כל כך ומקיימין את כל מוצא פיו.
לגולל  והתחיל  הרבי  אל  נכנס  ללכת  זמנו  הגיע  לגולל כאשר  והתחיל  הרבי  אל  נכנס  ללכת  זמנו  הגיע  כאשר 
תוכל  אולי  לו:  ואמר  הרבי  נענה  בלבו,  אשר  את  תוכל לפניו  אולי  לו:  ואמר  הרבי  נענה  בלבו,  אשר  את  לפניו 
לומר לי מתי היה לך השמחה הגדולה ביותר במשך כל לומר לי מתי היה לך השמחה הגדולה ביותר במשך כל 
שנות חייך, ענה לו, כי הוא עוסק לצורך פרנסתו במכירת שנות חייך, ענה לו, כי הוא עוסק לצורך פרנסתו במכירת 
מאד  גדולה  כמות  שקנה  פעם  לו  ונזדמן  לנכרים,  מאד יי"ש  גדולה  כמות  שקנה  פעם  לו  ונזדמן  לנכרים,  יי"ש 
של יי"ש בכדי למכרו אח"כ, והנה למזלו מיד לאחר מכן של יי"ש בכדי למכרו אח"כ, והנה למזלו מיד לאחר מכן 
עלה מחיר היי"ש באופן מוגזם ביותר, כך שנתהפך בב"א עלה מחיר היי"ש באופן מוגזם ביותר, כך שנתהפך בב"א 
עצומה  שמחה  הרגיש  הוא  שעה  באותה  עצום,  עצומה לעשיר  שמחה  הרגיש  הוא  שעה  באותה  עצום,  לעשיר 
חייו,  ימי  כל  במשך  פעם  אי  לו  שהיה  ממה  יותר  חייו, בלבו  ימי  כל  במשך  פעם  אי  לו  שהיה  ממה  יותר  בלבו 
מששמע הרבי כך נענה ואמר לו: כאן תוכל לראות גודל מששמע הרבי כך נענה ואמר לו: כאן תוכל לראות גודל 
החילוק שבינינו, כי בשעה שאני זוכה להניח תפילין כל החילוק שבינינו, כי בשעה שאני זוכה להניח תפילין כל 
יום בבוקר הריני מרגיש בלבי ממש כאותה שמחה שהיה יום בבוקר הריני מרגיש בלבי ממש כאותה שמחה שהיה 

לך אז.לך אז.
והדברים מדברים בעד עצמם כי אכן בכוחה של השמחה והדברים מדברים בעד עצמם כי אכן בכוחה של השמחה 
בעת עשיית המצוות לרומם את האדם בדרגות עילאיות בעת עשיית המצוות לרומם את האדם בדרגות עילאיות 

ומופלאות אשר לא יכילנו אנוש.ומופלאות אשר לא יכילנו אנוש.
ונסיים דברינו בתפילה לבורא עולם שנזכה להרגיש את ונסיים דברינו בתפילה לבורא עולם שנזכה להרגיש את 
המתיקות והעריבות בעבודת ד' ונזכה לקיים כל מצוותיו המתיקות והעריבות בעבודת ד' ונזכה לקיים כל מצוותיו 

מתוך שמחה אכי"ר.מתוך שמחה אכי"ר.

ל

טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

כוונת השמות וכוונת הברכותכוונת השמות וכוונת הברכות



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰ר‰"˜ בעל בני י˘˘כר זˆו˜"ל
בזה"ל: "יעקב  איתא  ט)  סה,  (ב"ר  השבוע  פרשת  בזה"ל: "יעקב   איתא  ט)  סה,  (ב"ר  השבוע  פרשת  במדרשבמדרש 
תבע את החולי, אמר לפניו, רבון העולמים אדם מת בלא תבע את החולי, אמר לפניו, רבון העולמים אדם מת בלא 
או  שנים  חולה  שהוא  מתוך  בניו.  בין  מיישב  ואינו  או חולי,  שנים  חולה  שהוא  מתוך  בניו.  בין  מיישב  ואינו  חולי, 
ברוך  הקדוש  לו  אמר  בניו.  בין  מיישב  הוא  ימים,  ברוך שלשה  הקדוש  לו  אמר  בניו.  בין  מיישב  הוא  ימים,  שלשה 
הוא, חייך דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל, ויאמר ליוסף הוא, חייך דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל, ויאמר ליוסף 

הנה אביך חולה" ע"כ. הנה אביך חולה" ע"כ. 
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

בעל בעל  זצוק"ל  זצוק"ל מדינוב  מדינוב  פסח]  [ב"ר  פסח]   [ב"ר  אלימלך  צבי  רבי  אלימלךהרה"ק  צבי  רבי  הרה"ק 
לגיל  בהגיעו  טבת],  ח"י  ב'  ביום  השבוע  [יו"ד  לגיל   בהגיעו  טבת],  ח"י  ב'  ביום  השבוע  [יו"ד  יששכר  יששכרבני  בני 
ח"ןח"ן ( (5858) שנים חש ברוח קדשו שקיצו קרב, והתפלל לפני ) שנים חש ברוח קדשו שקיצו קרב, והתפלל לפני 
השי"ת ששלושה ימים לפני מותו יהיה חולה. כדי שירגיש השי"ת ששלושה ימים לפני מותו יהיה חולה. כדי שירגיש 
לקראת  דרבה,  בהכנה  עצמו  להכין  ויוכל  העת,  לקראת שהגיעה  דרבה,  בהכנה  עצמו  להכין  ויוכל  העת,  שהגיעה 

