
מברכים כסלו   |  ר"ח יום חמי˘י
 חל˜ים

ויאהב יצחק את עשיוויאהב יצחק את עשיו
היה  לא  הרב  ולצערו  ילדים  היו  לא  אחד  היה למלך  לא  הרב  ולצערו  ילדים  היו  לא  אחד  למלך 
מי שיירש אותו וימשיך את מלכותו, לעת זקנתו מי שיירש אותו וימשיך את מלכותו, לעת זקנתו 
הודיע המלך כי יבחר ילד אחד מכל ילדי הממלכה הודיע המלך כי יבחר ילד אחד מכל ילדי הממלכה 
שיהיה יורש העצר וכמובן יהיה המלך הבא, לשם שיהיה יורש העצר וכמובן יהיה המלך הבא, לשם 
מסויים  ביום  לבוא  הממלכה  ילדי  כל  נקראו  מסויים כך  ביום  לבוא  הממלכה  ילדי  כל  נקראו  כך 
ילדים,  אלפי  הגיעו  המיועד  ביום  העיר,  ילדים, לכיכר  אלפי  הגיעו  המיועד  ביום  העיר,  לכיכר 
וביקשם  קטן  ועציץ  זרעים  לכולם  חילק  וביקשם המלך  קטן  ועציץ  זרעים  לכולם  חילק  המלך 
במשך  ולטפחו  בעציץ  הזרעים  את  במשך לשתול  ולטפחו  בעציץ  הזרעים  את  לשתול 
יבואו  חודשים  שלושה  ובעוד  חודשים,  יבואו שלושה  חודשים  שלושה  ובעוד  חודשים,  שלושה 
שוב לאותו מקום עם העציץ ואז יבחר המלך את שוב לאותו מקום עם העציץ ואז יבחר המלך את 
הופיעו  החודשים  שלושת  בתום  דרכו.  הופיעו ממשיך  החודשים  שלושת  בתום  דרכו.  ממשיך 
גדולים  חלקם  בידיהם,  עציצים  עם  ילדים  גדולים אלפי  חלקם  בידיהם,  עציצים  עם  ילדים  אלפי 
ומחפש  הילדים  בין  מתהלך  המלך  יפים,  ומחפש וחלקם  הילדים  בין  מתהלך  המלך  יפים,  וחלקם 
ומחפש, עד שלפתע ראה ילד אחד עם עציץ ריק ומחפש, עד שלפתע ראה ילד אחד עם עציץ ריק 
בידו, ניגש אליו המלך ושאלו 'מדוע העציץ שלך בידו, ניגש אליו המלך ושאלו 'מדוע העציץ שלך 
את  שתלתי  המלך  'אדוני  ואמר  הילד  ענה  את ריק'?  שתלתי  המלך  'אדוני  ואמר  הילד  ענה  ריק'? 
יום  יום  אותם  והשקיתי  ממך,  שקיבלתי  יום הזרעים  יום  אותם  והשקיתי  ממך,  שקיבלתי  הזרעים 
ויפרחו,  שיצמחו  עליהם  מתפלל  הייתי  יום  ויפרחו, ובכל  שיצמחו  עליהם  מתפלל  הייתי  יום  ובכל 
אך כלום לא קרה', אמר המלך 'ילד זה יהיה יורש אך כלום לא קרה', אמר המלך 'ילד זה יהיה יורש 
'הזרעים  הסביר  כולם  ולתדהמת  שלי',  'הזרעים העצר  הסביר  כולם  ולתדהמת  שלי',  העצר 
שקיבלו כולם היו מבושלים ולכן לא יכלו לנבוט, שקיבלו כולם היו מבושלים ולכן לא יכלו לנבוט, 
כל הילדים החליפו את הזרעים באחרים, אך ילד כל הילדים החליפו את הזרעים באחרים, אך ילד 
הזרעים  את  החליף  ולא  האמת  במידת  ניחן  הזרעים זה  את  החליף  ולא  האמת  במידת  ניחן  זה 

אלא האמין בכל יום כי אלו הזרעים הנכונים.אלא האמין בכל יום כי אלו הזרעים הנכונים.
יעקב אבינו היה 'איש תם יושב אוהלים' ולמרות יעקב אבינו היה 'איש תם יושב אוהלים' ולמרות 
זאת היה אביו הצדיק אוהב דווקא את אחיו עשיו זאת היה אביו הצדיק אוהב דווקא את אחיו עשיו 
שהיה רשע גדול, וכבר ביום הבר מצוה עבר על כל שהיה רשע גדול, וכבר ביום הבר מצוה עבר על כל 
העבירות החמורות שבתורה, ולכאורה היה יעקב העבירות החמורות שבתורה, ולכאורה היה יעקב 
יכול להישבר מזה ולחשוב שמא אין דרכו נכונה, יכול להישבר מזה ולחשוב שמא אין דרכו נכונה, 
אך  הרשע,  האח  של  בדרך  ח"ו  ללכת  עדיף  אך אולי  הרשע,  האח  של  בדרך  ח"ו  ללכת  עדיף  אולי 

הוא לא נשבר ודבק בדרך האמת.הוא לא נשבר ודבק בדרך האמת.
לפעמים נראה לנו שדרך רשעים צלחה, ודבר זה לפעמים נראה לנו שדרך רשעים צלחה, ודבר זה 
יכול להחליש את דעתנו, כשרואים את ההצלחה יכול להחליש את דעתנו, כשרואים את ההצלחה 
עלינו  זאת  אך  ורשע,  שקר  אנשי  של  עלינו (כביכול)  זאת  אך  ורשע,  שקר  אנשי  של  (כביכול) 
המרוויח  ואז  לאור,  לצאת  האמת  סוף  כי  המרוויח לזכור  ואז  לאור,  לצאת  האמת  סוף  כי  לזכור 
הגדול יהיה מי שהלך כל חייו במסירות עם האמת, הגדול יהיה מי שהלך כל חייו במסירות עם האמת, 
עשיו'  את  יצחק  'ויאהב  בפסוק  מרומז  זה  עשיו' וכך  את  יצחק  'ויאהב  בפסוק  מרומז  זה  וכך 
בלשון עבר, אבל 'ורבקה אוהבת את יעקב' בלשון בלשון עבר, אבל 'ורבקה אוהבת את יעקב' בלשון 

הווה, שכן סוף האמת לנצח.הווה, שכן סוף האמת לנצח.
 (עפ"י טיב התורה-תולדות)(עפ"י טיב התורה-תולדות)
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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

ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא: ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא: (כז, כא)(כז, כא)
ופרש"י אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו, וזה ופרש"י אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו, וזה 

אמראמר (פסוק כ)  (פסוק כ) כי הקרה ה' אלה-יך:כי הקרה ה' אלה-יך:
מדברי רש''י רואים אנו כי תמיהתו של יצחק נתעוררה כאשר שמע מדברי רש''י רואים אנו כי תמיהתו של יצחק נתעוררה כאשר שמע 
את יעקב מזכיר שם שמים על פיו, ומוכח מכאן כי לולא זאת לא היה את יעקב מזכיר שם שמים על פיו, ומוכח מכאן כי לולא זאת לא היה 
היו  שווים  כי  לעשיו,  יעקב  בין  שינוי  איזה  להכיר  יצחק  של  היו ביכולתו  שווים  כי  לעשיו,  יעקב  בין  שינוי  איזה  להכיר  יצחק  של  ביכולתו 
שם  שהזכיר  מפני  ורק  שלהם,  את  עשו  העיזים  עורות  וגם  שם בקולם,  שהזכיר  מפני  ורק  שלהם,  את  עשו  העיזים  עורות  וגם  בקולם, 

שמים על פיו הבין יצחק כי יתכן שאין זה עשיו. שמים על פיו הבין יצחק כי יתכן שאין זה עשיו. 
שמלכתחילה  מוכח  לכאורה  כי  שליט''א,  דוב  ר'  הרה''ג  בני  שמלכתחילה והקשה  מוכח  לכאורה  כי  שליט''א,  דוב  ר'  הרה''ג  בני  והקשה 
היתה יראתו של יעקב מזה הדבר, כי אחרת לא היה שום סיבה שיביא היתה יראתו של יעקב מזה הדבר, כי אחרת לא היה שום סיבה שיביא 
יעקב  את  הכריח  מה  להבין  הראוי  מן  כן  ואם  ספק,  לידי  יצחק  יעקב את  את  הכריח  מה  להבין  הראוי  מן  כן  ואם  ספק,  לידי  יצחק  את 
לענות תשובה כזאת, הלוא יכול היה לענות תשובה כעין אלו שעשיו לענות תשובה כזאת, הלוא יכול היה לענות תשובה כעין אלו שעשיו 
דוקא  לענות  לו  ולמה  חששותיו,  כל  פותר  היה  ובכך  בהם,  רגיל  דוקא היה  לענות  לו  ולמה  חששותיו,  כל  פותר  היה  ובכך  בהם,  רגיל  היה 

תשובה מעין זה ולהביא עצמו לידי סכנה מהקפדת יצחק. תשובה מעין זה ולהביא עצמו לידי סכנה מהקפדת יצחק. 
ותירץ בני הנ''ל, כי אכן מוכן היה יעקב לשנות כל הרגל שהיה מורגל ותירץ בני הנ''ל, כי אכן מוכן היה יעקב לשנות כל הרגל שהיה מורגל 
בו לטובת הברכות, אך לשנות הרגלו הבא מחמת אמונה לזה לא היה בו לטובת הברכות, אך לשנות הרגלו הבא מחמת אמונה לזה לא היה 
יעקב מסוגל, כי כשמעלימים דבר השייך לאמונה מוכיחים הדברים כי יעקב מסוגל, כי כשמעלימים דבר השייך לאמונה מוכיחים הדברים כי 
אין האדם איתן באמונתו, ולדבר זה לא היה יעקב מסוגל כלל ועיקר. אין האדם איתן באמונתו, ולדבר זה לא היה יעקב מסוגל כלל ועיקר. 
ומה גם שכל תכלית רצונו של יעקב בברכות היה האמונה, כי מאמין ומה גם שכל תכלית רצונו של יעקב בברכות היה האמונה, כי מאמין 
היה בבוראו ורצה להוציא רצונו ית' אל הפעל, כי אמו גילתה לו כי זהו היה בבוראו ורצה להוציא רצונו ית' אל הפעל, כי אמו גילתה לו כי זהו 
רצונו של מקום שהוא יטול את הברכות, גם יודע היה אותו צדיק כי רצונו של מקום שהוא יטול את הברכות, גם יודע היה אותו צדיק כי 
בכח אלו הברכות יהיה ביכולתו להעמיד י''ב שבטי י''ה, ולהעמיד על בכח אלו הברכות יהיה ביכולתו להעמיד י''ב שבטי י''ה, ולהעמיד על 
את  להעלים  מסוגל  היה  לא  שכן  וכיון  הישראלית,  האומה  את  את ידם  להעלים  מסוגל  היה  לא  שכן  וכיון  הישראלית,  האומה  את  ידם 
אמונתו דוקא לעת כזאת כשעוסק הוא בענין המשך האמונה לדורות, אמונתו דוקא לעת כזאת כשעוסק הוא בענין המשך האמונה לדורות, 
על  יעלה  והאיך  מקום  של  בשליחותו  הליכה  של  בחינה  זה  היה  על כי  יעלה  והאיך  מקום  של  בשליחותו  הליכה  של  בחינה  זה  היה  כי 

