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צאו ממערתכםצאו ממערתכם
רשב"י  זכה  במה  כולם,  שואלים  גדולה  רשב"י שאלה  זכה  במה  כולם,  שואלים  גדולה  שאלה 
בכל  וגדולים  רבים  היו  והרי  אחרים,  זכו  בכל שלא  וגדולים  רבים  היו  והרי  אחרים,  זכו  שלא 
לו  שזכה  הכבוד  לכל  זכה  אחד  לא  ואף  לו הדורות  שזכה  הכבוד  לכל  זכה  אחד  לא  ואף  הדורות 
רשב"י, אצל אף אחד אין כזו הילולא גדולה ובשום רשב"י, אצל אף אחד אין כזו הילולא גדולה ובשום 
העולם,  בכל  מדורות  מדליקים  לא  אחר  העולם, יארצייט  בכל  מדורות  מדליקים  לא  אחר  יארצייט 

אז מהי זכותו הגדולה של רשב"י?אז מהי זכותו הגדולה של רשב"י?
שמספרת  כמו  מערה',  'צער  היא  התשובות  שמספרת אחת  כמו  מערה',  'צער  היא  התשובות  אחת 
הגמרא שכשבאו לקבור את נכדו של רשב"י לצד הגמרא שכשבאו לקבור את נכדו של רשב"י לצד 
אביו רבי אלעזר ולצד זקנו רבי שמעון, עמד הנחש אביו רבי אלעזר ולצד זקנו רבי שמעון, עמד הנחש 
אח"כ  ושאלו  להיכנס,  נתנם  ולא  המערה  אח"כ בפתח  ושאלו  להיכנס,  נתנם  ולא  המערה  בפתח 
והגמרא  ממנו,  גדול  אלעזר  רבי  אביו  היה  והגמרא האם  ממנו,  גדול  אלעזר  רבי  אביו  היה  האם 
עונה: לא! אלא שזה היה בצער מערה וזה לא היה עונה: לא! אלא שזה היה בצער מערה וזה לא היה 
בצער מערה, מכאן שעיקר הגדולה שזכו לה היתה בצער מערה, מכאן שעיקר הגדולה שזכו לה היתה 
'במערת  הפיוט  אומר  וכך  המערה,  צער  'במערת בזכות  הפיוט  אומר  וכך  המערה,  צער  בזכות 

צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך'.צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך'.
למערה  נכנס  רשב"י  והלא  השאלה,  נשאלת  למערה וכאן  נכנס  רשב"י  והלא  השאלה,  נשאלת  וכאן 
במה  אז  מהרומאים,  להתחבא  שנאלץ  במה בגלל  אז  מהרומאים,  להתחבא  שנאלץ  בגלל 
הדורות  במשך  שהתחבאו  מאחרים  שונה  הדורות זה  במשך  שהתחבאו  מאחרים  שונה  זה 
שהצד  מקומות  מיני  ובכל  בבונקרים,  שהצד במערות,  מקומות  מיני  ובכל  בבונקרים,  במערות, 

השווה שבהם הוא הצער?השווה שבהם הוא הצער?
אכן כן, רשב"י נכנס למערה מפני הרומאים, אבל אכן כן, רשב"י נכנס למערה מפני הרומאים, אבל 
מה היתה ההתייחסות שלו לישיבה במערה? האם מה היתה ההתייחסות שלו לישיבה במערה? האם 
מנותק  שהוא  הרגיש  הוא  שנה  י"ג  אותם  מנותק בכל  שהוא  הרגיש  הוא  שנה  י"ג  אותם  בכל 
מהעולם בגלל הרומאים? התשובה היא לא, ומנין מהעולם בגלל הרומאים? התשובה היא לא, ומנין 
לנו? שהרי כשנשלח אחרי י"ב שנה לחזור למערה, לנו? שהרי כשנשלח אחרי י"ב שנה לחזור למערה, 
מה היתה אז תגובתו? הוא קיבל דין שמים באהבה מה היתה אז תגובתו? הוא קיבל דין שמים באהבה 
'משפט  אמר  שבסופה  שנה  לעוד  למערה  'משפט ונכנס  אמר  שבסופה  שנה  לעוד  למערה  ונכנס 
רשעים בגיהנם י"ב חודש', ואז יצא, מכאן שבכל רשעים בגיהנם י"ב חודש', ואז יצא, מכאן שבכל 
שלח  שהקב"ה  ברורה  בהכרה  היה  שנים  שלח אותן  שהקב"ה  ברורה  בהכרה  היה  שנים  אותן 
אותו למערה, ובכל רגע שהיה שם היה זה רצון ד'.אותו למערה, ובכל רגע שהיה שם היה זה רצון ד'.

לך  יש  קושי?  או  צער  בשעת  עושה  אתה  לך מה  יש  קושי?  או  צער  בשעת  עושה  אתה  מה 
אתה  שבגללם  'האשמים',  את  לחפש  אתה אפשרות  שבגללם  'האשמים',  את  לחפש  אפשרות 
יכול  שאתה  או  לסבול..  להמשיך  וכמובן  יכול סובל,  שאתה  או  לסבול..  להמשיך  וכמובן  סובל, 
ממנו,  ולהתעלות  הזה  הצער  את  לקחת  ממנו, פשוט  ולהתעלות  הזה  הצער  את  לקחת  פשוט 
וברגע  הזה,  הצער  את  לך  שולח  שהקב"ה  וברגע להבין  הזה,  הצער  את  לך  שולח  שהקב"ה  להבין 
אותך,  לגדל  שיכולה  המערה  למערה,  נכנסת  אותך, זה  לגדל  שיכולה  המערה  למערה,  נכנסת  זה 
להתעלות  יכול  אתה  הזה  המתוק  הצער  להתעלות בזכות  יכול  אתה  הזה  המתוק  הצער  בזכות 
להבין  תשכיל  רק  אם  גבוהות,  למדרגות  להבין ולהגיע  תשכיל  רק  אם  גבוהות,  למדרגות  ולהגיע 

שמי שעומד מאחורי הכל זה הקב"ה בעצמו.שמי שעומד מאחורי הכל זה הקב"ה בעצמו.
 (עפ"י טיב מירון ) (עפ"י טיב מירון )

‰„‰"נ
מוˆ˘"˜

ר"˙

סוז˜"˘ ‡'
סוז˜"˘ ב'

סוז"˙ ‡'
סוז"˙ ב'

6:526:52
8:088:08
8:458:45

8:188:18
9:069:06
9:439:43

10:1610:16

|  ıזמנים לפי ˘עון ˜י‰  ||  ıזמנים לפי ˘עון ˜י‰  |

‡בו˙ פר˜ „'‡בו˙ פר˜ „'

טיב ‰מערכ˙

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

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

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

052-7168366

ˆּו  ּנָ ƒל ַוּי ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ך¿ ּב¿ ˙ו… י ּב¿ ƒר ¿̂ ƒמ ׁ̆ י ƒ‡Œן ‰ּו‡ ּב∆ י˙ ו¿ ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒי ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒ‡Œן ‡ ּב∆ ≈̂ ˆּו ַוּי≈ ּנָ ƒל ַוּי ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י נ≈ ך¿ ּב¿ ˙ו… י ּב¿ ƒר ¿̂ ƒמ ׁ̆ י ƒ‡Œן ‰ּו‡ ּב∆ י˙ ו¿ ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒי ‰ ָ ׁ ּ̆ ƒ‡Œן ‡ ּב∆ ≈̂ ַוּי≈
י: (כד, י)  (כד, י)  ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒּי‰ַ ׁ̆ י ƒ‡ י˙ ו¿ ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒן ַ‰ּי ‰ ּב∆ ֲחנ∆ ּמַ י:ּבַ ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒּי‰ַ ׁ̆ י ƒ‡ י˙ ו¿ ƒל ≈‡ ר¿ ¿ׂ̆ ƒן ַ‰ּי ‰ ּב∆ ֲחנ∆ ּמַ ּבַ

וברש"י ויצא בן אשה ישראלית - מהיכן יצא, רבי לוי אומר מעולמו יצא. וברש"י ויצא בן אשה ישראלית - מהיכן יצא, רבי לוי אומר מעולמו יצא. 
יערכנו,  השבת  ביום  ואמר  לגלג  יצא.  שלמעלה  מפרשה  אומר  ברכיה  יערכנו, רבי  השבת  ביום  ואמר  לגלג  יצא.  שלמעלה  מפרשה  אומר  ברכיה  רבי 
דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, או שמא פת צוננת של תשעה ימים, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, או שמא פת צוננת של תשעה ימים, 
בתמיה. ומתניתא אמרה מבית דינו של משה יצא מחוייב. בא ליטע אהלו בתמיה. ומתניתא אמרה מבית דינו של משה יצא מחוייב. בא ליטע אהלו 
לו  אמרו  אני.  דן  מבני  להם  אמר  לכאן,  טיבך  מה  לו  אמרו  דן,  מחנה  לו בתוך  אמרו  אני.  דן  מבני  להם  אמר  לכאן,  טיבך  מה  לו  אמרו  דן,  מחנה  בתוך 
(במדבר ב, ב) איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. נכנס לבית דינו של (במדבר ב, ב) איש על דגלו באותות לבית אבותם כתיב. נכנס לבית דינו של 