התייצבותו לפני בית דין של מעלה.התייצבותו לפני בית דין של מעלה.
פטירתו  לפני  ימים  ושלושה  בקשתו,  התקבלה  פטירתו ואכן  לפני  ימים  ושלושה  בקשתו,  התקבלה  ואכן 
כל  נוראות.  ובתפילות  בסילודין  עצמו  מכין  והיה  כל חלה,  נוראות.  ובתפילות  בסילודין  עצמו  מכין  והיה  חלה, 
וזכה  הוד,  נורא  מחזה  היה  הזה  העולם  מן  פרידתו  וזכה מעמד  הוד,  נורא  מחזה  היה  הזה  העולם  מן  פרידתו  מעמד 

להסתלקות במוחין דגדלות ומתוך תשובה עילאה.להסתלקות במוחין דגדלות ומתוך תשובה עילאה.
והיתה  בביתו,  נכד  נולד  נוראים,  ימים  שלושת  והיתה באותם  בביתו,  נכד  נולד  נוראים,  ימים  שלושת  באותם 
הרך  עם  היולדת  התייצבה  כאשר  טוב.  לסימן  לו  הרך השמחה  עם  היולדת  התייצבה  כאשר  טוב.  לסימן  לו  השמחה 
הנולד לפניו לברכת מזל טוב, הרעיף עליהם ברכות לרוב. הנולד לפניו לברכת מזל טוב, הרעיף עליהם ברכות לרוב. 
המילה,  בברית  בסנדקאות  להתכבד  ממנו  כשביקשה  המילה, אך  בברית  בסנדקאות  להתכבד  ממנו  כשביקשה  אך 
אמר שלא נראה שזה יהיה ביכולתו... וכששאלה לגבי השם אמר שלא נראה שזה יהיה ביכולתו... וכששאלה לגבי השם 
תדעי  בוודאי  שזאת  עלומה,  תשובה  ענה  לתינוק,  תדעי שיתנו  בוודאי  שזאת  עלומה,  תשובה  ענה  לתינוק,  שיתנו 
כבר מעצמך... [דאס וועסטו שוין אליין וויסען...]. והוא אכן כבר מעצמך... [דאס וועסטו שוין אליין וויסען...]. והוא אכן 

נפטר לפני הברית, ונקרא התינוק על שמו.נפטר לפני הברית, ונקרא התינוק על שמו.
שכב הבני יששכר במיטתו מחמת חוליו הכבד, והתלמידים שכב הבני יששכר במיטתו מחמת חוליו הכבד, והתלמידים 
כולם התקבצו ועלו, כאשר לכל מקום שהגיע דבר מחלתו כולם התקבצו ועלו, כאשר לכל מקום שהגיע דבר מחלתו 
של הצדיק, הזדרזו החסידים ויצאו להצטרף אל התפילות של הצדיק, הזדרזו החסידים ויצאו להצטרף אל התפילות 

שהתקיימו ברוב עם בבית מדרשו הגדול שבדינוב.שהתקיימו ברוב עם בבית מדרשו הגדול שבדינוב.
אף  על  פנים  במאור  לפניו  הבאים  את  קיבל  בחדרו  אף הרבי  על  פנים  במאור  לפניו  הבאים  את  קיבל  בחדרו  הרבי 
מברך  והיה  קודש,  בחרדת  הפתקאות  את  קרא  מברך חולשתו,  והיה  קודש,  בחרדת  הפתקאות  את  קרא  חולשתו, 
גדולה,  ובהתרגשות  רבות  בברכות  ימים  באותם  גדולה, אותם  ובהתרגשות  רבות  בברכות  ימים  באותם  אותם 

שהבינו לאחר מכן שהיה נפרד מכל אחד ואחד בפרטות.שהבינו לאחר מכן שהיה נפרד מכל אחד ואחד בפרטות.
נסגרה  וכבר  הקהל,  את  לקבל  הרבי  שסיים  לאחר  נסגרה והנה  וכבר  הקהל,  את  לקבל  הרבי  שסיים  לאחר  והנה 
הדלת בעדו, ובעוד החסידים בבית המדרש מרבים בתפילה הדלת בעדו, ובעוד החסידים בבית המדרש מרבים בתפילה 
לשלום רבם, הגיע לפתע במרוצה 'סוחר' אחד בלתי מוכר, לשלום רבם, הגיע לפתע במרוצה 'סוחר' אחד בלתי מוכר, 
הקדוש.  הרבי  של  חדרו  כאן  הוא  היכן  בנחיצות  הקדוש. ושאל  הרבי  של  חדרו  כאן  הוא  היכן  בנחיצות  ושאל 
הוא  גדול,  עשיר  כסוחר  ונראה  ונכבד,  הדור  היה  הוא מלבושו  גדול,  עשיר  כסוחר  ונראה  ונכבד,  הדור  היה  מלבושו 

