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לדבר בעבדי במשהלדבר בעבדי במשה
לכל בן ישראל יש אמונה, לכל בן ישראל יש אמונה, (ובפרט קוראי 'טיב הקהילה', (ובפרט קוראי 'טיב הקהילה', 
שכל  פרטית  השגחה  וסיפורי  מאמרים  בקביעות  שכל שקוראים  פרטית  השגחה  וסיפורי  מאמרים  בקביעות  שקוראים 

ולפעמים  ולפעמים ,  בהשי"ת),  האמונה  את  ולחזק  לעורר  בהשי"ת)מטרתם  האמונה  את  ולחזק  לעורר  מטרתם 

אפשר אפילו לשמוע אנשים שאינם שומרי תורה אפשר אפילו לשמוע אנשים שאינם שומרי תורה 
בקב"ה,  מאמינים  שהם  בכך  מתפארים  בקב"ה, ומצוות  מאמינים  שהם  בכך  מתפארים  ומצוות 
וכמובן כל אחד מאיתנו משתדל באמת להתחזק וכמובן כל אחד מאיתנו משתדל באמת להתחזק 
בהשגחה  הכל  אתו,  שקורה  מה  שכל  בהשגחה ולהאמין  הכל  אתו,  שקורה  מה  שכל  ולהאמין 
אצל  שקורה  מה  לגבי  מה  אבל  ד',  מאת  אצל פרטית  שקורה  מה  לגבי  מה  אבל  ד',  מאת  פרטית 
השני? האם אנחנו מאמינים שגם אחרים מונהגים השני? האם אנחנו מאמינים שגם אחרים מונהגים 

בהשגחה פרטית, או ח"ו..?בהשגחה פרטית, או ח"ו..?
אחד  לגדולה,  שהגיע  אדם  כשרואים  קורה  אחד מה  לגדולה,  שהגיע  אדם  כשרואים  קורה  מה 
התעשר, או קיבל תפקיד חשוב, או להבדיל, אחד התעשר, או קיבל תפקיד חשוב, או להבדיל, אחד 
קיבל גדולה ברוחניות, שזכה להיות ראש ישיבה, קיבל גדולה ברוחניות, שזכה להיות ראש ישיבה, 
ועל  עליו  חושבים  אנחנו  מה  וכדו',  קהילה  ועל רב  עליו  חושבים  אנחנו  מה  וכדו',  קהילה  רב 
הגדולה שקיבל? אנחנו מתחילים לעשות כל מיני הגדולה שקיבל? אנחנו מתחילים לעשות כל מיני 
זה  וכמה  גדולה  לאותה  ראוי  הוא  כמה  זה חשבונות  וכמה  גדולה  לאותה  ראוי  הוא  כמה  חשבונות 
מגיע לו, ולרגע לא עולה בדעתנו שאם הוא הגיע מגיע לו, ולרגע לא עולה בדעתנו שאם הוא הגיע 
מאחורי  העומד  הוא  הקב"ה  הרי  גדולה,  מאחורי לאותה  העומד  הוא  הקב"ה  הרי  גדולה,  לאותה 
והוא  לגדולה  ראוי  זה  שאדם  החליט  הקב"ה  והוא זה,  לגדולה  ראוי  זה  שאדם  החליט  הקב"ה  זה, 

בעצמו הוביל אותו למקום שאליו הגיע.בעצמו הוביל אותו למקום שאליו הגיע.
רש"י בפרשתנו אומר דברים מבהילים, על הפסוק רש"י בפרשתנו אומר דברים מבהילים, על הפסוק 
אומר  במשה',  בעבדי  לדבר  יראתם  לא  אומר 'מדוע  במשה',  בעבדי  לדבר  יראתם  לא  'מדוע 
אפילו  במשה  משה,  שאינו  אע"פ  'בעבדי  אפילו רש"י  במשה  משה,  שאינו  אע"פ  'בעבדי  רש"י 
שכן  וכל  מפניו,  לירא  הייתם  כדאי  עבדי,  שכן אינו  וכל  מפניו,  לירא  הייתם  כדאי  עבדי,  אינו 
אין  לומר  לכם  היה  מלך,  מלך  ועבד  עבדי  אין שהוא  לומר  לכם  היה  מלך,  מלך  ועבד  עבדי  שהוא 
המלך אוהבו חנם, ואם תאמרו איני מכיר במעשיו, המלך אוהבו חנם, ואם תאמרו איני מכיר במעשיו, 
עצם  רש"י,  דברי  עפ"י  הראשונה',  מן  קשה  עצם זו  רש"י,  דברי  עפ"י  הראשונה',  מן  קשה  זו 
לאותו  מגיע  לא  שאולי  חושב  שאני  לאותו המחשבה  מגיע  לא  שאולי  חושב  שאני  המחשבה 
היא  הזו  המחשבה  אליה,  שהגיע  הגדולה  היא אדם  הזו  המחשבה  אליה,  שהגיע  הגדולה  אדם 
מחשבת כפירה! 'ואם תאמרו איני מכיר במעשיו, מחשבת כפירה! 'ואם תאמרו איני מכיר במעשיו, 

זו קשה מן הראשונה'.זו קשה מן הראשונה'.
אחד  שכל  מושג  אמנם  הוא  פרטית'  אחד 'השגחה  שכל  מושג  אמנם  הוא  פרטית'  'השגחה 
צריך להתחזק ולהאמין בו, שהקב"ה משגיח עליו צריך להתחזק ולהאמין בו, שהקב"ה משגיח עליו 
מידה  באותה  אבל  ורגע,  רגע  בכל  מיוחד  מידה באופן  באותה  אבל  ורגע,  רגע  בכל  מיוחד  באופן 
ברואיו,  כל  על  משגיח  שהקב"ה  להאמין  ברואיו, צריך  כל  על  משגיח  שהקב"ה  להאמין  צריך 
אנחנו  ואם  נכונה,  הכי  בצורה  העולם  את  אנחנו ומנהל  ואם  נכונה,  הכי  בצורה  העולם  את  ומנהל 
ש'אין  לומר  עלינו  לגדולה  שהגיע  מישהו  ש'אין רואים  לומר  עלינו  לגדולה  שהגיע  מישהו  רואים 
המלך אוהבו חנם', ואם הקב"ה נתן לו גדולה סימן המלך אוהבו חנם', ואם הקב"ה נתן לו גדולה סימן 

שהוא ראוי לה.שהוא ראוי לה.
 (עפ"י טיב התורה - בהעלותך ) (עפ"י טיב התורה - בהעלותך )
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 ‰ ָלּמָ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ פ∆ נ∆ ל¿ ים  ƒ‡ מ≈ ט¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ָליו  ≈‡  ‰ ּמָ ≈‰‰ָ ים  ƒ ׁ̆ ָ‰ֲ‡ָנ רּו  ‰ ַוּי…‡מ¿ ָלּמָ ָ‡ָ„ם   ׁ̆ פ∆ נ∆ ל¿ ים  ƒ‡ מ≈ ט¿ נּו  ֲ‡ַנח¿ ָליו  ≈‡  ‰ ּמָ ≈‰‰ָ ים  ƒ ׁ̆ ָ‰ֲ‡ָנ רּו  ַוּי…‡מ¿
ר  ל: ַוּי…‡מ∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ך¿ ּב¿ ˙ו… ֲע„ו… ּב¿ מ… ן ‰' ּב¿ ּבַ ר¿ ָ̃  ˙ יב ‡∆ ƒר ¿̃ י ַ‰ ƒּ̇ ל¿ ƒב ַרע ל¿ ָ‚ּ ƒר נ ל: ַוּי…‡מ∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ך¿ ּב¿ ˙ו… ֲע„ו… ּב¿ מ… ן ‰' ּב¿ ּבַ ר¿ ָ̃  ˙ יב ‡∆ ƒר ¿̃ י ַ‰ ƒּ̇ ל¿ ƒב ַרע ל¿ ָ‚ּ ƒנ

ם:  (ט, ז ח) (ט, ז ח)  ‰ ‰' ָלכ∆ ּו∆ ַ̂ ָע‰ ַמ‰ י¿ מ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ „ּו ו¿ מ¿ ƒע ‰ ∆̆ ם מ… ∆‰ ם:  ֲ‡ל≈ ‰ ‰' ָלכ∆ ּו∆ ַ̂ ָע‰ ַמ‰ י¿ מ¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ „ּו ו¿ מ¿ ƒע ‰ ∆̆ ם מ… ∆‰ ֲ‡ל≈
ובכל  נצחית,  היא  התורה  כי  פעמים,  כמה  אמורה  כבר  מלתינו  ובכל הנה,  נצחית,  היא  התורה  כי  פעמים,  כמה  אמורה  כבר  מלתינו  הנה, 
בה  נכתבו  בכדי  ולא  הזמנים,  לכל  השייכים  ענינים  נרמזים  בה  בה האמור  נכתבו  בכדי  ולא  הזמנים,  לכל  השייכים  ענינים  נרמזים  בה  האמור 
שום  בהם  רואים  אנו  אין  ראשונה  בהשקפה  אשר  ענינים  וכמה  שום כמה  בהם  רואים  אנו  אין  ראשונה  בהשקפה  אשר  ענינים  וכמה  כמה 
הוראה למעשה, הן אמת שמשמעותם הפשוט מורה על עניני השעה, הוראה למעשה, הן אמת שמשמעותם הפשוט מורה על עניני השעה, 
מכל מקום כשמתבוננים קמעה במקראי קודש אלו רואים כי מורים הם מכל מקום כשמתבוננים קמעה במקראי קודש אלו רואים כי מורים הם 
גם על דברים השייכים לדורות, וכמאמר הזוהר הקדוש גם על דברים השייכים לדורות, וכמאמר הזוהר הקדוש (חלק ג' קמט:)(חלק ג' קמט:) וז''ל:  וז''ל: 
"ומאן דאמר דההוא סיפורא דאורייתא לאתחזא על ההוא סיפור בלבד "ומאן דאמר דההוא סיפורא דאורייתא לאתחזא על ההוא סיפור בלבד 
קאתי, תיפח רוחיה", עכ"ל, פירוש: מי שאומר שאותו סיפור שבתורה קאתי, תיפח רוחיה", עכ"ל, פירוש: מי שאומר שאותו סיפור שבתורה 
ועלינו  רח"ל.  רוחו,  תיפח  בלבד,  סיפור  אותו  על  להראות  אם  כי  ועלינו אינו  רח"ל.  רוחו,  תיפח  בלבד,  סיפור  אותו  על  להראות  אם  כי  אינו 
את  לאדם  מורה  שבתורה  פרט  שכל  נווכח  ואז  בהם,  להתבונן  את מוטל  לאדם  מורה  שבתורה  פרט  שכל  נווכח  ואז  בהם,  להתבונן  מוטל 

