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ונהי בעינינו כחגביםונהי בעינינו כחגבים
וכן היינו בעיניהםוכן היינו בעיניהם

כשר  יהודי  עם  לדבר  לי  יצא  ימים  כמה  כשר לפני  יהודי  עם  לדבר  לי  יצא  ימים  כמה  לפני 
שמשתדל מאוד לעשות רצון קונו, ולצורך פרנסתו שמשתדל מאוד לעשות רצון קונו, ולצורך פרנסתו 
שאמצא  בטוח  הייתי  ביום,  שעות  כמה  עובד  שאמצא הוא  בטוח  הייתי  ביום,  שעות  כמה  עובד  הוא 
ברוב  בתורה  עוסק  הוא  שהרי  בחלקו,  שמח  ברוב אותו  בתורה  עוסק  הוא  שהרי  בחלקו,  שמח  אותו 
שעותיו, וגם בשעות שעוסק לפרנסתו, הכל נעשה שעותיו, וגם בשעות שעוסק לפרנסתו, הכל נעשה 
הרבה  להפתעתי  והנה  וההלכה,  התורה  הרבה בדרך  להפתעתי  והנה  וההלכה,  התורה  בדרך 
כ"כ  הוא  מדוע  לשאלתי  מירמור,  מלא  האיש  כ"כ היה  הוא  מדוע  לשאלתי  מירמור,  מלא  האיש  היה 
מתוסכל, השיב לי שזה כבר מקום עבודתו הרביעי! מתוסכל, השיב לי שזה כבר מקום עבודתו הרביעי! 
ואת  אותו  מעריכים  שלא  מרגיש  הוא  מקום  ואת ובכל  אותו  מעריכים  שלא  מרגיש  הוא  מקום  ובכל 
עבודתו, יש לו כשרון מיוחד והוא עושה את עבודתו עבודתו, יש לו כשרון מיוחד והוא עושה את עבודתו 
מקום  של  שמו  את  לקדם  עוזר  ואפילו  מקום בנאמנות  של  שמו  את  לקדם  עוזר  ואפילו  בנאמנות 
העבודה יותר ממה שמצופה ממנו, אך למרות הכל העבודה יותר ממה שמצופה ממנו, אך למרות הכל 

לא מעריכים אותו, וזה ממש מתסכל אותו.לא מעריכים אותו, וזה ממש מתסכל אותו.
חטאם  היה  מה  הסביר  זצוק"ל  מקוצק  חטאם הרבי  היה  מה  הסביר  זצוק"ל  מקוצק  הרבי 
מה  את  באמת  סיפרו  הם  והלא  המרגלים,  מה של  את  באמת  סיפרו  הם  והלא  המרגלים,  של 
בכך  היה  שלהם  שהחטא  אלא  והרגישו,  בכך שראו  היה  שלהם  שהחטא  אלא  והרגישו,  שראו 
ויירשו  יעלו  שהם  ד'  בהבטחת  האמינו  ויירשו שלא  יעלו  שהם  ד'  בהבטחת  האמינו  שלא 
'ונהי  הפסוק  את  הרה"ק  הסביר  וכך  הארץ,  'ונהי את  הפסוק  את  הרה"ק  הסביר  וכך  הארץ,  את 
בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם' כי כמו שהאדם בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם' כי כמו שהאדם 
מסתכל על עצמו כך אחרים מסתכלים עליו, ואם מסתכל על עצמו כך אחרים מסתכלים עליו, ואם 
בהבטחת  ובתמים  באמת  מאמינים  המרגלים  בהבטחת היו  ובתמים  באמת  מאמינים  המרגלים  היו 
גם  ואז  כחגבים,  עצמם  בעיני  היו  לא  הם  גם הבורא,  ואז  כחגבים,  עצמם  בעיני  היו  לא  הם  הבורא, 

בעיני הכנעניים לא היו כחגבים.בעיני הכנעניים לא היו כחגבים.
דבר זה הוא חיזוק גדול לכל אחד מנער ועד זקן, דבר זה הוא חיזוק גדול לכל אחד מנער ועד זקן, 
בין  אותי'?  מעריכים  לא  'למה  עצמו  את  בין ששואל  אותי'?  מעריכים  לא  'למה  עצמו  את  ששואל 
להצליח  ומתאמץ  כך  כל  שמשתדל  נער  זה  להצליח אם  ומתאמץ  כך  כל  שמשתדל  נער  זה  אם 
את  שמשקיע  משפחה  ראש  זה  אם  ובין  את בלימוד,  שמשקיע  משפחה  ראש  זה  אם  ובין  בלימוד, 
מרגישים  הם  מה  ומשום  במשפחתו,  כוחו  מרגישים כל  הם  מה  ומשום  במשפחתו,  כוחו  כל 
התשובה,  זו  כראוי,  מוערכת  אינה  התשובה, שהשקעתם  זו  כראוי,  מוערכת  אינה  שהשקעתם 
רוצה  אתה  איך  אז  עצמך  את  מעריך  לא  רוצה אתה  אתה  איך  אז  עצמך  את  מעריך  לא  אתה 
אתה  עצמך  בעיני  אם  אותך?!  יעריכו  אתה שאחרים  עצמך  בעיני  אם  אותך?!  יעריכו  שאחרים 
אחרים,  בעיני  גם  תהיה  שכך  בטוח  תהיה  אחרים, חגב,  בעיני  גם  תהיה  שכך  בטוח  תהיה  חגב, 
דבר  לבי  'רחש  הפסוק  את  צדיקים  הסבירו  דבר וכך  לבי  'רחש  הפסוק  את  צדיקים  הסבירו  וכך 
טוב אומר אני מעשי למלך', שכאשר חפץ האדם טוב אומר אני מעשי למלך', שכאשר חפץ האדם 
'מעשי  לעצמו  ישנן  טוב,  מעשה  איזה  'מעשי לעשות  לעצמו  ישנן  טוב,  מעשה  איזה  לעשות 
וכשאתה  קוני!  רצון  לעשות  הולך  אני  וכשאתה למלך',  קוני!  רצון  לעשות  הולך  אני  למלך', 
אחרים  שגם  לראות  ִתָּוַכח  בעצמך,  אחרים תאמין  שגם  לראות  ִתָּוַכח  בעצמך,  תאמין 

מאמינים בך.מאמינים בך.
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ם: (טו, לט) (טו, לט)  י‰∆ ים ַ‡ֲחר≈ ƒם ז…נ ∆ּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ם ֲ‡ יכ∆ ינ≈ י ע≈ ַ‡ֲחר≈ ם ו¿ כ∆ ַבב¿ י ל¿ רּו ַ‡ֲחר≈ ֻ̇ ָ̇ ל…‡  ם: ו¿ י‰∆ ים ַ‡ֲחר≈ ƒם ז…נ ∆ּ̇ ר ַ‡ ∆ ׁ̆ ם ֲ‡ יכ∆ ינ≈ י ע≈ ַ‡ֲחר≈ ם ו¿ כ∆ ַבב¿ י ל¿ רּו ַ‡ֲחר≈ ֻ̇ ָ̇ ל…‡  ו¿
הנה מעשה שטן הצליח להטעות את ההמונים בענין שמירת עיניים שאין הנה מעשה שטן הצליח להטעות את ההמונים בענין שמירת עיניים שאין 
הרבים  את  מכשיל  מכך  וכתוצאה  גרידא,  דחסידותא  מילתא  אם  כי  הרבים זה  את  מכשיל  מכך  וכתוצאה  גרידא,  דחסידותא  מילתא  אם  כי  זה 
בראש  כן  ועל  זה,  טעות  מכח  חלליו  ונתרבו  ביותר,  חמורים  בראש באיסורים  כן  ועל  זה,  טעות  מכח  חלליו  ונתרבו  ביותר,  חמורים  באיסורים 
לאו  אלא  זה,  הוא  חסידות  מעשה  לא  כי  לדעת  עלינו  מוטל  לאו ובראשונה  אלא  זה,  הוא  חסידות  מעשה  לא  כי  לדעת  עלינו  מוטל  ובראשונה 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  'ולא  הנזכר  הכתוב  וכמאמר  ממש,  ואחרי דאורייתא  לבבכם  אחרי  תתורו  'ולא  הנזכר  הכתוב  וכמאמר  ממש,  דאורייתא 
עיניכם', ופירשו חז"ל עיניכם', ופירשו חז"ל (ברכות יב:) (ברכות יב:) 'אחרי לבבכם' - זו מינות וכו', 'אחרי עיניכם' 'אחרי לבבכם' - זו מינות וכו', 'אחרי עיניכם' 
– זה הרהור עבירה. או כמו שדרשוהו בספרי– זה הרהור עבירה. או כמו שדרשוהו בספרי (פר' שלח, ט): (פר' שלח, ט): 'ואחרי עיניכם' - זו  'ואחרי עיניכם' - זו 
מביאו  אשר  הרהור  לידי  האדם  בא  אסורה  ראיה  בכח  כי  הך  והיינו  מביאו זנות.  אשר  הרהור  לידי  האדם  בא  אסורה  ראיה  בכח  כי  הך  והיינו  זנות. 
חומד  ולב  רואה  עין  חומד   ולב  רואה  עין  ה"ה)  פ"א  ה"ה)(ברכות  פ"א  (ברכות  בירושלמי  וכדאיתא  ר"ל,  מעשה  בירושלמי לידי  וכדאיתא  ר"ל,  מעשה  לידי 

וכלי מעשה גומרים. וכלי מעשה גומרים. 
במזימה זו יוצא היצר הרשע מגדרו, כי עזות יתירה ניכרת כאן מזה הכסיל, במזימה זו יוצא היצר הרשע מגדרו, כי עזות יתירה ניכרת כאן מזה הכסיל, 
בספרים  רבות  שמובא  וכמו  ה'שקר'  הוא  היצר  של  כוחו  כל  כי  אמת  בספרים הן  רבות  שמובא  וכמו  ה'שקר'  הוא  היצר  של  כוחו  כל  כי  אמת  הן 
אין  אך  למצוה,  ועבירה  לעבירה  מצוה  להפוך  הוא  כוחו  כל  כי  אין הקדושים,  אך  למצוה,  ועבירה  לעבירה  מצוה  להפוך  הוא  כוחו  כל  כי  הקדושים, 
הוא יכול לומר על דבר המפורש בתורה כי אין זה נחשב לעוון כלל, אלא הוא יכול לומר על דבר המפורש בתורה כי אין זה נחשב לעוון כלל, אלא 
מנסה הוא לערב גוונים שונים בכל נסיון, ובכך לפתות את האדם כי במקרה מנסה הוא לערב גוונים שונים בכל נסיון, ובכך לפתות את האדם כי במקרה 
המדובר אין הדבר בגדר עוון ח"ו. שונים פני הדברים בעוון זה, כאן מגדיל המדובר אין הדבר בגדר עוון ח"ו. שונים פני הדברים בעוון זה, כאן מגדיל 
שנו  גרידא  דחסידותא  ומילתא  כלל,  עוון  כאן  אין  כי  לומר  בפיתוייו  שנו הוא  גרידא  דחסידותא  ומילתא  כלל,  עוון  כאן  אין  כי  לומר  בפיתוייו  הוא 
כאן, ואכן צלחה מזימתו ורבים דשים באיסור חמור זה בעקבם, ומן הראוי כאן, ואכן צלחה מזימתו ורבים דשים באיסור חמור זה בעקבם, ומן הראוי 