משה ויצא מחוייב, עמד וגדף:משה ויצא מחוייב, עמד וגדף:
הנה הלוא ידוע כי התורה היא נצחית, וכל האמור בה הוא להורות להאדם הנה הלוא ידוע כי התורה היא נצחית, וכל האמור בה הוא להורות להאדם 
המקלל,  ענין  של  ענינו  מהו  להתבונן  ראוי  כן  ועל  בה,  ילך  אשר  הדרך  של ענין המקלל, את  כן ראוי להתבונן מהו ענינו  ילך בה, ועל  את הדרך אשר 
ולשם מה סיפרה לנו התורה כל השתלשלות המעשה האיך שנהרג שהרי ולשם מה סיפרה לנו התורה כל השתלשלות המעשה האיך שנהרג שהרי 

ודאי כוונה תורה גם בזה המעשה להורות לנו את דבר ה'. ודאי כוונה תורה גם בזה המעשה להורות לנו את דבר ה'. 
כי  והוא  הנזכרים,  רש"י  דברי  פי  על  התורה  כוונת  לפרש  יש  אפשר  כי בדרך  והוא  הנזכרים,  רש"י  דברי  פי  על  התורה  כוונת  לפרש  יש  אפשר  בדרך 
רצתה התורה להורות להאדם להתרחק מאלו השלושה דברים שמנו חז"ל, רצתה התורה להורות להאדם להתרחק מאלו השלושה דברים שמנו חז"ל, 
כי אלו הדברים הם שגרמו לו להמקלל לבסוף לגדף ולאבד את ב' העולמות כי אלו הדברים הם שגרמו לו להמקלל לבסוף לגדף ולאבד את ב' העולמות 
ר"ל, ואלו השלושה הלוא נרמזים הם בתיבת 'ויצא' וכיון הכתוב לגלות כי ר"ל, ואלו השלושה הלוא נרמזים הם בתיבת 'ויצא' וכיון הכתוב לגלות כי 
לידי  שהגיע  עד  הדברים  נתגלגלו  השלושה  מאלו  באחד  שנכשל  לידי מאחר  שהגיע  עד  הדברים  נתגלגלו  השלושה  מאלו  באחד  שנכשל  מאחר 
חטאו החמור, וכיון שכן ראוי לו לאדם להיות נזהר באלו הדברים ובדברים חטאו החמור, וכיון שכן ראוי לו לאדם להיות נזהר באלו הדברים ובדברים 

הנדמים להם. הנדמים להם. 
ולענינינו  יצא'  'מעולמו  שהמקלל  האומר  לוי  רבי  דברי  הוא  הראשן  ולענינינו הענין  יצא'  'מעולמו  שהמקלל  האומר  לוי  רבי  דברי  הוא  הראשן  הענין 
בישראל  מלפנים  דהנה  בדורינו,  השייך  עולם  בחינת  על  הדברים  בישראל יתפרשו  מלפנים  דהנה  בדורינו,  השייך  עולם  בחינת  על  הדברים  יתפרשו 
היה ביכולת האיש הישראלי לבלות את ימיו בתורה ועבודה כשהוא יחידי היה ביכולת האיש הישראלי לבלות את ימיו בתורה ועבודה כשהוא יחידי 
אשר  הקודמים,  הדורות  בני  היו  נפש  בעלי  אנשים,  עם  להתייחד  אשר מבלי  הקודמים,  הדורות  בני  היו  נפש  בעלי  אנשים,  עם  להתייחד  מבלי 
יראתם קדמה לחכמתם, והיטב הכירו את חובתם בעולמם, על כן היו רבים יראתם קדמה לחכמתם, והיטב הכירו את חובתם בעולמם, על כן היו רבים 
שלא ראו צורך להקהיל קהילות ולעבוד את בוראם בחבורה, ואדרבה הרבה שלא ראו צורך להקהיל קהילות ולעבוד את בוראם בחבורה, ואדרבה הרבה 
מהם העדיפו והרבו להתבודד בינם לבין קונם כאשר אין להם בעולמם אלא מהם העדיפו והרבו להתבודד בינם לבין קונם כאשר אין להם בעולמם אלא 
האוצרות של יראת שמים וד' אמות של הלכה, כי חששו מאוד מלהתערב האוצרות של יראת שמים וד' אמות של הלכה, כי חששו מאוד מלהתערב 
עם הבריות, שמא על ידי זה יבואו ח"ו לידי קרירות בעניני שמים, ואכן על עם הבריות, שמא על ידי זה יבואו ח"ו לידי קרירות בעניני שמים, ואכן על 

זה הדרך זכו ונתעלו במעלות קדושים וטהורים.זה הדרך זכו ונתעלו במעלות קדושים וטהורים.
היחיד  בכח  ואין  הנפשות,  נחלשו  בו  אנו  בדורינו  הדברים  פני  היחיד שונים  בכח  ואין  הנפשות,  נחלשו  בו  אנו  בדורינו  הדברים  פני  שונים 
המחזיקים  בין  להיות  חפץ  הישראלי  וכשהאיש  עצמו,  לבין  בינו  המחזיקים להתחזק  בין  להיות  חפץ  הישראלי  וכשהאיש  עצמו,  לבין  בינו  להתחזק 
אשר  והיא  השם,  מבקשי  עם  בחבורה  להימנות  עליו  מוטל  השם  אשר בתורת  והיא  השם,  מבקשי  עם  בחבורה  להימנות  עליו  מוטל  השם  בתורת 
תסייע בעדו להטות לבבו אל השי"ת, כי החולשה שירדה בעולם השפיעה תסייע בעדו להטות לבבו אל השי"ת, כי החולשה שירדה בעולם השפיעה 
מאוד על יצריו של האדם ועל דעתו, וכדי שלא ינטה לדיעה שלילית מוטל מאוד על יצריו של האדם ועל דעתו, וכדי שלא ינטה לדיעה שלילית מוטל 
השי"ת,  בדרכי  הם  וחפצים  יפה,  דעתם  אשר  אלו  עם  מעורב  להיות  השי"ת, עליו  בדרכי  הם  וחפצים  יפה,  דעתם  אשר  אלו  עם  מעורב  להיות  עליו 
וכשיתוועד עם אלו ויקשיבו זה לזה בדברי התעוררות לעבודת השי"ת יזכו וכשיתוועד עם אלו ויקשיבו זה לזה בדברי התעוררות לעבודת השי"ת יזכו 

לבהירות הדעת, ולא יטו לבבם מעם בוראם. לבהירות הדעת, ולא יטו לבבם מעם בוראם. 
וזהו 'מעולמו יצא' כי זה האיש אשר אשר יוצא מבחי' עולם ונמצא בתוך וזהו 'מעולמו יצא' כי זה האיש אשר אשר יוצא מבחי' עולם ונמצא בתוך 
לידי  יבוא  אשר  עד  עצומה,  ירידה  עצמו  על  להביא  עלול  האיש  זה  לידי תוכו,  יבוא  אשר  עד  עצומה,  ירידה  עצמו  על  להביא  עלול  האיש  זה  תוכו, 

בחי' מקלל את השי"ת ר"ל, וכמו שהגדירו חז"ל את המברך על מצוה הבאה בחי' מקלל את השי"ת ר"ל, וכמו שהגדירו חז"ל את המברך על מצוה הבאה 
בעבירה 'אין זה מברך אלא מנאץ' כי כאמור זה האדם עלול להטות לבבו בעבירה 'אין זה מברך אלא מנאץ' כי כאמור זה האדם עלול להטות לבבו 