המעשה אשר יעשה, ואת הדרך אשר בה נלך.המעשה אשר יעשה, ואת הדרך אשר בה נלך.
על פי האמור מוטל עלינו להבין ענין טענת 'למה נגרע' המובא בפרשתן, על פי האמור מוטל עלינו להבין ענין טענת 'למה נגרע' המובא בפרשתן, 
דהלוא פשוטו של מקרא אינו מדבר כי אם על ענין השייך לשעה, היתה דהלוא פשוטו של מקרא אינו מדבר כי אם על ענין השייך לשעה, היתה 
ואכן  הפסח,  הקרבת  מצַות  בקיום  רצונם  היה  שעז  הטמאים  טענת  ואכן זו  הפסח,  הקרבת  מצַות  בקיום  רצונם  היה  שעז  הטמאים  טענת  זו 
טענה זו פעלה אז את פעולתה ונתחדשה מכוחה מצַות פסח שני, אך טענה זו פעלה אז את פעולתה ונתחדשה מכוחה מצַות פסח שני, אך 
לקיימה  יכולים  אנחנו  אין  מקדשינו  בית  שחרב  כיון  הלוא  אנו  לקיימה בימינו  יכולים  אנחנו  אין  מקדשינו  בית  שחרב  כיון  הלוא  אנו  בימינו 
השייך  המקראות  באלו  המכוון  מהו  להתבונן  עלינו  שכן  וכיון  השייך בפועל,  המקראות  באלו  המכוון  מהו  להתבונן  עלינו  שכן  וכיון  בפועל, 

לזמנינו גם כן. לזמנינו גם כן. 
בדרך אפשר יש לפרש כי כיוון הכתוב להורות לנו פרק בעניני הענוה, בדרך אפשר יש לפרש כי כיוון הכתוב להורות לנו פרק בעניני הענוה, 
דהנה כל המתגאה הוא בבחינת 'טמא לנפש', כי הוא מסולק מכל וכל דהנה כל המתגאה הוא בבחינת 'טמא לנפש', כי הוא מסולק מכל וכל 
אמר  המתגאה  על  כי  ז"ל  חכמינו  במשנת  כמובא  הקדושה,  אמר מעניני  המתגאה  על  כי  ז"ל  חכמינו  במשנת  כמובא  הקדושה,  מעניני 
שבגאותו  שבגאותו ונמצא  ונמצא  ה.)  ה.) (סוטה  (סוטה  בעולם,  לדור  יכולים  והוא  אני  שאין  בעולם, הקב"ה  לדור  יכולים  והוא  אני  שאין  הקב"ה 
דוחק הוא את רגלי השכינה, ומסלק מעליו את קדושתה ח"ו, והמסולק דוחק הוא את רגלי השכינה, ומסלק מעליו את קדושתה ח"ו, והמסולק 
'טמא  בבחי'  שנעשה  עד  חומר  לעניני  הוא  נמשך  בהכרח  הקדשה  'טמא מן  בבחי'  שנעשה  עד  חומר  לעניני  הוא  נמשך  בהכרח  הקדשה  מן 
לנפש' ר"ל, והיינו שיורד הוא עד לדיוטא התחתונה ממש, כי טומאת לנפש' ר"ל, והיינו שיורד הוא עד לדיוטא התחתונה ממש, כי טומאת 
מת היא הטומאה החמורה ביותר, ולבחינה זו מתדרדרים אלו המתגאים מת היא הטומאה החמורה ביותר, ולבחינה זו מתדרדרים אלו המתגאים 

חלילה. חלילה. 
הוא  הפחות  בערכו  המכיר  האדם  לבין  המתגאה  זה  בין  ההבדל  הוא והנה,  הפחות  בערכו  המכיר  האדם  לבין  המתגאה  זה  בין  ההבדל  והנה, 
הוא  שאין  הוא  יודע  השפל  האדם  מקום,  של  בטובתו  ההכרה  הוא בענין  שאין  הוא  יודע  השפל  האדם  מקום,  של  בטובתו  ההכרה  בענין 
ראוי לשום טובה, כי מכיר הוא בעצם העובדא שנוצר מטיפה סרוחה, ראוי לשום טובה, כי מכיר הוא בעצם העובדא שנוצר מטיפה סרוחה, 
ושבסופו לבוא למקום רימה ותולעה, וכיון שכן מכיר הוא בטובתו של ושבסופו לבוא למקום רימה ותולעה, וכיון שכן מכיר הוא בטובתו של 
שווה  הוא  אין  לדעתו  והרוחני,  הגשמי  בחלקו  שזיכהו  במה  שווה הקב"ה,  הוא  אין  לדעתו  והרוחני,  הגשמי  בחלקו  שזיכהו  במה  הקב"ה, 
חינם,  חסד  ממש  בה  ורואה  גבוה,  משולחן  לו  שזיכו  הטובה  כל  חינם, את  חסד  ממש  בה  ורואה  גבוה,  משולחן  לו  שזיכו  הטובה  כל  את 
וכיון שכן גם כשנכווה מחופת חבירו בראותו כי לא זכה לכל המעלות וכיון שכן גם כשנכווה מחופת חבירו בראותו כי לא זכה לכל המעלות 
והמדרגות הרוחניים, אין הוא מתאונן ומתמרמר על חסרונו, יודע הוא והמדרגות הרוחניים, אין הוא מתאונן ומתמרמר על חסרונו, יודע הוא 
כי אין הקב"ה חייב לו מאומה, ומה לו לבריה שפלה כמותו להתאוות כי אין הקב"ה חייב לו מאומה, ומה לו לבריה שפלה כמותו להתאוות 
למה שלא חננו הבורא. יתר על כך, זה האדם מכיר בטובתו של מקום למה שלא חננו הבורא. יתר על כך, זה האדם מכיר בטובתו של מקום 

מקום  מכל  חסרונו,  את  למלא  יתב'  מעמו  נבצר  הדין  שמצד  אף  מכל מקום שעל  את חסרונו,  למלא  אף שמצד הדין נבצר מעמו יתב'  שעל 
על  ולהמשיך  תפילה,  ע"י  הדין  את  מעליו  להמתיק  הכח  את  בידו  על נתן  ולהמשיך  תפילה,  ע"י  הדין  את  מעליו  להמתיק  הכח  את  בידו  נתן 
ידה כל צרכיו ורצונותיו, ואכן מנצל הוא אותה מתנה, ומתחנן הוא לפני ידה כל צרכיו ורצונותיו, ואכן מנצל הוא אותה מתנה, ומתחנן הוא לפני 

בוראו כעבדא קמיה מריה.בוראו כעבדא קמיה מריה.
שונים פני הדברים בזה המתגאה, זה האחרון מכיר ב'יש'ותו, וכיון שכן שונים פני הדברים בזה המתגאה, זה האחרון מכיר ב'יש'ותו, וכיון שכן 
מום'  כ'בעל  עצמו  את  ורואה  בכל,  מושלם  להיות  עליו  כי  הוא  מום' סובר  כ'בעל  עצמו  את  ורואה  בכל,  מושלם  להיות  עליו  כי  הוא  סובר 
שכן  וכיון  בה,  הוא  שחפץ  מדרגה  או  מעלה  שום  לו  חסר  באם  שכן ממש  וכיון  בה,  הוא  שחפץ  מדרגה  או  מעלה  שום  לו  חסר  באם  ממש 
מתהלך הוא תמיד בעצבון ובדאגה על חסרונו, ומתאונן תמיד על מצבו, מתהלך הוא תמיד בעצבון ובדאגה על חסרונו, ומתאונן תמיד על מצבו, 
וגם אם זכה ונתברך בכמה וכמה מעלות טובות אין הוא ממשמש בהם וגם אם זכה ונתברך בכמה וכמה מעלות טובות אין הוא ממשמש בהם 
להכיר גודל טובו יתב' על שהרבה להטיב עמו, אלא תמיד משים הוא להכיר גודל טובו יתב' על שהרבה להטיב עמו, אלא תמיד משים הוא 
לנגד עיניו את החסר לו, זה האדם לא ימצא נוחם לנפשו כל עוד הוא לנגד עיניו את החסר לו, זה האדם לא ימצא נוחם לנפשו כל עוד הוא 
עומד בגאוותו, כי כל עוד שהוא מחזיק באיוולתו אין הוא מכיר כי שוגה עומד בגאוותו, כי כל עוד שהוא מחזיק באיוולתו אין הוא מכיר כי שוגה 
הוא בדעתו, ומלבד מה שהגיאות עצמה מכשילו ומעכבו מלהתעלות, הוא בדעתו, ומלבד מה שהגיאות עצמה מכשילו ומעכבו מלהתעלות, 
כי כאמור לעיל שזה המחזיק בה הרי מרוחק הוא מהקדושה, וכיון שכן כי כאמור לעיל שזה המחזיק בה הרי מרוחק הוא מהקדושה, וכיון שכן 

מעוכב הוא מכל טובה רוחנית ר"ל.מעוכב הוא מכל טובה רוחנית ר"ל.
עצת התורה היא לזה האדם להתבונן במהותו, כי מתוך כך יכיר בערכו עצת התורה היא לזה האדם להתבונן במהותו, כי מתוך כך יכיר בערכו 
זה  ידי  ועל  כלל,  בריה  בבחי'  הוא  שאין  להבין  לנפשו  דיעה  ויתן  זה הדל,  ידי  ועל  כלל,  בריה  בבחי'  הוא  שאין  להבין  לנפשו  דיעה  ויתן  הדל, 
את  ומכשיר  המדרגות,  אלו  לבין  בינו  המבדיל  המסך  את  הוא  את מסיר  ומכשיר  המדרגות,  אלו  לבין  בינו  המבדיל  המסך  את  הוא  מסיר 
עצמו להשיגם, וגם אם לא יזכה בהם מכל מקום יבוא לידי הכרה כי כל עצמו להשיגם, וגם אם לא יזכה בהם מכל מקום יבוא לידי הכרה כי כל 
מה שזכה הוא בבחינת חסד השי"ת, ושוב לא יתאונן על מצבו, ויהיה מה שזכה הוא בבחינת חסד השי"ת, ושוב לא יתאונן על מצבו, ויהיה 