להבין מה הביאו לידי כך להעמיד את ההמונים בשקר יסודם. להבין מה הביאו לידי כך להעמיד את ההמונים בשקר יסודם. 
התשובה לכך הוא, כי זה ה'ערום' יודע הוא בטיבו של עולם, יודע הוא כי התשובה לכך הוא, כי זה ה'ערום' יודע הוא בטיבו של עולם, יודע הוא כי 
כל מהותו של האדם תלוי בענין הראיה, ובאם יוכל לו להאדם בזה העוון כל מהותו של האדם תלוי בענין הראיה, ובאם יוכל לו להאדם בזה העוון 
אחר  ימשך  אשר  זה  כי  הוא  יודע  הימים,  כל  עליו  לעמוד  יצטרך  לא  אחר שוב  ימשך  אשר  זה  כי  הוא  יודע  הימים,  כל  עליו  לעמוד  יצטרך  לא  שוב 
עיניו יהיה נתון בחיקו ושוב לא יצטרך לעמול כדי להטותו מכל שאר מצוות עיניו יהיה נתון בחיקו ושוב לא יצטרך לעמול כדי להטותו מכל שאר מצוות 
התורה, דבר זה רואים אנו בחוש, כי כשהאדם נמשך אחרהתורה, דבר זה רואים אנו בחוש, כי כשהאדם נמשך אחר ראות עיניו נאבד ראות עיניו נאבד 
ממנו כל רגשות הקדושה, ונהפך ממש לאיש אחר, ואף אם זוכה ומקיים ממנו כל רגשות הקדושה, ונהפך ממש לאיש אחר, ואף אם זוכה ומקיים 

המצוות הרי זה כמצוות אנשים מלומדה ללא שום חיות דקדושה. המצוות הרי זה כמצוות אנשים מלומדה ללא שום חיות דקדושה. 
העולם,  בריאת  בעת  הראשונים  ממעשיו  כבר  אנו  למדים  זה  העולם, דבר  בריאת  בעת  הראשונים  ממעשיו  כבר  אנו  למדים  זה  דבר 
כשהתלבש בהנחש הקדמוני והופיע לפני חוה בכדי לפתותה לטעום מעץ כשהתלבש בהנחש הקדמוני והופיע לפני חוה בכדי לפתותה לטעום מעץ 
הדעת, גם אז השתמש בכוח הראות, כמו שנאמר הדעת, גם אז השתמש בכוח הראות, כמו שנאמר (בראשית ג, ו) (בראשית ג, ו) 'ותרא האשה' 'ותרא האשה' 
וגו' 'וכי תאוה הוא לעיניים' וגו', כבר מאז ידע אותו רשע זה הסוד, כי כח וגו' 'וכי תאוה הוא לעיניים' וגו', כבר מאז ידע אותו רשע זה הסוד, כי כח 
הראות היא אשר תשנה את כל המהות, ואכן כאשר זמם כך עלתה לו, כי הראות היא אשר תשנה את כל המהות, ואכן כאשר זמם כך עלתה לו, כי 
עד אותה שעה היה האדם יושב בגן עדן ולא היה חסר דבר, והיה ביכולתו עד אותה שעה היה האדם יושב בגן עדן ולא היה חסר דבר, והיה ביכולתו 
לנסיונות  סיבה  שום  היה  ולא  היממה,  שעות  בכל  לבוראו  מסור  לנסיונות להיות  סיבה  שום  היה  ולא  היממה,  שעות  בכל  לבוראו  מסור  להיות 
וקשיים המעכבים את האדם מעבודת בוראו, מצב זה היה כחיצים בעיני וקשיים המעכבים את האדם מעבודת בוראו, מצב זה היה כחיצים בעיני 
השטן, ולא היה בידו לעשות מאומה כי אם להשתמש בכח הראות ולעורר השטן, ולא היה בידו לעשות מאומה כי אם להשתמש בכח הראות ולעורר 
החשק להרע ר"ל, ואז כשעלה הדבר בידו ונכשל האדם בחטאו, אז נתערב החשק להרע ר"ל, ואז כשעלה הדבר בידו ונכשל האדם בחטאו, אז נתערב 
הרע בהטוב ונתגרש האדם ממקומו בגן עדן, ומאז ועד היום מצוי האדם הרע בהטוב ונתגרש האדם ממקומו בגן עדן, ומאז ועד היום מצוי האדם 
במלחמה תמידית עם היצר, לברר הטוב מהרע. הרי לנו כי רק מכח פגם במלחמה תמידית עם היצר, לברר הטוב מהרע. הרי לנו כי רק מכח פגם 
הראות ניתן לו הכח לשלוט על האדם ולהעמיד בפניו מכשולים, ובאותו הראות ניתן לו הכח לשלוט על האדם ולהעמיד בפניו מכשולים, ובאותו 

אחד  כל  על  להמשיכה  שואף  בה  הכללית,  שליטתו  שהמשיך  אחד אמצעי  כל  על  להמשיכה  שואף  בה  הכללית,  שליטתו  שהמשיך  אמצעי 
בפרטות, בידעו כי בכח הראות ילכד האדם ברשתו, ושוב לא יצטרך לעמול בפרטות, בידעו כי בכח הראות ילכד האדם ברשתו, ושוב לא יצטרך לעמול 

קשות כל אימת כשיזדמן דבר עבירה לפניו. קשות כל אימת כשיזדמן דבר עבירה לפניו. 
צדיקי  עליו  העידו  הראיה,  בעניני  תלוי  אדם  של  מהותו  שכל  האמור,  צדיקי זה  עליו  העידו  הראיה,  בעניני  תלוי  אדם  של  מהותו  שכל  האמור,  זה 
הדבר  את  שהלבישו  בזה  לדבר  סימן  ונתנו  הקדושים,  בספריהם  הדבר אמת  את  שהלבישו  בזה  לדבר  סימן  ונתנו  הקדושים,  בספריהם  אמת 
וקללה',  ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  'ראה  וקללה',   ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  'ראה  כו)  יא  כו)(דברים  יא  (דברים  הכתוב  הכתוב במאמר  במאמר 
שב'ראה' – היינו בראיה – יש 'ברכה וקללה'. כי כשהאדם מפקיר את עיניו שב'ראה' – היינו בראיה – יש 'ברכה וקללה'. כי כשהאדם מפקיר את עיניו 
קללה  לך  אין  והרי  ר"ל,  אחרא  הסטרא  לפני  ישותו  כל  את  נותן  הוא  קללה הרי  לך  אין  והרי  ר"ל,  אחרא  הסטרא  לפני  ישותו  כל  את  נותן  הוא  הרי 
יתירה מזה, אך כאשר עוצם את עיניו מראות ברע הרי הוא ברשות עצמו, יתירה מזה, אך כאשר עוצם את עיניו מראות ברע הרי הוא ברשות עצמו, 
ורגשות הקדושה מוליכין אותו לחפצי הנשמה אלו התורה ומצוותיה שהם ורגשות הקדושה מוליכין אותו לחפצי הנשמה אלו התורה ומצוותיה שהם 

בכלל הברכה. בכלל הברכה. 
הכתוב  במאמר  הכתוב   במאמר  הבעש"ט),  בשם  נח,  פר'  חיים,  מים  הבעש"ט),(מקור  בשם  נח,  פר'  חיים,  מים  (מקור  הדבר  זה  על  רמזו  הדבר עוד  זה  על  רמזו  עוד 
'איה  לדעת  החפץ  כי  הדרך',  על  בעינים  היא  הקדשה  'איה  'איה   לדעת  החפץ  כי  הדרך',  על  בעינים  היא  הקדשה  'איה  כא)  לח,  כא)(בראשית  לח,  (בראשית 

הקדשה' ואיך יזכה להתעלות במעלותיה, יידע כי היא תלויה 'בעיניים על הקדשה' ואיך יזכה להתעלות במעלותיה, יידע כי היא תלויה 'בעיניים על 
הדרך' כי תלויה היא בשמירת עיניו בקדושה כשהוא על הדרך. הדרך' כי תלויה היא בשמירת עיניו בקדושה כשהוא על הדרך. 

והא לך לשונו של הרה"ק מראדאמסק זי"עוהא לך לשונו של הרה"ק מראדאמסק זי"ע (תפארת שלמה, פר' בלק) (תפארת שלמה, פר' בלק) על מאמר  על מאמר 
הכתוב: הכתוב: (במדבר כב, ה)(במדבר כב, ה) 'וכסה את עין הארץ': ידוע כי עיקר הקדושה של האדם  'וכסה את עין הארץ': ידוע כי עיקר הקדושה של האדם 
בשמירת העינים בחינת הראות, כמו שכתוב: 'איה הקדשה היא בעינים' - בשמירת העינים בחינת הראות, כמו שכתוב: 'איה הקדשה היא בעינים' - 
הקדושה היא בעינים, לכן צריך שמירה מעולה מאד כי 'היזק ראיה שמיה הקדושה היא בעינים, לכן צריך שמירה מעולה מאד כי 'היזק ראיה שמיה 
עין  את  'וכסה  שנאמר:  וזהו  כנודע.  י"ה  בשם  שפוגם  ר"ל  עין   את  'וכסה  שנאמר:  וזהו  כנודע.  י"ה  בשם  שפוגם  ר"ל  ב:),  ב:),(ב"ב  (ב"ב  היזק' היזק' 
הראות.  בחי'  ששומרים  בנ"י  את  בלק  שראה  עינים',  'כסות  לשון  הראות. הארץ'  בחי'  ששומרים  בנ"י  את  בלק  שראה  עינים',  'כסות  לשון  הארץ' 
אבל אצל בלעם הרשע כתיב: 'נופל וגלוי עינים', ר"ל זאת הנפילה שלו, כי אבל אצל בלעם הרשע כתיב: 'נופל וגלוי עינים', ר"ל זאת הנפילה שלו, כי 