הדעת להסתיר אמונתו דוקא לעת כזאת. הדעת להסתיר אמונתו דוקא לעת כזאת. 
אדם  מתעורר  לפעמים  כי  אמונה,  בעניני  גדול  לימוד  הוא  זה  אדם ענין  מתעורר  לפעמים  כי  אמונה,  בעניני  גדול  לימוד  הוא  זה  ענין 
להוציא  כדי  כי  הוא  ורואה  שמים,  לשם  גדולה  מצוה  איזה  להוציא לעשות  כדי  כי  הוא  ורואה  שמים,  לשם  גדולה  מצוה  איזה  לעשות 
השי''ת,  לרצון  הנוגד  פעולה  איזה  לעשות  עליו  הפועל  אל  השי''ת, פעולתו  לרצון  הנוגד  פעולה  איזה  לעשות  עליו  הפועל  אל  פעולתו 
נוחה  המקום  רוח  אין  אם  גם  זו,  פעולה  עשה  לאמר,  מסיתו  נוחה והיצר  המקום  רוח  אין  אם  גם  זו,  פעולה  עשה  לאמר,  מסיתו  והיצר 
הלוא  מקום  מכל  הגונה,  אינה  הפעולה  שעצם  אף  על  כי  הלוא הימנו,  מקום  מכל  הגונה,  אינה  הפעולה  שעצם  אף  על  כי  הימנו, 
תשמש כאמצעי למעשה טוב שרווחיה הרוחניים יהיו פי כמה מהפסד תשמש כאמצעי למעשה טוב שרווחיה הרוחניים יהיו פי כמה מהפסד 
העבירה. אך כל מי שאמונתו איתנה יודע הוא כי דברי הבל המה, כי העבירה. אך כל מי שאמונתו איתנה יודע הוא כי דברי הבל המה, כי 
אינו משים עינו וליבו על פעולת המצוה בלבד, אלא גם לשם מי הוא אינו משים עינו וליבו על פעולת המצוה בלבד, אלא גם לשם מי הוא 
עושה זאת, ויודע הוא שאותו בורא המצפה לקיום רצונו וגורמים לו עושה זאת, ויודע הוא שאותו בורא המצפה לקיום רצונו וגורמים לו 
נחת רוח בעשיית מצוותיו, אותו בורא מצטער למאוד כשמפרים רצונו נחת רוח בעשיית מצוותיו, אותו בורא מצטער למאוד כשמפרים רצונו 
אף אם היא עבירה קלה לעומת המצוה הגדולה שחפץ הוא לקיימה. אף אם היא עבירה קלה לעומת המצוה הגדולה שחפץ הוא לקיימה. 

ולכן בכח האמונה לא יהיה ביכולת היצר לפתותו בכגון דא. ולכן בכח האמונה לא יהיה ביכולת היצר לפתותו בכגון דא. 
היצר,  בלבולי  וכמה  מכמה  הוא  ניצל  תמימה,  באמונה  החדור  היצר, האדם  בלבולי  וכמה  מכמה  הוא  ניצל  תמימה,  באמונה  החדור  האדם 
והשעה  מאחר  בחיפזון  להתפלל  לפתותו  היצר  בא  באם  והשעה ולדוגמא,  מאחר  בחיפזון  להתפלל  לפתותו  היצר  בא  באם  ולדוגמא, 
התאחרה ועליו למהר כדי לבוא בזמן במקום בו עובד הוא לפרנסתו, התאחרה ועליו למהר כדי לבוא בזמן במקום בו עובד הוא לפרנסתו, 

ויעבור  לעצתו,  ישמע  אכן  בלבבו  תקועה  האמונה  שאין  ויעבור האדם  לעצתו,  ישמע  אכן  בלבבו  תקועה  האמונה  שאין  האדם 
שההלכה  המקומות  באלו  אף  לכוון  מבלי  התפילה,  כל  על  שההלכה במרוצה  המקומות  באלו  אף  לכוון  מבלי  התפילה,  כל  על  במרוצה 
באמונה  החדור  זה  ואילו  חובתו,  ידי  יוצא  אינו  ושמבלעדה  באמונה מחייבת  החדור  זה  ואילו  חובתו,  ידי  יוצא  אינו  ושמבלעדה  מחייבת 
אני  יכול  התפילה  באמצעות  הלוא  יאמר:  וכה  עימו,  אחרת  אני רוח  יכול  התפילה  באמצעות  הלוא  יאמר:  וכה  עימו,  אחרת  רוח 
לשפוך שיחי לבוראי, ועל ידה מתעורר השפע בתחתונים, והלוא אם לשפוך שיחי לבוראי, ועל ידה מתעורר השפע בתחתונים, והלוא אם 
אתפלל במרוצה ודאי אפסיד את השפע היורד מאותה תפילה, ואף אתפלל במרוצה ודאי אפסיד את השפע היורד מאותה תפילה, ואף 
זה  אין  לחמי,  את  ארוויח  החיפזון  ע''י  רק  כי  נראה  הבשר  לעיני  זה אם  אין  לחמי,  את  ארוויח  החיפזון  ע''י  רק  כי  נראה  הבשר  לעיני  אם 
לצורך  הזמין  סיבה  איזה  יודע  ואיני  למקום,  שלוחים  הרבה  כי  לצורך אמת,  הזמין  סיבה  איזה  יודע  ואיני  למקום,  שלוחים  הרבה  כי  אמת, 
השתלשלות פרנסתי, מאידך אם אמהר יתכן כי מאחר ולא התפללתי השתלשלות פרנסתי, מאידך אם אמהר יתכן כי מאחר ולא התפללתי 
יתכן  כי  החיפזון,  ע''י  שהרווחתי  הפרוטות  אלו  את  גם  אפסיד  יתכן כהוגן  כי  החיפזון,  ע''י  שהרווחתי  הפרוטות  אלו  את  גם  אפסיד  כהוגן 
מאוד שאיני ראוי להם מאחר שלא התפללתי כהוגן, ומשום כך תזדמן מאוד שאיני ראוי להם מאחר שלא התפללתי כהוגן, ומשום כך תזדמן 
שבכח  ונמצא  המעות.  אלו  את  אפסיד  ידה  שעל  סיבה  איזה  שבכח לפני  ונמצא  המעות.  אלו  את  אפסיד  ידה  שעל  סיבה  איזה  לפני 

האמונה אין ביכולת היצר לפתותו. האמונה אין ביכולת היצר לפתותו. 
לרגלם,  נר  היתה  האמונה  זה,  בענין  ישראל  גדולי  השקפת  היה  לרגלם, וזה  נר  היתה  האמונה  זה,  בענין  ישראל  גדולי  השקפת  היה  וזה 
ולכל יעד שאליה שמו עיניהם, היו בוחנים אם אין האמצעים נוגדים ולכל יעד שאליה שמו עיניהם, היו בוחנים אם אין האמצעים נוגדים 
לשם  היו  אם  והן  רוחנית  מטרה  עבור  אלו  היו  אם  הן  האמונה,  לשם את  היו  אם  והן  רוחנית  מטרה  עבור  אלו  היו  אם  הן  האמונה,  את 
מטרה גשמית, ומסופר על החפץ חיים, שפעם הגיע אליו אחד מגדולי מטרה גשמית, ומסופר על החפץ חיים, שפעם הגיע אליו אחד מגדולי 
המשפיעים בדורו, ובשורה בפיו כי נתקבל כמשגיח ומשפיע בישיבה המשפיעים בדורו, ובשורה בפיו כי נתקבל כמשגיח ומשפיע בישיבה 
למשכורתו,  מסוים  סכום  על  עמו  סיכמו  הישיבה  ומנהלי  למשכורתו, מסויימת,  מסוים  סכום  על  עמו  סיכמו  הישיבה  ומנהלי  מסויימת, 
והוא נענה לבקשתם, וקיבל עליו את התפקיד. אך מבקש הוא מהחפץ והוא נענה לבקשתם, וקיבל עליו את התפקיד. אך מבקש הוא מהחפץ 
כן  על  מרובות,  והוצאותיו  גדולה,  משפחה  בעל  והוא  שהיות  כן חיים  על  מרובות,  והוצאותיו  גדולה,  משפחה  בעל  והוא  שהיות  חיים 
יואיל נא בטובו לשלוח איגרת למנהלי הישיבה ובה ימליץ עליו שראוי יואיל נא בטובו לשלוח איגרת למנהלי הישיבה ובה ימליץ עליו שראוי 

להוסיף על משכורתו כדי שיהיה לבו פנוי לעבודת הקודש.להוסיף על משכורתו כדי שיהיה לבו פנוי לעבודת הקודש.
החפץ חיים שמע את בקשתו, אך במקום לכתוב ההמלצה המבוקשת, החפץ חיים שמע את בקשתו, אך במקום לכתוב ההמלצה המבוקשת, 
שלח תיכף טלגרם למנהלי הישיבה, ובה כתב שהיות ושמע שחפצים שלח תיכף טלגרם למנהלי הישיבה, ובה כתב שהיות ושמע שחפצים 
הם למנות את אותו נכבד כמשפיע בישיבתם, על כן מודיעם כי לדעתו הם למנות את אותו נכבד כמשפיע בישיבתם, על כן מודיעם כי לדעתו 