אחר יצרו האומר על טוב רע ולהיפך ח"ו. אחר יצרו האומר על טוב רע ולהיפך ח"ו. 
הענין השני הוא דברי רבי ברכיה האומר שיציאה האמורה כאן הכוונה היא הענין השני הוא דברי רבי ברכיה האומר שיציאה האמורה כאן הכוונה היא 
מפרשה שלפניה, והיינו שלגלג על ענין לחם הפנים, וזה הדבר הוא שגרם מפרשה שלפניה, והיינו שלגלג על ענין לחם הפנים, וזה הדבר הוא שגרם 
לו לבסוף להתדרדר עד כדי כך שקילל וחירף כלפי שמיא ר"ל, ועל פי דבריו לו לבסוף להתדרדר עד כדי כך שקילל וחירף כלפי שמיא ר"ל, ועל פי דבריו 
כוונה תורה כאן לעורר את האדם להתרחק מאוד מענין הליצנות הגורמת כוונה תורה כאן לעורר את האדם להתרחק מאוד מענין הליצנות הגורמת 
לא  אשר  אלו  כל  כי  בחוש  ניכרים  והדברים  שמים,  עניני  בכל  לא לקרירות  אשר  אלו  כל  כי  בחוש  ניכרים  והדברים  שמים,  עניני  בכל  לקרירות 
השגיחו בדבר ונתקרבו אל כת הליצנים, נכנס הארס בקרבם ונתקררו מאוד השגיחו בדבר ונתקרבו אל כת הליצנים, נכנס הארס בקרבם ונתקררו מאוד 
מעניני תורה ויראה ר"ל, ואף שמלכתחילה לא היתה כוונתם להטות דעתם מעניני תורה ויראה ר"ל, ואף שמלכתחילה לא היתה כוונתם להטות דעתם 
השנונה  מלשונם  להתענג  אם  כי  כיוונו  ולא  הליצנים,  לדעת  ולבטלה  השנונה ח"ו  מלשונם  להתענג  אם  כי  כיוונו  ולא  הליצנים,  לדעת  ולבטלה  ח"ו 
הליצנים  כת  על  מדבר  ומי  בנפשותם,  שמות  הדברים  עשו  זאת  בכל  הליצנים ר"ל,  כת  על  מדבר  ומי  בנפשותם,  שמות  הדברים  עשו  זאת  בכל  ר"ל, 
כאשר  אחת  פעם  ולא  יקר,  מחיר  התנהגותם  על  משלמים  הללו  כאשר עצמם  אחת  פעם  ולא  יקר,  מחיר  התנהגותם  על  משלמים  הללו  עצמם 
נטפלתי לאלו אשר הקדיחו תבשילם כדי להחזירם למוטב, וחתרתי אחר נטפלתי לאלו אשר הקדיחו תבשילם כדי להחזירם למוטב, וחתרתי אחר 
העקרית  הסיבה  כי  לי  נודע  אז  המביש,  למצבם  שהביאם  הדברים  העקרית שורש  הסיבה  כי  לי  נודע  אז  המביש,  למצבם  שהביאם  הדברים  שורש 
מזלזלים  הוריהם  איך  שומעים  בהיותם  כי  הליצנות,  עוון  הוא  מזלזלים למצבם  הוריהם  איך  שומעים  בהיותם  כי  הליצנות,  עוון  הוא  למצבם 
כך  כדי  ועד  יהדות,  בעניני  ערך  ראו  לא  שוב  בישראל,  והקדוש  היקר  כך על  כדי  ועד  יהדות,  בעניני  ערך  ראו  לא  שוב  בישראל,  והקדוש  היקר  על 
השפיעו הדברים ששוב לא ראו ערך לכל דבר הקשור לתחום היהדות, גם השפיעו הדברים ששוב לא ראו ערך לכל דבר הקשור לתחום היהדות, גם 
לדברים אשר הוריהם כן ראו בה ערך דקדושה. על כן ראוי לו להאדם מאוד לדברים אשר הוריהם כן ראו בה ערך דקדושה. על כן ראוי לו להאדם מאוד 

להתרחק כמטחווי קשת מכת זו שאינה מקבלת פני שכינה. להתרחק כמטחווי קשת מכת זו שאינה מקבלת פני שכינה. 
יצא  משה  של  דינו  שמבית  במתניתא  ששנינו  מה  הוא  השלישי  יצא הענין  משה  של  דינו  שמבית  במתניתא  ששנינו  מה  הוא  השלישי  הענין 
שבא  שלישי  ענין  זהו  ואכן  וגידוף,  חירוף  לידי  שהביאו  זה  והוא  שבא מחוייב.  שלישי  ענין  זהו  ואכן  וגידוף,  חירוף  לידי  שהביאו  זה  והוא  מחוייב. 
הכתוב להזהיר עליה, אשר לפעמים יש לו לאדם דין ודברים בעניני ממונות, הכתוב להזהיר עליה, אשר לפעמים יש לו לאדם דין ודברים בעניני ממונות, 
וכיון שכן מוכרח הוא להתדיין עם הזולת בבית דין, אך אז עליו לדעת כי וכיון שכן מוכרח הוא להתדיין עם הזולת בבית דין, אך אז עליו לדעת כי 
עליו לבטל דעתו לדעת הבית דין ולא להרהר אחרי הדיינים, ואף אם יודע עליו לבטל דעתו לדעת הבית דין ולא להרהר אחרי הדיינים, ואף אם יודע 
ההשגחה  סיבבה  וכך  מאחר  זאת  בכל  בדינו  טעה  הדיין  כי  בעצמו  ההשגחה הוא  סיבבה  וכך  מאחר  זאת  בכל  בדינו  טעה  הדיין  כי  בעצמו  הוא 
מטיל  ח"ו  ואם  הרהור,  שום  ללא  שמים  גזירת  לקבל  עליו  מוטל  מטיל העליונה  ח"ו  ואם  הרהור,  שום  ללא  שמים  גזירת  לקבל  עליו  מוטל  העליונה 
אחר  ההרהור  אין  כי  ח"ו,  ומגדף  מחרף  בגדר  זה  הרי  בהדיינים  דופי  אחר הוא  ההרהור  אין  כי  ח"ו,  ומגדף  מחרף  בגדר  זה  הרי  בהדיינים  דופי  הוא 

הדיין אלא אחר הקב"ה שסיבב כך בהשגחתו. הדיין אלא אחר הקב"ה שסיבב כך בהשגחתו. 
זי"ע  מורי  אבי  דרש  אשר  את  להזכיר  הראוי  מן  זה  בנידון  נגענו  כבר  זי"ע ואם  מורי  אבי  דרש  אשר  את  להזכיר  הראוי  מן  זה  בנידון  נגענו  כבר  ואם 
יהיו  לפניך  עומדים  דינים  בעלי  'כשיהיו  ח)  א,  (אבות  דאיתא  הא  יהיו על  לפניך  עומדים  דינים  בעלי  'כשיהיו  ח)  א,  (אבות  דאיתא  הא  על 
בעיניך כרשעים' כי מן התימא הוא זה, כי אילו היו אלו האנשים מסרבים בעיניך כרשעים' כי מן התימא הוא זה, כי אילו היו אלו האנשים מסרבים 
מלהתדיין בפני בית דין מובן הטעם שהם בגדר רשעים, אבל מאחר שבאו מלהתדיין בפני בית דין מובן הטעם שהם בגדר רשעים, אבל מאחר שבאו 
אלא  כרשעים,  עליהם  להביט  לנו  למה  תורה  לדעת  עצמם  וכופין  אלא בבי"ד  כרשעים,  עליהם  להביט  לנו  למה  תורה  לדעת  עצמם  וכופין  בבי"ד 
הסיבה לכך – אמר אבי מורי כי עצם הליכתם בבי"ד מטיל בהם פגם, כי מן הסיבה לכך – אמר אבי מורי כי עצם הליכתם בבי"ד מטיל בהם פגם, כי מן 
הראוי הוא לאנשים מהוגנים אשר ביניהם דין ודברים, שלא יעמוד כל אחד הראוי הוא לאנשים מהוגנים אשר ביניהם דין ודברים, שלא יעמוד כל אחד 
בעמדתו, אשר כתוצאה מכך יהיה להם הכרח לבוא ולהתדיין בפני הדיינים, בעמדתו, אשר כתוצאה מכך יהיה להם הכרח לבוא ולהתדיין בפני הדיינים, 
כי יתכן שלא יבואו על ידי זה לכלל שלום, וגם אם יהיו בגדר מצייתי דינא, כי יתכן שלא יבואו על ידי זה לכלל שלום, וגם אם יהיו בגדר מצייתי דינא, 
ללכת  מהם  אחד  כל  על  כן  ועל  והלאה,  מהם  השלום  תהיה  מקום  ללכת מכל  מהם  אחד  כל  על  כן  ועל  והלאה,  מהם  השלום  תהיה  מקום  מכל 
לקראת רעהו ויגיעו לידי פשרה ביניהם, ובכך ודאי תשכון השלום ביניהם.לקראת רעהו ויגיעו לידי פשרה ביניהם, ובכך ודאי תשכון השלום ביניהם.