היה גלוי עינים שלא שמר בחינת הראות, ע"כ. היה גלוי עינים שלא שמר בחינת הראות, ע"כ. 
הנזהר  לזה  ראוי  כן  על  עיניו  בשמירת  תלוי  אדם  של  מהותו  שכל  הנזהר וכיון  לזה  ראוי  כן  על  עיניו  בשמירת  תלוי  אדם  של  מהותו  שכל  וכיון 
יתב'  בו  להתדבק  בכחו  יש  זו  שמירה  ידי  על  כי  'קדוש'  תואר  יתב' בקדושתם  בו  להתדבק  בכחו  יש  זו  שמירה  ידי  על  כי  'קדוש'  תואר  בקדושתם 
כן  על  יצרו  אחר  להוט  שאינו  מאחר  כי  כדבעי,  מצוותיו  בכח  כן ולהתעלות  על  יצרו  אחר  להוט  שאינו  מאחר  כי  כדבעי,  מצוותיו  בכח  ולהתעלות 
רגשי הקדושה מפעפעים בקרבו, ומתלהט בעשותם, ועל ידם מתרצה הוא רגשי הקדושה מפעפעים בקרבו, ומתלהט בעשותם, ועל ידם מתרצה הוא 
אל בוראו, כי כל רמ"ח מצוות עשה מכוונים לרמ"ח אברים, וכל השס"ה לא אל בוראו, כי כל רמ"ח מצוות עשה מכוונים לרמ"ח אברים, וכל השס"ה לא 
גם  הוא  מעלה  כתיקונן  המצוות  וכשעושה  גידין,  לשס"ה  מכוונים  גם תעשה  הוא  מעלה  כתיקונן  המצוות  וכשעושה  גידין,  לשס"ה  מכוונים  תעשה 
את אבריו המכוונים להם אל הקדושה, עד שנעשה כל כולו קומה שלימה את אבריו המכוונים להם אל הקדושה, עד שנעשה כל כולו קומה שלימה 
של קדושה. ואכן רואים אנו ברבינו הקדוש שלא זכה לתואר זה על שחיבר של קדושה. ואכן רואים אנו ברבינו הקדוש שלא זכה לתואר זה על שחיבר 
המשניות או על שאר מעלה שבקדושה, כי אם מטעם היותו זהיר מלהביט המשניות או על שאר מעלה שבקדושה, כי אם מטעם היותו זהיר מלהביט 

במקומות אסורים, ולא הוריד את ידו מתחת לטבורו. במקומות אסורים, ולא הוריד את ידו מתחת לטבורו. 
אלו הדברים מורים לנו עד כמה חשובה היא השמירה על קדושת העיניים, אלו הדברים מורים לנו עד כמה חשובה היא השמירה על קדושת העיניים, 
להיות  אותנו  מחייב  הדבר  בזה  להכשילנו  ביותר  זומם  שהיצר  זו  להיות וידיעה  אותנו  מחייב  הדבר  בזה  להכשילנו  ביותר  זומם  שהיצר  זו  וידיעה 
תמוז  חודשי  הבאים  בחודשים  ובפרט  שאת,  ביתר  זו  במידה  וזריז  תמוז זהיר  חודשי  הבאים  בחודשים  ובפרט  שאת,  ביתר  זו  במידה  וזריז  זהיר 
ואב, כי אלו החודשים מכוונים אל ב' העיניים כדאיתא בספרים הקדושים, ואב, כי אלו החודשים מכוונים אל ב' העיניים כדאיתא בספרים הקדושים, 
יזכנו  והשי"ת  החודשים,  באלו  ביותר  מתגבר  היצר  כי  אנו  רואים  יזכנו ואכן  והשי"ת  החודשים,  באלו  ביותר  מתגבר  היצר  כי  אנו  רואים  ואכן 
העבודה  במעלות  להתעלות  נזכה  זה  ובזכות  הראות,  מפגם  שמור  העבודה להיות  במעלות  להתעלות  נזכה  זה  ובזכות  הראות,  מפגם  שמור  להיות 

והקדושה.והקדושה.
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צריך  שאין  י"א  הלילה,  כל  ניעור  צריך היה  שאין  י"א  הלילה,  כל  ניעור  היה  א. א.  
וספק  לברך,  שצריך  וי"א  בבוקר,  וספק לברך  לברך,  שצריך  וי"א  בבוקר,  לברך 
ברכות להקל, אך אם אפשר לו יבקש מאחר ברכות להקל, אך אם אפשר לו יבקש מאחר 
שיכוין להוציאו בהברכות, והוא יכוין לצאת שיכוין להוציאו בהברכות, והוא יכוין לצאת 
ויענה אמן, ויאמר אחר כך איזה פסוקים, או ויענה אמן, ויאמר אחר כך איזה פסוקים, או 
יכוין לצאת בברכת אהבה רבה וילמד מעט יכוין לצאת בברכת אהבה רבה וילמד מעט 
לדעת  זה  וכל  תפלתו,  שיסיים  אחר  לדעת תיכף  זה  וכל  תפלתו,  שיסיים  אחר  תיכף 
הרב,  השו"ע  לדעת  אולם  הרב,   השו"ע  לדעת  אולם  (סקכ"ח),  (סקכ"ח),  משנ"במשנ"ב 
שאם אין לו אחר לשמוע ממנו, יברך בעצמושאם אין לו אחר לשמוע ממנו, יברך בעצמו 

(וכ"כ בספר כף החיים בשם המקובלים).(וכ"כ בספר כף החיים בשם המקובלים).

לשעתיים  בלילה  לישון  שהלך  מי  לשעתיים   בלילה  לישון  שהלך  מי  ב.ב. 
שעה  עוד  ללימודו  אח"כ  ומתעורר  שעה בערך,  עוד  ללימודו  אח"כ  ומתעורר  בערך, 
שינתו  להשלים  חוזר  ואח"כ  שתים,  שינתו או  להשלים  חוזר  ואח"כ  שתים,  או 
לבריאת גופם לעוד שלוש או ארבע שעות, לבריאת גופם לעוד שלוש או ארבע שעות, 
בזה  נחלקו  הנה  התורה,  ברכת  יברך  בזה מתי  נחלקו  הנה  התורה,  ברכת  יברך  מתי 
לנהוג  יש  וע"כ  אחרונים,  גדולי  לנהוג למעשה  יש  וע"כ  אחרונים,  גדולי  למעשה 
לפטור  התורה  ברכת  בשעת  בבוקר  לפטור לכוון  התורה  ברכת  בשעת  בבוקר  לכוון 
כל לימוד של אותו היום והלילה של אחריו כל לימוד של אותו היום והלילה של אחריו 
עד שישן פעם השניה, ובקומו בלילה פעם עד שישן פעם השניה, ובקומו בלילה פעם 
ומלכות,  שם  בלא  שיברך  כדאי  ומלכות, ראשונה,  שם  בלא  שיברך  כדאי  ראשונה, 
ואחר השינה העיקרית כשיקום בבוקר יברך ואחר השינה העיקרית כשיקום בבוקר יברך 

בשם ומלכות בשם ומלכות (מנח"י ח"י ס"ז).(מנח"י ח"י ס"ז).
מיטתו,  על  קבע  שינת  ביום  ישן  אם  מיטתו,   על  קבע  שינת  ביום  ישן  אם  ג.ג. 
הלילה,  כל  ניעור  היה  שאחריו  הלילה, ובלילה  כל  ניעור  היה  שאחריו  ובלילה 
ברכת  בבוקר  לברך  צריך  עלמא  לכולי  ברכת בזה  בבוקר  לברך  צריך  עלמא  לכולי  בזה 
התורה, ואין אהבת עולם של ערבית פוטרת התורה, ואין אהבת עולם של ערבית פוטרת 

אם לא למד מיד אחר תפלתואם לא למד מיד אחר תפלתו (מ"ב סקכ"ח). (מ"ב סקכ"ח).
קודם  התורה  ברכת  לברך  שכח  אם  קודם   התורה  ברכת  לברך  שכח  אם  ד.ד. 

פסוקי  באמצע  לברך  לו  מותר  פסוקי התפילה,  באמצע  לברך  לו  מותר  התפילה, 
הנוהגין,  פסוקים  כך  אחר  ולומר  הנוהגין, דזמרה,  פסוקים  כך  אחר  ולומר  דזמרה, 
דזמרה  פסוקי  אפילו  לומר  דאסור  דזמרה די"א  פסוקי  אפילו  לומר  דאסור  די"א 

קודם ברכת התורה קודם ברכת התורה (מ"ב סי' נ"א סק"י).(מ"ב סי' נ"א סק"י).
קודם  התורה  ברכת  לברך  ליזהר  יש  קודם   התורה  ברכת  לברך  ליזהר  יש  ה.ה. 
אהבה רבה, ולא יסמוך על אהבה רבה שמא אהבה רבה, ולא יסמוך על אהבה רבה שמא 
ישכח ללמוד תיכף אחר התפילה, וכל שכן ישכח ללמוד תיכף אחר התפילה, וכל שכן 
אם אין דעתו ללמוד מיד, ואם לא בירך עד אם אין דעתו ללמוד מיד, ואם לא בירך עד 
פוטר  עולם  אהבת  או  רבה  אהבה  פוטר שאמר  עולם  אהבת  או  רבה  אהבה  שאמר 
התפלה  אחר  מיד  למד  אם  התורה  התפלה ברכת  אחר  מיד  למד  אם  התורה  ברכת 
לא  ושוב  לימוד,  מצות  לשם  מעט  לא אפילו  ושוב  לימוד,  מצות  לשם  מעט  אפילו 
כמו  הפסיק  אפילו  היום  כל  לברך  כמו יצטרך  הפסיק  אפילו  היום  כל  לברך  יצטרך 

בברכת התורה בברכת התורה (ס"ז מ"ב סקט"ז)(ס"ז מ"ב סקט"ז).
ו. ו. ואפילו לא כיון בברכת אהבה רבה לפטור, ואפילו לא כיון בברכת אהבה רבה לפטור, 
לא  אם  פוטרת  שאינה  וי"א  פוטרת,  כן  לא גם  אם  פוטרת  שאינה  וי"א  פוטרת,  כן  גם 
עד  התורה  ברכת  אמר  שלא  נזכר  או  עד כיון,  התורה  ברכת  אמר  שלא  נזכר  או  כיון, 
רוצה  אם  ולכו"ע  רבה,  אהבה  שאמר  רוצה אחר  אם  ולכו"ע  רבה,  אהבה  שאמר  אחר 
יוכל לכוין בברכת אהבה רבה שלא לפטור יוכל לכוין בברכת אהבה רבה שלא לפטור 

ברכת התורה ברכת התורה (מ"ב סקי"ז וביה"ל ד"ה אם למד).(מ"ב סקי"ז וביה"ל ד"ה אם למד).
ז.ז. ואין אהבה רבה פוטרת, אלא אם כן למד  ואין אהבה רבה פוטרת, אלא אם כן למד 
הוי  לא  שמע  וקריאת  התפלה,  אחר  הוי מיד  לא  שמע  וקריאת  התפלה,  אחר  מיד 
לימוד, כיון שאינה אומרה רק לשם תפילה, לימוד, כיון שאינה אומרה רק לשם תפילה, 
וגם לא הוי הפסק, ואפילו התפלל וסיים כל וגם לא הוי הפסק, ואפילו התפלל וסיים כל 
התפילה כיון שאחר כך למד מיד, וי"א שכל התפילה כיון שאחר כך למד מיד, וי"א שכל 
עניני התפילה וגם אם הלך אחר כך להביא עניני התפילה וגם אם הלך אחר כך להביא 
ספרו לבהמ"ד לא הוי הפסק, וכל זה כשלא ספרו לבהמ"ד לא הוי הפסק, וכל זה כשלא 
שלא  בדיבור  הפסיק  אבל  בדיבור,  שלא הפסיק  בדיבור  הפסיק  אבל  בדיבור,  הפסיק 
מענינו יחזור ויברך, ואם קרא קריאת שמע מענינו יחזור ויברך, ואם קרא קריאת שמע 