נראה לחוץ ודרש להיכנס במפגיע אל הצדיק. נראה לחוץ ודרש להיכנס במפגיע אל הצדיק. 
מאין  לבכות  לפתע  החל  פנימה,  בקודש  מאין משהכניסוהו  לבכות  לפתע  החל  פנימה,  בקודש  משהכניסוהו 
הפוגות, ואמר תוך שהוא ממרר בבכי ובדמעות, הפוגות, ואמר תוך שהוא ממרר בבכי ובדמעות, הייליגער הייליגער 
הקור  אבל  מאוד,  הקור רב  אבל  מאוד,  רב  'צמר' 'צמר'  זה  בחורף  רכשתי  זה הנה  בחורף  רכשתי  הנה  רבי! רבי! 
הגדול אינו בא, ונשארתי 'תקוע' עם כמויות ענק, שיכולים הגדול אינו בא, ונשארתי 'תקוע' עם כמויות ענק, שיכולים 

חלילה לרדת לטמיון!...חלילה לרדת לטמיון!...
עוד  תדאג!  אל  אותו,  והרגיע  ובחיבה,  באהבה  נענה  עוד הרבי  תדאג!  אל  אותו,  והרגיע  ובחיבה,  באהבה  נענה  הרבי 
יהיה כאן קר מאוד [א פרוסט], וכל הסחורה כולה תיחטף יהיה כאן קר מאוד [א פרוסט], וכל הסחורה כולה תיחטף 

ולא יישאר ממנה כלום!ולא יישאר ממנה כלום!
והלך  ויצא  שקיבל,  הברכה  על  שמח  נרגע,  הזר  והלך הסוחר  ויצא  שקיבל,  הברכה  על  שמח  נרגע,  הזר  הסוחר 
המקום,  את  סוחר  אותו  שעזב  לאחר  תיכף  והנה  המקום, לדרכו.  את  סוחר  אותו  שעזב  לאחר  תיכף  והנה  לדרכו. 
בחטף,  יששכר  הבני  ונסתלק  נשמה,  יציאת  רגע  בחטף, הגיע  יששכר  הבני  ונסתלק  נשמה,  יציאת  רגע  הגיע 

ועלתה נשמתו לעולם שכולו טוב.ועלתה נשמתו לעולם שכולו טוב.
צדיקים  רבנים  היו  מהם  שרבים  יששכר,  הבני  צדיקים תלמידי  רבנים  היו  מהם  שרבים  יששכר,  הבני  תלמידי 
אותו  שכנראה  כך,  על  אמרו  מדין,  על  יושבי  אותו מפורסמים  שכנראה  כך,  על  אמרו  מדין,  על  יושבי  מפורסמים 
וכל  צדיקים.  מל"ו  אחד  וכל או  צדיקים.  מל"ו  אחד  או  ז"ל  הנביא  ז"ל אליהו  הנביא  אליהו  היה  היה סוחר  סוחר 

ודיברו  'משל',  בדרך  אלא  היתה  לא  שביניהם  ודיברו השיחה  'משל',  בדרך  אלא  היתה  לא  שביניהם  השיחה 
ביניהם על דברים נשגבים העומדים ברומו של עולם.ביניהם על דברים נשגבים העומדים ברומו של עולם.

רובי  על  בוכה  שהיה  בפשיטות,  גם  הכוונה  שפירשו  רובי [ויש  על  בוכה  שהיה  בפשיטות,  גם  הכוונה  שפירשו  [ויש 
שהכין  יששכר  הבני  של  העצומה  ועבודתו  הגדולה  שהכין תורתו  יששכר  הבני  של  העצומה  ועבודתו  הגדולה  תורתו 
בעולם בקדושתו, כדי לחמם את נשמות ישראל, אבל אין בעולם בקדושתו, כדי לחמם את נשמות ישראל, אבל אין 
בהם מספיק 'צימאון' כדי לקבל ולהנציח כל אותו צמר הרב בהם מספיק 'צימאון' כדי לקבל ולהנציח כל אותו צמר הרב 
שהכין עבורם. – ועל כך ענה, שעוד יהיה קר מאוד בעולם, שהכין עבורם. – ועל כך ענה, שעוד יהיה קר מאוד בעולם, 
השפעת  את  לקבל  ישראל  של  צימאונם  יתעורר  השפעת ובוודאי  את  לקבל  ישראל  של  צימאונם  יתעורר  ובוודאי 
הצדיק, ולא תלך עבודתו חלילה לאיבוד, וימשיך להשפיע הצדיק, ולא תלך עבודתו חלילה לאיבוד, וימשיך להשפיע 

מקדושתו גם לאחר פטירתו].מקדושתו גם לאחר פטירתו].
שקיבל  שקיבל ,  זצוק"ל,  מדינוב  דוד  רבי  זצוק"להרה"ק  מדינוב  דוד  רבי  הרה"ק  אהובו,  בנו  אהובו, אולם  בנו  אולם 
תיכף לאחר הקבורה את שבט ההנהגה לידו, אמר בבירור תיכף לאחר הקבורה את שבט ההנהגה לידו, אמר בבירור 
אלא  נסתר,  צדיק  לא  וגם  הנביא,  אליהו  לא  זה  היה  אלא שלא  נסתר,  צדיק  לא  וגם  הנביא,  אליהו  לא  זה  היה  שלא 
היות שכל ימי חייו היה אביו הבני יששכר זי"ע דואג מאוד היות שכל ימי חייו היה אביו הבני יששכר זי"ע דואג מאוד 
מן  לו  שלחו  לכן  עמהם,  להטיב  נפשו  בכל  ורצה  מן לישראל,  לו  שלחו  לכן  עמהם,  להטיב  נפשו  בכל  ורצה  לישראל, 
שימשיך  כדי  בקשה,  אותה  הסתלקותו  לפני  רגע  שימשיך השמים  כדי  בקשה,  אותה  הסתלקותו  לפני  רגע  השמים 
שפע ברכה טובה לישראל, ויסתלק מן העולם מתוך עזרה שפע ברכה טובה לישראל, ויסתלק מן העולם מתוך עזרה 