תורת המקלל וענינו לדורותתורת המקלל וענינו לדורות
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דרשב"י,  הילולא  יום  הוא  בעומר  ל"ג  דרשב"י, יום  הילולא  יום  הוא  בעומר  ל"ג  יום  א. א.  
ובו ביום גילה את כל האידרא זוטא, ולכן הוא ובו ביום גילה את כל האידרא זוטא, ולכן הוא 
יום שמחה, ולכבודו נוהגים קצת שמחה, וי"א יום שמחה, ולכבודו נוהגים קצת שמחה, וי"א 
שהשמחה הוא שבאותו יום העמיד ר' עקיבא שהשמחה הוא שבאותו יום העמיד ר' עקיבא 
בר  שמעון  ורבי  מתו,  שלא  תלמידים  בר החמש  שמעון  ורבי  מתו,  שלא  תלמידים  החמש 
יוחאי היה ביניהם יוחאי היה ביניהם (פר"ח ס"ב(פר"ח ס"ב), וי"א הטעם מפני ), וי"א הטעם מפני 

שאז פסקו התלמידים מלמות שאז פסקו התלמידים מלמות (שו"ע הרב ס"ה).(שו"ע הרב ס"ה).
כי  רשב"י,  לכבוד  זה  ביום  בשמחה  ירבה  כי   רשב"י,  לכבוד  זה  ביום  בשמחה  ירבה  ב.ב. 
הוא  שרצונו  ונודע  דיליה,  דהלולא  יומא  הוא הוא  שרצונו  ונודע  דיליה,  דהלולא  יומא  הוא 
שישמחו ביום זה, כידוע ממעשה מהר"א הלוי שישמחו ביום זה, כידוע ממעשה מהר"א הלוי 

ז"ל ומעשים אחריםז"ל ומעשים אחרים (כה"ח סקכ"ז).  (כה"ח סקכ"ז). 
שלפניו  במנחה  ולא  תחנון  בו  אומרים  אין  שלפניו   במנחה  ולא  תחנון  בו  אומרים  אין  ג.ג. 
אין  ראשון  ביום  הוא  ואם  אין .  ראשון  ביום  הוא  ואם  שם).  ומ"ב  ס"ב  שם)(רמ"א  ומ"ב  ס"ב  (רמ"א 

אומרים צדקתך בשבת שלפניו אומרים צדקתך בשבת שלפניו (לבוש ס"ד). (לבוש ס"ד). אבל אבל 
אומרים בו למנצח יענךאומרים בו למנצח יענך (פמ"ג א"א סק"ג).  (פמ"ג א"א סק"ג). 

ד. ד. יש נוהגין שמסתפרין ביום ל"ג בעומר, ואין יש נוהגין שמסתפרין ביום ל"ג בעומר, ואין 
ויש  מבערב,  ולא  בעצמו  ל"ג  עד  ויש להסתפר  מבערב,  ולא  בעצמו  ל"ג  עד  להסתפר 
מאחרונים שמקילין להסתפר מבערב מאחרונים שמקילין להסתפר מבערב (סי' תצ"ג (סי' תצ"ג 

ס"ב מ"ב סקי"א).ס"ב מ"ב סקי"א).

תחנון  לומר  שלא  שנוהגין  דמקומות  תחנון וי"א  לומר  שלא  שנוהגין  דמקומות  וי"א  ה. ה. 
שסומכין  לפי  הוא  ל"ג  ערב  של  שסומכין במנחה  לפי  הוא  ל"ג  ערב  של  במנחה 
ולכן  האבילות,  פסקו  ל"ג  ליל  ולכן שבתחילת  האבילות,  פסקו  ל"ג  ליל  שבתחילת 
שאין  כמו  שלפניו  במנחה  תחנון  אומרים  שאין אין  כמו  שלפניו  במנחה  תחנון  אומרים  אין 
שאין  הימים  שאר  שלפני  במנחה  שאין אומרים  הימים  שאר  שלפני  במנחה  אומרים 
ולפי  כיומם,  שלילם  תחנון  בהם  ולפי אומרים  כיומם,  שלילם  תחנון  בהם  אומרים 
מנהגם מותרים ג"כ להסתפר ולישא בליל ל"ג מנהגם מותרים ג"כ להסתפר ולישא בליל ל"ג 

(שו"ע הרב ס"ה)(שו"ע הרב ס"ה).

ו. ו. האבל מתפלל לפני התיבה בל"ג בעומר האבל מתפלל לפני התיבה בל"ג בעומר (מ"ב (מ"ב 
סי' תרע"א סקמ"ד). 

ז.ז. אין מתענים בו, ומ"מ אם התענה בו תענית  אין מתענים בו, ומ"מ אם התענה בו תענית 
חלום אין צריך למיתב תענית לתעניתו חלום אין צריך למיתב תענית לתעניתו (מ"ב סי' (מ"ב סי' 

תקס"ח סקל"ז). תקס"ח סקל"ז). 

מקילים  ויש  בו,  מתענה  חופתו  ביום  מקילים חתן  ויש  בו,  מתענה  חופתו  ביום  חתן  ח. ח. 
(מ"ב סי' תקע"ג סק"ז). (מ"ב סי' תקע"ג סק"ז). 

ט.ט. מצוה לילך ביום זה על קבר רשב"י ובנו ר'  מצוה לילך ביום זה על קבר רשב"י ובנו ר' 
אלעזר אלעזר (סידור האריז"ל רבי שבתי). (סידור האריז"ל רבי שבתי). 

י. י. כתב בספר שער הכוונותכתב בספר שער הכוונות (פסח דרוש י"ב)  (פסח דרוש י"ב) וז"ל: וז"ל: 
ל"ג  ביום  ללכת  ישראל  שנהגו  מנהג  ל"ג ענין  ביום  ללכת  ישראל  שנהגו  מנהג  ענין 
אשר  בנו  אלעזר  ור'  רשב"י  קברי  על  אשר לעומר  בנו  אלעזר  ור'  רשב"י  קברי  על  לעומר 
ושותים  ואוכלים  כנודע,  מירון  בעיר  ושותים קבורים  ואוכלים  כנודע,  מירון  בעיר  קבורים 
שהלך  ז"ל  למורי  ראיתי  אני  שם,  שהלך ושמחים  ז"ל  למורי  ראיתי  אני  שם,  ושמחים 
וכל  הוא  לעומר  ל"ג  ביום  אחת  פעם  וכל לשם  הוא  לעומר  ל"ג  ביום  אחת  פעם  לשם 
ראשונים  ימים  שלשה  שם  וישב  ביתו,  ראשונים אנשי  ימים  שלשה  שם  וישב  ביתו,  אנשי 
הראשונה  פעם  היה  וזה  ההוא,  השבוע  הראשונה של  פעם  היה  וזה  ההוא,  השבוע  של 
אז  אם  יודע  אני  אין  אבל  ממצרים,  אז שבא  אם  יודע  אני  אין  אבל  ממצרים,  שבא 
שהשיג  הנפלאה  הזו  בחכמה  ויודע  בקי  שהשיג היה  הנפלאה  הזו  בחכמה  ויודע  בקי  היה 
אח"כ. והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה אח"כ. והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה 
הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם 
כל  עם  שם  הקטן  בנו  את  שהוליך  ז"ל,  כל מורי  עם  שם  הקטן  בנו  את  שהוליך  ז"ל,  מורי 
אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע 
ועשה שם יום משתה ושמחה. גם העיד הה"ר ועשה שם יום משתה ושמחה. גם העיד הה"ר 
אברהם הלוי כי בשנה הנזכר הלך גם הוא שם, אברהם הלוי כי בשנה הנזכר הלך גם הוא שם, 
והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון, נחם ה' והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון, נחם ה' 
אלהינו את אבלי ציון כו', וגם בהיותו שם אמר אלהינו את אבלי ציון כו', וגם בהיותו שם אמר 
נחם כו', ואחר שגמר העמידה א"ל מורי ז"ל כי נחם כו', ואחר שגמר העמידה א"ל מורי ז"ל כי 
קברו,  על  עומד  ע"ה  רשב"י  את  בהקיץ  קברו, ראה  על  עומד  ע"ה  רשב"י  את  בהקיץ  ראה 
ואמר לו אמור אל האיש הזה אברהם הלוי כי ואמר לו אמור אל האיש הזה אברהם הלוי כי 
למה אומר נחם ביום שמחתינו, והנה לכן הוא 

עד  ימים  חדש  יצא  ולא  בקרוב,  בנחמה  עד יהיה  ימים  חדש  יצא  ולא  בקרוב,  בנחמה  יהיה 
שמת לו בן אחד וקבל עליו תנחומין, וכתבתי שמת לו בן אחד וקבל עליו תנחומין, וכתבתי 
כל זה להורות כי יש שורש במנהג הזה הנזכר, כל זה להורות כי יש שורש במנהג הזה הנזכר, 
תלמידיו  מחמשה  הוא  ע"ה  רשב"י  כי  תלמידיו ובפרט  מחמשה  הוא  ע"ה  רשב"י  כי  ובפרט 
הגדולים של ר' עקיבא ולכן זמן שמחתו ביום הגדולים של ר' עקיבא ולכן זמן שמחתו ביום 

ל"ג לעומר עכ"ל.ל"ג לעומר עכ"ל.
יא.יא. מחנכים את הבנים במצות לא תעשה של  מחנכים את הבנים במצות לא תעשה של 

לא תקיפו פאת ראשכם.לא תקיפו פאת ראשכם.
יב.יב. כשמגלח האב את בנו יניח לו פיאות ויאמר  כשמגלח האב את בנו יניח לו פיאות ויאמר 
לו כך צוה ה' שאנו בני א-ל חי לו כך צוה ה' שאנו בני א-ל חי (משכיל אל דל כלל (משכיל אל דל כלל 

א' פרט ב'). א' פרט ב'). 