לאחר זמן קריאת שמע דהוי כקורא בתורה, לאחר זמן קריאת שמע דהוי כקורא בתורה, 
לא  ואפילו  ולברך,  לחזור  צריך  דאין  לא אפשר  ואפילו  ולברך,  לחזור  צריך  דאין  אפשר 
אם),  ד"ה  ביה"ל  סקי"ז  מ"ב  (ס"ז  אם),  ד"ה  ביה"ל  סקי"ז  מ"ב  (ס"ז  מיד  כך  אחר  מידלמד  כך  אחר  למד 

וי"א דמ"מ קריאת שמע פוטר וי"א דמ"מ קריאת שמע פוטר (שו"ע הרב ס"ו).(שו"ע הרב ס"ו).
ח.ח. גם ברכת אהבת עולם של ערבית פוטרת  גם ברכת אהבת עולם של ערבית פוטרת 
על  קבע  שינת  ישן  אם  כגון  התורה,  על ברכת  קבע  שינת  ישן  אם  כגון  התורה,  ברכת 
ואפילו  הפסק,  דהוי  להסוברים  ואפילו מיטתו  הפסק,  דהוי  להסוברים  מיטתו 
למנהגינו שמקילין בזה טוב שיכוין בברכת למנהגינו שמקילין בזה טוב שיכוין בברכת 
אחר  תיכף  וילמוד  שיפטור,  עולם  אחר אהבת  תיכף  וילמוד  שיפטור,  עולם  אהבת 

תפילתו תפילתו (מ"ב סקי"ג).(מ"ב סקי"ג).
ט.ט. אם קראוהו לקרות בתורה קודם שבירך  אם קראוהו לקרות בתורה קודם שבירך 
מלברך  נפטר  כבר  לעצמו,  התורה  מלברך ברכת  נפטר  כבר  לעצמו,  התורה  ברכת 
ברכת אשר בחר בנו, דלא גרע ממי שנפטר ברכת אשר בחר בנו, דלא גרע ממי שנפטר 
באהבה רבה, וכתבו האחרונים דמכל מקום באהבה רבה, וכתבו האחרונים דמכל מקום 
רבה,  באהבה  לנפטר  לגמרי  דומה  רבה, דאינו  באהבה  לנפטר  לגמרי  דומה  דאינו 
בדברי  לעסוק  ברכת  גם  בזה  יצא  בדברי דשם  לעסוק  ברכת  גם  בזה  יצא  דשם 
תורה וגם הערב נא, משא"כ כאן לא נפטר תורה וגם הערב נא, משא"כ כאן לא נפטר 
רק מברכת אשר בחר בנו לבד, אבל ברכת רק מברכת אשר בחר בנו לבד, אבל ברכת 
כך  אחר  ויאמר  להשלים,  צריך  נא  כך הערב  אחר  ויאמר  להשלים,  צריך  נא  הערב 
קל"ט  (סי'  קל"ט   (סי'  תמיד  לומר  שרגילין  כהנים  תמידברכת  לומר  שרגילין  כהנים  ברכת 

ס"ט ומ"ב סקל"ב).ס"ט ומ"ב סקל"ב).

תק"מ)  סי'  תק"מ) (ח"ז  סי'  (ח"ז  הרשב"א  בתשובות  כתוב  הרשב"א   בתשובות  כתוב  י.י. 
למה  בוקר  בכל  התורה  על  מברכים  למה כשאנו  בוקר  בכל  התורה  על  מברכים  כשאנו 
קריאת  תשובה.  לאחריה.  מברכים  אנו  קריאת אין  תשובה.  לאחריה.  מברכים  אנו  אין 
המצות  על  מברכין  ואין  מצוה  המצות התורה  על  מברכין  ואין  מצוה  התורה 
היו  אם  דאפילו  ונראה  עכ"ל,  היו לאחריהם  אם  דאפילו  ונראה  עכ"ל,  לאחריהם 
דכיון  קשיא  לא  המצות  לאחר  דכיון מברכים  קשיא  לא  המצות  לאחר  מברכים 
וכל  היום  כל  היא  התורה  הגיית  וכל דמצות  היום  כל  היא  התורה  הגיית  דמצות 

הלילה ואין שעה שאינו חייב לעסוק בתורה הלילה ואין שעה שאינו חייב לעסוק בתורה 
לא שייך לברך לאחריהלא שייך לברך לאחריה (ב"י). (ב"י).

בוקר  בכל  מברכין  דאנו  הטעם,  וי"א  בוקר   בכל  מברכין  דאנו  הטעם,  וי"א  יא.יא. 
שתהא  כדי  והוא  התורה,  על  ברכות  שתהא שתי  כדי  והוא  התורה,  על  ברכות  שתי 
הלימוד  על  אחרונה  לברכה  נחשבת  הלימוד אחת  על  אחרונה  לברכה  נחשבת  אחת 
לברכה  יכול  היה  שלא  אתמול  לברכה שלמד  יכול  היה  שלא  אתמול  שלמד 
השינה  דהוי  בינתיים,  שיישן  עד  לכן  השינה קודם  דהוי  בינתיים,  שיישן  עד  לכן  קודם 
השנייה  והברכה  אחריה,  שפיר  והוי  השנייה הפסק  והברכה  אחריה,  שפיר  והוי  הפסק 
מה  על  ראשונה  לברכה  נחשבת  מה היא  על  ראשונה  לברכה  נחשבת  היא 
שלפי  פי  על  ואף  שבא.  היום  שלפי שילמוד  פי  על  ואף  שבא.  היום  שילמוד 
בנו  בחר  אשר  ברכת  להקדים  לנו  היה  בנו זה  בחר  אשר  ברכת  להקדים  לנו  היה  זה 
דלעסוק  תורה,  בדברי  לעסוק  קודם  דלעסוק וכו'  תורה,  בדברי  לעסוק  קודם  וכו' 
בנו  בחר  אשר  ברכת  ותהיה  משמע,  בנו להבא  בחר  אשר  ברכת  ותהיה  משמע,  להבא 
על  ולעסוק  אתמול  של  ללימוד  על נחשבת  ולעסוק  אתמול  של  ללימוד  נחשבת 
ספר  וגבי  הואיל  מ"מ  היום,  שילמוד  ספר מה  וגבי  הואיל  מ"מ  היום,  שילמוד  מה 
ג"כ  לקחוה  ראשונה  לברכה  תקנוה  ג"כ תורה  לקחוה  ראשונה  לברכה  תקנוה  תורה 
כאן לברכה ראשונה. ועוד דלשון והערב נא כאן לברכה ראשונה. ועוד דלשון והערב נא 
וכו' נופל יותר לומר על מה שעבר מעל מה וכו' נופל יותר לומר על מה שעבר מעל מה 
כל  בפינו  שיערב  מתפללין  שאנו  כל שילמוד,  בפינו  שיערב  מתפללין  שאנו  שילמוד, 
מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שייך מה שלמדנו אתמול, שעל כיוצא בזה שייך 
לומר יותר לשון ערבות כלומר שיערב בפינו לומר יותר לשון ערבות כלומר שיערב בפינו 
ולא תשכח ממנו נעימות טעמה אף על פי ולא תשכח ממנו נעימות טעמה אף על פי 
שנלמוד היום יותר וטעמים אחרים, נתפלל שנלמוד היום יותר וטעמים אחרים, נתפלל 
שהוא  כמו  טעם,  מפני  טעם  ידחה  שהוא שלא  כמו  טעם,  מפני  טעם  ידחה  שלא 
ישאר  רק  הגשמיים,  הנהנין  בדברים  ישאר הענין  רק  הגשמיים,  הנהנין  בדברים  הענין 
ערבות  עם  הראשון  הטעם  ערבות  ערבות בפינו  עם  הראשון  הטעם  ערבות  בפינו 

הטעם האחרון הטעם האחרון (לבוש ס"ו).(לבוש ס"ו).

'ר‡˘י˙ בכורי ‡„מ˙ך ˙בי‡ בי˙ ‰'''ר‡˘י˙ בכורי ‡„מ˙ך ˙בי‡ בי˙ ‰''
הביכורים  הבאת  זמן  שכן  המה,  ביכורים  ימי  האלה  הביכורים הימים  הבאת  זמן  שכן  המה,  ביכורים  ימי  האלה  הימים 
החלה בתקופה זאת, כדשנינו במשנה החלה בתקופה זאת, כדשנינו במשנה (ביכורים פרק א משנה ג)(ביכורים פרק א משנה ג): "אין : "אין 
מביאין בכורים קודם לעצרת מביאין בכורים קודם לעצרת [שבועות][שבועות], מפני שכתוב שבתורה, מפני שכתוב שבתורה 
בשדה'".  תזרע  אשר  מעשיך  בכורי  הקציר  'וחג  בשדה'".   תזרע  אשר  מעשיך  בכורי  הקציר  'וחג  כג)  כג)(שמות  (שמות 

ובהמשך המקרא כתיב: 'ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' ובהמשך המקרא כתיב: 'ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' 
אלקיך' וגו'. ועוד מבואר במשנה אלקיך' וגו'. ועוד מבואר במשנה (שם) (שם) שזמן הבאת הביכורים שזמן הבאת הביכורים 
השנה  שבתקופת  לנו  הרי  השנה .  שבתקופת  לנו  הרי  [סוכות][סוכות].  החג  עד  מעצרת  החג היה  עד  מעצרת  היה 
הנוכחית היו עסוקים כלל ישראל במצוה החביבה של הבאת הנוכחית היו עסוקים כלל ישראל במצוה החביבה של הבאת 

הביכורים.הביכורים.
תאנה  ורואה  שדהו  בתוך  אדם  יורד  זו?  מצוה  מקיים  תאנה והיאך  ורואה  שדהו  בתוך  אדם  יורד  זו?  מצוה  מקיים  והיאך 
שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר - קושרו בגמי, ואומר: שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר - קושרו בגמי, ואומר: 
'הרי אלו ביכורים' וכו', וכן בכל פירות שבעת המינים. ואחר 'הרי אלו ביכורים' וכו', וכן בכל פירות שבעת המינים. ואחר 
שהיו מלקטים את פירות הביכורים מהשדה, אספום והניחום שהיו מלקטים את פירות הביכורים מהשדה, אספום והניחום 
וזהב,  כסף  מצופים  ארגזים  לתוך  העשירים  סלים,  וזהב, בתוך  כסף  מצופים  ארגזים  לתוך  העשירים  סלים,  בתוך 
עם  הסלים  את  מקשטים  והיו  נצרים,  סלי  לתוך  עם והעניים  הסלים  את  מקשטים  והיו  נצרים,  סלי  לתוך  והעניים 
אשכולות של ענבים מסביב. וכך כשהסלים בידיהם עלו כל אשכולות של ענבים מסביב. וכך כשהסלים בידיהם עלו כל 
ברחובה  ולנים  המחוז,  בעיר  ומתכנסים  המחוז  העיירות  ברחובה בני  ולנים  המחוז,  בעיר  ומתכנסים  המחוז  העיירות  בני 
ואומר,  משכימם  הממונה  היה  הבוקר  ובהשכמת  עיר,  ואומר, של  משכימם  הממונה  היה  הבוקר  ובהשכמת  עיר,  של 

'קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלקינו'.'קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלקינו'.
לפניהם,  הולך  שלמים  קרבן  של  כשהשור  לדרך  יצאו  לפניהם, תיכף  הולך  שלמים  קרבן  של  כשהשור  לדרך  יצאו  תיכף 
מנגן  החליל  בראשו.  זית  של  ועטרה  זהב,  מצופות  מנגן וקרניו  החליל  בראשו.  זית  של  ועטרה  זהב,  מצופות  וקרניו 
שמגיעים  עד  חי,  לקל  ותשבחות  שירות  ובפיהם  שמגיעים לפניהם,  עד  חי,  לקל  ותשבחות  שירות  ובפיהם  לפניהם, 
שליחים  שלחו  לירושלים,  קרוב  משהגיעו  לירושלים.  שליחים קרוב  שלחו  לירושלים,  קרוב  משהגיעו  לירושלים.  קרוב 
לירושלים להודיע שהנה הם באים, אז היו הסגנים והגזברים לירושלים להודיע שהנה הם באים, אז היו הסגנים והגזברים 
יוצאים לקראתם ונכנסו יחד לעיר, עם הגיע המשלחת לעיר יוצאים לקראתם ונכנסו יחד לעיר, עם הגיע המשלחת לעיר 
היו כל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין היו כל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלין 
אנשי  'אחינו  ואומרים,  אנשי בשלומם  'אחינו  ואומרים,  בשלומם 

המקום פלוני, באתם לשלום'.
כך התקדמו לעבר בית המקדש כשהחליל מכה לפניהם, 
עד שהגיעו להר הבית. הגיעו להר הבית, נטלו את הסל 
על כתפיהם, גם החשובים נהגו כן, ואפילו אגריפס המלך 
היה נוטל הסל על כתפו ונכנס. וכשהגיעו לעזרה שוררו 
(תהלים (תהלים  לי'  איבי  שמחת  ולא  דליתני  כי  ה'  'ארוממך  לי' הלוויים,  איבי  שמחת  ולא  דליתני  כי  ה'  'ארוממך  הלוויים, 
ל)ל). עדיין הסל על כתפו החל קורא את פרשת הביכורים, עד . עדיין הסל על כתפו החל קורא את פרשת הביכורים, עד 
המזבח  בצד  הביכורים  סל  את  ומניח  הפרשה,  כל  המזבח שגומר  בצד  הביכורים  סל  את  ומניח  הפרשה,  כל  שגומר 

ומשתחווה ויוצא.ומשתחווה ויוצא.
אשרי עין ראתה כל אלה בשמחת מצוה זו, בו היו משבחים אשרי עין ראתה כל אלה בשמחת מצוה זו, בו היו משבחים 
ומפארים את הבורא יתברך ומודים לו על כל הטובה, ועתה ומפארים את הבורא יתברך ומודים לו על כל הטובה, ועתה 
התעניות  שאחד  יצוין  זה  ובענין  אלה.  כל  חסרנו  התעניות בעוונותינו  שאחד  יצוין  זה  ובענין  אלה.  כל  חסרנו  בעוונותינו 
המנויות בשולחן ערוך (סימן תקפ) כימים שאירעו בהם צרות המנויות בשולחן ערוך (סימן תקפ) כימים שאירעו בהם צרות 
לאבותינו וראוי להתענות בהם, הוא יום כ"ג בסיון שבו בטלו לאבותינו וראוי להתענות בהם, הוא יום כ"ג בסיון שבו בטלו 
הביכורים מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט, הביכורים מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט, (השנה חל יום (השנה חל יום 

זה בשבת קודש הנוכחי).זה בשבת קודש הנוכחי).

כל „בר ‰חביב עליו יניח‰ ל˘ב˙כל „בר ‰חביב עליו יניח‰ ל˘ב˙
מכל  הרבים,  בעוונותינו  נחרב  המקדש  שבית  אף  מכל אולם,  הרבים,  בעוונותינו  נחרב  המקדש  שבית  אף  אולם, 
מקום שייך בבחינה כלשהי לקיימה גם כיום, כי התורה היא מקום שייך בבחינה כלשהי לקיימה גם כיום, כי התורה היא 
נצחית וקיימת לעד, ולכך צריך אדם לקחת מכל מצוה בחינה נצחית וקיימת לעד, ולכך צריך אדם לקחת מכל מצוה בחינה 

מסוימת שיוכל גם הוא לקיימה.מסוימת שיוכל גם הוא לקיימה.
ע"י  ברמז,  הביכורים  מצות  את  לקיים  אפשרות  ישנה  ע"י ואולי  ברמז,  הביכורים  מצות  את  לקיים  אפשרות  ישנה  ואולי 
שכל דבר יפה שיראה, יקחנו וישאירנו לשבת. בזה יקיים את שכל דבר יפה שיראה, יקחנו וישאירנו לשבת. בזה יקיים את 
עניינה של מצות ביכורים, להביא את הדבר החשוב לפני ה', עניינה של מצות ביכורים, להביא את הדבר החשוב לפני ה', 
שכן השבת כולה קודש, ואפילו אכילתה של השבת קדושה שכן השבת כולה קודש, ואפילו אכילתה של השבת קדושה 
לשבת,  להשאירו  מיוחד  מאכל  על  יכוון  אם  ממילא  לשבת, היא,  להשאירו  מיוחד  מאכל  על  יכוון  אם  ממילא  היא, 
תהיה בכך בחינה וערך מסוים של קיום מצות הבאת ביכורים.תהיה בכך בחינה וערך מסוים של קיום מצות הבאת ביכורים.
מקום  היה  המקדש  בית  המקדש.  לבית  דוגמא  היא  מקום השבת  היה  המקדש  בית  המקדש.  לבית  דוגמא  היא  השבת 
השבת  וכך  מקום,  בבחינת  הקדושה  השכינה  עם  יחוד  השבת של  וכך  מקום,  בבחינת  הקדושה  השכינה  עם  יחוד  של 
נקראת "יומא דנשמתא" נקראת "יומא דנשמתא" (זוהר ח"ב דף רה.)(זוהר ח"ב דף רה.), והיא מקור הקדושה , והיא מקור הקדושה 
שבקבלת  דודי"  "לכה  בפיוט  שמזכירים  וכמו  זמן,  שבקבלת בבחינת  דודי"  "לכה  בפיוט  שמזכירים  וכמו  זמן,  בבחינת 
 - שמכבדה  ובכך  המקדש,  בית  בחינת  היא  שהשבת  - שבת,  שמכבדה  ובכך  המקדש,  בית  בחינת  היא  שהשבת  שבת, 

נחשב לו כאילו כיבד את בית המקדש.נחשב לו כאילו כיבד את בית המקדש.

הפירות  כל  את  משאירים  שהיו  טובים,  יהודים  הפירות והכרתי  כל  את  משאירים  שהיו  טובים,  יהודים  והכרתי 
החדשים לברך עליהם ברכת שהחיינו ביום שבת קודש, ובזה החדשים לברך עליהם ברכת שהחיינו ביום שבת קודש, ובזה 
הבאת  מצות  מסוימת  בבחינה  קיימו  וגם  השבת,  את  הבאת כיבדו  מצות  מסוימת  בבחינה  קיימו  וגם  השבת,  את  כיבדו 
ביכורים. כך היתה אכילתם בשבת קדושה יותר, וזכו על ידי ביכורים. כך היתה אכילתם בשבת קדושה יותר, וזכו על ידי 
זה לברך את הבורא, ולכבד את השבת, ובנוסף גם התאפקו זה לברך את הבורא, ולכבד את השבת, ובנוסף גם התאפקו 

מעט ממילוי תאוותם בימות החול.מעט ממילוי תאוותם בימות החול.
היה  זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  שלהרה"ק  גם  היה וידוע  זצוק"ל,  מלעלוב  מרדכי  משה  רבי  שלהרה"ק  גם  וידוע 
מנהג, שבכל שבת היה מברך שהחיינו על איזה פרי, וחסידיו מנהג, שבכל שבת היה מברך שהחיינו על איזה פרי, וחסידיו 
היו מחפשים לו פירות חדשים בכל רחבי העולם, כדי שלא היו מחפשים לו פירות חדשים בכל רחבי העולם, כדי שלא 

תעבור עליו אפילו שבת אחת שלא יברך בה שהחיינו.תעבור עליו אפילו שבת אחת שלא יברך בה שהחיינו.
י‰‡ זריז במˆוו˙ ל‰ר‡ו˙ חביבו˙ ‰מˆו‰י‰‡ זריז במˆוו˙ ל‰ר‡ו˙ חביבו˙ ‰מˆו‰

עניין נוסף שיש במצות הביכורים שגם היא בידנו להשתדל עניין נוסף שיש במצות הביכורים שגם היא בידנו להשתדל 
בה, כי הנה עיקר המצוה של ביכורים בא להראות את גודל בה, כי הנה עיקר המצוה של ביכורים בא להראות את גודל 
החביבות שיש לנו אל השם יתברך, אשר על כן אנו מזדרזים החביבות שיש לנו אל השם יתברך, אשר על כן אנו מזדרזים 

להביא אליו מראשית פרי אדמתנו מנחה לכבודו.להביא אליו מראשית פרי אדמתנו מנחה לכבודו.
מכל  הביכורים,  מצות  לקיים  זוכים  אנו  שאין  הזה  בזמן  מכל וגם  הביכורים,  מצות  לקיים  זוכים  אנו  שאין  הזה  בזמן  וגם 
מקום ענין זה שייך גם בכל המצוות, להיות תמיד מן הזריזים מקום ענין זה שייך גם בכל המצוות, להיות תמיד מן הזריזים 
לדבר מצוה, שבזה מראה האדם שאין הוא עושה את המצוה לדבר מצוה, שבזה מראה האדם שאין הוא עושה את המצוה 
ולשרת  לעמוד  לו  היא  שמחה  אדרבה  אלא  ההכרח,  ולשרת מפאת  לעמוד  לו  היא  שמחה  אדרבה  אלא  ההכרח,  מפאת 

לפני השם.לפני השם.
מה  ננקוט  בעלמא  לדוגמה  אך  המצוות,  בכל  שייך  זה  מה ודבר  ננקוט  בעלמא  לדוגמה  אך  המצוות,  בכל  שייך  זה  ודבר 
שמצינו בחז"ל הק' שהפליגו מאד במעלת המקדימים לבוא שמצינו בחז"ל הק' שהפליגו מאד במעלת המקדימים לבוא 
לבית הכנסת, עד שאמרו בגמ' לבית הכנסת, עד שאמרו בגמ' (ברכות מז:)(ברכות מז:) לעולם ישכים אדם  לעולם ישכים אדם 
לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה ראשונים, שאפילו לבית הכנסת כדי שיזכה וימנה עם עשרה ראשונים, שאפילו 
מאה באים אחריו נותנין לו שכר כנגד כולם. ונוכל להמחיש מאה באים אחריו נותנין לו שכר כנגד כולם. ונוכל להמחיש 
לעצמנו על דרך המשל בשמחת נישואין, שכל מי שמרגיש לעצמנו על דרך המשל בשמחת נישואין, שכל מי שמרגיש 
יותר קרוב אל השמחה הרי הוא מקדים לבוא, ואלו שבאים יותר קרוב אל השמחה הרי הוא מקדים לבוא, ואלו שבאים 
רק כדי לצאת ידי חובה הרי הם מאחרים ביאתם ומקדימים רק כדי לצאת ידי חובה הרי הם מאחרים ביאתם ומקדימים 

יציאתם. ואידך פירושא זיל גמור.יציאתם. ואידך פירושא זיל גמור.
הנלמדים  אלו  בעניינים  להתחזק  נשתדל  שמצדנו  ידי  הנלמדים ועל  אלו  בעניינים  להתחזק  נשתדל  שמצדנו  ידי  ועל 
ממצוות הביכורים, ודאי ירא ה' בעני עמו ויחזיר לנו את בית ממצוות הביכורים, ודאי ירא ה' בעני עמו ויחזיר לנו את בית 
פרטיה  כל  על  ממש  בפועל  זו  מצוה  לקיים  ונוכל  פרטיה המקדש,  כל  על  ממש  בפועל  זו  מצוה  לקיים  ונוכל  המקדש, 

ודקדוקיה, במהרה בימינו אמן.ודקדוקיה, במהרה בימינו אמן.