אין הוא ראוי לאותה איצטלא, ויראו לנכון לחפש אחד הראוי לזה.אין הוא ראוי לאותה איצטלא, ויראו לנכון לחפש אחד הראוי לזה.
כשנודע הדבר, נדהמו קרוביו ובני ביתו של החפץ חיים על מעשהו, על כשנודע הדבר, נדהמו קרוביו ובני ביתו של החפץ חיים על מעשהו, על 
מה ולמה ראה לנכון לעשות כזאת? נענה החפץ חיים ואמר: מטרתו מה ולמה ראה לנכון לעשות כזאת? נענה החפץ חיים ואמר: מטרתו 
של משפיע בישיבה הוא להחדיר את מסורת היהדות בבני הישיבה, של משפיע בישיבה הוא להחדיר את מסורת היהדות בבני הישיבה, 
דבריו  שיעשו  וכדי  האמונה,  הוא  הלוא  היהדות  של  העיקרי  דבריו ויסוד  שיעשו  וכדי  האמונה,  הוא  הלוא  היהדות  של  העיקרי  ויסוד 
רושם צריכים שיהיו דבריו יוצאים מן הלב, וכדי שיהיו יוצאים מן הלב רושם צריכים שיהיו דבריו יוצאים מן הלב, וכדי שיהיו יוצאים מן הלב 
צריכים שיהיו הדברים חדורים היטב בלב המשפיע. וכיון שהופיע זה צריכים שיהיו הדברים חדורים היטב בלב המשפיע. וכיון שהופיע זה 
שאין  הבנתי  מיותרת  השתדלות  עבורו  לעשות  בקשה  ובפיו  שאין בביתי  הבנתי  מיותרת  השתדלות  עבורו  לעשות  בקשה  ובפיו  בביתי 
העומד לפני חדור באמונה אמיתית, כיון שכן ידעתי כי אין הוא ראוי העומד לפני חדור באמונה אמיתית, כיון שכן ידעתי כי אין הוא ראוי 
להיות משפיע כי דבריו לא יפעלו את פעולתן. וכיון שיהיה זה הפסד להיות משפיע כי דבריו לא יפעלו את פעולתן. וכיון שיהיה זה הפסד 

רוחני למאות תלמידים נאלצתי להודיע על כך להנהלת הישיבה. רוחני למאות תלמידים נאלצתי להודיע על כך להנהלת הישיבה. 
כך היתה השקפת גדולי ישראל, בכל דבר בחנו אם אין הפעולה נוגדת כך היתה השקפת גדולי ישראל, בכל דבר בחנו אם אין הפעולה נוגדת 

את האמונה וראוי לעשותה אם לאו. את האמונה וראוי לעשותה אם לאו. 
מבקשים אנו שהשי"ת יהיה לנו לעזר שנוכל לכלכל את מעשינו על מבקשים אנו שהשי"ת יהיה לנו לעזר שנוכל לכלכל את מעשינו על 

פי האמונה הצרופה. פי האמונה הצרופה. 

האמונה התמימההאמונה התמימה
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גדול  כלל  הוא  תמיד,  לנגדי  ה'  שויתי  א.א.  
הולכים  אשר  הצדיקים  ובמעלות  בתורה 
לפני האל-הים, דהיינו שיצייר בנפשו תמיד 
איך שהוא עומד לפני ה' יתברך, כי הקדוש 
ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו (ס"א ומ"ב סק"ד).

ותנועותיו  האדם  ישיבת  אין  כי  והוא  ב.ב. 
כישיבתו  בביתו,  לבדו  והוא  ועסקיו 
וכן  גדול,  מלך  לפני  והוא  ועסקיו  ותנועותיו 
עם  והוא  כרצונו,  פיו  והרחבת  דיבורו  אין 
המלך,  במושב  כדיבורו  וקרוביו,  ביתו  אנשי 
וכ"ש כשישים האדם אל לבו, שהמלך הגדול 
הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, 
אם  שנאמר  כמו  במעשיו,  ורואה  עליו  עומד 
יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה', 
מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת 

ובושתו ממנו תמיד (ס"א).
שהוא  בשעה  אף  ר"ל  לכת,  בהצנע  גם  ג. ג. 
בביתו יהיה לכתו עם ה' אלהיו, ובשכבו על 
משכבו ידע לפני מי הוא שוכב (ס"א ומ"ב סק"ז).

ד.ד. כתבו בשם האר"י ז"ל, שיצייר שם הוי"ה 
תמיד נגד עיניו בניקוד יראה, כזה ִי -ְה -ָו -ה, 
וזהו סוד שויתי ה' לנגדי תמיד, וזה תועלת 

גדול לענין היראה (מ"ב סק"ד).
מידה  וזה  לזיכרון,  סגולה  כן  גם  והוא  ה. 
בוראו  את  זוכר  שהוא  דכיון  מידה,  כנגד 
לפי  עיניו,  לנגד  תמיד  הוי'ה  שם  לצייר 
מדתו ישלם ה' גמולו, והאלוקים אינה לידו 

שיהיה זכרן בתלמודו (יפה ללב ח"א סי' א' אות י').
לעשות  זה  מחמת  רגילין  שהיו  ויש  ו. ו. 
מנורות של קלף מצויירים להניח בסידורים, 

וכותבים בהם שויתי ה' וגו', וכותבים בו שם 
הקדושים,  שמות  שארי  וכן  אותיות  ד'  בן 
שויתי,  בשם  נקראת  היתה  כזה  ומנורה 
לשיח  שלא  נזכר  שיהיה  בכדי  הוא  והטעם 
שיחה בטלה בתוך התפילה מאימת השם,.

ע"פ  כי  המנהג,  לבטל  חיל  לאזור  וראוי  ז.ז. 
כראוי  הקלף  את  משמרים  אינם  הרוב 
כמה  וגם  חוצות,  כל  בראש  ותשתפכנה 

פעמים בא לידי מחיקת השם.
המצויירות  הגדולות  דבמנורות  ונראה  ח. ח. 
לפני  הכנסת  בבית  שקובעים  קלף,  על 
העמוד תחת טבלא של זכוכית מותר, שאין 

שייך בזה טעם הנ"ל.
טבלא  בלא  בעמוד  הקובעין  אמנם  ט. ט. 
שקובעין  הנרות  ע"י  כי  בידם,  למחות  יש 
בעמוד בא ברוב העתים לידי מחיקת השם 

ח"ו (מ"ב סק"ד).
ספרי  ללמוד  עת  לו  לקבוע  האדם  צריך  י. י. 
מוסר בכל יום ויום, אם מעט ואם הרבה, כי 
הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו, ותבלין היצר 
יותר  והוא  חז"ל,  מאמרי  תוכחת  הוא  הרע 

חיוב מלימוד משניות (מ"ב סקי"ב שעה"צ סקכ"ו).
שש מצוות תמידיותשש מצוות תמידיות

יא.יא. הרוצה לקיים שויתי כראוי, יזדרז לקיים 
שש המצוות התמידיותשש המצוות התמידיות. 

יב. שש מצות חיובן תמידי לא יפסקו מעל 
האדם אפילו רגע אחד כל ימיו, וכל זמן וכל 
ואין  עשה,  מצות  קיים  בהן  שיחשוב  רגע 
המקיימם  ואשרי  המצות,  שכר  למתן  קץ 

כראוי.

אחד  אלוה  שיש  להאמין  הראשונה,  הראשונהג.  יג. 
ומחפצו  הנמצאות,  כל  שהמציא  בעולם 
ושהיה  עכשיו  שהוא  מה  כל  הוא  ורצונו 
ושיהיה לעדי עד, ושהוא הוציאנו ממצרים, 
דכתיב  עשה  מצות  וזהו  התורה,  לנו  ונתן 
אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך וגו', ופירושו, 
תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה המשגיח, 

שהרי הוצאתיך מארץ מצרים.
אלהים  בשום  נאמין  שלא  השניההשניה,  יד.יד. 
אחרים  אלהים  לך  יהיה  לא  שנאמר  זולתו, 
על  שולט  שהקב"ה  מודה  ואפילו  פני,  על 
הנהגת  שמסר  בדעתו  שידמה  רק  הכל, 
מודה  זה  הרי  לכוכב,  או  למלאך  העולם 
בעבודה זרה, ועובר על לא יהיה לך אלהים 
אחרים על פני, אלא יאמין שהקב"ה בעצמו 
ובכבודו משגיח בכל העולמות, ואין לשום 
ולכן  רצונו,  בלתי  דבר  לעשות  כח  נברא 

נקרא הקדוש ברוך הוא אלהי האלהים.
שמע  שנאמר  לייחדו,  השלישיתהשלישית,  טו.טו. 
שמע  ופירושו,  אחד,  ה'  אלהינו  ה'  ישראל 
ישראל, ודע, כי ה' שהווה את הכל ברצונו, 
הוא  העולמות,  בכל  המשגיח  אלהינו  והוא 

ה' אחד בלי שום שיתוף.
הוא,  ברוך  המקום  לאהוב  הרביעיתהרביעית,  טז.טז. 
יגיע  וכיצד  אלהיך,  ה'  את  ואהבת  שנאמר 
כלומר  התורה,  ידי  על  הוא  לאהבה,  האדם 
גדולתו  את  יכיר  בתורה  ההתבוננות  שע"י 
ולא  ערך  לו  שאין  הוא,  ברוך  הקדוש  של 
וענין  בהכרח.  בלבו  האהבה  ותתיישב  קץ, 
מגמתו  כל  להשים  האדם  שיראה  המצוה 

ויעריך  הש"י,  אהבת  אחר  מחשבתו  וכל 
בלבו כי כל מה שיש בעולם מעושר ובנים 
יתברך,  אהבתו  נגד  כאין  הוא  הכל  וכבוד, 
למען  התורה,  חכמת  בבקשת  תמיד  ְוִייַגע 
מחשבתו  את  והקובע  בה'.  ידיעה  ישיג 
שלא  העולם  ובהבלי  הגשמיים  בעניינים 
כבוד,  ולהשיג  להתענג  רק  שמים,  לשם 

ביטל עשה זו ועונשו גדול.
פניו  על  הש"י  יראת  להיות  החמישיתהחמישית,  יז.יז. 
ה'  את  נאמר,  וע"ז  יחטא,  לבלתי  תמיד 
לידו,  עבירה  דבר  שבא  ומי  תירא,  אלהיך 
חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרק, 
אף  אדם,  בני  מעשי  בכל  משגיח  שהקב"ה 
אם יהיו במחשך מעשיהם, וישיב להם נקם 
איש  יסתר  אם  וכדכתיב,  המעשה,  רוע  לפי 

במסתרים ואני לא אראנו נאום ה' וגו'.
יח. השישיתיח. השישית, שלא נתור אחר מחשבת הלב 
אחרי  תתורו  ולא  שנאמר,  העינים,  וראיית 
לבבכם וגו', ואמרו חכמים, אחרי לבבכם זו 

אפיקורסות, ואחרי עיניכם זו זנות.
מחשבות  כל  הוא  אפיקורסות  ובכלל  יט.יט. 
זנות  ובכלל  התורה,  דעת  היפך  שהם  זרות 
העולם,  תאות  אחר  רודף  שהוא  מי  הוא 
מבלי שיכוין בהם כלל לכוונה טובה, כלומר, 
ויוכל  בריא  שיעמוד  כדי  אותם  יעשה  שלא 
תמיד  כוונתו  רק  בוראו,  בעבודת  להשתדל 
להרבות תענוגים גדולים לנפשו (ביה"ל ד"ה הוא).
כ. כ. אלו מצות שיכול אדם לקיים בכל רגע, 
וממילא מקיים עוד מצות עשה ולדבקה בו 

(חי"א כלל א ס"ה).