יג.יג. מנהג ארץ ישראל שעושין שמחה בתגלחת  מנהג ארץ ישראל שעושין שמחה בתגלחת 
במצוה  אותה  שמחנכין  קטן  של  במצוה הראשונה  אותה  שמחנכין  קטן  של  הראשונה 

להיות לו פיאות הראשלהיות לו פיאות הראש (שע"ת סי' תקל"א סק"ב). (שע"ת סי' תקל"א סק"ב).
יד.יד. התחיל להסתפר בל"ג בעומר ולא הספיק  התחיל להסתפר בל"ג בעומר ולא הספיק 
את  לסיים  מותר  חמה,  ששקעה  עד  את לסיים  לסיים  מותר  חמה,  ששקעה  עד  לסיים 

התספורתהתספורת (אורחות רבנו בשם החזו"א). (אורחות רבנו בשם החזו"א).
וז"ל: וז"ל:  אפילו)  ד"ה  רנ"א  (סי'  אפילו)   ד"ה  רנ"א  (סי'  הלכה  בביאור  כתב  הלכה  בביאור  כתב  טו.טו. 
להזכיר  ראיתי  תספורת  בענין  דאיירינן  להזכיר אגב  ראיתי  תספורת  בענין  דאיירינן  אגב 
בו  נכשלין  מהמון  שאיזה  מה  אחד  בו ענין  נכשלין  מהמון  שאיזה  מה  אחד  ענין 
דהקפת  איסור  בענין  והוא  הרבים,  דהקפת בעוונותינו  איסור  בענין  והוא  הרבים,  בעוונותינו 
פאת הראש וכמו שאבאר, כי ידוע דעל איסור פאת הראש וכמו שאבאר, כי ידוע דעל איסור 
והוא  בתורה  לאו  ג"כ  יש  הראש  פאת  והוא הקפת  בתורה  לאו  ג"כ  יש  הראש  פאת  הקפת 
דפאת  וי"א  ראשכם,  פאת  תקיפו  דלא  דפאת הלאו  וי"א  ראשכם,  פאת  תקיפו  דלא  הלאו 
הראש חמור עוד מפאת זקן דעובר על הלאו הראש חמור עוד מפאת זקן דעובר על הלאו 
אפילו אם מעבירם במספרים כעין תער דהיינו אפילו אם מעבירם במספרים כעין תער דהיינו 
סמוך לבשרו, ושיעור הפאה הוא מכנגד שער סמוך לבשרו, ושיעור הפאה הוא מכנגד שער 
מקום  האוזן  מן  למטה  ועד  פדחתו  מקום שעל  האוזן  מן  למטה  ועד  פדחתו  שעל 
שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב 

השערות שבמקום זה לא תגע בו יד להעבירם השערות שבמקום זה לא תגע בו יד להעבירם 
ומשם  הראש,  פאת  בכלל  הכל  שהוא  ומשם מצד  הראש,  פאת  בכלל  הכל  שהוא  מצד 
כ"ז  וכמבואר  הזקן,  פאת  מתחלת  כ"ז ולמטה  וכמבואר  הזקן,  פאת  מתחלת  ולמטה 
בש"ע יו"ד סימן קפ"א עיי"ש, גם אחד המקיף בש"ע יו"ד סימן קפ"א עיי"ש, גם אחד המקיף 
ואחד הניקף הוא בכלל לאו זה וכמבואר שם. ואחד הניקף הוא בכלל לאו זה וכמבואר שם. 
ובעוונותינו הרבים מצוי שמעבירין את הפאות ובעוונותינו הרבים מצוי שמעבירין את הפאות 
עד סמוך לבשרן ממש ואין משיירין כלל ויש עד סמוך לבשרן ממש ואין משיירין כלל ויש 
עכ"פ  לשייר  להם  והיה  דאורייתא  חשש  עכ"פ בזה  לשייר  להם  והיה  דאורייתא  חשש  בזה 
מהבחורים  יש  מזה  וביותר  הקצת,  מן  מהבחורים קצת  יש  מזה  וביותר  הקצת,  מן  קצת 
לו  מגלח  הוא  ראשו  מספר  שהספר  לו שבעת  מגלח  הוא  ראשו  מספר  שהספר  שבעת 
שמוטעין  מחמת  והוא  אזנו,  שאצל  שמוטעין השער  מחמת  והוא  אזנו,  שאצל  השער 
שאנו  מה  רק  נקרא  הראש  שפאת  שאנו שחושבין  מה  רק  נקרא  הראש  שפאת  שחושבין 
קורין פאה, ולא כן הוא כאשר כתבנו והוא לאו קורין פאה, ולא כן הוא כאשר כתבנו והוא לאו 
גמור דאורייתא לד"ה, וגם זה הלאו הוא אפילו גמור דאורייתא לד"ה, וגם זה הלאו הוא אפילו 

על הניקף וכנ"ל עכ"ל.על הניקף וכנ"ל עכ"ל.
טז.טז. יש נוהגים לירות בקשת ביום ל"ג בעומר  יש נוהגים לירות בקשת ביום ל"ג בעומר 

(ליקוטי מהרי"ח בשם הרבה צדיקים).(ליקוטי מהרי"ח בשם הרבה צדיקים).

יז. יז. ולסיום נעתיק דברי הבני יששכרולסיום נעתיק דברי הבני יששכר (מאמרי חודש  (מאמרי חודש 
תורה  ישראל  מנהג  וז"ל:  תורה שכתב  ישראל  מנהג  וז"ל:  שכתב  ג')  מאמר  ג') אייר  מאמר  אייר 

טוב,  כי  האור  לכבוד  ומאורות  נרות  טוב, להדליק  כי  האור  לכבוד  ומאורות  נרות  להדליק 
שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, 
נשמת  ולכבוד  תורה,  מתן  קודם  ימים  נשמת טו"ב  ולכבוד  תורה,  מתן  קודם  ימים  טו"ב 
נתגלה  אשר  קדישא  בוצינא  התורה  נתגלה מאורי  אשר  קדישא  בוצינא  התורה  מאורי 
ביום הזה, ולכבוד ספרו הזוהר הקדוש המאיר ביום הזה, ולכבוד ספרו הזוהר הקדוש המאיר 
מאיר  והיא  סופו,  ועד  העולם  מסוף  מאיר ומבהיק  והיא  סופו,  ועד  העולם  מסוף  ומבהיק 
לנו בגלותינו עד כי יבוא משיח צדקינו, ותבין לנו בגלותינו עד כי יבוא משיח צדקינו, ותבין 
אשר  אמת  מאנשי  לנו  נתאמת  אשר  זה  אשר לפי  אמת  מאנשי  לנו  נתאמת  אשר  זה  לפי 
שלא  הוא  הרשב"י  ציון  על  זה  ביום  שלא השמחה  הוא  הרשב"י  ציון  על  זה  ביום  השמחה 
כדרך הטבע, דכתיב אור צדיקים ישמח עכ"ל.כדרך הטבע, דכתיב אור צדיקים ישמח עכ"ל.

עולו ו‡˙כנ˘ו ל‰ילול‡ „רבי ˘מעון
כד מטאי וקריבי האי יומא עילאי, יומא דהילולא רבא של האי כד מטאי וקריבי האי יומא עילאי, יומא דהילולא רבא של האי 
נעשה  אשר  האלִקי  התנא  נעשה   אשר  האלִקי  התנא  הקדשים',  קודש  קדישא  הקדשים','בוצינא  קודש  קדישא  'בוצינא 
אדם נאמר בעבורו. שומה עלינו להתבונן, ולו במעט, בשל מה אדם נאמר בעבורו. שומה עלינו להתבונן, ולו במעט, בשל מה 
כל הרעש הזה, ומשום מה יהום הסער, על מה ראו כולם ובאו כל הרעש הזה, ומשום מה יהום הסער, על מה ראו כולם ובאו 
אפסי  מכל  לרגל  עליה  מעין  ממש  יבואו,  מרחוק  לך  אפסי ונקבצו  מכל  לרגל  עליה  מעין  ממש  יבואו,  מרחוק  לך  ונקבצו 

ארץ, אשרי עין ראתה כל אלה.ארץ, אשרי עין ראתה כל אלה.
אך ידוע לכל, קטן כגדול, אותו אמרה אשר דבר בקדשו הרה"ק אך ידוע לכל, קטן כגדול, אותו אמרה אשר דבר בקדשו הרה"ק 
ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע: ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע: "כשם שהקב"ה לכל כך רשב"י לכל "כשם שהקב"ה לכל כך רשב"י לכל 
על  העיד  כך  כן,  כי  הנה  על .  העיד  כך  כן,  כי  הנה  בעומר).  ל"ג  אהרן,  בעומר)(בית  ל"ג  אהרן,  (בית  לפחותים"  לפחותים"אפילו  אפילו 
לפטור  אני  לפטור "יכול  אני  "יכול  מה:): :  מה:)(סוכה  (סוכה  ואמר  יוחאי  בר  שמעון  רבן  ואמר עצמו  יוחאי  בר  שמעון  רבן  עצמו 
את כל העולם כולו מן הדין"את כל העולם כולו מן הדין", וזהו סוד כוחו הגדול של הרשב"י, , וזהו סוד כוחו הגדול של הרשב"י, 
שהוא שייך לכל אחד ואחד בכל מצב שהוא, ואיך שלא יהיה. שהוא שייך לכל אחד ואחד בכל מצב שהוא, ואיך שלא יהיה. 
ישראל  כלל  של  העצומה  הנהירה  את  אנו  רואים  באמת  ישראל ולכן  כלל  של  העצומה  הנהירה  את  אנו  רואים  באמת  ולכן 
על כל רבדיו ושבטיו המעפילים לעלות בהר, כל השנה, וביומא על כל רבדיו ושבטיו המעפילים לעלות בהר, כל השנה, וביומא 