הה
ככ
עע
עע
הה

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

הלכות ברכת התורה הלכות ברכת התורה ג'ג'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ס‚ול˙ סיפורי ˆ„י˜ים
לו  "ויספרוויספרו  הכתוב  לשון  בכפל  המפרשיםהמפרשים  ודקדקו 
לו'  'ויאמרו  במ"ש  ותסגי  כמייתרא,  שנראה  ויאמרו", 

וכו'.
לכך  הלא  המרגלים,  חטא  ביסוד  התמיהה  ידועה  והנה, 
נשלחו לומר מה שיראו בארץ, ולבדוק את העם היושב 
שראו  מה  אמרו  אכן  והם  וכו'.  הרפה  הוא  החזק  עליה 
עיניהם, וזה תפקידו של 'מרגל' לומר ולדווח על כל מה 

שראו עיניו.
ברם, את אותם דברים עצמם ניתן לפרש בכמה פנים, 
הדבר  תלוי  עדיין  הפרטים,  של  הפשוט  הדיווח  ומלבד 
בוחרים  מה  את  זאת,  'מספרים'  ואיך  כיצד  מאוד 
שאמרו  וכענין  להסתיר...  מה  ואת  יותר  להבליט 
המרגלים בלשונם (פסוק כח): "ֶאֶפסֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב 
ונתנו  'אפס''אפס'  בתיבת  רמזו  וגו'".  ְּבֻצרֹות  ְוֶהָעִרים  ָּבָאֶרץ, 
לעם להבין את תוצאת התרשמותם, להיכן לבם נוטה. 
'אפס'  הכל  שהראום  הארץ  של  היפים  פירות  שכל 
לעומת עזות העם והערים הגדולות וילידי ענק, וממילא 

לא נוכל לעלות אל הארץ! 
ולפיכך אף שבדיבור עצמו שדברו לא אמרו אמנם שום 
מספרים  שהיו  הסיפור  בצורת  היה  חטאם  אבל  שקר, 
שאותה  אישית',  'התרשמות  גם  בכך  שהוסיפו  זאת, 
העבירו בדרך סיפורם וצורת שיחתם בזה. – והרי על כך 
לא נתבקשו כלל! וצורת סיפור זה, היא שהתסיסה את 
לבם  אל  ולהניא  משיחו,  ועל  ד'  על  להתמרד  העם  לב 

שלא לבוא אל הארץ.
לֹו  "ַוְיַסְּפרּוַוְיַסְּפרּו  ומדגיש:  לשונו,  כופל  שהכתוב  היינו 
ויאמרו", ללמדנו שבכאן צריך להאזין ולתת אל לב גם 
עצם  מלבד  זאת,  מספרים  היו  כיצד  הסיפור,  צורת  אל 
הדברים שאמרו. – כי אכן כח ה'סיפור''סיפור' והשפעתו גדולה 
מאוד, שמלבד עצם הפרטים הפשוטים שמוסרים, יש 
משקל גדול לאופן צורת הסיפור והגשתו. [שפת הים].

"סיפור"  של  כוחו  גדול  כמה  למדנו,  דרכנו  "סיפור" ולפי  של  כוחו  גדול  כמה  למדנו,  דרכנו  ולפי 
פעמים,  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומידה  פעמים, והשפעתו.  מאות  חמש  מרובה  טובה  ומידה  והשפעתו. 
"סיפורי  לספר  לטובה,  הסיפור  כוח  "סיפורי כשמנצלים  לספר  לטובה,  הסיפור  כוח  כשמנצלים 
צינור  נפתח  שבכך  ותפארתם.  שבחם  וגודל  צינור צדיקים",  נפתח  שבכך  ותפארתם.  שבחם  וגודל  צדיקים", 
אורחות  מתוכם  ללמוד  המעשיות"  "טיב  אורחות השפעת  מתוכם  ללמוד  המעשיות"  "טיב  השפעת 

צדיקים, וליישר הלב לטובה ולברכה, אמן.צדיקים, וליישר הלב לטובה ולברכה, אמן.
• ~ • ~ •

בנימין  רבי  הגה"צ  בנימין מו"ר  רבי  הגה"צ  מו"ר  מפי  שמעתי  נפלא  מעשה 
רבינוביץ זצוק"ל, רבינוביץ זצוק"ל, דיין ומו"ץ דהעדה החרדית דפעיה"ק 
מעלה  של  ירושלים  מאנשי  יונק  היה  שבילדותו  ת"ו. 
בקלויז  'שחרית'  להתפלל  דרכו  והיה  העתיקה,  שבעיר 
'בית  'בית   הנקרא  הראשונים,  רוז'ין  דחסידי  והמפואר  הישן 
הכנסת של רבי ניסן בק', הכנסת של רבי ניסן בק', [ר' ניסן בעק'ס שוהל], על שם 

שהרים בניינו ברוב פאר והדר כידוע. 
באחד  ושטיבלאך,  חדרים  כמה  היו  הגדול  בקלויז 
התפילה  לאחר  החסידים  מתיישבים  היו  החדרים 
תרגימא  במיני  נפשם  את  להחיות  'לחיים', 'לחיים',  לשתיית 
ביגיעה  ותפילה  לימוד  של  שעות  כמה  לאחר  ומשקה 
רבה. ובאותו מושב היו מתכנסים מזקני החסידים שעוד 
זכו לחסות בצל קדשו של האדמו"ר הזקן רבי אברהם האדמו"ר הזקן רבי אברהם 
מרוזי'ן  ישראל  קדוש  בן  זצוק"ל,  מסדיגורא  זצוק"ליעקב  מסדיגורא  יעקב 
הגדולים  מהצדיקים  קודש  סיפורי  מספרים  והיו  זי"ע, 

דשושילתא דדהבא, שזכו להיות במחיצתן.

וסיפר לי רבי בנימין זצוק"לבנימין זצוק"ל, שראה את זקני החסידים 
בעת שסיפרו את 'טיב המעשיות'  'טיב המעשיות' הללו, שהיו מעבירים 
בלבם  נצורים  הדברים  והיו  קודש,  בחרדת  הסיפור  את 

חיים וקיימים, כמי שהתרחשו זה עתה לנגד עיניהם! 
ואף צורת מסירת המעשה היתה ברגשי לב הומים, והיו 
מחזיקים מטפחות בידיהם, ומנגבים הדמעות הנושרות 

מעיניהם, מהתרגשות והתפעלות מעשי הצדיקים!
[קונטרס 'טיב המעשה' ח"ד – פתחא זעירא]

• ~ • ~ •
שהעיד  שליט''א,  אטיק  מענדיל  רבי  שליט''אמהגה''צ  אטיק  מענדיל  רבי  מהגה''צ  שמעתי 
הגר''ח  הגר''ח מרן  מרן  אביו  שבבית  זצוק''ל,  מבריסק  הגרי''ז  זצוק''ל, מרן  מבריסק  הגרי''ז  מרן 
זצוק"לזצוק"ל, קבלו וינקו עיקר החינוך למידות טובות ויראת 
שמים, על ידי 'סיפורי מעשיות'  'סיפורי מעשיות' מצדיקי הדורות. שכוח 
מוסר  לימוד  ידו  על  להנחיל  נפלא  כלי  בו  יש  הסיפור 
השכל, משום שיש בו 'המחשה' טובה ובהירה, לראות 
בחוש כיצד מתקיימים הדברים בפועל, הלכה למעשה.

זכיתי  לימים,  צעיר  נער  בעודי  בחרותי,  מימי  וזכורני 
זצ''ל  פריינד  נוטע  רבי  זצ''ל הרה''צ  פריינד  נוטע  רבי  הרה''צ  תלמידי  בין  להימנות 
הרבה  לספר  בקודש  דרכו  והיתה  חיים.  חייםעץ  עץ  בישיבת 
את  ומחיים  הלב,  את  מעוררים  שהיו  צדיקים  סיפורי 
ובלב  במוח  נחקקו  המעשיות  אלו  כל  וטיב  הנפש. 
לשנים רבות, יותר משאר הלימודים, ועשו חקיקה בלב 

ונפש לטובה בלבות התלמידים.
גם אבי מורי הגה"צ זצ''לאבי מורי הגה"צ זצ''ל, שהיה מרביץ תורה לעדרים 
בסיפורי  מרבה  היה  שנה,  משלושים  יותר  במשך 

הצדיקים, ובכך היה בונה את נפש התלמידים. 
השבועית  בדרשתו  משתתף  היה  טעמא  מהאי 
שלום  רבי  שלום הגאון  רבי  הגאון  מישרים,  המגיד  של  המפורסמת 
שבדרון זצ"לשבדרון זצ"ל בבית המדרש הגדול דזכרון משהזכרון משה, שהיתה 
 – צדיקים.  סיפורי  בהרבה  ומתובלת  מתיקות,  מלאה 
וסיפורים  מובחרים  פנינים  מלקט  היה  דרשות  מאותם 
כדי  בשופי.  שלום  ר'  של  מפיו  קולחים  שהיו  טובים, 
כשיצטרך  המעשיות',  המעשיות''טיב  ב'טיב  מלאה  אמתחתו  שתהא 

להם בכל עת מצוא לחינוך התלמידים. 
והיה אומר תמיד, שכשם שצריך ללמד לתלמידים את 
פרקי תלמודם בגפ"ת ובפוסקים, כן עלינו ללמדם סדרי 

קדושה וטהרת המידות וזיכוך הנפש. 
מטרה נוספת היתה לו לאבי זצ"ל לאבי זצ"ל להשתתף בדרשותיו 
של רבי שלום, קרוב משפחה היה לו לאבי מורי ששבק 
משפחתו,  את  אחריו  והשאיר  רח"ל,  עת  ללא  חיים 
אלמנה עם יתומים גלמודים. והיה אבי ע"ה נכנס לביתם 
בני  המצטרך.  בכל  ולסייע  לעזור  כדי  ביומו,  יום  מידי 
והיו  עליהם,  שניחתה  המכה  מן  מאוד  סבלו  המשפחה 