‰‰ליכ‰ ב„רכי ‡בו˙ מיסו„ו˙ 
‰עי˜ריים ˘ל ‰י‰„ו˙ ‰עי˜ריים ˘ל ‰י‰„ו˙ 

יצחק.  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן  יצחק  תולדות  יצחק. אלה  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן  יצחק  תולדות  אלה 
שבמקום  הכתוב  דקדוק  על  המפרשים  עמדו  כבר  שבמקום הנה  הכתוב  דקדוק  על  המפרשים  עמדו  כבר  הנה 
של  תולדותיו  על  חזר  יצחק  של  בתולדותיו  של להתחיל  תולדותיו  על  חזר  יצחק  של  בתולדותיו  להתחיל 

אברהם.אברהם.
שיזכור  לדורות  והוראה  לימוד  לרמז  הכתוב  שבא  שיזכור ונראה  לדורות  והוראה  לימוד  לרמז  הכתוב  שבא  ונראה 
תמיד  שישתדל  אביו,  אחר  להתייחס  תמיד  תמיד האדם  שישתדל  אביו,  אחר  להתייחס  תמיד  האדם 
להתחקות ככל האפשר אחר כל תהלוכותיהם והנהגותיהם להתחקות ככל האפשר אחר כל תהלוכותיהם והנהגותיהם 
של אבותיו ואבות אבותיו, ויתגאה במורשת אבותיו, וכל של אבותיו ואבות אבותיו, ויתגאה במורשת אבותיו, וכל 
מגמתו יהיה להנחיל גם לבניו אחריו את דרכם המפוארת מגמתו יהיה להנחיל גם לבניו אחריו את דרכם המפוארת 
של היהדות הנאמנה שהלכו בה אבותינו ואבותינו בדורות של היהדות הנאמנה שהלכו בה אבותינו ואבותינו בדורות 
בחכמתם  שחושבים  מדעת  הנבערים  כאלו  ולא  בחכמתם שעברו,  שחושבים  מדעת  הנבערים  כאלו  ולא  שעברו, 
צריכים  אנו  ואין  הישנים  הזמנים  תמו  שכבר  צריכים המדומה  אנו  ואין  הישנים  הזמנים  תמו  שכבר  המדומה 

להיות מצומצמים כל כך.להיות מצומצמים כל כך.
וישב  הפרשה:  בהמשך  גם  מוצאים  אנו  לדבר  וישב ודוגמא  הפרשה:  בהמשך  גם  מוצאים  אנו  לדבר  ודוגמא 
שמות  להן  ויקרא  וגו'  המים  בארות  את  ויחפור  שמות יצחק  להן  ויקרא  וגו'  המים  בארות  את  ויחפור  יצחק 
כשמות אשר קרא להן אביו. ללמדנו כי אף שלא היו כי כשמות אשר קרא להן אביו. ללמדנו כי אף שלא היו כי 
אם בארות מים בעלמא אעפ"כ הקפיד יצחק שלא לשנות אם בארות מים בעלמא אעפ"כ הקפיד יצחק שלא לשנות 
בהן מן השמות שהיה אביו קוראן. וזל"ק של הרבינו בחיי: בהן מן השמות שהיה אביו קוראן. וזל"ק של הרבינו בחיי: 
לכבוד  כן  ועשה  אביו  להן  קרא  אשר  כשמות  להן  לכבוד וקרא  כן  ועשה  אביו  להן  קרא  אשר  כשמות  להן  וקרא 

 , ו י ב , א ו י ב נראה א זה  הודיעה  שהתורה  נראה וממה  זה  הודיעה  שהתורה  וממה 

ישנה  שאל  וק"ו  התעוררות,  בזה  ויש  לזכות  לו  שנחשב 
הבארות  שמות  אפילו  יצחק  שהרי  אבותיו  מדרך  הבארות אדם  שמות  אפילו  יצחק  שהרי  אבותיו  מדרך  אדם 
שקרא אותן אביו לא רצה לשנותן, וזה ק"ו לדרכי האבות שקרא אותן אביו לא רצה לשנותן, וזה ק"ו לדרכי האבות 
ומנהגותיהם ומוסר שלהם, ואולי מפני זה לא נשתנה שמו ומנהגותיהם ומוסר שלהם, ואולי מפני זה לא נשתנה שמו 

כמו שאר האבות וזו מדה כנגד מדה, עכלה"ק.כמו שאר האבות וזו מדה כנגד מדה, עכלה"ק.
כמלוא  לזוז  שלא  והתעוררות  מוסר  האדם  ילמד  כמלוא ומכאן  לזוז  שלא  והתעוררות  מוסר  האדם  ילמד  ומכאן 
מהדברים  הוא  אם  ואף  ורבותיו,  אבותיו  מדרכי  מהדברים נימא  הוא  אם  ואף  ורבותיו,  אבותיו  מדרכי  נימא 
מאד  ישתדל  אעפ"כ  כך,  כל  נחיצות  בהם  רואה  מאד שאינו  ישתדל  אעפ"כ  כך,  כל  נחיצות  בהם  רואה  שאינו 
הוא  לאן  יודע  מי  כי  ותהלוכתם  מדרכם  להתרחק  הוא שלא  לאן  יודע  מי  כי  ותהלוכתם  מדרכם  להתרחק  שלא 

יגיע בסופו של דבר.יגיע בסופו של דבר.
ובמיוחד יש להדגיש מה שנלמד כאן בפרשה על הזהירות ובמיוחד יש להדגיש מה שנלמד כאן בפרשה על הזהירות 
מלשנות מן השמות של אבותינו, כאשר כהיום לדאבונינו מלשנות מן השמות של אבותינו, כאשר כהיום לדאבונינו 
לקרוא  להם  היא  שבושה  שחושבים  באו  מקרוב  לקרוא חדשים  להם  היא  שבושה  שחושבים  באו  מקרוב  חדשים 
ליוצאי חלציהם בשמות הקדושים של אבותינו ואימותינו ליוצאי חלציהם בשמות הקדושים של אבותינו ואימותינו 
פקחותם  וברוב  דורות,  מדורי  בהן  לקרות  נהוגות  פקחותם שהיו  וברוב  דורות,  מדורי  בהן  לקרות  נהוגות  שהיו 
ישתוו  אם  להם  יחשב  ולשבח  לכבוד  כי  המה  ישתוו חושבים  אם  להם  יחשב  ולשבח  לכבוד  כי  המה  חושבים 
הפחות  לכל  או  השמות,  בקריאת  גם  המודרני  הפחות לעולם  לכל  או  השמות,  בקריאת  גם  המודרני  לעולם 
לשנות מן השם המקורי בכינויים שונים ומשונים שהצד לשנות מן השם המקורי בכינויים שונים ומשונים שהצד 

השוה שבהם להתרחק מן השם היהודי המקורי והטהור.השוה שבהם להתרחק מן השם היהודי המקורי והטהור.
ואם כי יש בזה גם מצד הזהירות בכבוד האב, כי ברצותו ואם כי יש בזה גם מצד הזהירות בכבוד האב, כי ברצותו 
בזה  יש  הרי  נקראים  היו  שהם  ממה  השם  את  בזה לשנות  יש  הרי  נקראים  היו  שהם  ממה  השם  את  לשנות 
את  מנתק  הוא  הרי  לכך  בנוסף  אך  בכבודם,  עמוק  את זלזול  מנתק  הוא  הרי  לכך  בנוסף  אך  בכבודם,  עמוק  זלזול 
כל  כי  לשכוח  לנו  ואל  הקודמים,  הדורות  עם  הקשר  כל כל  כי  לשכוח  לנו  ואל  הקודמים,  הדורות  עם  הקשר  כל 
שמגן  אבות  זכות  מצד  אלא  אינו  קיומינו  זכות  שמגן עיקר  אבות  זכות  מצד  אלא  אינו  קיומינו  זכות  עיקר 

עלינו, וכמו שאנו אומרים שלש פעמים בכל יום בתפילת עלינו, וכמו שאנו אומרים שלש פעמים בכל יום בתפילת 
שמונה עשרה 'אלוקינו ואלוקי אבותינו', כל הקשר שיש שמונה עשרה 'אלוקינו ואלוקי אבותינו', כל הקשר שיש 
ארוכה  שרשרת  כעין  הוא  ויעקב  יצחק  אברהם  עם  ארוכה לנו  שרשרת  כעין  הוא  ויעקב  יצחק  אברהם  עם  לנו 
לדורות  עד  אבותינו  ואבות  מאבותינו  לדורות שמשתלשלת  עד  אבותינו  ואבות  מאבותינו  שמשתלשלת 
את  לנתק  ירצה  אם  אך  האומה,  ראשוני  של  את הראשונים  לנתק  ירצה  אם  אך  האומה,  ראשוני  של  הראשונים 
הקשר באמצע ורואה בושה לעצמו להמשיך עם מסורת הקשר באמצע ורואה בושה לעצמו להמשיך עם מסורת 
אבותיו עד כדי כך שכבר אינו ראוי לו להיקרא בשמם כי אבותיו עד כדי כך שכבר אינו ראוי לו להיקרא בשמם כי 
אם בכינויים מכינויים שונים, לא כאלו שהיו נהוגים בקרב אם בכינויים מכינויים שונים, לא כאלו שהיו נהוגים בקרב 
אח"כ  יבוא  זכות  באיזה  הדורות,  כל  במשך  ישראל  אח"כ בית  יבוא  זכות  באיזה  הדורות,  כל  במשך  ישראל  בית 
ידיו  במו  עצמו  הוא  אם  אבותיו  בזכות  לו  שיחונו  ידיו לבקש  במו  עצמו  הוא  אם  אבותיו  בזכות  לו  שיחונו  לבקש 