בין אלו השמחים בחלקם.בין אלו השמחים בחלקם.
כל זאת רמזה התורה באלו המקראות, כי כל זאת רמזה התורה באלו המקראות, כי 'האנשים ההמה''האנשים ההמה' אשר תמיד  אשר תמיד 
הרי  שכן  וכיון  הגאוה,  במידת  הם  לקויים  חסרונם  על  הם  הרי מתאוננים  שכן  וכיון  הגאוה,  במידת  הם  לקויים  חסרונם  על  הם  מתאוננים 
זה כאילו אומרים הם מפורשות זה כאילו אומרים הם מפורשות 'אנחנו טמאים לנפש אדם''אנחנו טמאים לנפש אדם', כי כאמור , כי כאמור 
'למה  לומר  לשונם  רגיל  גאוותם  ומחמת  הגאוה,  של  תוצאה  'למה זוהי  לומר  לשונם  רגיל  גאוותם  ומחמת  הגאוה,  של  תוצאה  זוהי 
ותמהים  להם,  החסר  החלק  על  אנו  מתאוננים  תמיד  כלומר,  ותמהים נגרע'  להם,  החסר  החלק  על  אנו  מתאוננים  תמיד  כלומר,  נגרע' 
נחלת  היא  זו  חולי  כי  וזו,  זו  מעלה  מנחלתינו  נגרע  למה  ושואלים  נחלת הם  היא  זו  חולי  כי  וזו,  זו  מעלה  מנחלתינו  נגרע  למה  ושואלים  הם 
שלמות,  של  מדה  לכל  הראויה  כבריה  עצמו  את  לראות  שלמות, המתגאה  של  מדה  לכל  הראויה  כבריה  עצמו  את  לראות  המתגאה 
ובאם חסר הוא דבר ניכר הדבר על לשונו, ושואל על פשר התעכבותו ובאם חסר הוא דבר ניכר הדבר על לשונו, ושואל על פשר התעכבותו 
'מלהקריב קרבן ה' במועדו''מלהקריב קרבן ה' במועדו' כי חפץ הוא לזכות במעלות רוחניים ולבוא  כי חפץ הוא לזכות במעלות רוחניים ולבוא 
על ידה לקרבת השם, ולזכות על ידי זה להיות על ידה לקרבת השם, ולזכות על ידי זה להיות 'בתוך בני ישראל' 'בתוך בני ישראל' היינו היינו 

להיות נכלל בתוך הכלל הזוכים לכך. להיות נכלל בתוך הכלל הזוכים לכך. 
את  לעצור  עליכם   - את   לעצור  עליכם   - 'עמדו''עמדו'  משה  להם  אמר  לבקשתם  משה כתשובה  להם  אמר  לבקשתם  כתשובה 
מהלך מחשבתכם, כי לפיה הנכם בגדר מהלך מחשבתכם, כי לפיה הנכם בגדר 'יש''יש' ולכן הנכם מתרעמים על  ולכן הנכם מתרעמים על 
חסרונכם, חסרונכם, 'ואשמעה''ואשמעה' – הוא מלשון אשמיע, כי אחר שתבינו כי שוגים  – הוא מלשון אשמיע, כי אחר שתבינו כי שוגים 
ענוה  היינו   – ענוה   היינו   – 'מה'  'מה'  שהיא  השי"ת  עצת  לכם  אשמיע  אז  בדיעה,  שהיאאתם  השי"ת  עצת  לכם  אשמיע  אז  בדיעה,  אתם 
מלשון 'ונחנו מה' ובזכות זה תזכו שמלשון 'ונחנו מה' ובזכות זה תזכו ש'יצוה ה' לכם' 'יצוה ה' לכם' – 'יצוה' הוא מלשון – 'יצוה' הוא מלשון 
לקרבת  תזכו  הענוה  שבזכות  לומר  ורצה  חיבור,  שמשמעותה  לקרבת 'צוותא'  תזכו  הענוה  שבזכות  לומר  ורצה  חיבור,  שמשמעותה  'צוותא' 
אלקים, ויהיה השי"ת חלקכם ונחלתכם, כי אז תזכו להשראת השכינה, אלקים, ויהיה השי"ת חלקכם ונחלתכם, כי אז תזכו להשראת השכינה, 

וממילא תזכו לכל המעלות והמדרגות המסייעים לדבקות בהשי"ת.וממילא תזכו לכל המעלות והמדרגות המסייעים לדבקות בהשי"ת.

במעלת הענוהבמעלת הענוה
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פרשת  התורה  ברכת  אחר  לומר  פרשת נהגו  התורה  ברכת  אחר  לומר  נהגו  א. א.  
שאין  דברים  אלו  ומשנת  כהנים  שאין ברכת  דברים  אלו  ומשנת  כהנים  ברכת 
שאדם  דברים  דאלו  ומימרא  שיעור,  שאדם להם  דברים  דאלו  ומימרא  שיעור,  להם 
וגמרא,  משנה  מקרא  לקיים  כדי  וגמרא, וכו',  משנה  מקרא  לקיים  כדי  וכו', 
קודם  כהנים  ברכת  פסוקי  לומר  קודם ומותר  כהנים  ברכת  פסוקי  לומר  ומותר 
שאין  לפי  מחמירין,  כיש  דלא  הבוקר  שאין אור  לפי  כיש מחמירין,  דלא  אור הבוקר 
נשיאת כפים בלילהנשיאת כפים בלילה (סי' מ"ז ס"ט ומ"ב סק"כ כ"א). (סי' מ"ז ס"ט ומ"ב סק"כ כ"א).
כו',  גודל  הבו  אקרא  ה'  שם  כי  כתיב,  כו',   גודל  הבו  אקרא  ה'  שם  כי  כתיב,  ב.ב. 
וקבלו חז"ל, שהיא מצות עשה לברך ברכת וקבלו חז"ל, שהיא מצות עשה לברך ברכת 
ברכת  א'  ברכות,  ב'  ותקנו  לפניה,  ברכת התורה  א'  ברכות,  ב'  ותקנו  לפניה,  התורה 
וא'  המצות,  ברכת  שהיא  קדשנו  וא' אשר  המצות,  ברכת  שהיא  קדשנו  אשר 
ברכת הודאה שהיא אשר בחר בנו כו', ויש ברכת הודאה שהיא אשר בחר בנו כו', ויש 
אומרים דהערב נא היא סיום ברכת אשר אומרים דהערב נא היא סיום ברכת אשר 
קדשנו, ואם כן יש לומר והערב בוא"ו, ויש קדשנו, ואם כן יש לומר והערב בוא"ו, ויש 
כן  ואם  עצמה,  בפני  ברכה  שהיא  כן אומרים  ואם  עצמה,  בפני  ברכה  שהיא  אומרים 
יש לומר הערב, וגם יש לענות לפי זה אמן יש לומר הערב, וגם יש לענות לפי זה אמן 
שלא  ומנהגנו  תורה,  בדברי  לעסוק  שלא אחר  ומנהגנו  תורה,  בדברי  לעסוק  אחר 
לענות אמן אחר לעסוק בדברי תורה, וגם לענות אמן אחר לעסוק בדברי תורה, וגם 

אומרים והערב בוא"ו אומרים והערב בוא"ו (ס"ה ו' מ"ב סקי"ב).(ס"ה ו' מ"ב סקי"ב).
בדברי  לעסוק  אחר  אמן  עניית  בדברי ולענין  לעסוק  אחר  אמן  עניית  ולענין  ג. ג. 
ורוב  האחרונים,  בין  דיעות  יש  ורוב תורה,  האחרונים,  בין  דיעות  יש  תורה, 
האחרונים מצדדים שלא לענות אמן, ונכון האחרונים מצדדים שלא לענות אמן, ונכון 
סקי"ב),  (מ"ב  סקי"ב),  (מ"ב  בלחש  זו  ברכה  המברך  בלחששיברך  זו  ברכה  המברך  שיברך 
וי"א דעל פי הסוד היא ברכה בפני עצמה, וי"א דעל פי הסוד היא ברכה בפני עצמה, 
לומר  יש  ואעפ"כ  אמן בינתים  לענות  ויש לענות אמן בינתים ואעפ"כ יש לומר ויש 

והערב בוא"ווהערב בוא"ו (שו"ע הרב ס"ה וכן ט"ז ומ"א שם). (שו"ע הרב ס"ה וכן ט"ז ומ"א שם).
צריך  מאחר,  ברכה  בינתים  שמע  צריך אם  מאחר,  ברכה  בינתים  שמע  אם  ד. ד. 

לענות אמןלענות אמן (דע"ת ס"ו, קצוה"ש סי' ה' ס"ח). (דע"ת ס"ו, קצוה"ש סי' ה' ס"ח).
דברי  על  אקב"ו  התורה,  ברכות  דברי נוסח  על  אקב"ו  התורה,  ברכות  נוסח  ה. ה. 
סק"י)], ,  (כה"ח  סק"י)]  (כה"ח  האריז"ל  דעת  [וכן  האריז"לתורה,  דעת  [וכן  תורה, 
ומנהגנו לומר לעסוק בדברי תורה ומנהגנו לומר לעסוק בדברי תורה (ס"ה מ"ב (ס"ה מ"ב 

סק"ח).סק"ח).