שם קשיים רבים שנצרכו לטיפול ועזרה. 
אחד היתומים עבר תקופת 'משבר' ל"ע, שבתוצאותיה 
העדיף  מר  כי  בייאושו  ממיטתו,  בבוקר  לקום  אבה  לא 
להתכרבל בין הסדינים, ולברוח שם מן החיים הקשים 
לתרופתו  כעצה   – למיטה...  מחוץ  עליו  הממתינים 
באותה תקופה, אמר לו אבי, שאם יקום בבוקר ויתכונן 
כראוי ללכת לבית תלמודו, יספר לו סיפור יפהסיפור יפה... ובכך 
פתח בפניו סיבה טובה של איזו הנאה ודבר נעים לקום 

בשבילו בבוקר! 
לפיכך היה מוטל על אבי באותה תקופה להצטייד מידי 
יום ביומו בטיב סיפור חדש, בשביל אותו נער יתום. – 

"ַוְיַסְּפרּו לֹו ַוֹּיאְמרּו, ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו, ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש" "ַוְיַסְּפרּו לֹו ַוֹּיאְמרּו, ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו, ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש" (יג, כז)(יג, כז)
'דרכיה דרכי נועם''דרכיה דרכי נועם'

שמירת  בעניין  הציבורים  כלל  בקרב  ישנה  גדולה  שמירת התעוררות  בעניין  הציבורים  כלל  בקרב  ישנה  גדולה  התעוררות 
וקריאת  התפילה  בזמן  ובפרט  בכלל  הכנסת  בבית  וקריאת הדיבור  התפילה  בזמן  ובפרט  בכלל  הכנסת  בבית  הדיבור 
ממונים  ומינו  לעשות  שהגדילו  קהילות  ישנם  ממונים התורה,  ומינו  לעשות  שהגדילו  קהילות  ישנם  התורה, 
כרזות  וכן  בהלכה  כמובא  המדברים  השתקת  על  כרזות האחראיים  וכן  בהלכה  כמובא  המדברים  השתקת  על  האחראיים 
זכיתי  אף  לרוב.  מופצים  ועלונים  כנסת  בבתי  תלויות  זכיתי גדולות  אף  לרוב.  מופצים  ועלונים  כנסת  בבתי  תלויות  גדולות 
לשמוע בקול הלשון שיחות מרבנים חשובים בחומרת העניין לשמוע בקול הלשון שיחות מרבנים חשובים בחומרת העניין 
היחיד  שהקשר  שליט''א  רבינוביץ  גמליאל  הרב  את  היחיד וביניהם  שהקשר  שליט''א  רבינוביץ  גמליאל  הרב  את  וביניהם 

שלי אליו הוא דרך שיעוריו בקול הלשון...שלי אליו הוא דרך שיעוריו בקול הלשון...
רבן  הצדיק  היה  שחרית  ובמניין  במירון  ושבתתי  היום  רבן ויהי  הצדיק  היה  שחרית  ובמניין  במירון  ושבתתי  היום  ויהי 

גמליאל שזכיתי להתפלל במחיצתו. גמליאל שזכיתי להתפלל במחיצתו. 
בצד ראיתי שני בחורים חברים שדברו בחוץ ולקראת קריאת בצד ראיתי שני בחורים חברים שדברו בחוץ ולקראת קריאת 
התורה נכנסו למניין שלנו ותפסו עמדות ללא כל חומש בידם, התורה נכנסו למניין שלנו ותפסו עמדות ללא כל חומש בידם, 
ברור היה לי כי הם ישוחחו ביניהם גם במהלך קריאת התורה ברור היה לי כי הם ישוחחו ביניהם גם במהלך קריאת התורה 
אבל אני מטבעי שקט וביישן ואיני מסוגל או ליתר דיוק איני אבל אני מטבעי שקט וביישן ואיני מסוגל או ליתר דיוק איני 
לעשות,  הנכון  הדבר  שזהו  אף  על  אחר  אדם  להסות  לעשות, מעז  הנכון  הדבר  שזהו  אף  על  אחר  אדם  להסות  מעז 
יעשה  מה  לראות  וחשבתי  גמליאל  ברב  הבטתי  זאת  יעשה במקום  מה  לראות  וחשבתי  גמליאל  ברב  הבטתי  זאת  במקום 
ששמעתי  האחרון  שבשיעור  בפרט  דבר,  יעלה  וכיצד  ששמעתי בנידון  האחרון  שבשיעור  בפרט  דבר,  יעלה  וכיצד  בנידון 
בזמן  שמדבר  שמי  הקדוש  הזוהר  בשם  ציטט  למירון  בזמן בדרכי  שמדבר  שמי  הקדוש  הזוהר  בשם  ציטט  למירון  בדרכי 

התפילה כמעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל וכו'.התפילה כמעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל וכו'.
לא לקח זמן רב והרב באומנות ובחוכמה פשוט ניגש עם חומש לא לקח זמן רב והרב באומנות ובחוכמה פשוט ניגש עם חומש 
משמאלו  ואחד  מימינו  אחד  כאשר  הבחורים  בין  נעמד  משמאלו גדול,  ואחד  מימינו  אחד  כאשר  הבחורים  בין  נעמד  גדול, 
וחומש גדול ביניהם כאשר הוא מחווה באצבעו במקום שבעל וחומש גדול ביניהם כאשר הוא מחווה באצבעו במקום שבעל 
יחדיו  איתו  הסתכלו  ובהבנה  בנימוס  והבחורים  אוחז  יחדיו הקורא  איתו  הסתכלו  ובהבנה  בנימוס  והבחורים  אוחז  הקורא 
בפנים משך כל הקריאה מבלי להוציא הגה מפיהם ואף נהנים בפנים משך כל הקריאה מבלי להוציא הגה מפיהם ואף נהנים 

במחיצתו של הרב ומבינים היטב את כוונתו...במחיצתו של הרב ומבינים היטב את כוונתו...
בדרכי  מקיים  ונאה  דורש  הנאה  רב  מעשה  לראות  בדרכי התרגשתי  מקיים  ונאה  דורש  הנאה  רב  מעשה  לראות  התרגשתי 

נועם ובחן.נועם ובחן.
על  וענה  הבחורים  עם  ושוחח  הרב  נשאר  התפילה  על אחרי  וענה  הבחורים  עם  ושוחח  הרב  נשאר  התפילה  אחרי 

שאלות שהיו להם ותיבל את האמונה בסיפורים מרתקים...שאלות שהיו להם ותיבל את האמונה בסיפורים מרתקים...
עמדתי  כי  לרב  וסיפרתי  עוז  הרהבתי  ללכת  נפנו  הם  עמדתי כאשר  כי  לרב  וסיפרתי  עוז  הרהבתי  ללכת  נפנו  הם  כאשר 
עשה  כיצד  לראות  התרגשתי  וכי  יעשה  כיצד  לראות  עשה מהצד  כיצד  לראות  התרגשתי  וכי  יעשה  כיצד  לראות  מהצד 
פעולה בחוכמה ובתבונה מבלי לפגוע באיש אך יחד עם זאת פעולה בחוכמה ובתבונה מבלי לפגוע באיש אך יחד עם זאת 

השיג את המטרה, ושאלתי אם נכון ראיתי?השיג את המטרה, ושאלתי אם נכון ראיתי?
הרב חייך ואישר כי אכן זאת הייתה כוונתו לבל יכשלו בדיבור הרב חייך ואישר כי אכן זאת הייתה כוונתו לבל יכשלו בדיבור 
איסור  חומר  את  שהבהיר  הרשב''י  של  במחיצתו  לא  איסור בפרט  חומר  את  שהבהיר  הרשב''י  של  במחיצתו  לא  בפרט 
הדיבור בבית כנסת, והוסיף לי פרט מעניין ואמר: "רצוני שתדע הדיבור בבית כנסת, והוסיף לי פרט מעניין ואמר: "רצוני שתדע 
שכל דבר בחיים שלי אני עושה באמונה שלימה שרק בשביל שכל דבר בחיים שלי אני עושה באמונה שלימה שרק בשביל 
העומדים  הבחורים  את  ראיתי  כאשר  כאן  וגם  נולדתי,  העומדים זה  הבחורים  את  ראיתי  כאשר  כאן  וגם  נולדתי,  זה 
בשביל  רק  במירון  לשבת  שהגעתי  הרגשתי  בדיבור,  בשביל להכשל  רק  במירון  לשבת  שהגעתי  הרגשתי  בדיבור,  להכשל 
התורה,  וקריאת  בתפילה  מדיבור  האלו  הבחורים  את  התורה, להציל  וקריאת  בתפילה  מדיבור  האלו  הבחורים  את  להציל 
ויד ההשגחה הייתה שאתפלל דווקא במניין הזה עם הבחורים ויד ההשגחה הייתה שאתפלל דווקא במניין הזה עם הבחורים 
האלו על מנת להצילם, ודע לך שאם זה המחשבה שלך אז כל האלו על מנת להצילם, ודע לך שאם זה המחשבה שלך אז כל 
מצווה שאתה עושה אתה תעשה את זה עם חיות ועם חשק מצווה שאתה עושה אתה תעשה את זה עם חיות ועם חשק 
גדול כי הרי נולדת רק בשביל המצווה הזו וה' זימן אותך בדיוק גדול כי הרי נולדת רק בשביל המצווה הזו וה' זימן אותך בדיוק 
למקום פלוני כי זו מטרת בואך לעולם וכן על זה הדרך תראה למקום פלוני כי זו מטרת בואך לעולם וכן על זה הדרך תראה 
שכל המצוות תעשינה באהבה ובהתלהבות עם זו המחשבה..."שכל המצוות תעשינה באהבה ובהתלהבות עם זו המחשבה..."

יצאתי נפעם ועם הרבה חומר לעבודת ה'.יצאתי נפעם ועם הרבה חומר לעבודת ה'.
אני מקווה שסיפרתי את הסיפור כהוויתו.אני מקווה שסיפרתי את הסיפור כהוויתו.
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ובכך רצה כמובן גם לעצב את דמותו, ולחנכו מתוך סיפורי סיפורי 
הצדיקיםהצדיקים, לזרזו על ידם לתורה ועבודה. 