ניתק את כל הקשר והיחס עמם.ניתק את כל הקשר והיחס עמם.
דוגמא נוספת אנו מוצאים בפרשה שלפנינו בפירש"י על דוגמא נוספת אנו מוצאים בפרשה שלפנינו בפירש"י על 
שנים  עשר  וז"ל:  אותם,  בלדת  ששים  בן  ויצחק  שנים הפסוק:  עשר  וז"ל:  אותם,  בלדת  ששים  בן  ויצחק  הפסוק: 
וראויה  שנה  עשרה  שלש  בת  שנעשית  עד  וראויה משנשאה  שנה  עשרה  שלש  בת  שנעשית  עד  משנשאה 
שעשה  כמו  לה  והמתין  צפה  הללו  שנים  ועשר  שעשה להריון  כמו  לה  והמתין  צפה  הללו  שנים  ועשר  להריון 
אביו לשרה, כיון שלא נתעברה ידע שהיא עקרה והתפלל אביו לשרה, כיון שלא נתעברה ידע שהיא עקרה והתפלל 
בדרכי  הליכה  של  ומוחשית  חיה  דוגמא  לנו  והרי  בדרכי עליה.  הליכה  של  ומוחשית  חיה  דוגמא  לנו  והרי  עליה. 
אבות, שבכל קורותיו ומאורעותיו היה חושב מיד מה היה אבות, שבכל קורותיו ומאורעותיו היה חושב מיד מה היה 
לא  שנים  עשר  שכל  כך  כדי  עד  כזה,  במצב  עושה  לא אביו  שנים  עשר  שכל  כך  כדי  עד  כזה,  במצב  עושה  אביו 
היה מתפלל להקב"ה על הבנים, כיון שגם אביו ציפה עשר היה מתפלל להקב"ה על הבנים, כיון שגם אביו ציפה עשר 

שנים עד שנשא את הגר לאשה.שנים עד שנשא את הגר לאשה.
ויה"ר שנזכה אף אנו לילך בדרכי אבות שלא לזוז כמלוא ויה"ר שנזכה אף אנו לילך בדרכי אבות שלא לזוז כמלוא 
נימא מן הדרך הישרה המסורה לנו מדור דור וזכות אבות נימא מן הדרך הישרה המסורה לנו מדור דור וזכות אבות 
יגן עלינו שנזכה להיוושע בקרוב בתשועת עולמים אכי"ר.יגן עלינו שנזכה להיוושע בקרוב בתשועת עולמים אכי"ר.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

חינוך ‰בנים

במדרש רבהבמדרש רבה ריש ספר שמות  ריש ספר שמות (א, א)(א, א) מגלה דברים נפלאים  מגלה דברים נפלאים 
יושב  תם  איש  ויעקב  שדה,  איש  עשיו  שנעשה  יושב בטעם  תם  איש  ויעקב  שדה,  איש  עשיו  שנעשה  בטעם 
הנערים  שהתחנכו  החינוך  מידת  לפי  שהכל   – הנערים אוהלים.  שהתחנכו  החינוך  מידת  לפי  שהכל   – אוהלים. 

בקטנותם. בקטנותם. 
לנו  אין  ובוודאי  שבוודאי  מלא,  בפה  כאן  להדגיש  לנו ויש  אין  ובוודאי  שבוודאי  מלא,  בפה  כאן  להדגיש  ויש 
שום השגה במעשי האבות עצמם, וכבר מילתי אמורה שום השגה במעשי האבות עצמם, וכבר מילתי אמורה 
כי  אבות,  במעשי  לדרוש  באים  אנו  שאין  פעמים  כי כמה  אבות,  במעשי  לדרוש  באים  אנו  שאין  פעמים  כמה 

אם ללמוד את הנצרך לנו ללמוד. אם ללמוד את הנצרך לנו ללמוד. 
היא  רעה  כמה  עד  מכאן,  המדרש  למד  באשר  היא והיינו,  רעה  כמה  עד  מכאן,  המדרש  למד  באשר  והיינו, 
רחמנא  הילדים  לחינוך  הרס  בו  שיש  הפינוק,  רחמנא מחלת  הילדים  לחינוך  הרס  בו  שיש  הפינוק,  מחלת 
שבעולם  הרשעים  שכל  המדרש  מבאר  כאשר  שבעולם ליצלן,  הרשעים  שכל  המדרש  מבאר  כאשר  ליצלן, 
וכבר  בילדותם.  אותם  שפינקו  הפינוק  מחמת  וכבר יצאו  בילדותם.  אותם  שפינקו  הפינוק  מחמת  יצאו 
היה היה הגה"צ רבי חיים ברים זצ"להגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל, מרבה להוכיח מדברי , מרבה להוכיח מדברי 
חולה  רעה  היא  הפינוק  מחלת  כמה  עד  הללו,  חולה המדרש  רעה  היא  הפינוק  מחלת  כמה  עד  הללו,  המדרש 

לילדים.לילדים.
שחרו  ואוהבו  בנו,  שונא  שבטו  "חושך  המדרש:  שחרו וז"ל  ואוהבו  בנו,  שונא  שבטו  "חושך  המדרש:  וז"ל 
לו  שאומר  אדם  שבעולם,  בנוהג  לו .  שאומר  אדם  שבעולם,  בנוהג  כד).  יג,  כד)(משלי  יג,  (משלי  מוסר מוסר 
חבירו פלוני הכה לבנך, יורד עמו עד לחייו, ומה תלמוד חבירו פלוני הכה לבנך, יורד עמו עד לחייו, ומה תלמוד 
המונע  שכל  ללמדך   – בנו'?  שונא  שבטו  'חושך  המונע לומר  שכל  ללמדך   – בנו'?  שונא  שבטו  'חושך  לומר 
שכן  ושונאהו.  רעה  לתרבות  בא  סוף  המרדות,  מן  שכן בנו  ושונאהו.  רעה  לתרבות  בא  סוף  המרדות,  מן  בנו 
אביו,  אברהם  על  געגועים  לו  שהיו  בישמעאל,  אביו, מצינו  אברהם  על  געגועים  לו  שהיו  בישמעאל,  מצינו 
ולא רידהו, ויצא לתרבות רעה ושנאהו, והוציאו מביתו ולא רידהו, ויצא לתרבות רעה ושנאהו, והוציאו מביתו 

ריקם". ריקם". 
"כיוצא בו 'ויאהב יצחק את עשיו', לפיכך יצא לתרבות "כיוצא בו 'ויאהב יצחק את עשיו', לפיכך יצא לתרבות 
רעה, על אשר לא רידהו. כמו ששנינו חמש עבירות עבר רעה, על אשר לא רידהו. כמו ששנינו חמש עבירות עבר 
עשיו הרשע באותו היום וכו'. כיוצא בו דוד, שלא ייסר עשיו הרשע באותו היום וכו'. כיוצא בו דוד, שלא ייסר 

לאבשלום בנו, ולא רידהו, יצא לתרבות רעה וכו'". לאבשלום בנו, ולא רידהו, יצא לתרבות רעה וכו'". 
והוא  אביו,  על  אהבה  הבן  מוסיף  בנו  את  המייסר  והוא "וכל  אביו,  על  אהבה  הבן  מוסיף  בנו  את  המייסר  "וכל 
בנו,  יצחק  את  ייסר  שאברהם  מוצא  אתה  וכו'.  בנו, מכבדו  יצחק  את  ייסר  שאברהם  מוצא  אתה  וכו'.  מכבדו 
'ואלה  'ואלה   יט)  יט)(כה,  (כה,  וכתיב  כו',  בדרכיו  והדריכו  תורה  וכתיב ולמדו  כו',  בדרכיו  והדריכו  תורה  ולמדו 
לאביו  דומה  שהיה  ללמדך  אברהם',  בן  יצחק  לאביו תולדות  דומה  שהיה  ללמדך  אברהם',  בן  יצחק  תולדות 

בכל דבר וכו'". בכל דבר וכו'". 
"כיוצא בו היה יצחק משחר מוסר ליעקב, שלמדו יצחק "כיוצא בו היה יצחק משחר מוסר ליעקב, שלמדו יצחק 
תורה ויסרו בבית תלמודו, שנאמר 'ויעקב איש תם וגו'', תורה ויסרו בבית תלמודו, שנאמר 'ויעקב איש תם וגו'', 
את  ייסר  אבינו  יעקב  ואף  וכו'.  אביו  שלמדו  מה  את ולמד  ייסר  אבינו  יעקב  ואף  וכו'.  אביו  שלמדו  מה  ולמד 
בניו, ורידה אותם ולמדם דרכיו, שלא היה בהם פסולת בניו, ורידה אותם ולמדם דרכיו, שלא היה בהם פסולת 

וכו'" עכ"ל המדרש עי"ש.וכו'" עכ"ל המדרש עי"ש.
[ספר "טיב הנישואין" חלק האברכים, שער הבית פרק ו', חינוך הילדים עי"ש][ספר "טיב הנישואין" חלק האברכים, שער הבית פרק ו', חינוך הילדים עי"ש]
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יראים  יהודים  של  טובה  ממשפחה  בבחור  יראים מעשה  יהודים  של  טובה  ממשפחה  בבחור  מעשה 
והלך  האמת,  מדרך  ירד  לב  כל  שלדאבון  והלך ושלימים,  האמת,  מדרך  ירד  לב  כל  שלדאבון  ושלימים, 

לרעות בשדות זרים ומפוקפקים וכו'.לרעות בשדות זרים ומפוקפקים וכו'.
בחור זה על אף שהתנהג כפורק עול גמור, וחילל שבת בחור זה על אף שהתנהג כפורק עול גמור, וחילל שבת 
רחמנא ליצלן, ועברו עליו תקופות קשות ביותר, עם כל רחמנא ליצלן, ועברו עליו תקופות קשות ביותר, עם כל 
זאת על הנהגה אחת המשיך לשמור בקפידה: בכל לילה זאת על הנהגה אחת המשיך לשמור בקפידה: בכל לילה 
שמע  שמע קריאת  קריאת  לקרוא  מאוד  הקפיד  לישון  שהלך  לקרוא לפני  מאוד  הקפיד  לישון  שהלך  לפני 

שעל המיטה,שעל המיטה, ויהי מה! ויהי מה!
קטן,  ילד  היותו  מעת  בנפשו  חדורה  היתה  זו  קטן, הנהגה  ילד  היותו  מעת  בנפשו  חדורה  היתה  זו  הנהגה 
וחינכה  תמיד,  כך  על  מקפידה  הצדקנית  אמו  וחינכה שהיתה  תמיד,  כך  על  מקפידה  הצדקנית  אמו  שהיתה 
את ביתה שדבר זה חובה וחיוב על כל בני ישראל, לפני את ביתה שדבר זה חובה וחיוב על כל בני ישראל, לפני 
המיטה! !  שעל  שמע  קריאת  המיטהלקרוא  שעל  שמע  קריאת  לקרוא  לישון  לישון שהולכים  שהולכים 
הדברים חדרו מאוד לעומק לבו, עד שאף לאחר שפרק הדברים חדרו מאוד לעומק לבו, עד שאף לאחר שפרק 
מעליו עול תורה ומצוות, עדיין נשאר בו זה הענין תמיד.מעליו עול תורה ומצוות, עדיין נשאר בו זה הענין תמיד.