וסיוע לישראל קדושים.וסיוע לישראל קדושים.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

תיכף  ותפסה  חלה  פטירתו,  לפני  יששכר  הבני  של  תיכף ברכתו  ותפסה  חלה  פטירתו,  לפני  יששכר  הבני  של  ברכתו 
פולין,  בארץ  גדול  'קור''קור' גדול בארץ פולין,   לפתע  שנעשה  הסתלקותו,  לאחר הסתלקותו, שנעשה לפתע לאחר 
קור  אותו  היה  כך  כדי  עד   – כמוהו.  היה  לא  רבות  קור ששנים  אותו  היה  כך  כדי  עד   – כמוהו.  היה  לא  רבות  ששנים 
השולחן  השולחן בעריכת  בעריכת  דוד  רבי  דוד הרה"ק  רבי  הרה"ק  בנו  שכשישב  בנו בעולם,  שכשישב  בעולם, 
הטהור בליל שבת קודש, והגישו לפניו את הטהור בליל שבת קודש, והגישו לפניו את המרקהמרק [זועף],  [זועף], 

שאל מדוע אין המרק חם?שאל מדוע אין המרק חם?
מבית  המרק  עם  הקדירה  מעבר  שבדרך  הגבאים,  מבית ענו  המרק  עם  הקדירה  מעבר  שבדרך  הגבאים,  ענו 
לאוויר  הפתוח  ברחוב  חלפו  המדרש,  בית  עד  לאוויר התבשיל  הפתוח  ברחוב  חלפו  המדרש,  בית  עד  התבשיל 

העולם, ומחמת הקור הנורא הצטנן המרק תיכף!העולם, ומחמת הקור הנורא הצטנן המרק תיכף!
כששמע הצדיק את תשובתם, נענה ואמר: צאו וראו כמה כששמע הצדיק את תשובתם, נענה ואמר: צאו וראו כמה 

לימוד מוסר השכל נוכל ללמוד כאן ממרק זה!לימוד מוסר השכל נוכל ללמוד כאן ממרק זה!
הנה זה התבשיל אף שאין בו שום דעת, לא עיניים ולא לב הנה זה התבשיל אף שאין בו שום דעת, לא עיניים ולא לב 
ולא שום תאוות, כשרק העבירו אותו ברחוב תיכף הצטנן... ולא שום תאוות, כשרק העבירו אותו ברחוב תיכף הצטנן... 
קל וחומר האדם, שיש לו עיניים ולב, וייצר הרע שבקרבו, קל וחומר האדם, שיש לו עיניים ולב, וייצר הרע שבקרבו, 
כשייצא  השי"ת,  מעבדות  ויתקרר  יצטנן  קרירות  כשייצא כמה  השי"ת,  מעבדות  ויתקרר  יצטנן  קרירות  כמה 
שהרחוב  הרבים  המכשולות  מחמת  ברחוב!  חוצה  שהרחוב לשוטט  הרבים  המכשולות  מחמת  ברחוב!  חוצה  לשוטט 

מלא מזוהמתם... מלא מזוהמתם... 
לעבדות  מוסר  לימוד  רמזי  דבר,  מכל  למדין  היו  לעבדות הצדיקים  מוסר  לימוד  רמזי  דבר,  מכל  למדין  היו  הצדיקים 

השם יתברך!השם יתברך!
[מתוך שיחה מיוחדת לזכרו של הבני יששכר זי"ע, קובץ [מתוך שיחה מיוחדת לזכרו של הבני יששכר זי"ע, קובץ 711465711465]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
אביו של הבני יששכר אביו של הבני יששכר הרה"ק רבי פסח זצוק"ל הרה"ק רבי פסח זצוק"ל הסתיר את הסתיר את 
עצמו, וכדרך הרבה צדיקים בדורו השכיר את עצמו למלמד עצמו, וכדרך הרבה צדיקים בדורו השכיר את עצמו למלמד 
ובעבודתו  בתורתו  תמיד  עוסק  היה  וכך  הכפרים,  ובעבודתו באחד  בתורתו  תמיד  עוסק  היה  וכך  הכפרים,  באחד 

בהשקט ובמנוחה.בהשקט ובמנוחה.
קשים  היו  למקום  ממקום  כשהנסיעות  ההם,  קשים בימים  היו  למקום  ממקום  כשהנסיעות  ההם,  בימים 
ומייגעים, היתה עבודתם של המלמדים מתפרשת על פני ומייגעים, היתה עבודתם של המלמדים מתפרשת על פני 
'זמן' שלם, בתחילת השנה התחילו את מלאכתם בנאמנות, 'זמן' שלם, בתחילת השנה התחילו את מלאכתם בנאמנות, 
ורק  להם,  הנצרך  בכל  התלמידים  עם  יומי  יום  ורק בלימוד  להם,  הנצרך  בכל  התלמידים  עם  יומי  יום  בלימוד 
לקראת חג הפסח היו שבים לעירם ולביתם, כשלאחר מכן לקראת חג הפסח היו שבים לעירם ולביתם, כשלאחר מכן 