צאצאינו  וצאצאי  להוסיף  מדקדקין  צאצאינו יש  וצאצאי  להוסיף  מדקדקין  יש  ו. ו. 
ת"ח  בנו  ובן  ובנו  ת"ח  שהוא  מי  כל  ת"ח כי  בנו  ובן  ובנו  ת"ח  שהוא  מי  כל  כי 
שנאמר  מזרעו  פוסקת  התורה  אין  שנאמר שוב  מזרעו  פוסקת  התורה  אין  שוב 
בכלל  כי  לכך,  וא"צ  וגו',  מפיך  ימושו  בכלל לא  כי  לכך,  וא"צ  וגו',  מפיך  ימושו  לא 
וצאצאינו הוא ג"כ בני בנים וצאצאינו הוא ג"כ בני בנים (מ"ב סק"ט)(מ"ב סק"ט), וי"א , וי"א 
צאצאינו,  וצאצאי  גם  לומר  נכון  צאצאינו, דמ"מ  וצאצאי  גם  לומר  נכון  דמ"מ 

דנכון לפרט בבירור דנכון לפרט בבירור (אשל אברהם).(אשל אברהם).
ללימוד  התורה  ברכת  בין  הפסיק  ללימוד אם  התורה  ברכת  בין  הפסיק  אם  ז. ז. 
בדברים אחרים, אפילו יודע בבירור שלא בדברים אחרים, אפילו יודע בבירור שלא 
ומכל  ולברך,  לחזור  צריך  דעתו,  ומכל הסיח  ולברך,  לחזור  צריך  דעתו,  הסיח 
בברכת  כך  אחר  שיכוין  טוב  יותר  בברכת מקום  כך  אחר  שיכוין  טוב  יותר  מקום 
התורה,  ברכת  ידי  בזה  לצאת  רבה  התורה, אהבה  ברכת  ידי  בזה  לצאת  רבה  אהבה 
תפילתו  שסיים  אחר  תיכף  מעט  תפילתו וילמוד  שסיים  אחר  תיכף  מעט  וילמוד 

(מ"ב סקי"ט).(מ"ב סקי"ט).

הברכה,  אחר  כלל  למד  לא  אם  זה  הברכה, וכל  אחר  כלל  למד  לא  אם  זה  וכל  ח. ח. 
שנוהגים,  הפסוקים  שאמר  או  למד  שנוהגים, אבל  הפסוקים  שאמר  או  למד  אבל 
או  בעסקיו,  ונתעסק  הפסיק  כך  או ואחר  בעסקיו,  ונתעסק  הפסיק  כך  ואחר 
הפסק,  הוי  לא  ובה"כ  למרחץ  הפסק, שהלך  הוי  לא  ובה"כ  למרחץ  שהלך 

ובשעה  ללמוד,  רגיל  שאינו  מי  ובשעה ואפילו  ללמוד,  רגיל  שאינו  מי  ואפילו 
שאינו רגיל ללמוד, אין צריך לחזור ולברך, שאינו רגיל ללמוד, אין צריך לחזור ולברך, 
יכול  הלילה  עד  היום  כל  למד  לא  יכול ואפילו  הלילה  עד  היום  כל  למד  לא  ואפילו 
כל  ולברך  לחזור  צריך  ואין  בלילה  כל ללמוד  ולברך  לחזור  צריך  ואין  בלילה  ללמוד 

זמן שלא ישן שינת קבע, כדלקמן זמן שלא ישן שינת קבע, כדלקמן (ס"י).(ס"י).
ט. ט. אף אם לומד בלילה, וכן אפילו לא למד אף אם לומד בלילה, וכן אפילו לא למד 
שעבר,  היום  אחר  הולך  הלילה  כלל,  שעבר, ביום  היום  אחר  הולך  הלילה  כלל,  ביום 
ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן, ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן שלא ישן, 
ללמוד  עליו  מוטל  ניעור  שהוא  זמן  ללמוד שכל  עליו  מוטל  ניעור  שהוא  זמן  שכל 
וההיסח  ההפסק  ואין  פנאי,  לו  שיש  וההיסח כ"ז  ההפסק  ואין  פנאי,  לו  שיש  כ"ז 
התורה  ברכת  לענין  הפסק  חשיב  התורה הדעת  ברכת  לענין  הפסק  חשיב  הדעת 

(סי"ב מ"ב סקכ"ו כ"ז).(סי"ב מ"ב סקכ"ו כ"ז).

י. י. אבל אם ישן שינת קבע על מטתו אפילו אבל אם ישן שינת קבע על מטתו אפילו 
בתחילת הלילה, חשיב הפסקבתחילת הלילה, חשיב הפסק (מ"ב סקכ"ח).  (מ"ב סקכ"ח). 

או  בלילה,  אפילו  עראי  שינת  ישן  או אם  בלילה,  אפילו  עראי  שינת  ישן  אם  יא. יא. 
הוי  לא  ידיו,  אצילי  על  במיושב  הוי נתנמנם  לא  ידיו,  אצילי  על  במיושב  נתנמנם 
מטתו,  על  קבע  שינת  ישן  ואם  מטתו, הפסק,  על  קבע  שינת  ישן  ואם  הפסק, 
אפילו בתחילת הלילה הוי הפסק, ושיעורו אפילו בתחילת הלילה הוי הפסק, ושיעורו 
לזמן  הלילה  בתחילת  והישן  שעה,  לזמן חצי  הלילה  בתחילת  והישן  שעה,  חצי 
מיטתו  על  אפילו  בבגדיו,  כשהוא  מיטתו קצר  על  אפילו  בבגדיו,  כשהוא  קצר 
כך  אחר  לישן  ובדעתו  לקום,  מנת  כך על  אחר  לישן  ובדעתו  לקום,  מנת  על 
ברכת  לברך  צריך  אינו  העיקרית,  ברכת שינתו  לברך  צריך  אינו  העיקרית,  שינתו 
התורה בקומו בלילה, אלא בקומו משנתו התורה בקומו בלילה, אלא בקומו משנתו 

העיקרית העיקרית (הלי"ש).(הלי"ש).
דהוי  י"א  מטתו,  על  ביום  קבע  דהוי שינת  י"א  מטתו,  על  ביום  קבע  שינת  יב. יב. 

וכן  נהגו,  וכן  הפסק,  הוי  דלא  וי"א  וכן הפסק  נהגו,  וכן  הפסק,  הוי  דלא  וי"א  הפסק 
כתב  ובמשנ"ב  האחרונים,  הכרעת  כתב הוא  ובמשנ"ב  האחרונים,  הכרעת  הוא 
ע"פ הגר"א דהסומך לברך לא הפסיד ע"פ הגר"א דהסומך לברך לא הפסיד (סי"א (סי"א 

מ"ב סקכ"ה).מ"ב סקכ"ה).

חייב  אחר,  מפי  תורה  דברי  חייב השומע  אחר,  מפי  תורה  דברי  השומע  יג. יג. 
תלמוד  צורת  היא  דכך  התורה,  תלמוד בברכת  צורת  היא  דכך  התורה,  בברכת 
תלמידו  או  וחבירו  אומר  שאחד  תלמידו תורה,  או  וחבירו  אומר  שאחד  תורה, 

שומע שומע (הלי"ש).(הלי"ש).
יד.יד. המשכים קודם אור היום ללמוד, מברך  המשכים קודם אור היום ללמוד, מברך 
כשילך  ויברכם  יחזור  ולא  התורה,  כשילך ברכת  ויברכם  יחזור  ולא  התורה,  ברכת 
וישן  כך  אחר  חזר  ואפילו  הכנסת,  וישן לבית  כך  אחר  חזר  ואפילו  הכנסת,  לבית 
כי  ביום,  או  היום  אור  קודם  קבע  כי שינת  ביום,  או  היום  אור  קודם  קבע  שינת 
מסתמא דעתו של אדם לפטור בברכה זו מסתמא דעתו של אדם לפטור בברכה זו 
עד שינת הלילה שלאחריו, מיהו להנוהגין עד שינת הלילה שלאחריו, מיהו להנוהגין 
לברך בשינת קבע ביום, כל שכן בזה, ויטול לברך בשינת קבע ביום, כל שכן בזה, ויטול 
יקנח  מים  לו  אין  ואם  שיברך,  קודם  יקנח ידיו  מים  לו  אין  ואם  שיברך,  קודם  ידיו 
וללמוד  לברך  ויכול  דמנקי  מידי  בכל  וללמוד ידיו  לברך  ויכול  דמנקי  מידי  בכל  ידיו 
מ"ב  מ"ב (סי"ג  (סי"ג  ברכות  בשאר  כמו  נטילה  ברכות בלא  בשאר  כמו  נטילה  בלא 

סקכ"ט ל"ג).סקכ"ט ל"ג).

קרוב  שהוא  בזמן  המשכים,  ובדין  קרוב   שהוא  בזמן  המשכים,  ובדין  טו.טו. 
עד  התורה  ברכת  עם  ממתינים  עד לחצות  התורה  ברכת  עם  ממתינים  לחצות 
יש  לחצות  הרבה  זמן  יש  אם  אבל  יש חצות,  לחצות  הרבה  זמן  יש  אם  אבל  חצות, 
ובחצות  ולומדים,  התורה  ברכת  ובחצות מברכין  ולומדים,  התורה  ברכת  מברכין 
יברכו שאר הברכות, ויש חסידים שאף על יברכו שאר הברכות, ויש חסידים שאף על 

פי כן ממתינים עד חצות פי כן ממתינים עד חצות (כה"ח סקכ"ט).(כה"ח סקכ"ט).