דהילולא דיליה בפרט, הרי רבי שמעון הוא לכל.דהילולא דיליה בפרט, הרי רבי שמעון הוא לכל.
אור מופלא אור היקוד הם יוקדיםאור מופלא אור היקוד הם יוקדים

את  הרשב"י  קיבץ  הדין,  מעלמא  הסתלקותו  יום  זה,  את ביום  הרשב"י  קיבץ  הדין,  מעלמא  הסתלקותו  יום  זה,  ביום 
הם  ה'  לימודי  יחדיו  עומדים,  שטים  כעצי  לפניו  הם תלמידיו  ה'  לימודי  יחדיו  עומדים,  שטים  כעצי  לפניו  תלמידיו 
והיתה  יוקדים,  הם  היקוד  אור  מופלא  אור  זו  ובשעה  והיתה לומדים,  יוקדים,  הם  היקוד  אור  מופלא  אור  זו  ובשעה  לומדים, 
מזהירים,  הרקיע  כזוהר  ופניהם  מסביבם,  מלהטת  מזהירים, האש  הרקיע  כזוהר  ופניהם  מסביבם,  מלהטת  האש 
לשון  וזה  זוטא',  ה'אידרא  את  לפניהם  גילה  זה  נורא  לשון ובמעמד  וזה  זוטא',  ה'אידרא  את  לפניהם  גילה  זה  נורא  ובמעמד 
שמעון,  רבי  "אמר  רפח.)  דף  האזינו  (פרשת  שם  הק'  שמעון, הזוהר  רבי  "אמר  רפח.)  דף  האזינו  (פרשת  שם  הק'  הזוהר 
באדרא אשתכחנא דכל חברייא הוו אמרי ואנא עמהון, ועכשיו באדרא אשתכחנא דכל חברייא הוו אמרי ואנא עמהון, ועכשיו 

א  ת ש א ה ת ש צייתין ה וכלהו  בלחודאי,  אנא  צייתין אימא  וכלהו  בלחודאי,  אנא  אימא 
זכאה  ותתאין,  עלאין  זכאה למלולי  ותתאין,  עלאין  למלולי 

התורה  סודות  וגילו  החברים  כל  דיברו  התורה [באדרא  סודות  וגילו  החברים  כל  דיברו  [באדרא  דין",  יומא  חולקי 
והתחתונים  העליונים  כל  וכולם  אדבר  לבד  אני  רק  ועכשיו  עימהם,  ואני 

מקשיבים לדברי, אשרי חלקי ביום זה].
(שיר (שיר  תשוקתו'  ועלי  לדודי  תשוקתו''אני  ועלי  לדודי  'אני  ואמר  שמעון  רבי  "פתח 
השירים ז, יא), כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא בחד קטירא , כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא בחד קטירא 
ועלי  השתא  כך  ובגין  הוא,  בריך  בקודשא  ביה  ועלי אתקטרנא  השתא  כך  ובגין  הוא,  בריך  בקודשא  ביה  אתקטרנא 
תשוקתו, דהוא וכל סיעתא קדישא דיליה אתו למשמע בחדוה תשוקתו, דהוא וכל סיעתא קדישא דיליה אתו למשמע בחדוה 
ואמר,  שמעון  רבי  ואמר, [פתח  שמעון  רבי  [פתח  קדישא",  דעתיקא  ושבחא  סתימין  קדישא", מלין  דעתיקא  ושבחא  סתימין  מלין 
נאמר אני לדודי ועלי תשוקתו, כל הימים שהתקשרתי בזה העולם התקשרתי נאמר אני לדודי ועלי תשוקתו, כל הימים שהתקשרתי בזה העולם התקשרתי 
לדודי  אני  בי  שנתקיים  זו  למדה  הגעתי  כן  על  אשר  הקב"ה,  עם  אחד  לדודי בקשר  אני  בי  שנתקיים  זו  למדה  הגעתי  כן  על  אשר  הקב"ה,  עם  אחד  בקשר 
ועלי תשוקתו, ועל כן כל פמליא של מעלה באים עתה לשמוע בשמחה דברים ועלי תשוקתו, ועל כן כל פמליא של מעלה באים עתה לשמוע בשמחה דברים 
סתומים בשבחו של מלך מלכי המלכים הקב"ה]סתומים בשבחו של מלך מלכי המלכים הקב"ה]. עיי"ש גודל המדרגות . עיי"ש גודל המדרגות 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  שגילה  הנוראים  והגילויים  יוחאי הנפלאות  בר  שמעון  רבי  שגילה  הנוראים  והגילויים  הנפלאות 

ביומא דאידרא.ביומא דאידרא.
הוחבא בתוך מערה – שם למד סתרי תורההוחבא בתוך מערה – שם למד סתרי תורה

ושורש גדולת כוחו ותהילתו של הרשב"י הוא, כי הוא היה זה ושורש גדולת כוחו ותהילתו של הרשב"י הוא, כי הוא היה זה 
גם  בשמחה,  הקב"ה  את  לעבוד  איך  העבודה  כח  גודל  גם שגילה  בשמחה,  הקב"ה  את  לעבוד  איך  העבודה  כח  גודל  שגילה 
המשורר  אמר  שכבר  כמו  גדולים,  ומכאובים  ייסורים  המשורר מתוך  אמר  שכבר  כמו  גדולים,  ומכאובים  ייסורים  מתוך 
המקובל רבי שמעון לביא זי"ע בשירו 'בר יוחאי' שנתקבל בכל המקובל רבי שמעון לביא זי"ע בשירו 'בר יוחאי' שנתקבל בכל 
כשהוא  המערה  בצער  היינו  כשהוא   המערה  בצער  היינו  צורים"  צורים""במערת  "במערת  ישראל:  ישראל: תפוצות  תפוצות 
כל  טמון  והוא  נפשו,  את  להמית  ומבקשים  צווארו,  על  כל נרדף  טמון  והוא  נפשו,  את  להמית  ומבקשים  צווארו,  על  נרדף 
מכל  נתעלה  כן  פי  על  אף  גדולים,  וייסורים  בצער  בחול  מכל גופו  נתעלה  כן  פי  על  אף  גדולים,  וייסורים  בצער  בחול  גופו 
מכאוביו, ועבד את הקב"ה בשמחה ובטוב לבב, בבחינת עשה מכאוביו, ועבד את הקב"ה בשמחה ובטוב לבב, בבחינת עשה 
עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו, אשר על כן עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו, אשר על כן "שם קנית הודך "שם קנית הודך 
והדרך" והדרך" שדווקא בעבודה זו זכה לכל אלה המעלות, שהרשב"י שדווקא בעבודה זו זכה לכל אלה המעלות, שהרשב"י 
היה אות ומופת למעלת העובד את השם בשמחה וטוב לב גם היה אות ומופת למעלת העובד את השם בשמחה וטוב לב גם 

במערת צורים.במערת צורים.
עת  בכל  לבב  ובטוב  בשמחה  ה'  את  לעבוד  אנו  ניקח  עת וממנו  בכל  לבב  ובטוב  בשמחה  ה'  את  לעבוד  אנו  ניקח  וממנו 
בכח  רק  כי  ומכאובים,  צער  חלקנו  מנת  יהיה  אם  גם  בכח תמיד,  רק  כי  ומכאובים,  צער  חלקנו  מנת  יהיה  אם  גם  תמיד, 
השמחה יש הבטחה ליהודי שלא ייפול רוחו מתוקף הנסיונות השמחה יש הבטחה ליהודי שלא ייפול רוחו מתוקף הנסיונות 
והדרך",  למעלת "הודך  האדם  זוכה  שכזו  ובעבודה  והדרך", והייסורים,  למעלת "הודך  האדם  זוכה  שכזו  ובעבודה  והייסורים, 

ולא עוד אלא שמתוך כך זוכה האדם להמתיק כל הדינים להפך ולא עוד אלא שמתוך כך זוכה האדם להמתיק כל הדינים להפך 
הכל לטובה ולהיפקד בפקודת ישועה ורחמים.הכל לטובה ולהיפקד בפקודת ישועה ורחמים.

הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאיהוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי
מעתה, מי שזכה להיות על ציון הרשב"י במירון, סימן הוא לו מעתה, מי שזכה להיות על ציון הרשב"י במירון, סימן הוא לו 
שהזמינו לו מן השמים תיקונים גדולים ליום זה, שעליו להתקין שהזמינו לו מן השמים תיקונים גדולים ליום זה, שעליו להתקין 
למלך לבושים מהודרים במקום קדוש כזה, ומי פתי יאבד מה למלך לבושים מהודרים במקום קדוש כזה, ומי פתי יאבד מה 
שנותנים לו, הנה כי כן כמה אנו צריכים להודות ולהלל להקב"ה שנותנים לו, הנה כי כן כמה אנו צריכים להודות ולהלל להקב"ה 
תפילה  ולהתפלל  הרשב"י,  ציון  על  להשתטח  היום  תפילה שזיכנו  ולהתפלל  הרשב"י,  ציון  על  להשתטח  היום  שזיכנו 
הקב"ה  כך  לו,  הצריך  בחינתו  לפי  אחד  שכל  דליבא,  הקב"ה מעומקא  כך  לו,  הצריך  בחינתו  לפי  אחד  שכל  דליבא,  מעומקא 
מזמין לו תפילה בפיו כדי שיתוקן על ידו מה שצריך לתקן, ואין מזמין לו תפילה בפיו כדי שיתוקן על ידו מה שצריך לתקן, ואין 
בתפילתנו  לתקן  היום  שזכינו  מה  כי  לחברתה,  דומה  בתפילתנו תפילה  לתקן  היום  שזכינו  מה  כי  לחברתה,  דומה  תפילה 
לא זכינו מעולם, וכמספר האנשים ששהו במירון כן הם מספר לא זכינו מעולם, וכמספר האנשים ששהו במירון כן הם מספר 
וכל  זה,  כראי  זה  ראי  ולא  לחברתה,  דומה  אחת  אין  וכל הבקשות  זה,  כראי  זה  ראי  ולא  לחברתה,  דומה  אחת  אין  הבקשות 
שורש  לפי  לו  הצריך  תיקונו  על  אחד  כל  להביא  בכדי  הוא  שורש זה  לפי  לו  הצריך  תיקונו  על  אחד  כל  להביא  בכדי  הוא  זה 

נשמתו.נשמתו.
וביום זה שהוא יומא דהילולא דרבן שמעון בר יוחאי, וביום זה שהוא יומא דהילולא דרבן שמעון בר יוחאי, 'הילולא''הילולא' 
שמחה  בוודאי  לבו,  שמחת  ויום  חתונתו  כביום  שמחה  שמחה היינו  בוודאי  לבו,  שמחת  ויום  חתונתו  כביום  שמחה  היינו 
שרוי  שהמלך  ובעת  שמו,  יתברך  הבורא  לפני  היא  שרוי גדולה  שהמלך  ובעת  שמו,  יתברך  הבורא  לפני  היא  גדולה 
בשמחה ובחדוה הרי שהוא משפיע מתנות ודורונות לרוב לכל בשמחה ובחדוה הרי שהוא משפיע מתנות ודורונות לרוב לכל 
והרי  לטובה,  וחפצם  משאלתם  כל  וממלא  מלכותו,  והרי מדינות  לטובה,  וחפצם  משאלתם  כל  וממלא  מלכותו,  מדינות 

מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעאמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא (ברכות נח.). (ברכות נח.).
שביום  התורה,  קבלת  בבחינת  הינו  בעומר  ל"ג  שיום  שביום וביותר,  התורה,  קבלת  בבחינת  הינו  בעומר  ל"ג  שיום  וביותר, 
זה גילה רשב"י את האידרא קדישא, הרי שיש ביום זה שמחה זה גילה רשב"י את האידרא קדישא, הרי שיש ביום זה שמחה 
כעין מה שהיה בקבלת התורה, "עליונים ששו ותחתונים עלזו כעין מה שהיה בקבלת התורה, "עליונים ששו ותחתונים עלזו 
בקבלת תורה", ומתקיים ביום זה המדרש כטוב לב המלך ביין, בקבלת תורה", ומתקיים ביום זה המדרש כטוב לב המלך ביין, 
רצון  שעת  שהוא  וכיון  תורה,  של  ביינה  הקב"ה  של  לבו  רצון כטוב  שעת  שהוא  וכיון  תורה,  של  ביינה  הקב"ה  של  לבו  כטוב 
(פרשת (פרשת  בזוהר  שאמרו  וכמו  שאמרה,  ממי  מתקבלת  בזוהר התפילה  שאמרו  וכמו  שאמרה,  ממי  מתקבלת  התפילה 
משתככין  ברקיעא  פטרין  שעתא, "כמה  האי  על  משתככין   ברקיעא  פטרין  שעתא, "כמה  האי  על  רצו:)  דף  רצו:)האזינו  דף  האזינו 
ביומא דין בגינך, דנא רשב"י דמאריה משתבח ביה בכל יומא", ביומא דין בגינך, דנא רשב"י דמאריה משתבח ביה בכל יומא", 
[הרבה פתחון פה של המקטרגים משתתקים ברקיע ביום זה בזכותך, זהו רבי [הרבה פתחון פה של המקטרגים משתתקים ברקיע ביום זה בזכותך, זהו רבי 

שמעון שהקב"ה משתבח בו לפני פמליא של מעלה כל יום].שמעון שהקב"ה משתבח בו לפני פמליא של מעלה כל יום].
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סיפור ל˘ב˙

˘מיר˙ ‰‰לכ‰ – ‰לכ‰ למע˘‰!
נפתחה  במוצש"ק),  (שיחול  בעומר  בעומרדל"ג  דל"ג  עילאה  יומא  האי  לקראת 
בר  שמעון  רבי  האלקי  בר התנא  שמעון  רבי  האלקי  התנא  ההילולא,  בעל  בדברי  נאה 
(ח"ג צב:) שתמה  יוחאי זי"עיוחאי זי"ע, בספר הזוהר הקדושהזוהר הקדוש בפרשא דידן 
[מצוות  ָעְלָמא  ְּדָמאֵרי  ָעְלָמא"ִּפקּוִדין  ְּדָמאֵרי  "ִּפקּוִדין  וזל"ק:  הכתוב.  לשון  בכפל 
ִמְּצֹוַתי  'ּוְׁשַמְרֶּתם  ִמְּצֹוַתי ִּדְכִּתיב  'ּוְׁשַמְרֶּתם  ִּדְכִּתיב  שנינו],  [הרי  ָּתֵניָנן  ָּתֵניָנן ָהא  ָהא  העולם],  רבון 
ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם', ִאי ְנטּוֵרי ָקא ָּבֵעיָנןַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם', ִאי ְנטּוֵרי ָקא ָּבֵעיָנן [אם שמירה אנו צריכים],  
שמיישב  מה  שם  ויעויין  עכל"ק.  למה]"  [עשיה  ָלָּמה  ָלָּמה ֲעיִביָדא  ֲעיִביָדא 

לפי נתיב קדשו, על דרך הסוד, ליודעי ח"ן. [עיין פירוש רש"י ז"ל].
אולם במסכת כלהבמסכת כלה (פ"ה) נדרש מקרא זה על דרך הנגלה, בזה"ל: 
"ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם – לעשייה נתתים, ולא לדבר לעשייה נתתים, ולא לדבר 
ניתנו  שלא  ללמדנו,  הכתוב  בא  שזאת  כלומר,  ע"כ.  אחראחר" 
וכ"ה  אחר.  לדבר  ולא  דייקא,  בפועל  לעשייה  אם  כי  המצוות 
לעשות.  שלא  הלמד  לא  לעשות,  "הלמד  ז):  לה,  (ויקר"ר  במדרשבמדרש 

הלמד שלא לעשות, נוח לו שלא נברא וכו'" עי"ש.
מבואר עיקר תכלית התורה 'על מנת לעשות', ובלימוד בעלמא 
אליבא  שמעתא  לאסוקי  לקיים,  כדי  ללמוד  אלא  סגי,  לא 
דהלכתא, ולדעת היטב ולברר בכל דבר 'טיב הלכה' על בוריה, 
יהא  שלא   – למעשה!  הלכה  וכדין  כדת  דבר  כל  שיעשה  כדי 
וכו'  פניו  על  שולייתו  ושנהפכה  נברא,  שלא  לו  נוח  בכלל  ח"ו 

עיי"ש במדרש.
ההלכה  לקיים  ומשגיחים  מקפידים  אם  מרובה,  טובה  ומידה 
כדינה וכלשונה 'הלכה למעשה', לשמור ולעשות ולקיים בכל 
דבר וענין בדיוק כמו שנפסק בשולחן ערוך. – אז ניתן לזכות 
על  "הלמד  במדרשבמדרש:  שם  כדמסיים  הקודש.  רוח  להשגת  אף 
מנת לעשות, זוכה להקביל רוח הקודש וכו'". ופנימיות כוונת 
שמסיים  כמו  בשכינה.  הדבקות  היא  הקודש',  'רוח  השגת 
הלכה  כראוי  המצוה  תעשה  שאם  ד'",  ד'""אני  "אני  בדידן:  הכתוב 
הקודש  רוח  ולהשגת  בשכינה,  לדבקות  תזכה  אז  למעשה, 