[הקדמת הספר הנפלא "טיב המעשיות" – בשלבי עריכה סופיים]
• ~ • ~ •

אביו  על  שליט"א,  שבדרון  הכהן  יצחק  רבי  שליט"אהרה''ג  שבדרון  הכהן  יצחק  רבי  הרה''ג  לי  שח 
מרבה  שהיה  זצ"ל.  שלום  רבי  זצ"להרה"ג  שלום  רבי  הרה"ג  המפורסם  המגיד 
הפוסחים  אותם  כנגד  וחריפים  בוטים  בדברים  בדרשותיו 
עם  הן  כאחד  חברים  להיות  ומנסים  הסעיפים,  שני  על 
החופשיים פורקי עול, והן עם החרדים וחכמי התורה, והכל 
אצלם בערבוביא אחת גדולה רח"ל. והיה עשה מהם שחוק 
ומתאר  כה:).  (מגילה  זרה  דעבודה  ליצנותא  כדין  וליצנות, 
עולם  יחדיו,  עולמות  שני  בין  הם  קופצים  כיצד  וממחיש 

הזה ועולם הבא בחדא מחתא...
המדרש  בית  בהיכל  מיוחדת  דרשה  שלום  ר'  נשא  פעם 
הגדול דזכרון משהדזכרון משה, בעצרת התעוררות גדולה, ודיבר בלהט 
אש קודש כנגד כת ה'מזרחי''מזרחי', שהיו מנסים באותה תקופה 
להתחבר בכרם ד', ולהתערב בין החרדים. בדרשתו הנלהבת 
דרש שיתרחקו ממחננו, להקים מחנה לאומי לעצמם, כדי 

שלא תהיה להם שום השפעה על צביון היהדות.
חכם,  תלמיד  יהודי  אליו  ניגש  דרשה  אותה  לאחר  והנה 
כנגד  והיתול  שחוק  בדברי  שהרבה  על  רוחו,  את  והעיר 
מצוות.  ושומרי  המסורת,  את  המכבדים  יהודים  אותם 
כך  לעמוד  מסוגל  כיצד  קשים,  בדברים  להוכיחו  והרבה 

בפני ארון הקודש, ולדבר קשות בישראל?!
דבריו החריפים נגעו מאוד ללבו הרך של ר' שלום, שמעודו 
היה אוהב ישראל ומרבה בשבחם, ונכנסו ספקות בלבו, אם 
כדין עשה. ובצר לו במבוכתו, קם ונסע אל רבן של ישראל 
מציע  היה  מספקותיו  שהרבה  זצוק"ל,  איש  החזון  זצוק"למרן  איש  החזון  מרן 

בפניו, ודורש בדבר איש האלקים.
בכל  כדרכו  ידו,  על  להתיישב  אש  החזון  ציווהו  בהגיעו, 
פעם שנכנס אצלו, ושאל מה מבוקשו עתה. ר' שלום סיפר 
חכם  תלמיד  מאיש  שספג  תוכחה  אותה  על  לב,  בשברון 
את  יודע  אינו  ועתה  משה,  שבזכרון  הדרשה  אחר  נכבד 

נפשו אם כשורה עשה, וכיצד עליו לנהוג בזה?
הורה לו רבינו החזון איש, לקום ממקומו, לקחת הסטנדר 
לידיו, ולישא בפניו אותה דרשה שנשא, בדיוק כמי שעומד 
שיוכל  כדי   – משה!  דזכרון  הגדול  המדרש  בבית  עתה 

לראות בעיניו במה דברים אמורים, ולפסוק את פסקו.
ר' שלום הופתע כאיש נדהם, ארכובותיו דא לדא נקשן, וכי 
כיצד יעמוד איש קטן לישא 'דרשה' כאן בבית הגדול, בתוך 

החדר הקדוש, בפני רבו ומאורו, רבן של ישראל?!
לחזור  ממנו  וממתין  היושב  הרב,  מצות  עליו  חזקה  אך 
שם  שנמסרה  אופן  ובאותו  צורה  באותה  הדרשה,  על 
בירושלים! – בלית ברירה נעמד ר' שלום בחיל ורעדה, שם 
הדרשה.  אותה  כל  על  'חזרה'  בסדר  והחל  פנימה,  בקודש 
כסדר,  הדרשה  מתחילת  פתח  כברזל  הידוע  בזיכרונו 
שנאמרה  כפי  בדיוק  למדרש,  ופסוק  לפסוק  מדרש  שוזר 

במקומה, דברים כצורתם... 
לפסוח  שלא  נאלץ  והבדיחות,  הסיפורים  לשלב  בהגיעו 
גם עליהם באותה 'חזרה'. ובשטף דיבורו השמיע שוב את 
ואת  שלום...  ר'  של  כדרכו  ומהנות,  טובות  בדיחות  אותם 

הלעג שעשה בכל עוז בליצנותא דעבודה זרה.
והנה בכל אותה עת היה החזון איש יושב ומאזין בקשב רב 
ונהנה מאוד מדבריו, אך בהגיעו לדברי השחוק והבדחנות, 
פרץ לפתע החזון איש בצחוק גדול מאוד, עד שגם הכיסא 
ויהי   – שחוק!  מרוב  התנועע  עליו  יושב  החזו"א  שהיה 

המקום לחרדת אלקים! 
איש  החזון  הביע  החזרה,  מלאכת  את  שלום  רבי  כשסיים 
בדיוק  להמשיך  ידיו  את  וחיזק  הגדולה,  התפעלותו  את 
בזמנו  היו  אילו  גדול:  בכאב  ואמר  והוסיף  דרך.  באותה 
כל  כנגד  מתגברים  היו  בוודאי  שכאלו,  מגידים  בליטא 
רבים  שעקרו  הזמן,  לרוח  והמתחדשים  ההשכלה  רוחות 
נשאר  ולא היה  מן התורה,  מכשרי ישראל והרחיקו אותם 

שום זכר מן המשכילים!
[שם]

• ~ • ~ •
על  שסיפר  זצוק"ל,  הגה"צ  מורי  זצוק"לאבי  הגה"צ  מורי  אבי  כבוד  מפי  שמעתי 
אביו, זקני הגה"צ רבי גמליאל הכהן זצוק"ל,זקני הגה"צ רבי גמליאל הכהן זצוק"ל, ראש הישיבה 

המפורסמת שבעיר קישענובשבעיר קישענוב. 
וכל  שיחו  וכל  תורה,  חדרי  בכל  בקי  עצום,  גאון  היה  הוא 
מהחסיד  ששמעתי  וכפי  תורה.  של  בעמלה  תמיד  שיגו 
בישיבתו  תלמידו  שהיה  זצ"ל,  בטלן  משה  זצ"לרבי  בטלן  משה  רבי  הנודע 
הש"ךהש"ך  בלשון  מופלא  בקי  שהיה  והעיד  בקישענוב,  הרמה 
שבשולחן ערוך, עד כדי קריאת התיבות למפרע בעל פה. 
הש"ך  לרבינו  שמיני  שמינידור  דור  בן,  אחר  בן  מיוחס,  כהן  [והיה 
זצוק"ל זי"ע]. והתבטא בזה ר' משה ברוב ענוותנותו: הנה 
אני אינני יודע אפילו לומר 'אשרי' למפרע... ואילו הוא היה 
בקי בחיבור גדול ועצום כזה, לאומרו בעל פה בסדר הפוך 

מילה במילה, מסופו אל תחילתו! 
פותח  גמליאל  רבי  אביו  שהיה  שבטרם  זצ''ל,  אבי  וסיפר 
כסדרן.  תמידין  הק'  שהגיד בישיבתו  העמוקים  בשיעורים 
הלב  את  לפתוח  כדי  הצדיקים,  בסיפורי  פותח  תדיר  היה 
אמר  לרבנן,  להו  דפתח  מקמי  דרבה,  הא  "כי  לתורה. 
מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן, לסוף יתיב באימתא ופתח 
לפתוח  כדי  עניינו,  בספרים  שפירשו  ל:),  (שבת  בשמעתא" 

הלב ולהכינו לתורה. 
והיה יכול לחזור ולשנן סיפור אחד כמה פעמים, ובכל פעם 
מוסר  הלימוד  ולהבהיר  להדגיש  מחודשת,  בהתחדשות 

השכל היוצא מ'טיב המעשיות'. 
שכבר  לפעמים,  לו  העירו  דעתם  שבקוצר  בחורים  והיו 
תמה  היה  הוא  אך   – הסיפורים.  אלו  לפניהם  ושילש  שנה 
למדנו  שכבר  תאמרו  הגמרא  בלימוד  גם  האם  לעומתם: 
זאת? – כשם שעלינו לשנן דברי תורה הרבה פעמים, כן יש 

לשנן אלו הסיפורים, שהינם ממש כגופי תורה. 

התלמידים  לפני  מספר  שהיה  סיפור  שבכל  מאליו,  ומובן 
הוציא מוסר השכל, בלימוד הנצרך לעבודת השי''ת, שלכן הוציא מוסר השכל, בלימוד הנצרך לעבודת השי''ת, שלכן 

היה חשוב אצלו הדבר כתורה ממש.היה חשוב אצלו הדבר כתורה ממש.
כיוצא בדבר, ראיתי בהנהגת מורי ורבי הגה''צ רבי בנימין מורי ורבי הגה''צ רבי בנימין 
קודש  וסיפורי  עובדות  מספר  כשהיה  זצוק''ל,  זצוק''לרבינוביץ  רבינוביץ 
מצדיקי הדורות, היתה כל תכליתו בזה לעורר את הלבבות 
הצדיקים,  של  בעקבותיהם  וללכת  באורחותיהם,  להידבק 
כד"א (שיר השירים א, ח) "אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי 
לך בעקבי הצאן, ורעי את גדיותייך על משכנות הרועים".משכנות הרועים". 

לענייני  תכלית  בה  מצא  שלא  עובדא  לפניו  סיפרו  ובאם 
שמים, היה שואל את המספר ותמה, מדוע מספר סיפור 

זה? ומה יש בו? 
כי עיקר דיבורו של אדם צריך להיות בדברי תורה עצמם, כי עיקר דיבורו של אדם צריך להיות בדברי תורה עצמם, 
כאשר ציוה הכתוב כאשר ציוה הכתוב (דברים ו, ז) "ודברת בם". וכל מילה שאינה  "ודברת בם". וכל מילה שאינה 
לפי  ובמשורה  במשקל  להיות  צריכה  תורה,  בדברי  לפי ממש  ובמשורה  במשקל  להיות  צריכה  תורה,  בדברי  ממש 
שיש  הגם  המעשיות,  סיפורי  ענין  אף  ולכן  בלבד.  שיש הנצרך  הגם  המעשיות,  סיפורי  ענין  אף  ולכן  בלבד.  הנצרך 
האריכו  כאשר  השי"ת,  בעבדות  ונרצה  גדול  תכלית  האריכו בהם  כאשר  השי"ת,  בעבדות  ונרצה  גדול  תכלית  בהם 
להאריך  רצה  לא  מקום  מכל   – הקדושים.  בספרים  להאריך בזה  רצה  לא  מקום  מכל   – הקדושים.  בספרים  בזה 
בהם בסתם, כי אם הכל למטרה ותכלית של לימוד הלכה בהם בסתם, כי אם הכל למטרה ותכלית של לימוד הלכה 
במעלות  ידם  על  להתעלות  הלב  את  ולעורר  במעלות למעשה,  ידם  על  להתעלות  הלב  את  ולעורר  למעשה, 
שמו,  יתברך  לבורא  רוח  נחת  ולעשות  הטהורה,  שמו, העבודה  יתברך  לבורא  רוח  נחת  ולעשות  הטהורה,  העבודה 

אמן.אמן.
[שם]
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