ברור הדבר, שאם היתה אמו רק אומרת לקרוא קרי"ש... ברור הדבר, שאם היתה אמו רק אומרת לקרוא קרי"ש... 
היו  לא  בבירור,  בדבריה  ומאמינה  מחזיקה  היתה  היו ולא  לא  בבירור,  בדבריה  ומאמינה  מחזיקה  היתה  ולא 
הדברים חודרים כל כך ללב הילדים. אך הנער זכר מזה הדברים חודרים כל כך ללב הילדים. אך הנער זכר מזה 
משום  נפשו,  לעומק  חדרו  והדברים  רב,  זמן  אחר  משום גם  נפשו,  לעומק  חדרו  והדברים  רב,  זמן  אחר  גם 
שכך ראה בפועל אצל אביו ואמו, איך שהם עצמם קראו שכך ראה בפועל אצל אביו ואמו, איך שהם עצמם קראו 
שמים,  יראת  עם  ברצינות  המיטה  שעל  שמע  שמים, קריאת  יראת  עם  ברצינות  המיטה  שעל  שמע  קריאת 

ומכוח מעשיהם הושפע גם הוא לעשות כן.ומכוח מעשיהם הושפע גם הוא לעשות כן.
בתחילה  היה  הוא  גם  זה,  לבחור  לו  היה  ילדות  בתחילה חבר  היה  הוא  גם  זה,  לבחור  לו  היה  ילדות  חבר 
מדרך  אף הוא  ירד  לב  לדאבון  אך  שומר תורה ומצוות, אך לדאבון לב ירד אף הוא מדרך שומר תורה ומצוות, 
ממשפחה  היו  שורשיו  הוא  וגם  ליצלן,  רחמנא  ממשפחה השם  היו  שורשיו  הוא  וגם  ליצלן,  רחמנא  השם 

טובה. טובה. 
והנה אף לאחר שנטש את כל מה שקיבל מבית הוריו, והנה אף לאחר שנטש את כל מה שקיבל מבית הוריו, 
כל  מאוד  הקפיד  שעליו  הבית,  מן  אחד  מנהג  לו  כל נשאר  מאוד  הקפיד  שעליו  הבית,  מן  אחד  מנהג  לו  נשאר 
שהולך  לפני  לילה  כל  שהולך   לפני  לילה  כל  שיניים  שינייםלצחצח  לצחצח  והוא,  והוא, הימים.  הימים. 
שכשהיה  משום  באדיקות,  כך  על  שמר  הוא   – שכשהיה לישון!  משום  באדיקות,  כך  על  שמר  הוא   – לישון! 
ותמיד  מאוד,  כך  על  מקפידה  אמו  היתה  קטן  ותמיד ילד  מאוד,  כך  על  מקפידה  אמו  היתה  קטן  ילד 
השיניים  שבצחצוח  החשיבות  על  הילדים  את  השיניים מחנכת  שבצחצוח  החשיבות  על  הילדים  את  מחנכת 

בכל ערב, שבכך נשמרים השיניים היטב.בכל ערב, שבכך נשמרים השיניים היטב.
והנה לאחר כמה שנים שהתגלגלו אלו השניים בכל מיני והנה לאחר כמה שנים שהתגלגלו אלו השניים בכל מיני 
מקומות, הבחור הראשון שהקפיד לקרוא קריאת שמע מקומות, הבחור הראשון שהקפיד לקרוא קריאת שמע 
בתשובה  לשוב  לבסוף  זכה  לילה,  בכל  המיטה  בתשובה שעל  לשוב  לבסוף  זכה  לילה,  בכל  המיטה  שעל 
בעל  הוא  וכיום  בישראל,  כשר  בית  והקים  בעל שלימה,  הוא  וכיום  בישראל,  כשר  בית  והקים  שלימה, 
החבר  ואילו  וישראל.  משה  כדת  לתפארת  החבר משפחה  ואילו  וישראל.  משה  כדת  לתפארת  משפחה 
לילה,  בכל  השיניים  צחצוח  על  מאוד  שהקפיד  לילה, השני  בכל  השיניים  צחצוח  על  מאוד  שהקפיד  השני 

עדיין נשאר במצבו עד היום רחמנא ליצלן!עדיין נשאר במצבו עד היום רחמנא ליצלן!
שהרי  השכל,  מוסר  הרבה  טמון  המעשה  זה  בטיב 
ההורים של שני הבחורים שניהם בגדר יראי השם, ואף 
חשוב  מה  ברור  הרגיש  מהבחורים  אחד  כל  כן  פי  על 

יותר אצל הוריו בתוך לבם, ומה פחות חשוב...יותר אצל הוריו בתוך לבם, ומה פחות חשוב...
[ספר "טיב החינוך"][ספר "טיב החינוך"]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
באחת  בדרכו  פעם  באחת בלכתו  בדרכו  פעם  בלכתו  ירושלים,  מגדולי  אחד  ירושלים, רב  מגדולי  אחד  רב 
בר  בגיל  ילד  הצעיר  נכדו  בו  פגש  העיר,  בר מסמטאות  בגיל  ילד  הצעיר  נכדו  בו  פגש  העיר,  מסמטאות 
החזיק  ובידו  החיידר,  מן  חזרתו  בדרך  שהיה  החזיק מצוה,  ובידו  החיידר,  מן  חזרתו  בדרך  שהיה  מצוה, 
קשה,  במבחן  הצלחתו  על  וממוסגרת  מיוחדת  קשה, תעודה  במבחן  הצלחתו  על  וממוסגרת  מיוחדת  תעודה 

שהתכונן אליו שבועות וחדשים רבים. שהתכונן אליו שבועות וחדשים רבים. 
וכשפניו  בשמחה,  אליו  ניגש  הסבא  את  הנער  וכשפניו כראות  בשמחה,  אליו  ניגש  הסבא  את  הנער  כראות 
 – המיוחלת.  התעודה  את  בפניו  הציג  מאושר  – קורנות  המיוחלת.  התעודה  את  בפניו  הציג  מאושר  קורנות 
תעודה  על  נכדו  של  השמחה  גודל  את  בראותו  תעודה הסבא  על  נכדו  של  השמחה  גודל  את  בראותו  הסבא 
זו, שמח עמו מאד, ולאות על גודל הנאתו ושמחתו בו, זו, שמח עמו מאד, ולאות על גודל הנאתו ושמחתו בו, 

עמד ונשקו על ראשו! כך בצידי הרחוב... עמד ונשקו על ראשו! כך בצידי הרחוב... 
של  הקדו'  שהנשיקה  לאימו,  נכד  אותו  כך  אחר  של ואמר  הקדו'  שהנשיקה  לאימו,  נכד  אותו  כך  אחר  ואמר 
הסבא עודדה וחיזקה אותו עד מאד, והיא היתה המתנה הסבא עודדה וחיזקה אותו עד מאד, והיא היתה המתנה 

היפה ביותר שקיבל בימי חייו...היפה ביותר שקיבל בימי חייו...
[קונטרס "טיב המעשה" ח"ד עמו' לג][קונטרס "טיב המעשה" ח"ד עמו' לג]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
שני  יחדיו  חיו  עיה"ק  שבירושלים  הכנסת  מבתי  שני באחד  יחדיו  חיו  עיה"ק  שבירושלים  הכנסת  מבתי  באחד 
חברים, בעלי בתים העמלים קשות לפרנסתם כל אחד חברים, בעלי בתים העמלים קשות לפרנסתם כל אחד 

בעבודתו, הם היו ידידים קרובים רבות בשנים.בעבודתו, הם היו ידידים קרובים רבות בשנים.
היו  שניהם,  של  הילדים  כשגדלו  שנים  לאחר  היו והנה  שניהם,  של  הילדים  כשגדלו  שנים  לאחר  והנה 
בניו של אחד מהם מוצלחים ביותר, משמשים בקודש בניו של אחד מהם מוצלחים ביותר, משמשים בקודש 
החבר  של  בניו  ואילו  מדין.  על  ויושבי  תורה  החבר כמרביצי  של  בניו  ואילו  מדין.  על  ויושבי  תורה  כמרביצי 

השני היו יהודים פשוטים בעלי בתים וסוחרים.השני היו יהודים פשוטים בעלי בתים וסוחרים.

"ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, "ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, 
ויעקב איש תם ישב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו כי ויעקב איש תם ישב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו כי 

ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב"ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב" (כה, כז-כח) (כה, כז-כח)

בל תשקצובל תשקצו
הבר  לכבוד  שאורגן  חברים  ממסיבת  הביתה  חזר  בכורי  הבר בני  לכבוד  שאורגן  חברים  ממסיבת  הביתה  חזר  בכורי  בני 

מצוה שלו עם חברי כיתתו שמח ומאושר.מצוה שלו עם חברי כיתתו שמח ומאושר.
ואיך  התנהל  כיצד  ופרט  פרט  כל  על  התעניינתי  דואגת,  ואיך כאם  התנהל  כיצד  ופרט  פרט  כל  על  התעניינתי  דואגת,  כאם 
המדורה  של  לסיפור  שהגיע  עד  ב''ה  מושלם  היה  הכל  המדורה היה,  של  לסיפור  שהגיע  עד  ב''ה  מושלם  היה  הכל  היה, 
בשביל  קטנה  מדורה  הכינו  כי  סיפר  הוא  האדמה,  תפוחי  בשביל עם  קטנה  מדורה  הכינו  כי  סיפר  הוא  האדמה,  תפוחי  עם 
כסף,  בנייר  עטופים  אדמה  תפוחי  במדורה  ושמו  כסף, האוירה  בנייר  עטופים  אדמה  תפוחי  במדורה  ושמו  האוירה 

כשהוציאו את התפוחי אדמה סיפר: כשהוציאו את התפוחי אדמה סיפר: 
והוא  שטות  רוח  החברים  באחד  נכנסה  אבל  למה  יודע  והוא "לא  שטות  רוח  החברים  באחד  נכנסה  אבל  למה  יודע  "לא 
רמס ברגלו את כל התפוחי אדמה ששמנו בצד כדי שיתקררו. רמס ברגלו את כל התפוחי אדמה ששמנו בצד כדי שיתקררו. 
התנהג  פשוט  הוא  היום  אבל  נורמאלי  בחור  כלל  בדרך  התנהג הוא  פשוט  הוא  היום  אבל  נורמאלי  בחור  כלל  בדרך  הוא 

בצורה מרגיזה..."בצורה מרגיזה..."
אותם  לקח  כי  השיב  אדמה,  התפוחי  את  הביא  מי  אותם לשאלתי  לקח  כי  השיב  אדמה,  התפוחי  את  הביא  מי  לשאלתי 

מהבית. מהבית. 
לשמע תשובתו נבהלתי מאוד כיוון שהתפוחי אדמה שהיו לי לשמע תשובתו נבהלתי מאוד כיוון שהתפוחי אדמה שהיו לי 
בבית היו כולם נגועים עם תולעים ולא הספקתי לזרוק אותם בבית היו כולם נגועים עם תולעים ולא הספקתי לזרוק אותם 
מהתפוחי  אכל  אם  הולם  בלב  שאלתיו  תיכף  שבת.  מהתפוחי אחרי  אכל  אם  הולם  בלב  שאלתיו  תיכף  שבת.  אחרי 
אדמה, לשמחתי השיב כי הילד מחץ את כולם לגמרי ולא היה אדמה, לשמחתי השיב כי הילד מחץ את כולם לגמרי ולא היה 

אפילו אחד שנשאר לפליטה.אפילו אחד שנשאר לפליטה.
אותם  שליוותה  ההשגחה  טיב  את  לבני  והסברתי  אותם נרגעתי  שליוותה  ההשגחה  טיב  את  לבני  והסברתי  נרגעתי 
ע"י  יודעין  בלא  החבר  עמם  שעשה  והחסד  החברים  ע"י במסיבת  יודעין  בלא  החבר  עמם  שעשה  והחסד  החברים  במסיבת 

רוח שטות לכאורה על מנת להצילם מאיסור חמור...רוח שטות לכאורה על מנת להצילם מאיסור חמור...
סלחו  וכולם  עימם  שנעשה  הנס  את  לחברים  סיפר  סלחו למחרת  וכולם  עימם  שנעשה  הנס  את  לחברים  סיפר  למחרת 

לאותו חבר ואף הודו לו...לאותו חבר ואף הודו לו...
בעל המעשה: ל.י.ס. בעל המעשה: ל.י.ס. 

מנהיג לבירהמנהיג לבירה
התארגנתי עם ידיד ירושלמי לנסוע לבקר חולים בבית חולים התארגנתי עם ידיד ירושלמי לנסוע לבקר חולים בבית חולים 
מהחבר  בקשתי  הנסיעה  לפני  יפו,  בעיר  הממוקם  מהחבר שיקומי  בקשתי  הנסיעה  לפני  יפו,  בעיר  הממוקם  שיקומי 
העובד  חברי  ליעד,  ההגעה  ודרכי  הכתובת  את  בדיוק  העובד שיברר  חברי  ליעד,  ההגעה  ודרכי  הכתובת  את  בדיוק  שיברר 
כל  ללא  ברכב  התיישב  בסדר'  ה'יהיה  ושיטת  הסמוך  כל בשיטת  ללא  ברכב  התיישב  בסדר'  ה'יהיה  ושיטת  הסמוך  בשיטת 
בוא  מודאג,  אתה  "מה  ואמר:  ההגעה,  מדרכי  מידע  של  בוא בדל  מודאג,  אתה  "מה  ואמר:  ההגעה,  מדרכי  מידע  של  בדל 

נצא לדרך ובדרך כבר נברר פרטים מדוייקים!"נצא לדרך ובדרך כבר נברר פרטים מדוייקים!"
בלית ברירה התחלתי בנסיעה, בדרך ניסיתי להתקשר לחברים בלית ברירה התחלתי בנסיעה, בדרך ניסיתי להתקשר לחברים 
אבל אפילו את שם הרחוב לא ידע חברי להגות נכון, כך שכל אבל אפילו את שם הרחוב לא ידע חברי להגות נכון, כך שכל 

הדרך היינו עסוקים בלברר את שם הרחוב המדוייק. הדרך היינו עסוקים בלברר את שם הרחוב המדוייק. 
כאשר כבר הגענו לעיר והסבירו לנו בערך את מסלול ההגעה כאשר כבר הגענו לעיר והסבירו לנו בערך את מסלול ההגעה 
במחסום  לרחוב  הפונה  האחרונה  בצומת  נתקלנו  במחסום למקום  לרחוב  הפונה  האחרונה  בצומת  נתקלנו  למקום 
בפניה  כי  חשבון  עשיתי  לרחוב,  הגישה  את  שחסם  בפניה משטרתי  כי  חשבון  עשיתי  לרחוב,  הגישה  את  שחסם  משטרתי 
הבאה אפנה ואשוב לכיוון מרחוב אחר, אך לרוע מזלינו ארבעה הבאה אפנה ואשוב לכיוון מרחוב אחר, אך לרוע מזלינו ארבעה 
צמתים זה אחר זה היו חסומים לתנועה, בפנייה החמישית כבר צמתים זה אחר זה היו חסומים לתנועה, בפנייה החמישית כבר 
איבדתי את הכיוון ולא ידעתי איך לשוב לרחוב לפי ההוראות.איבדתי את הכיוון ולא ידעתי איך לשוב לרחוב לפי ההוראות.

ליד הצומת ראיתי נהג מונית עומד בצד, פתחתי חלון ושאלתי ליד הצומת ראיתי נהג מונית עומד בצד, פתחתי חלון ושאלתי 
אותו כיצד מגיעים לכתובת, הנהג התנצל בחן והשיב כי בכלל אותו כיצד מגיעים לכתובת, הנהג התנצל בחן והשיב כי בכלל 
אינו מקומי ורק סיים עכשיו נסיעה בין עירונית, אבל הוא היה אינו מקומי ורק סיים עכשיו נסיעה בין עירונית, אבל הוא היה 
 . .G.P.SG.P.S ה  את  אשאל  בשבילך  הרב  כבוד  וואלה  ואמר:  ה נחמד  את  אשאל  בשבילך  הרב  כבוד  וואלה  ואמר:  נחמד 
ולפתע  לתשובה  ממתינים  עודנו  הזה."   לרחוב  מגיעים  ולפתע איך  לתשובה  ממתינים  עודנו  הזה."   לרחוב  מגיעים  איך 
קיבל  שהרגע  בהתרגשות  ואמר  גדולה  בפליאה  הנהג  קיבל קפץ  שהרגע  בהתרגשות  ואמר  גדולה  בפליאה  הנהג  קפץ 
קריאה בדיוק לאותו רחוב לאסוף נוסע חזרה לעירו והוא אפילו קריאה בדיוק לאותו רחוב לאסוף נוסע חזרה לעירו והוא אפילו 

לא מהעיר הזו.לא מהעיר הזו.
עודו אחוז התרגשות אמר: "סעו אחרי!!!"עודו אחוז התרגשות אמר: "סעו אחרי!!!"

את  כשחנינו  ליעד.  הגיענו  עד  הרחובות  בסבך  אחריו  את נסענו  כשחנינו  ליעד.  הגיענו  עד  הרחובות  בסבך  אחריו  נסענו 
הרכב הודיתי לו ואמרתי לו: "נו, מה אתה אומר?!"הרכב הודיתי לו ואמרתי לו: "נו, מה אתה אומר?!"

השיב בהתרגשות תוך שהוא שולף כיפה לבנה קטנה מכיסו: השיב בהתרגשות תוך שהוא שולף כיפה לבנה קטנה מכיסו: 
"וואלה כבוד הרב, יש בורא לעולם!!!""וואלה כבוד הרב, יש בורא לעולם!!!"

בעל המעשה: ש.פ. בעל המעשה: ש.פ. 

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג



בהזדמנות אחת שאל האיש את חבירו, אמור נא לי כיצד בהזדמנות אחת שאל האיש את חבירו, אמור נא לי כיצד 
זה הצליחו בניך כל כך, שכולם רבנים ראשי ישיבות? הרי זה הצליחו בניך כל כך, שכולם רבנים ראשי ישיבות? הרי 
שנינו גדלנו באותו מקום ובאותו מעמד, מה סוד הצלחתם שנינו גדלנו באותו מקום ובאותו מעמד, מה סוד הצלחתם 

של ילדיך?של ילדיך?
שמים?  חשבונות  אנו  יודעים  מה  וכי  ואמר,  האיש  שמים? ענה  חשבונות  אנו  יודעים  מה  וכי  ואמר,  האיש  ענה 
מכיר אתה אותי היטב, יהודי פשוט ביותר הנני. אולם זאת מכיר אתה אותי היטב, יהודי פשוט ביותר הנני. אולם זאת 
נהגתי בעצמי תמיד, להאריך מאוד בתפילות ובקשות על נהגתי בעצמי תמיד, להאריך מאוד בתפילות ובקשות על 
הילדים. מטעם זה רכשתי מקום פינתי בבית המדרש, כדי הילדים. מטעם זה רכשתי מקום פינתי בבית המדרש, כדי 
עשרה.  שמונה  תפילת  באריכות  תמיד  להתפלל  עשרה. שאוכל  שמונה  תפילת  באריכות  תמיד  להתפלל  שאוכל 
שלוש פעמים ביום מאריך אני הרבה בתפילות ובדמעות שלוש פעמים ביום מאריך אני הרבה בתפילות ובדמעות 

להצלחת הילדים בכל דרכיהם. להצלחת הילדים בכל דרכיהם. 
להצלחת  בפיה  תפילתה  שגורה  תמיד  זוגתי,  גם  כן  להצלחת כמו  בפיה  תפילתה  שגורה  תמיד  זוגתי,  גם  כן  כמו 
בעת  נכונה.  מידה  ובכל  שמים,  וביראת  בתורה  בעת הילדים  נכונה.  מידה  ובכל  שמים,  וביראת  בתורה  הילדים 
הדלקת הנרות מדי שבת בשבתו, עומדת היא שעה ארוכה הדלקת הנרות מדי שבת בשבתו, עומדת היא שעה ארוכה 
מאזין  תפילה  שומע  מלך  ובודאי  כמים,  דמעות  מאזין ושופכת  תפילה  שומע  מלך  ובודאי  כמים,  דמעות  ושופכת 

לקול תפילות אבות ואמהות על בנים!לקול תפילות אבות ואמהות על בנים!
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 130713-2130713-2]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
לימוד  בטיבם  שיש  לפתחי,  שהתגלגלו  מעשיות  לימוד שלשה  בטיבם  שיש  לפתחי,  שהתגלגלו  מעשיות  שלשה 

גדול כיצד לקרב לב הבחורים צעירי הצאן לתורה.גדול כיצד לקרב לב הבחורים צעירי הצאן לתורה.
א)א) ילד ממשפחת טובים באחד מערי  ילד ממשפחת טובים באחד מערי הנגבהנגב, נשלח ללמוד , נשלח ללמוד 
בתלמוד תורה חשוב בתלמוד תורה חשוב בבני ברקבבני ברק, עם פנימייה מסודרת, והיה , עם פנימייה מסודרת, והיה 
ממורמר מאוד על כך, בהיותו רחוק מן הבית והמשפחה. ממורמר מאוד על כך, בהיותו רחוק מן הבית והמשפחה. 