חוזרים שוב לזמן הקיץ למלאכתם.חוזרים שוב לזמן הקיץ למלאכתם.
רבי פסח סיים 'זמן' חורף שלם בבית הכפרי, ובטרם יציאתו רבי פסח סיים 'זמן' חורף שלם בבית הכפרי, ובטרם יציאתו 
לדרכו שילם לו האיש את כל שכרו משלם, היה זה סכום לדרכו שילם לו האיש את כל שכרו משלם, היה זה סכום 
ובהיותו  נאמנה,  עבודה  של  שלם  'זמן'  עבור  ונכבד  ובהיותו גדול  נאמנה,  עבודה  של  שלם  'זמן'  עבור  ונכבד  גדול 
מרוצה מאוד מהתקדמות בניו ולימודם, הוסיף עוד למלמד מרוצה מאוד מהתקדמות בניו ולימודם, הוסיף עוד למלמד 

"ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה וגו'"  "ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף הנה אביך חולה וגו'"  (מח, א)(מח, א)
"ועתה כתבו לכם"ועתה כתבו לכם
את השירה הזאת"את השירה הזאת"

ספר  עבורי  שיכתוב  שם  בעל  שמים  ירא  סופר  ספר שכרתי  עבורי  שיכתוב  שם  בעל  שמים  ירא  סופר  שכרתי 
תורה מהודר בתכלית ההידור כדי לקיים את המצווה של תורה מהודר בתכלית ההידור כדי לקיים את המצווה של 

"עתה כתבו לכם" שכל אחד יכתוב לעצמו ספר תורה."עתה כתבו לכם" שכל אחד יכתוב לעצמו ספר תורה.
ספר  את  אתרום  להיכן  ידעתי  שטרם  אף  אותו  ספר שכרתי  את  אתרום  להיכן  ידעתי  שטרם  אף  אותו  שכרתי 

התורה בסיום הכתיבה. התורה בסיום הכתיבה. 
מה  אצלו  התעניינתי  הטוב  חברי  את  ביקרתי  מה כאשר  אצלו  התעניינתי  הטוב  חברי  את  ביקרתי  כאשר 
אותי  הפנה  והוא  הספר  של  חיים  לעץ  סביב  אותי כותבים  הפנה  והוא  הספר  של  חיים  לעץ  סביב  כותבים 
לחברותא שלו שישב בחדר רכון על תלמודו, החברותא לחברותא שלו שישב בחדר רכון על תלמודו, החברותא 
ורגיל  כבקי  הכיתוב  את  לי  והכין  שאלות  מספר  ורגיל שאל  כבקי  הכיתוב  את  לי  והכין  שאלות  מספר  שאל 

וחזר לתלמודו.וחזר לתלמודו.
כעבור שבוע השתתפתי בחנוכת בית עבור משרד גדול כעבור שבוע השתתפתי בחנוכת בית עבור משרד גדול 

ומי הוא הרב? אותו חברותא!!!ומי הוא הרב? אותו חברותא!!!
עוסק,  הוא  ובמה  החברותא  אודות  ידידי  את  עוסק, שאלתי  הוא  ובמה  החברותא  אודות  ידידי  את  שאלתי 
השיבני ידידי כי מדובר ברב ומורה הוראה חשוב המנהיג השיבני ידידי כי מדובר ברב ומורה הוראה חשוב המנהיג 

קהילה גדולה.קהילה גדולה.
עתה התפעלתי מפשטותו וכיצד משיב הוא בנועם לכל עתה התפעלתי מפשטותו וכיצד משיב הוא בנועם לכל 

שואל ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות.שואל ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות.
ומי  מילה,  ברית  בשמחת  השתתפתי  שבועיים  ומי כעבור  מילה,  ברית  בשמחת  השתתפתי  שבועיים  כעבור 

הוא המוהל? אותו חברותא!!!הוא המוהל? אותו חברותא!!!
לאחר הברית פניתי להתברך מפיו והוא ברכני בחום. כבר לאחר הברית פניתי להתברך מפיו והוא ברכני בחום. כבר 
לא התאפקתי ושאלתיו אלו עוד תפקידים הוא נושא על לא התאפקתי ושאלתיו אלו עוד תפקידים הוא נושא על 
כתפיו ?! ענה בחיוך כי הוא גם בעל קורא בבית מדרש. כתפיו ?! ענה בחיוך כי הוא גם בעל קורא בבית מדרש. 