'˘ומר פיו ול˘ונו ˘ל‡ ל„בר בע˙ 
‰˙פל‰'‰˙פל‰'

אש,  כמכוות  עמנו  בתולדות  שנצרב  יום  הוא  אש, -  כמכוות  עמנו  בתולדות  שנצרב  יום  הוא   - סיון'  סיון' 'כ'  'כ' 
משך הדורות נשפכו כמים נהרות של דם ישראל, קהילות משך הדורות נשפכו כמים נהרות של דם ישראל, קהילות 
בית  והיו  וטפיהן,  עולליהן  על  נכחדו  ועתיקות  בית שלמות  והיו  וטפיהן,  עולליהן  על  נכחדו  ועתיקות  שלמות 
יעקב למשיסה וישראל לבוזזים, והלא הם כתובים בספרי יעקב למשיסה וישראל לבוזזים, והלא הם כתובים בספרי 
דברי ימי קורות עמנו וגם נזכרו בדברי גדולי הדורות משך דברי ימי קורות עמנו וגם נזכרו בדברי גדולי הדורות משך 
סליחות  לומר  תקנו  צרות  אותם  ולזכר  התקופות,  סליחות כל  לומר  תקנו  צרות  אותם  ולזכר  התקופות,  כל 

מיוחדות ליום זה אותם יש הנוהגים לומר עד ימינו אנו.מיוחדות ליום זה אותם יש הנוהגים לומר עד ימינו אנו.
תאריך זה של כ' סיון אף נקבע לתענית ציבור על ידי תאריך זה של כ' סיון אף נקבע לתענית ציבור על ידי רבינו רבינו 
תםתם ואתו עמו כל חכמי צרפת, אחרי מאורע איום שארע  ואתו עמו כל חכמי צרפת, אחרי מאורע איום שארע 
השישי,  לאלף  ת"י  ובשנת  תתקל"א.  אלפים  ד'  השישי, בשנת  לאלף  ת"י  ובשנת  תתקל"א.  אלפים  ד'  בשנת 
באותה  שפעלה  העליון  הועד  בראשות  הדור  חכמי  באותה חזרו  שפעלה  העליון  הועד  בראשות  הדור  חכמי  חזרו 
תקופה - תקופה - 'ועד ארבע ארצות','ועד ארבע ארצות', ונתנו חוזק ותוקף לתענית  ונתנו חוזק ותוקף לתענית 
ואכזריות  קשות  וגזרות  פרעות  לאחר  ציבור,  כתענית  ואכזריות זו  קשות  וגזרות  פרעות  לאחר  ציבור,  כתענית  זו 
מנין  רוב  ההם  בימים  שהייתה  פולין,  יהדות  על  מנין שעברו  רוב  ההם  בימים  שהייתה  פולין,  יהדות  על  שעברו 
אלה  ושמדות  ובפרעות  אירופה.  יהדות  של  בנין  אלה ורוב  ושמדות  ובפרעות  אירופה.  יהדות  של  בנין  ורוב 
נחרבו מאות קהילות והרבה רבבות מישראל נהרגו ונספו נחרבו מאות קהילות והרבה רבבות מישראל נהרגו ונספו 
במיתות משונות בשנות ת"ח ות"ט, על ידי הצורר בוגדאן במיתות משונות בשנות ת"ח ות"ט, על ידי הצורר בוגדאן 

חמלניצקי והפורעים המרובים אשר אתו, יימח שמם.חמלניצקי והפורעים המרובים אשר אתו, יימח שמם.
חומר האיסור לדבר בשעת התפילהחומר האיסור לדבר בשעת התפילה

התרעלה  כוס  עבר  עליו  שגם  התרעלה   כוס  עבר  עליו  שגם  טוב'  יום  טוב''תוספות  יום  ה'תוספות  הרבינו  רבינו 
הצרות  שכל  וגילה  עולם  הרעיש  ת"ט,  הת"ח  הצרות בשנות  שכל  וגילה  עולם  הרעיש  ת"ט,  הת"ח  בשנות 
נגרמו  תקופה,  באותה  שאירעו  האיומות  נגרמו והמאורעות  תקופה,  באותה  שאירעו  האיומות  והמאורעות 
בשעת  הכנסת  בבית  כבוד  נהגו  שלא  מזה  בשעת כתוצאה  הכנסת  בבית  כבוד  נהגו  שלא  מזה  כתוצאה 
שהציבור  בשעה  שתיקה  על  הקפידו  ולא  שהציבור התפלה,  בשעה  שתיקה  על  הקפידו  ולא  התפלה, 
התוספות  רבינו  ותיקן  קבע  אף  כך  בעקבות  התוספות מתפללים,  רבינו  ותיקן  קבע  אף  כך  בעקבות  מתפללים, 
השתיקה  של  זה  חשוב  בענין  מיוחד  השתיקה   של  זה  חשוב  בענין  מיוחד  שברך'  שברך''מי  'מי  טוב  טוב יום  יום 
מרבים  בו  התפלה,  מרבים בשעת  בו  התפלה,  בשעת 
על  לרוב,  ברכות  על ומרעיפים  לרוב,  ברכות  ומרעיפים 

התפילה.  בשעת  מלדבר  פיהם  את  שנוצרים  אלו  ראש 
וזהו הנוסח שתיקן לומר (כפי הנדפס במחזורים):וזהו הנוסח שתיקן לומר (כפי הנדפס במחזורים):

ואהרן,  משה  ויעקב,  יצחק  אברהם  אבותינו,  שברך  ואהרן, “מי  משה  ויעקב,  יצחק  אברהם  אבותינו,  שברך  “מי 
ולשונו  פיו  ששומר  מי  כל  את  יברך  הוא  ושלמה,  ולשונו דוד  פיו  ששומר  מי  כל  את  יברך  הוא  ושלמה,  דוד 
צרה  מכל  ישמרהו  הקב"ה  התפילה,  בעת  לדבר  צרה שלא  מכל  ישמרהו  הקב"ה  התפילה,  בעת  לדבר  שלא 
וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות הכתובות וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות הכתובות 
והכתובים,  הנביאים  ספרי  ובכל  רבינו  משה  תורת  והכתובים, בספר  הנביאים  ספרי  ובכל  רבינו  משה  תורת  בספר 
ולחפה  לתורה  ויגדלם  וקיימים  חיים  בנים  לראות  ולחפה ויזכה  לתורה  ויגדלם  וקיימים  חיים  בנים  לראות  ויזכה 
באמת  תמיד  אלוקינו  ה'  את  ויעבוד  טובים,  באמת ולמעשים  תמיד  אלוקינו  ה'  את  ויעבוד  טובים,  ולמעשים 

ובתמים ונאמר אמן".ובתמים ונאמר אמן".
כי ˘ם ‰' ‡˜ר‡ ‰בו ‚ו„ל ל‡לו˜ינוכי ˘ם ‰' ‡˜ר‡ ‰בו ‚ו„ל ל‡לו˜ינו

הרבה יש לעורר בנושא זה, וכפי שמצאנו כתוב בתורה 'כי הרבה יש לעורר בנושא זה, וכפי שמצאנו כתוב בתורה 'כי 
(דברים לב, ג)(דברים לב, ג), פירש רש"י: , פירש רש"י:  ׁשם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו' ׁשם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו' 
'כשאקרא ואזכיר שם ה' - אתם הבו גודל לאלקינו וברכו 'כשאקרא ואזכיר שם ה' - אתם הבו גודל לאלקינו וברכו 
אחר  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  שעונין  אמרו  מכאן  אחר שמו,  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  שעונין  אמרו  מכאן  שמו, 

ברכה שבמקדש'.ברכה שבמקדש'.
כשמזכירים את שם ה' צריכים השומעים לענות ברוך הוא כשמזכירים את שם ה' צריכים השומעים לענות ברוך הוא 

וברוך שמו וכשמסיימים ברכה צריכים לענות אמן.וברוך שמו וכשמסיימים ברכה צריכים לענות אמן.
הש"ץ  בחזרת  דיבור  של  הנורא  העוון  על  נלמד  הש"ץ ומכאן  בחזרת  דיבור  של  הנורא  העוון  על  נלמד  ומכאן 
(או"ח  (או"ח   ערוך'  ב'שולחן  שנפסק  מה  וידוע  התורה,  ערוך'ובקריאת  ב'שולחן  שנפסק  מה  וידוע  התורה,  ובקריאת 
חוזר  ציבור  ששליח  בשעה  חולין  שיחת  ישיח  חוזר לא  ציבור  ששליח  בשעה  חולין  שיחת  ישיח  לא  ז): :  ז)קכד,  קכד, 

התפלה, ואם שח הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא, וגוערים התפלה, ואם שח הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא, וגוערים 
בו.בו. וכתב על זה ב'משנה ברורה'  וכתב על זה ב'משנה ברורה' (ס"ק כז):(ס"ק כז): כתב ב'אליה רבה'  כתב ב'אליה רבה' 
בשם ה'כל בו', בשם ה'כל בו', אוי להאנשים שמשיחים בעת התפלה, כי אוי להאנשים שמשיחים בעת התפלה, כי 
ראינו כמה בתי כנסיות נחרבו בשביל עוון זה, ויש למנות ראינו כמה בתי כנסיות נחרבו בשביל עוון זה, ויש למנות 

אנשים ידועים להשגיח על זה.אנשים ידועים להשגיח על זה.
וקריאת  התפילה  בשעת  שמשיחים  האנשים  אותם  וקריאת כי  התפילה  בשעת  שמשיחים  האנשים  אותם  כי 
המברך  ציבור  השליח  לקול  שומעים  לא  הם  הרי  המברך התורה  ציבור  השליח  לקול  שומעים  לא  הם  הרי  התורה 
את ה' ואינם עונים אמן ולא ברוך הוא וברוך שמו, ובמקום את ה' ואינם עונים אמן ולא ברוך הוא וברוך שמו, ובמקום 
לתת גודל לאלקינו כשמזכירים את שמו הנכבד, הרי הם לתת גודל לאלקינו כשמזכירים את שמו הנכבד, הרי הם 

נפסקה  ולכך  בטלים,  בדברים  ומשיחים  בזה  נפסקה מזלזלים  ולכך  בטלים,  בדברים  ומשיחים  בזה  מזלזלים 
הלכה בשולחן ערוך שגדול עוונו מנשוא.הלכה בשולחן ערוך שגדול עוונו מנשוא.

בעת  חולין  שיחת  של  והנורא  החמור  באיסור  דברי  בעת ומדי  חולין  שיחת  של  והנורא  החמור  באיסור  דברי  ומדי 
התפילה, ראוי לשים לב לכך שהלשוןהתפילה, ראוי לשים לב לכך שהלשון 'גדול עוונו מנשוא'  'גדול עוונו מנשוא' 

אין לו אח ורע בשאר מקומות בשולחן ערוך.אין לו אח ורע בשאר מקומות בשולחן ערוך.
הטעם שזהו חמור כל כך, נימק בספר הטעם שזהו חמור כל כך, נימק בספר 'הגן דרך משה' 'הגן דרך משה' (ליום (ליום 
רוצח  כמו  שהוא  ערוך,  השולחן  כוונת  לי  ונראה  רוצח :  כמו  שהוא  ערוך,  השולחן  כוונת  לי  ונראה  תשיעי)תשיעי): 

שנהרגים על ידו כמה בנים, ועל כן חטאו גדול כמו חטא שנהרגים על ידו כמה בנים, ועל כן חטאו גדול כמו חטא 
קין שהרג לאחיו הבל, וגדול היה עוונו מנשוא.קין שהרג לאחיו הבל, וגדול היה עוונו מנשוא.