וברוב  המבחן  את  הילד  נטל  בכיתה,  מבחן  כשנערך  וברוב פעם  המבחן  את  הילד  נטל  בכיתה,  מבחן  כשנערך  פעם 
כך  וניגש  כך ,  וניגש  כלום!",  יודע  כלום!""אינני  יודע  "אינני  תיכף:  עליו  כתב  תיכף: מרירותו  עליו  כתב  מרירותו 

ראשון למלמד והגיש את המבחן... ראשון למלמד והגיש את המבחן... 
בטוח היה הילד שהמלמד יכעס עליו, ואולי אף יזרוק אותו בטוח היה הילד שהמלמד יכעס עליו, ואולי אף יזרוק אותו 
ונשקו  אליו,  שיגש  הרבי  לו  קרא  להפתעתו  אך  ונשקו החוצה...  אליו,  שיגש  הרבי  לו  קרא  להפתעתו  אך  החוצה... 
לילד  ואמר  ויוקרתי,  טעים  ממתק  בידו  תחב  ראשו,  לילד על  ואמר  ויוקרתי,  טעים  ממתק  בידו  תחב  ראשו,  על 
ההמום: בטוח אני שבמבחן הבא תדע בודאי לענות לפחות ההמום: בטוח אני שבמבחן הבא תדע בודאי לענות לפחות 

על שאלה אחת! שהרי אני מתפלל כל יום להצלחתך! על שאלה אחת! שהרי אני מתפלל כל יום להצלחתך! 
התנהגות זו של המלמד גרמה לכך, שבסופו של דבר גדל התנהגות זו של המלמד גרמה לכך, שבסופו של דבר גדל 
ישיבה  ראש  הוא  שכיום  עד  רברבא!  לאילנא  וצמח  ישיבה הילד  ראש  הוא  שכיום  עד  רברבא!  לאילנא  וצמח  הילד 

גדול בישיבה חשובה. גדול בישיבה חשובה. 
ללמדך כיצד ואיך להתנהג עם ילד ממורמר. ללמדך כיצד ואיך להתנהג עם ילד ממורמר. 

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
היתה  התנהגותו  בישיבה,  מאוד  השתולל  צעיר  בחור  היתה   התנהגותו  בישיבה,  מאוד  השתולל  צעיר  בחור  ב)ב) 
הועילו  שלא  התראות  כמה  ולאחר  ביקורת,  לכל  הועילו מתחת  שלא  התראות  כמה  ולאחר  ביקורת,  לכל  מתחת 

כלום, נאלץ צוות הישיבה לזרוק את הבחור מן הישיבה!כלום, נאלץ צוות הישיבה לזרוק את הבחור מן הישיבה!
ניגש אפוא ראש הישיבה אל הבחור, ואמר: האמת, שלפי ניגש אפוא ראש הישיבה אל הבחור, ואמר: האמת, שלפי 
לאלתר  אותך  לזרוק  ועומד  אני  מוכרח  הצוות  לאלתר החלטת  אותך  לזרוק  ועומד  אני  מוכרח  הצוות  החלטת 
ותבין  בך,  תפגע  זו  מכה  בודאי  אז  והנה   – ותבין מהישיבה!  בך,  תפגע  זו  מכה  בודאי  אז  והנה   – מהישיבה! 
אחרת  לישיבה  תיכנס  ואז  להשתנות,  אתה  אחרת שמוכרח  לישיבה  תיכנס  ואז  להשתנות,  אתה  שמוכרח 
לתלמיד  שתיעשה  עד  גדולה  בהתמדה  ללמוד  לתלמיד ותתחיל  שתיעשה  עד  גדולה  בהתמדה  ללמוד  ותתחיל 

חכם חשוב!...חכם חשוב!...
וכי היכן היושר שבדבר? הנה אנו סבלנו ממך כאן בישיבה וכי היכן היושר שבדבר? הנה אנו סבלנו ממך כאן בישיבה 
ההיא  והישיבה  מרורות...  כאן  אכלנו  ימים,  שנתיים  ההיא זה  והישיבה  מרורות...  כאן  אכלנו  ימים,  שנתיים  זה 
בתורה  גדול  מתמיד  בחור  ותרוויח  הפירות,  את  בתורה תאכל  גדול  מתמיד  בחור  ותרוויח  הפירות,  את  תאכל 

וביראת שמים?!וביראת שמים?!

מן  עידן  זה  אותך  זרקו  שכבר  כמי  בינינו  נחשוב  נא  הבה 
בידיים  עצמך  את  לקחת  מעתה  כבר  ותתחיל  הישיבה... 
כאן ועכשיו, וללמוד בהתמדה גדולה! ובכך נמצא שאנחנו 
מן  גם  נהנה  התהליך,  כל  את  עמך  שעברנו  זו  בישיבה 
הפירות היפים... ואף אתה תמנע מעצמך וממשפחתך את 

כל הצער ועגמת הנפש הכרוכים בכך!כל הצער ועגמת הנפש הכרוכים בכך!
דרכו  את  שינה  אכן  והוא  התלמיד,  ללב  נכנסו  הדברים 
ביותר  הטובים  הבחורים  מן  ונעשה  לקצה,  מקצה 

שבישיבה!שבישיבה!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

זצוק"ל  קלויזנבורג  מצאנז  חיים  שפע  בעל  הגה"ק  ג)ג) 
התבטא פעם, לפני המלחמה הייתי זורק בחור מן הישיבה התבטא פעם, לפני המלחמה הייתי זורק בחור מן הישיבה 
אחרת.  ישיבה  לו  ימצא  שתיכף  ידעתי  כי  בקלות,  אחרת. יותר  ישיבה  לו  ימצא  שתיכף  ידעתי  כי  בקלות,  יותר 
בשום  החוצה  בחור  זורק  ואינני  העתים,  נשתנו  כיום  בשום אך  החוצה  בחור  זורק  ואינני  העתים,  נשתנו  כיום  אך 
בישיבה  ללמוד  הבחור  שילך  בדבר  לי  ערב  מי  כי  בישיבה אופן!  ללמוד  הבחור  שילך  בדבר  לי  ערב  מי  כי  אופן! 
אחרת? שמא יחל להסתובב ברחובות, ובכל מיני מקומות אחרת? שמא יחל להסתובב ברחובות, ובכל מיני מקומות 
מקולקלים ומפוקפקים?... – בימינו אין עצה בדבר, כי אם מקולקלים ומפוקפקים?... – בימינו אין עצה בדבר, כי אם 

על ידי קירוב ואהבה, וחינוך בדרך הטובה והישרה.על ידי קירוב ואהבה, וחינוך בדרך הטובה והישרה.
[מתוך שיחת חינוך בפני צוות מחנכים][מתוך שיחת חינוך בפני צוות מחנכים]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
ולקבל...  לקבל  מקטנותם  הילדים  מתרגלים  ולקבל... בזמנינו  לקבל  מקטנותם  הילדים  מתרגלים  בזמנינו 
עם  באים  הבית,  מן  יוצא  שהאבא  לפני  ולקחת...  עם לקחת  באים  הבית,  מן  יוצא  שהאבא  לפני  ולקחת...  לקחת 
מבוקשם בפיהם, אבא תקנה לי... תביא לי... ומשאך נכנס מבוקשם בפיהם, אבא תקנה לי... תביא לי... ומשאך נכנס 

לביתו, אבא מה הבאת לי, מה קנית לי...לביתו, אבא מה הבאת לי, מה קנית לי...
מאמר נוקב ויורד אמרה מאמר נוקב ויורד אמרה אמי מורתי ע"האמי מורתי ע"ה, שהיתה פיקחת , שהיתה פיקחת 
בדורנו,  הילדים  עם  ההתנהגות  דרכי  וכשראתה  בדורנו, מאד,  הילדים  עם  ההתנהגות  דרכי  וכשראתה  מאד, 
אמרה שלפי מה שהיא רואה בעיניה כיצד ההורים עובדים אמרה שלפי מה שהיא רואה בעיניה כיצד ההורים עובדים 
ולא  בתך"...  ואת  בנך  את  "כבד  הרי:  זהו  הילדים,  ולא בשביל  בתך"...  ואת  בנך  את  "כבד  הרי:  זהו  הילדים,  בשביל 

את אביך ואת אמך...את אביך ואת אמך...

לילד,  להעניק  ומתי  ומה  כיצד  וחכמה  שכל  הרבה  לילד, צריך  להעניק  ומתי  ומה  כיצד  וחכמה  שכל  הרבה  צריך 
לדרכי  הילד  שיתרגל  חריגה,  נתינה  על  סיבה  לדרכי ולהמציא  הילד  שיתרגל  חריגה,  נתינה  על  סיבה  ולהמציא 
כל  אפשר  ואי  לקבל,  בשביל  'לתת'  גם  שצריך  כל המוסר,  אפשר  ואי  לקבל,  בשביל  'לתת'  גם  שצריך  המוסר, 

היום תמיד רק לקבל. היום תמיד רק לקבל. 
[מתוך שיחת קודש לחתנים ביסוד החינוך ובנין הבית][מתוך שיחת קודש לחתנים ביסוד החינוך ובנין הבית]
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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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