פנה אלי ידידי ושאל אם יש כבר מקום אליו אני מכניס פנה אלי ידידי ושאל אם יש כבר מקום אליו אני מכניס 
של  מדרשו  בבית  אותו  אתן  כי  והציע  תורה  הספר  של את  מדרשו  בבית  אותו  אתן  כי  והציע  תורה  הספר  את 
אין  תורה  וספר  גדולה  כבר  הקהילה  המדובר,  אין הרב  תורה  וספר  גדולה  כבר  הקהילה  המדובר,  הרב 
אך  ביקש  לא  בעצמו  הרב  מדוע  התפלאתי  אך ברשותם.  ביקש  לא  בעצמו  הרב  מדוע  התפלאתי  ברשותם. 
מבלי  יבקש  לא  שלעולם  הרב  הוא  כזה  כי  השיב  מבלי ידידי  יבקש  לא  שלעולם  הרב  הוא  כזה  כי  השיב  ידידי 

שיציעו. שיציעו. 
 שמחתי מהרעיון שירא שמים כזה יקרא בספרי אך עוד  שמחתי מהרעיון שירא שמים כזה יקרא בספרי אך עוד 
בירור קטן חסר היה לי והוא שמכבדים את התורה ולא בירור קטן חסר היה לי והוא שמכבדים את התורה ולא 

מדברים שם בזמן הקריאה...מדברים שם בזמן הקריאה...
ובאם  הקריאה  בזמן  ומצפצף  פה  פוצה  אין  כי  ובאם התברר  הקריאה  בזמן  ומצפצף  פה  פוצה  אין  כי  התברר 
עוצר  מבחוץ)  אורחים  כלל  (בדרך  לדבר  מעז  דהו  עוצר מאן  מבחוץ)  אורחים  כלל  (בדרך  לדבר  מעז  דהו  מאן 
מוחלטת  לדממה  עד  בנחת  וממתין  הקריאה  את  מוחלטת הרב  לדממה  עד  בנחת  וממתין  הקריאה  את  הרב 

ורק אז שב לקרוא.ורק אז שב לקרוא.
שאיני  למרות  שלי  הספר  ייכנס  להיכן  ידעתי  כבר  שאיני עתה  למרות  שלי  הספר  ייכנס  להיכן  ידעתי  כבר  עתה 
משויך כלל לקהילתם וישנם מקומות רבים שאני מקושר משויך כלל לקהילתם וישנם מקומות רבים שאני מקושר 
אליהם באופן טבעי והיה ראוי שאכניס את הספר לשם אליהם באופן טבעי והיה ראוי שאכניס את הספר לשם 
אך אחרי שהקב"ה סיבב פגישה אחרי פגישה עם אותו אך אחרי שהקב"ה סיבב פגישה אחרי פגישה עם אותו 

רב הבנתי כי משמים מרמזים לי להכניסו לשם דייקא.רב הבנתי כי משמים מרמזים לי להכניסו לשם דייקא.
לקהילתם הייתה שמחה שבעתיים מכיוון שאיוו לספר לקהילתם הייתה שמחה שבעתיים מכיוון שאיוו לספר 
משלהם ולא עלתה בידם ועתה הכניסו את הספר ברוב משלהם ולא עלתה בידם ועתה הכניסו את הספר ברוב 
ושמחים  מרננים  הקהילה  בני  מאות  כאשר  והדר  ושמחים פאר  מרננים  הקהילה  בני  מאות  כאשר  והדר  פאר 

בשמחת התורה.בשמחת התורה.
בעל המעשה: ד. ד.בעל המעשה: ד. ד.
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תוספת שכר ביד רחבה.תוספת שכר ביד רחבה.
ויהי בדרך, כשהתאכסן רבי פסח בפונדק דרכים, הגיע לאוזנו ויהי בדרך, כשהתאכסן רבי פסח בפונדק דרכים, הגיע לאוזנו 
באמצע הלילה קול בכייה חרישית, שבקעה מן החדר הסמוך, באמצע הלילה קול בכייה חרישית, שבקעה מן החדר הסמוך, 
והיה נשמע כבכי של צער וכאב גדול. כשבירר למחרת אודות והיה נשמע כבכי של צער וכאב גדול. כשבירר למחרת אודות 
אותה בכייה נודע לו שבאותו חדר מתאכסנת נערה צדיקה בת אותה בכייה נודע לו שבאותו חדר מתאכסנת נערה צדיקה בת 
הבטיח  ואביה  הנכבד,  לחתנה  מאורסת  כלה  שהיתה  הבטיח טובים,  ואביה  הנכבד,  לחתנה  מאורסת  כלה  שהיתה  טובים, 
כספו  את  הפסיד  לפתע  אך  ויפה.  גדול  בסכום  'נדן'  כספו עבורה  את  הפסיד  לפתע  אך  ויפה.  גדול  בסכום  'נדן'  עבורה 
הנדן,  תשלום  בהבטחת  לעמוד  מסוגל  ואינו  ביש,  הנדן, בעסק  תשלום  בהבטחת  לעמוד  מסוגל  ואינו  ביש,  בעסק 
והחתן ומשפחתו רוצים לעזוב השידוך, בטענתם שבאם אין והחתן ומשפחתו רוצים לעזוב השידוך, בטענתם שבאם אין 
ריבה  אותה  היתה  כך  ועל  הזוג.  בני  לפרנסת  עתיד  ריבה אין  אותה  היתה  כך  ועל  הזוג.  בני  לפרנסת  עתיד  אין  'נדן' 'נדן' 
שכן  ישועתה,  על  השי"ת  לפני  ומתפללת  בבכיותיה  שכן ממררת  ישועתה,  על  השי"ת  לפני  ומתפללת  בבכיותיה  ממררת 
מי יקח עתה נערה שעזבה החתן ומיאן בה, הלא בטח יציעו מי יקח עתה נערה שעזבה החתן ומיאן בה, הלא בטח יציעו 
כך  על  בתפילה  מרבה  והיתה  וכו',  טובות  שאינם  הצעות  כך לה  על  בתפילה  מרבה  והיתה  וכו',  טובות  שאינם  הצעות  לה 