האמצעי  האדמו"ר  כתב  אש  להבות  חוצבים  האמצעי דברים  האדמו"ר  כתב  אש  להבות  חוצבים  דברים 
זי"ע,  התניא'  ה'בעל  הרה"ק  של  בנו  זי"ע,  זי"ע, מליובאוויטש  התניא'  ה'בעל  הרה"ק  של  בנו  זי"ע,  מליובאוויטש 
באיגרת הקודש: אשר כל הקטרוגים למעלה ולמטה בבני באיגרת הקודש: אשר כל הקטרוגים למעלה ולמטה בבני 
חיי ומזוני, הכל בא מזה אשר כל איש לשונו התהלך בארץ חיי ומזוני, הכל בא מזה אשר כל איש לשונו התהלך בארץ 

בעת תפילות הציבור.בעת תפילות הציבור.
וכבר נתחברו כמה ספרים וליקוטים בגודל חומרת העוון וכבר נתחברו כמה ספרים וליקוטים בגודל חומרת העוון 
בעטיה  טוב',  יום  ה'תוספות  בעל  רבינו  לפי  אשר  בעטיה הזה,  טוב',  יום  ה'תוספות  בעל  רבינו  לפי  אשר  הזה, 

נגרמו גזירות ת"ח ות"ט רח"ל, כאמור לעיל.נגרמו גזירות ת"ח ות"ט רח"ל, כאמור לעיל.
כ' סיון ‰ו‡ ‰˙חל‰ על יום כ' סיון ‰ו‡ ‰˙חל‰ על יום 

‰כיפורים‰כיפורים
והזמן גרמא לקבל על עצמנו להתחזק בעת הזאת בענין והזמן גרמא לקבל על עצמנו להתחזק בעת הזאת בענין 
חשוב וחמור זה, לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, אשר חשוב וחמור זה, לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, אשר 
צלצלי פעמיהם כבר מתחילים להישמע, כדבריו הידועים צלצלי פעמיהם כבר מתחילים להישמע, כדבריו הידועים 
של הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע, הובא בליקוטים של הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע, הובא בליקוטים 

חדשים בסוף ספר חדשים בסוף ספר אוהב ישראלאוהב ישראל (פרשת מטות)(פרשת מטות):
המחבר  בעל  מזקני  ששמע  הלז  מאיש  שמעתי  המחבר "גם  בעל  מזקני  ששמע  הלז  מאיש  שמעתי  "גם 
אלה  אם  כי  זכר  ולא  סיון,  כ'  ביום  גדול  דרוש  אלה זצללה"ה  אם  כי  זכר  ולא  סיון,  כ'  ביום  גדול  דרוש  זצללה"ה 
הדברים: כ' סיון הוא התחלה על יום הכיפורים, אם מקיים הדברים: כ' סיון הוא התחלה על יום הכיפורים, אם מקיים 
יום הזה כראוי אזי יוכל לקיים יום הכיפורים כראוי ונכון, יום הזה כראוי אזי יוכל לקיים יום הכיפורים כראוי ונכון, 
וסימנך: וסימנך: כי יד על 'כס י-ה'כי יד על 'כס י-ה' (שמות יז, טז)(שמות יז, טז), 'כס' ראשי תיבות - , 'כס' ראשי תיבות - 

כ' סיוןכ' סיון, 'י-ה' ראשי תיבות - , 'י-ה' ראשי תיבות - יום הכפוריםיום הכפורים".".

ראש

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 ב'ב'



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ו‰יי˙ם נ˜יים מ‰' ומי˘ר‡ל!
שבהם  במבוררים  בכתובים.  "והמה  רש"ירש"י:  פירש 
לפי  גורל.  וע"י  בשמות,  נקובים  כולם  ונכתבו  לסנהדרין, 
שבט  לכל  ששה  ששה  שבטים,  לי"ב  עולה  שהחשבון 
ושבט, חוץ מב' שבטים שאין מגיע אליהם אלא חמשה 
משבטו  לפחות  לי  שומע  שבט  אין  משה,  אמר  חמשה. 
זקן אחד. מה עשה, נטל שבעים ושנים פתקין וכתב על 
שבעים זקן, ועל שנים חלק. וברר מכל שבט ושבט ששה, 
והיו שבעים ושנים. אמר להם, טלו פתקיכם מתוך קלפי, 
א"ל  חלק  בידו  שעלה  ומי  נתקדש,  זקן  בידו  שעלה  מי 

המקום לא חפץ בך" ע"כ.
השכל יפה נלמד כאן, הרי בוודאי היה משה יכול  מוסר השכלמוסר 
שני  לבחור  ואף  זקנים,  השבעים  כל  את  בעצמו  לבחור 
בשכינה,  ולשאול  חמשה.  רק  מהם  שיקחו  שבטים 
הזקנים  שבעים  באלו  בבחירתו  השי"ת  עמו  שיסכים 

הנבחרים. 
דין  משום  הגורל,  את  יותר  משה  העדיף  כנראה  אך 
שבכך  כב),  לב,  (להלן  ומישראל"  מה'  נקיים  ומישראל""והייתם  מה'  נקיים  "והייתם 
הגורל.  ידי  על  הדבר  יצא  ד'  פי  שעל  בעליל  הכל  ייראו 
מה שאין כן אילו היה בוחר בעצמו בדבר ד', ואומר להם 
לישראל שכך ציווה השם אליהם, היה קשה לאותם שני 
ולהסכים  לקבל  בלבד,  חמשה  מהם  שנבחרו  שבטים 
בדבר בכל לב. ויש לחוש שמא פן ואולי יכנס איזה שמץ 
רבינו  משה  הנהגת  נאמנות  על  לערער  בלבם,  הרהור 
שייבחרו  דייקא,  שלהם  חלק  ייגרע  מדוע  הדור,  מנהיג 
נבחרים  השבטים  כשמכל  זקנים,  חמש  רק  משבטם 

ששה. 
הכל  ראו  הרי  הגורל,  פי  על  הכל  כשנעשה  הוא,  כן  לא 
בבירור, שמתחילה הושוו הכל אצל הגורל, וכל השבטים 
יותר  יחושו  ובכך  שווה.  אפשרות  באותה  עמדו  כולם 
על  הכל  שהרי  הדבר,  יצא  מה'  שאכן  ובשלמות,  בבירור 

פי הגורל.
ולפי דרכנו למדנו טיב לקח מוסר נאמן, במידת 'והייתם ולפי דרכנו למדנו טיב לקח מוסר נאמן, במידת 'והייתם 
הדור,  ומנהיג  גדולי  אצל  ובפרט  ומישראל',  מד'  הדור, נקיים  ומנהיג  גדולי  אצל  ובפרט  ומישראל',  מד'  נקיים 
למען  מלאה,  ובשקיפות  ברורה,  בנאמנות  הכל  למען שיהיה  מלאה,  ובשקיפות  ברורה,  בנאמנות  הכל  שיהיה 

יראו הכל ויכירו שכל מעשיהם בצדק וביושר.יראו הכל ויכירו שכל מעשיהם בצדק וביושר.
[על פי "טיב התורה" פרשא דידן]

• ~ • ~ •
רבי  הגה"צ  רבי מורנו  הגה"צ  מורנו  של   כפיו,  ונקיון  נאמנותו  מידת  על 
נאמן,  מאיש  שמעתי  הענוה,  שר  זצוק"ל,  קרוזר  זצוק"לזונדל  קרוזר  זונדל 
שהיה עושה עמו בשנת תשל"ח לפ"ק בעיר לוגאנו יצ"ו 
עת,  באותה  זונדל  רבי  שימש  שם  שוויצריה.  שבארץ 
אז  שהיתה  המפורסמת,  לוגאנו  בישיבת  ישיבה  כראש 
בבית  כבוד  ומשכנה  שמים,  ויראת  תורה  של  מגדלור 

המדרש הגדול דקהילת לוגאנו המעטירה.
לשמש  ללוגאנו  עיה"ק  מירושלים  זונדל  רבי  בהגיע 
ונעימה,  יפה  דירה  הקהילה  לו  העמידה  הרם,  בתפקידו 
סופקו  משלם  צרכיו  כל  גם  במקום.  מגוריו  עת  לכל 
בשלמות על ידי וועד הקהילה. כאשר היתה באמנה עם 
ומקדם,  מאז  והנעימים  הישרים  לוגאנו  קהילת  אנשי 
כאחת קהילות המפוארות שבישראל, שהכל התנהל בה 

ה'כלי  כל  הוחזקו  הקהילה  קופת  ומתוך  דנא.  כמקדמת 
וצוות  הישיבה  ראש  הן  בישיבה,  המשמשים  קודש' 

הרמי"ם, והן כל שאר צרכי הישיבה הקדושה.
ראש  של  לביתו  הנאמן  הגבאי  נכנס  אחד  יום  והנה 
או  מה,  דבר  חסר  אם  לבדוק  פעם,  מדי  כדרכו  הישיבה 

אם צריך תיקון לבדק הבית.
שאל  להתם,  מהכא  הבית  במסדרונות  מתהלך  בעודו 
את ראש הישיבה אם ידוע לו על איזה דבר הנצרך כאן 
לתיקון, או שמא חסר להם משהו. – הפנה אותו ר' זונדל 
תמיד,  לי  שמפריע  דבר  יש  כאן  הנה  ואמר:  אחד,  לחדר 

ודומני שבקלות ניתן לתקנו!
תיכף החיש הגבאי צעדיו אל החדר המדובר, כדי לתקן 
את הצריך תיקון, אך בהיכנסו פנימה לא מצא בחדר שום 
דבר שבור או שאינו תקין. כששאל במה המדובר? הראה 
הלוסטרה  אל  המתברגת  החשמל  נורת  את  זונדל  ר'  לו 
הנה  ואמר:  החדר,  שבמרכז  התקרה  מן  המשתלשלת 
נורה זו צורכת כמות 'חשמל' יתרה מדי... בהיותה בעלת 
דומני,  זה!  בחדר  מאוד  חזק  אור  ונותנת  גבוה,  'וואט' 
שאין צורך בזה החדר לנורה חזקה שכזו, חבל על שימוש 
בקלות  ניתן  הרי  שכזו!...  גבוהה  וואט  במכסת  החשמל 
להחליף את הנורה, ולהבריג במקומה נורה חלשה יותר... 