תמיד.תמיד.
זה  שהיה  התברר  מדובר?  סכום  באיזה  פסח  רבי  זה כששאל  שהיה  התברר  מדובר?  סכום  באיזה  פסח  רבי  כששאל 

המונח  הסכום  כאותו  המונח בדיוק  הסכום  כאותו  בדיוק 
מחצית  כל  ממשכורת  מחצית בארנקו  כל  ממשכורת  בארנקו 
השנה עם התוספת שקיבל בשכר השנה עם התוספת שקיבל בשכר 
כחושבנא  דדין  חושבנא  כחושבנא מלאכתו,  דדין  חושבנא  מלאכתו, 
ושלף  הצדיק  היסס  לא   – ושלף דדין!  הצדיק  היסס  לא   – דדין! 
והעניקו  כולו,  הסכום  את  והעניקו תיכף  כולו,  הסכום  את  תיכף 
את  ידעה  שלא  ריבה,  את לאותה  ידעה  שלא  ריבה,  לאותה 
לו  והודתה  שמחה,  מרוב  לו נפשה  והודתה  שמחה,  מרוב  נפשה 

במאוד מאוד.במאוד מאוד.
בלא  פסח  רבי  נשאר  בלא לבינתיים  פסח  רבי  נשאר  לבינתיים 
לעירו  ובהגיעו  לפורטה,  לעירו פרוטה  ובהגיעו  לפורטה,  פרוטה 
צעדיו,  את  יכלכל  כיצד  צעדיו, חישב  את  יכלכל  כיצד  חישב 
ואיך ייכנס לביתו בידיים ריקניות, ואיך ייכנס לביתו בידיים ריקניות, 
עליו  מצפים  ביתו  בני  עליו כאשר  מצפים  ביתו  בני  כאשר 
את  עמו  שיביא  עיניים,  את בכיליון  עמו  שיביא  עיניים,  בכיליון 
את  מהם  ויסיר  עבודתו,  את כסף  מהם  ויסיר  עבודתו,  כסף 

חרפת הרעב!חרפת הרעב!
לבית  פסח  רבי  נכנס  לבית מתחילה  פסח  רבי  נכנס  מתחילה 
היה  לא  כי  המקומי,  היה המדרש  לא  כי  המקומי,  המדרש 
ושם  לביתו,  להיכנס  כך  ושם מסוגל  לביתו,  להיכנס  כך  מסוגל 
בעזרו,  יהיה  שבוודאי  מבטחו  בעזרו, בה'  יהיה  שבוודאי  מבטחו  בה' 
וימצא הדרך כיצד לצאת מן הסבך וימצא הדרך כיצד לצאת מן הסבך 
על  שמחה  מלא  היה  לבו  על הקשה.  שמחה  מלא  היה  לבו  הקשה. 
לידו,  שהזדמנה  הגדולה  לידו, המצוה  שהזדמנה  הגדולה  המצוה 
הקדושה  הגמרא  את  שלף  הקדושה והוא  הגמרא  את  שלף  והוא 
אל  תיכף  וצלל  הספרים,  אל מארון  תיכף  וצלל  הספרים,  מארון 

תוכה בשקיקה רבה.תוכה בשקיקה רבה.
והמתוק,  הערב  לימודו  כדי  והמתוק, תוך  הערב  לימודו  כדי  תוך 
הוא לא שם לב לילד הקטן הוא לא שם לב לילד הקטן "הירש "הירש 
מיילעך"מיילעך", שלא היה אלא בנו שלו... , שלא היה אלא בנו שלו... 
קולו  את  שמע  במקום  קולו שבעוברו  את  שמע  במקום  שבעוברו 
תורתו,  בעסק  אביו  של  תורתו, הנעים  בעסק  אביו  של  הנעים 

גדולה,  בשמחה  עליו  והתרפק  אביו  אל  תיכף  רץ  גדולה, ובהיכנסו  בשמחה  עליו  והתרפק  אביו  אל  תיכף  רץ  ובהיכנסו 
אחר כמחצית השנה שלא ראהו.אחר כמחצית השנה שלא ראהו.

שכבר  אחר  פסח,  רבי  של  בפניו  ברירה  נותרה  לא  כבר  שכבר עתה  אחר  פסח,  רבי  של  בפניו  ברירה  נותרה  לא  כבר  עתה 
בידו  ידו  תחב  לימודו  חוק  את  ובסיימו  הקט...  ילדו  בידו גילהו  ידו  תחב  לימודו  חוק  את  ובסיימו  הקט...  ילדו  גילהו 
ביעף  לפתע  חלפה  לביתם  בדרכם  והנה  הביתה.  יחדיו  ביעף ויצאו  לפתע  חלפה  לביתם  בדרכם  והנה  הביתה.  יחדיו  ויצאו 
שבתוכה  אביר,  לסוס  רתומה  הדורה  כרכרה  מירוץ',  שבתוכה 'עגלת  אביר,  לסוס  רתומה  הדורה  כרכרה  מירוץ',  'עגלת 
ישב 'פריץ' גוי, ובעוברה סמוך אליהם נפל מתוכה 'ארנק' עם ישב 'פריץ' גוי, ובעוברה סמוך אליהם נפל מתוכה 'ארנק' עם 
הרחק  הרחק  לדרכה  במרוצתה  הכרכרה  שעטה  ותיכף  הרחק כסף,  הרחק  לדרכה  במרוצתה  הכרכרה  שעטה  ותיכף  כסף, 