הצורכת כמות 'וואט' פחותה יותר...
מתחילה עמד הגבאי כמשתומם, כשאינו מבין מה בדיוק 
יותר,  חזקה  הקיימת  זו  נורה  אם  אדרבה,  כאן?  ה'בעיה' 

נמצא שיש כאן בחדר אור טוב וחזק יותר?...
הקהילה'  'וועד  שבהיות  הסביר,  בחכמתו  זונדל  רבי  אך 
בכל  לחסוך  יש  הרי  החשמל,  לתשלומי  כאן  אחראי 
מן  כאן  נוחה  דעתו  אין  ולכן  הקדש...  מכספי  פרוטה 
להסתפק  כשניתן  מיותרת,  'וואט'  בכמות  השימוש 

באותו חדר גם בנורה חלשה יותר...
המעשה,  מזה  למדנו  מופלא,  השכל  מוסר  לקח  המעשה, טיב  מזה  למדנו  מופלא,  השכל  מוסר  לקח  טיב 
מדרשות,  בבתי  הרבה  היושבים  ואברכים  בחורים  מדרשות, כלפי  בבתי  הרבה  היושבים  ואברכים  בחורים  כלפי 
מזלזלים  רבות  ופעמים  הקדושות,  הישיבות  מזלזלים ובהיכלי  רבות  ופעמים  הקדושות,  הישיבות  ובהיכלי 
שלא  להיזהר  דעתם  על  נותנים  ואין  הקדש...  שלא בכספי  להיזהר  דעתם  על  נותנים  ואין  הקדש...  בכספי 
לבזבז סתם או לקלקל חלילה את רכוש הישיבה, ושאר לבזבז סתם או לקלקל חלילה את רכוש הישיבה, ושאר 
אורות  בהדלקת  הוא  אם  ותיקונו.  המדרש  בית  אורות צרכי  בהדלקת  הוא  אם  ותיקונו.  המדרש  בית  צרכי 
או  בצאתם.  האור  לכבות  לב  נותנים  שאין  או  או מיותרים,  בצאתם.  האור  לכבות  לב  נותנים  שאין  או  מיותרים, 
בשאר ענייני הפסד והשחתה, שצריך להישמר ולהיזהר בשאר ענייני הפסד והשחתה, שצריך להישמר ולהיזהר 

בכספי הקדש!בכספי הקדש!
והייתם נקיים מד' ומישראל!והייתם נקיים מד' ומישראל!

[קונטרס 'טיב המעשיות' על הגה"צ ר' זונדל זצוק"ל]

• ~ • ~ •
מעין עובדא זו, חזיתי בו פעם בביתי, בעת שהייתי יושב 
בשעת  בהגיעו  ביומו,  יום  מדי  החברותא  בלימוד  עמו 
לישיבה,  ישיבה  בין  פורתא  להפסקה  לביתי  צהריים 
בכמה  תורה  בהרבצת  היום  במשך  משמש  שהיה  כידוע 
מקומות. באותה הפסקה היה סועד את ארוחת הצהריים 
ונח קמעא, ובין לבין היתה לנו גם קביעות לימוד משותף 

במסכתות הש"ס ובלימודים שונים.
והנה כשהגישו לפניו יום אחד 'מגש פירות', כדי שישבע 

ִני ֵמיָדד. ַוָּתַנח  ֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה, ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד, ְוֵׁשם ַהּׁשֵ ִני ֵמיָדד. ַוָּתַנח "ַוִּיּׁשָ ֲארּו ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה, ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד, ְוֵׁשם ַהּׁשֵ "ַוִּיּׁשָ
ֲעֵלֶהם ָהרּוַח, ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים, ְוא ָיְצאּו ָהֹאֱהָלה, ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה" ֲעֵלֶהם ָהרּוַח, ְוֵהָּמה ַּבְּכֻתִבים, ְוא ָיְצאּו ָהֹאֱהָלה, ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה" (יא, כו)(יא, כו)

'ת"ת השקעות בע"מ''ת"ת השקעות בע"מ'
חליפה לחג ביקש בני הבחור לקראת חג הסוכות דאשתקד מאימו, חליפה לחג ביקש בני הבחור לקראת חג הסוכות דאשתקד מאימו, 
אמא הרימה גבה ואמרה כי לפי מיטב זכרונה חליפת השבת במצב אמא הרימה גבה ואמרה כי לפי מיטב זכרונה חליפת השבת במצב 
מעולה ואין כל צורך בחליפה חדשה, הבחור קיבל את הקביעה של מעולה ואין כל צורך בחליפה חדשה, הבחור קיבל את הקביעה של 
אימו והלך לחדרו. עתה המצפון של אמא החל לעבוד ולא נתן לה אימו והלך לחדרו. עתה המצפון של אמא החל לעבוד ולא נתן לה 
מנוח, היא קראה לבנה  ואמרה: בוא נמתין עד שאבא יחזור הביתה מנוח, היא קראה לבנה  ואמרה: בוא נמתין עד שאבא יחזור הביתה 
לפניו  חזר  החיוך  פסיקתו..."   את  ונקבל  בעניין  דעתו  מה  לפניו ונראה  חזר  החיוך  פסיקתו..."   את  ונקבל  בעניין  דעתו  מה  ונראה 

והמצפון האימהי שקט והכל בא על מקומו בשלום.והמצפון האימהי שקט והכל בא על מקומו בשלום.
האם  פנתה  היום  מעמל  ונרגע  מה  דבר  שאכל  אחרי  חזר,   האם אבא  פנתה  היום  מעמל  ונרגע  מה  דבר  שאכל  אחרי  חזר,   אבא 
לראות  ביקש  אבא  בעלה.  בפני  השאלה  את  לשטוח  לראות המסורה  ביקש  אבא  בעלה.  בפני  השאלה  את  לשטוח  המסורה 
את החליפה וקבע נחרצות כי החליפה במצב מצוין ואין כל עניין את החליפה וקבע נחרצות כי החליפה במצב מצוין ואין כל עניין 
לרכוש חדשה תחתיה, והוסיף לשאול את הבן מדוע חושב שצריך לרכוש חדשה תחתיה, והוסיף לשאול את הבן מדוע חושב שצריך 
שהחליפה  יודע  ארץ: "אני  בדרך  הבן  השיב  לחג?   חדשה  שהחליפה חליפה  יודע  ארץ: "אני  בדרך  הבן  השיב  לחג?   חדשה  חליפה 
במצב שפיר ולא חייבים להתחדש, אלא שכל השנה עמלתי קשות במצב שפיר ולא חייבים להתחדש, אלא שכל השנה עמלתי קשות 
את  לשמח  כדי  את   לשמח  כדי   100%100% מציון  פחות  אחד  מבחן  היה  ולא  מציון בלימוד  פחות  אחד  מבחן  היה  ולא  בלימוד 
אני  אז  שלא  החלטתם  אתם  אם  אבל  נחת,  להם  ולהביא  אני ההורים  אז  שלא  החלטתם  אתם  אם  אבל  נחת,  להם  ולהביא  ההורים 

מקבל באהבה ובהבנה."מקבל באהבה ובהבנה."
לעמוד  יכולתי  לא  כבר  מהבן  נחת  רווה  שבאמת  כאבא  אני  לעמוד כאן  יכולתי  לא  כבר  מהבן  נחת  רווה  שבאמת  כאבא  אני  כאן 
ואמרתי:  העז,  רצונו  למרות  ארץ  בדרך  הכל  שקיבל  ובפרט  ואמרתי: בפניו  העז,  רצונו  למרות  ארץ  בדרך  הכל  שקיבל  ובפרט  בפניו 
תשמע, אם אתה שואל אם צריך חליפה חדשה, התשובה היא לא תשמע, אם אתה שואל אם צריך חליפה חדשה, התשובה היא לא 
ולא, אבל אם אתה שואל אם מגיע לך חליפה כפרס על חריצותך ולא, אבל אם אתה שואל אם מגיע לך חליפה כפרס על חריצותך 

ושקדנותך, התשובה היא כן וכן!!!"ושקדנותך, התשובה היא כן וכן!!!"
על אתר שלפתי את כרטיס האשראי ונתתיו לבני  ואמרתי לו שילך על אתר שלפתי את כרטיס האשראי ונתתיו לבני  ואמרתי לו שילך 
ויקנה עבורו חליפה מהודרת כיאה לבן המקיים את המצוות בהידור ויקנה עבורו חליפה מהודרת כיאה לבן המקיים את המצוות בהידור 

ומביא לנו נחת עד בלי די.  ומביא לנו נחת עד בלי די.  
הוא  ירושלימה,  לדרכו  יצא  מיותרות  שהיות  וללא  אורו  הבן  הוא פני  ירושלימה,  לדרכו  יצא  מיותרות  שהיות  וללא  אורו  הבן  פני 
מחיר  על  רשות  לבקש  והתקשר  מהודרת  בחליפה  מחיר התחדש  על  רשות  לבקש  והתקשר  מהודרת  בחליפה  התחדש 
החליפה בסך החליפה בסך 700700ש"ח, אישרתי לו והוא קיבל חשק להתמיד עוד ש"ח, אישרתי לו והוא קיבל חשק להתמיד עוד 

יותר בלימודיו...יותר בלימודיו...
לאשתי הסברתי כי מדובר בהוצאות בניו לת''ת שמובטח כי חוזרים לאשתי הסברתי כי מדובר בהוצאות בניו לת''ת שמובטח כי חוזרים 
אז  מופחת,  במחיר  חליפות  שישנם  למרות  לסכום  הסכמתי  אז ולכן  מופחת,  במחיר  חליפות  שישנם  למרות  לסכום  הסכמתי  ולכן 
אם זה לא על חשבוני וזה מה שיתן לו ללמוד בחשק עלי לשמוח אם זה לא על חשבוני וזה מה שיתן לו ללמוד בחשק עלי לשמוח 

ולסמוך על הבטחת חז''ל.ולסמוך על הבטחת חז''ל.
כעבור חודשים אחדים צלצל הטלפון ומאחורי הקו היה נשמע לי כעבור חודשים אחדים צלצל הטלפון ומאחורי הקו היה נשמע לי 
שאמרו כי אני חייב לחנות ההלבשה שאמרו כי אני חייב לחנות ההלבשה 15001500 ש''ח נבהלתי ושאלתי  ש''ח נבהלתי ושאלתי 
את  קטעתי  חליפה,  סוכות  לפני  שקנינו  לי  הסבירו  ואז  מה,  את על  קטעתי  חליפה,  סוכות  לפני  שקנינו  לי  הסבירו  ואז  מה,  על 
השיחה ואמרתי נכון אבל החיוב עמד על השיחה ואמרתי נכון אבל החיוב עמד על 700700ש"ח... והם המשיכו ש"ח... והם המשיכו 
ואמרו נכון וזכית בהגרלה ב ואמרו נכון וזכית בהגרלה ב 15001500ש"ח תווי קניה באחת מרשתות ש"ח תווי קניה באחת מרשתות 

המזון ועלי לבחור איזה מהם אני מעדיף... המזון ועלי לבחור איזה מהם אני מעדיף... 
לקח לי רגע להתעשת ואז הסתבר כי כל מי שרכש בסכום מסויים לקח לי רגע להתעשת ואז הסתבר כי כל מי שרכש בסכום מסויים 
השתתף בהגרלה וגם בני מילא את הפרטים שלי עבור השתתפות השתתף בהגרלה וגם בני מילא את הפרטים שלי עבור השתתפות 
בהגרלה ומכל הרוכשים אני זכיתי בגורל בסכום יותר מפי שניים בהגרלה ומכל הרוכשים אני זכיתי בגורל בסכום יותר מפי שניים 
לי  לשלוח  מהם  בקשתי  לת''ת...   בני  עבור  שהשקעתי  לי ממה  לשלוח  מהם  בקשתי  לת''ת...   בני  עבור  שהשקעתי  ממה 
תלושים מהסופר הסמוך למקום מגוריי  וכעבור ימים אחדים אכן תלושים מהסופר הסמוך למקום מגוריי  וכעבור ימים אחדים אכן 
הגיעו התלושים לשמחת כל המשפחה שראו בחוש כיצד ה' מחזיר הגיעו התלושים לשמחת כל המשפחה שראו בחוש כיצד ה' מחזיר 

הוצאות בניו לת''ת.הוצאות בניו לת''ת.
וחתונת  החג  לקראת  הלבשה  לקנות  הלכתי  השנה  פסח  וחתונת לקראת  החג  לקראת  הלבשה  לקנות  הלכתי  השנה  פסח  לקראת 
רכש  בו  חנות  רכש (אותו  בו  חנות  (אותו  ההלבשה  חנות  של  למשרד  נכנסתי  מילדי,   ההלבשה אחד  חנות  של  למשרד  נכנסתי  מילדי,   אחד 
כל  הוא  הסיפור,  את  מהשותפים  לאחד  כל וסיפרתי  הוא  הסיפור,  את  מהשותפים  לאחד  וסיפרתי  החליפה)  את  החליפה) בני  את  בני 

ושמח  דרכו,  שיצאה  הפרטית  ההשגחה  על  לשמוע  התרגש  ושמח כך  דרכו,  שיצאה  הפרטית  ההשגחה  על  לשמוע  התרגש  כך 
הביגוד  בהוצאות  לי  לעזור  שביקש  עד  בסיפור  אותו  הביגוד ששיתפתי  בהוצאות  לי  לעזור  שביקש  עד  בסיפור  אותו  ששיתפתי 

לחתונת בני ביד נדיבה,  השפע של הת''ת לא פסקה גם כאן.לחתונת בני ביד נדיבה,  השפע של הת''ת לא פסקה גם כאן.
בתודה לבורא עולם.  -  בתודה לבורא עולם.  -  בעל המעשה: ר.י.בעל המעשה: ר.י.
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צדיק נפשו, נפל והתגלגל 'תפוז' אחד מן הצלחת אל הארץ. 
ובטרם הספיק מאן דהוא לרוץ ולהרימו, כבר תפס ר' זונדל 
את  והרים  הארץ  אל  עצמו  והתכופף  הנודעת,  בזריזותו 

התפוז.
בזה,  עצמו  להטריח  נזדרז  מדוע  כך,  אחר  ממנו  כששאלתי 
על  המגינה  עבה'  'קליפה  התפוז  על  יש  סוף  כל  סוף  הרי 
הפרי שלא יתקלקל?... וניתן היה להמתין עד שירימו מישהו 

מבני הבית?!...
התחייך ר' זונדל הצדיק ואמר: הרי גם זה התפוז בריאה של 
יכופף  שאני  הוא  ראוי  כבר  בלבד,  כך  ובשביל  הוא!  הקב"ה 
את עצמי אל הארץ להרים את מעשי ידיו של קודשא בריך 

הוא בכבודו ובעצמו!
גם מטיב זה המעשה למדתי עד היכן מגעת מידת הנקיות גם מטיב זה המעשה למדתי עד היכן מגעת מידת הנקיות 

הזכה שהיתה באותו צדיק אהובם ואוהבם של ישראל!הזכה שהיתה באותו צדיק אהובם ואוהבם של ישראל!
[מתוך שיחה פרטית, י"ב שבט תשע"ב]

• ~ • ~ •
בחלקו  נפלה  ונאמן,  יקר  יהודי  של  חמותו  פטירת  לאחר 
'ירושה''ירושה' גדולה שיש בה 'נתח' הגון, חתיכה הראויה להתכבד 

בהון רב. 

המקומי,  הבנק  סניף  אל  רבתי  ירושה  אותה  עם  כשהגיע 
באחת הערים שבארץ הקודש, כדי לברר אודות אפשרויות 
ההשקעה השונות שמציע הבנק בתוכניות החיסכון ואפיקי 
ההשקעה. המליץ לו הפקיד המומחה, אודות נתיב השקעה 
נסיבות  לצורך  במיוחד  לאחרונה  שנפתח  ומיוחד,  חדש 
שכאלו... ולרגל השקת התכנית יש בו תנאים נפלאים, עם 
אחוזי רווח גדולים במיוחד. – ואכן לאחר בדיקת כל הנתונים 
התוכניות  שלל  כל  מתוך  לבחור  האיש  החליט  היטב,  הדק 
אחוזי  בה  שיש  חדשה,  תכנית  באותה  בפניו,  הבנק  שהציע 
את  להגדיל  שנים  כמה  בתוך  העשוי  ומפולפל,  הגון  רווח 

הקרן פי שלשה ויותר!
בפני  שח  המדרש  לבית  הצהריים  אחר  בהגיעו  והנה 
שגילה  המובחר  המסלול  אודות  תומו,  לפי  כמשיח  חבירו 
שיש  בטוח  שאיננו  נענה  והלה  גדולים!  סכומים  להשקעת 

'הכשר' לתכנית זו! 
כשהתפלא האיש על מה צריך 'הכשר' כאן, הרי אין זה לא 
מאכל ולא משקה? – הסביר לו חבירו והאיר את עיניו, בכמה 
להיזהר  ושיש  המסובכות,  ריבית  שבהלכות  קשות  ספקות 
למיניהם,  הבנקים  שמציעים  ההשקעות  תכניות  בכל  היטב 

אם כשרים ונקיים הם מכל רבב!
הוראה  מורה  בפני  הדברים  בהצעת  ואכן 
ריבית  הלכות  נבכי  בכל  היטב  השולט  מוסמך, 
חלקה  התכנית  זו  שאין  התברר  המסועפות, 
ופשורי,  עיקולי  וכמה  כמה  בה  ויש  וישרה, 

וכרוכה בחשש של ריח ריבית!
תיכף למחרת עם שחר התקשר אל פקיד הבנק, 
ונתן הוראה לביטול מיידי של כל התכנית כולה, 
במלואו!  הסכום  כל  את  לאלתר  לשחרר  ודרש 
את  לאיש  להסביר  הפקיד  של  נסיונותיו  כל   –
מלבד  התוכנית,  מן  בפרישתו  הפסדיו  גודל 
על  לשלם  עליו  שיהיה  המיוחדים  התשלומים 
באחת,  והאיש  צלחו!  לא  התכנית,  ביטול  עצם 
שאם תכנית זו כרוכה בחשש ריבית, אין לו עסק 
עמהם, ושאינו מסכים בשום אופן להכתים את 

חמור  בכתם  ממונו 

כזה של איסורי ריבית החמורות.
באותו יום אחר הצהריים הגיע האיש בעצמו אל סניף הבנק, 
פי  על  במלואו,  הירושה  סכום  כל  עבורו  המתין  כבר  שם 
מן  ויצא  הבוקר,  בשעות  בסניף  שהשאיר  הישירה  ההוראה 

הבנק עם כל ההון בידו.
אסון  על  הידיעות  לזרום  החלו  ולפתע  רב,  זמן  חלף  לא 
בקריסתם  באמריקה,  יום  באותו  שהתרחשו  הענק  פיגועי 
המוחלטת של בנייני התאומים הענקיים שבמנהטן, שנטחנו 
והתפוררו כעפר ואפר כנודע, ובבת אחת נפלה כל הבורסה 
כולו  שבעולם  הבנקים  מדדי  וכל  העולמי,  הסחר  מרכז  של 

צנחו וצללו בעשרות אחוזים מטה מטה!
עד מהרה התברר, שאילו היה משאיר את כספו מושקע 
היה  שלא  רק  לא  נוסף,  אחד  ליום  תכנית  באותה 
מרוויח בכלום, אלא היה גם יוצא בהפסדים נרחבים, 
מחמת תנאי אותה תכנית! – ורק הוראתו הנחרצת 
כל  את  לשחרר  יום  שבאותו  מתפשרת  והבלתי 

הסכום, היא שהצילה אותו ממון מן הטמיון. 
שההידור  בחוש,  וראה  היטב,  האיש  הבין  אז  או 
נקיים  להיות  הצרופה,  ההלכה  בשמירת  והקפדה 
של  ממונו  על  גם  שומרת  תמיד,  ומישראל  מד' 
אדם, שיישאר תחת ידו, ותשרה ברכה טובה בכל 

מעשה ידיו, אמן.
[פרטיות, קובץ 17]
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ברכ˙ מזל טובברכ˙ מזל טוב
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