מן העיר.מן העיר.
כשבדק רבי פסח את תכולת הארנק, גילה לתדהמתו שהיה בו כשבדק רבי פסח את תכולת הארנק, גילה לתדהמתו שהיה בו 
חושבנא  המסכנה,  לכלה  בפונדק  שנתן  הסכום  כאותו  בדיוק כאותו הסכום שנתן בפונדק לכלה המסכנה, חושבנא בדיוק 
שזה  השמים,  מן  עבורו  אות  זה  והיה  דדין!  כחושבנא  שזה דדין  השמים,  מן  עבורו  אות  זה  והיה  דדין!  כחושבנא  דדין 
נשלח עבורו להביא הטרף לביתו, שכן אבידת עכו"ם מותרת, נשלח עבורו להביא הטרף לביתו, שכן אבידת עכו"ם מותרת, 

בפרט כשאין שום אפשרות למצוא את בעליה.בפרט כשאין שום אפשרות למצוא את בעליה.
והחלו  בשמחה,  לביתו  נכנס  בידו  המעות  היו  משכבר  והחלו עתה  בשמחה,  לביתו  נכנס  בידו  המעות  היו  משכבר  עתה 

בהכנות חג הפסח המתקרב. בהיות שהיה בידו באותה שנה בהכנות חג הפסח המתקרב. בהיות שהיה בידו באותה שנה 
בהרחבה  הפסח  את  חגגו  כאמור,  הרגיל  הסכום  מן  בהרחבה יותר  הפסח  את  חגגו  כאמור,  הרגיל  הסכום  מן  יותר 

ובשמחה גדולה. ובשמחה גדולה. 
הילד  נשלח  הילד   נשלח  חמתך",  חמתך","שפוך  "שפוך  אל  בהגיעם  הסדר,  בליל  אל והנה  בהגיעם  הסדר,  בליל  והנה 
הנביא  הנביאלאליהו  לאליהו  הדלת  את  לפתוח  הדלת   את  לפתוח  מיילכעל"  מיילכעל""הערש  "הערש  הקטן הקטן 
כסיד,  חיוור  חזר  הוא  הדלת  את  הילד  משפתח  והנה  כסיד, כנהוג.  חיוור  חזר  הוא  הדלת  את  הילד  משפתח  והנה  כנהוג. 
אוזנו,  לתוך  ולחש  בשקט,  לאביו  פנה  גדולה  אוזנו, ובהתרגשות  לתוך  ולחש  בשקט,  לאביו  פנה  גדולה  ובהתרגשות 
שהנה הפריץ שנסע באותה כרכרה עומד עתה בפתח, ובטח שהנה הפריץ שנסע באותה כרכרה עומד עתה בפתח, ובטח 
בא הנה כדי לדרוש את כספו בחזרה! – אך אביו הרגיעו בחיוך בא הנה כדי לדרוש את כספו בחזרה! – אך אביו הרגיעו בחיוך 
לפני  לשלום,  ותברכו  מהר  רוץ  חיבה,  ברוב  לבנו  ואמר  לפני רחב,  לשלום,  ותברכו  מהר  רוץ  חיבה,  ברוב  לבנו  ואמר  רחב, 

שילך לדרכו!...שילך לדרכו!...
טובה...  ברכה  ממנו  שקיבל  ולספר  לחזור  הספיק  עוד  טובה... הילד  ברכה  ממנו  שקיבל  ולספר  לחזור  הספיק  עוד  הילד 
שראו  ממה  מאומה  לספר  שלא  אתר  על  הזהירו  אביו  שראו אבל  ממה  מאומה  לספר  שלא  אתר  על  הזהירו  אביו  אבל 

עיניו!עיניו!
לא  נפש  במסירות  מצוה  שמקיום  למדנו,  דרכנו  לא ולפי  נפש  במסירות  מצוה  שמקיום  למדנו,  דרכנו  ולפי 
מפסידים כלום, ורואים ניסים גלויים! – אין אדם נעשה עני מן מפסידים כלום, ורואים ניסים גלויים! – אין אדם נעשה עני מן 
הצדקה, ואם ראינו בעל צדקה שנעשה עני, כנראה שהתערבו הצדקה, ואם ראינו בעל צדקה שנעשה עני, כנראה שהתערבו 
פניות ואינטרסים שונים במצוותו. אבל כשמקיימים המצוה פניות ואינטרסים שונים במצוותו. אבל כשמקיימים המצוה 
בפרק  כדמפורש  רבה.  לברכה  זוכים  בוודאי  כראוי,  בפרק בשמחה  כדמפורש  רבה.  לברכה  זוכים  בוודאי  כראוי,  בשמחה 
קמא דגיטין (ז.): "אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה קמא דגיטין (ז.): "אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה 

מהן צדקה, וכל שכן כשהן מרובין" עי"ש.מהן צדקה, וכל שכן כשהן מרובין" עי"ש.
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 500011500011]
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