לראות ולהכיר כי "אני ה'" "אני ה'".
על דרך שכתב בסה"ק יושר דברי אמתיושר דברי אמת (קונטרס ראשון ס"ק ג), וזל"ק 
הנורא: "השם יתברך נתן לנו תורתו להגות בה 'לשמה''לשמה', להיות 
'תורה'  בזוהרבזוהר  וכמ"ש  בתורתו.  נעלם  שהיא  בהשי"ת  דבוק 
נעלם  השי"ת  כי  סתים.  דאיהו  מה  וגלי  האור,  שם  על  נקרא 
והשוקדים  החפצים  בלבבות  ונגלה  כל,  מעין  נעלם  ונגלה, 
תמיד, ודורשים תמיד במחשבתם ולבם לדבקה בו באמצעות 
תורתו ומצותיו. ועל ידי זה השי"ת שהוא נעלם בתורתו שהיא 
שמו, מתגלה בלבות עמו, והלב מרגיש אהבתו ויראתו ביותר. 
וזה נקרא 'תורה לשמה', 'תורה לשמה', רוצה לומר כשמה 'תורה', 'תורה', רוצה לומר 

שתורה ותראה להם הנעלם שהוא השי"ת" עכל"ק.
[מתוך הקדמת הספר 'טיב הלכה' מהודרה שניה, היו"ל בימים אלו] 

• ~ • ~ •
ראובן",  ראובן""לפלגות  "לפלגות  הקדושה  הישיבה  של  בראשית  ימי 
המתנוססת לתפארה בתוככי ירושלים, שנוסדה על שמו של 
בטרקלין  היו  זצוק''ל,  בענגיס  ראובן  זעליג  רבי  זצוק''ל,הגאב"ד  בענגיס  ראובן  זעליג  רבי  הגאב"ד  מרן 
ביתו של הגאון הצדיק בעצמו. – כאשר תלמידו הנאמן הרה"ח הרה"ח 
אחר  טרח  זצ"לזצ"ל,  אורי]  ר'  הרה"צ  [בן  שיינברגער  הערש  מרדכי  שיינברגעררבי  הערש  מרדכי  רבי 
פטירתו להושיב ישיבה על קברו, וקיבץ חבר תלמידי חכמים 
מסלתה ומשמנה של בני קרתא דשופריא, ביניהם היו הרה''ג הרה''ג 
ר' צביר' צבי (הירשעל) קופשיץקופשיץ זצ"ל, והרה''ג ר' דבזצ"ל, והרה''ג ר' דב (בעריל) קרויזר זצ''ל קרויזר זצ''ל 
ועוד מחכמי ורבני ירושלים, וכן גם אבי מורי זצ''ל זכה לישב 

באותה ישיבה של מעלה בימים ההם.
המוגמר,  על  לברך  הערש  מרדכי  ר'  זכה  מכן  לאחר  שנים 
מאוד"  תשגה  ואחריתך  מצער,  ראשיתך  בו "והיה  כשנתקיים 
ונאה,  גדול  לבנין  ועברה  הישיבה  שהתפתחה  לאחר  ז),  ח,  (איוב 

והעמיד בה ישיבה גדולה וכולל אברכים לתפארת.
ישיבה  לייסוד  הראשון  שהגרעין  יודעים,  רבים  לא  אך, 
קדושה זו, החל עוד בחיי חיותו של מרן זצוק"ל בעל 'לפלגות 
מאוד,  חלוש  הרב  היה  ימיו  שבערוב  כידוע   – בעצמו.  ראובן'ראובן' 
וקשתה עליו ההליכה לבית הכנסת לתפילה, לפיכך התארגנה 
עולים  שהיו  ויראה',  'תורה  ויראה'  'תורה  מישיבת  חמד  בחורי  קבוצת 
ובאים במסירות מידי יום ביומו לבית הרב כדי להתפלל עמו 
קבוצת  נבטה  עת  באותה   – אורו.  מזיו  וליהנות  במחיצתו, 
הבחורים הראשונה, שזכתה לחבוש ספסלי דבי מדרשא רבא, 

ולהתאבק בעפר רגליו של אותו צדיק בביתו נאווה קודש.
באותה  שהתרחש  אחד  מעשה  טיב  על  בזה,  נא  ואספרה 
תקופה, שממנו נלמד לקח מוסר, במה שצריך שמירה ודקדוק 
הלכה  דבר  בשום  חלילה  לזלזל  שלא  ומנהג,  הלכה  בכל 

למעשה! ועד כמה היה אותו זקן ע"ה מעריך ומוקיר זאת! למעשה! ועד כמה היה אותו זקן ע"ה מעריך ומוקיר זאת! 
שחרית  תפילת  לאחר  הקודש,  שבצל  הוד  ימי  מאותם  באחד 
בבית הרב, ישבו הבחורים ללמוד מעט בחומש רש"י או תהלים 
וכדומה. והנה פנה הרב בענגיס לאחד הבחורים בן עליה, ה"ה 
הבה"ח 'יוסף חיים זוננפעלד' הבה"ח 'יוסף חיים זוננפעלד' [נכדו של מרן הגאב"ד הגרי"ח זוננפעלד זצוק"ל] 
התפילין,  עם  מעוטר  עדיין  היה  הבחור  אך  מסוימת.  בשאלה 
ובהיותו מקפיד תמיד שלא לדבר כלום כשהתפילין הקדושות 
מונחות עליו. רמז להרב שאינו יכול לענות על שאלתו, מחמת 
הרב  של  שאלתו  ונשארה  בראשו,  כשהתפילין  מדבר  שאיננו 

תלויה ללא מענה.
הישיבה,  אל  בדרכם  הרב,  מבית  החבורה  שיצאה  לאחר 
בכבודו  לזלזל  שההין  על  קשות  אותו  והוכיחו  חבריו  ייסרוהו 
ביוהרה!  וגם  בחוצפה  גובל  שמעשהו  כנגדו  וטענו  צדיק.  של 
"כשהרב מרא דאתרא שואל צריך לענות לו!", התריסו בלהט. 
הלוא גם הרב ראה והבחין שהנך מעוטר בתפילין, ואף על פי 
כן פנה אליך בשאלתו, וכנראה סבור היה שראוי אתה להשיבו 

גם כשהתפילין בראשך! 
צד  שום  בלבו  עלתה  לא  שחלילה  טען,  לעומתם  הבחור  אך 
זלזול או יוהרא כלל, רק שכך הוא מנהגו מאז ומעולם, ולא היה 

מסוגל לעבור על דבר זה שמקפיד בו תמיד. 
מוטל  אם  ביניהם,  הבחורים  שהתווכחו  ודברים  דין  לאחר 
פנו  הרב,  דעת  ולפייס  מחילה  לבקשת  לגשת  חיים  יוסף  על 
באותה  ששימש  זצ"ל,  הגאון  מורי  אבי  זצ"ל,מע"כ  הגאון  מורי  אבי  מע"כ  אל  בשאלתם 
שאם  בבירור,  להם  פסק  והוא  הקדושה.  בישיבתם  כר''מ  עת 
כוונתו של הבחור היתה בתמימות לשם שמים, אין הוא צריך 
להפיס דעת הרב, ואין שום ספק שהרב לא הקפיד בזה כלל 

וכלל! 
והנה בסופו של דבר התברר אכן, שלא זו בלבד שלא הקפיד 
עליו הרב כלום, אלא אף ראה בזה מעליותא, והעריך אותו על 
בכור  הישיבה  בחורי  עמדו  שנה,  אותה  בשלהי  כאשר   – כך. 
היה  נפוץ  [כאשר  השנה.  שבמשך  עמלם  פרי  על  הרב  לפני  המבחן 
הדור].  גדולי  בפני  תלמודם  על  להיבחן  הקדושות  הישיבות  בחורי  שנשלחו  זמנים,  באותם 

ולאחר שסיים הרב לבחון אותם הדק היטב אמר שבחולשתו 
אין בכוחו לכתוב 'תעודת הצטיינות''תעודת הצטיינות' לכל בחור בפני עצמו, רק 
יעתיקו  מכן  ולאחר  הבחורים,  אחד  עבור  אחת  תעודה  יכתוב 
והוא  תלמיד,  כל  עבור  זו  תעודה  נוסח  את  הישיבה  במשרדי 

ישרבט רק את חתימת שמו על כל תעודה.
הרב הצדיק סקר בעיני קדשו את כל הבחורים, ונראה כמחפש 
למי יכתוב תעודתו בכתב יד קדשו, ולפתע האירו פניו כשמצא 
את  חיבה  של  בקריאה  אליו  קרא  הוא  שחיפש!  הבחור  את 
מלאה  הצטיינות  תעודת  בחום  לו  וכתב  חיים',  חיים','יוסף  'יוסף  הבה"ח 

"ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי, ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ֲאִני ד'" "ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי, ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ֲאִני ד'" (כב, לא)(כב, לא)
'תנא דבי אליהו''תנא דבי אליהו'

את  שהסיע  הנהג  סיפר  שלפניכם  הסיפור  את את  שהסיע  הנהג  סיפר  שלפניכם  הסיפור  את 
של  וכמנהגו  במירון  לשבת  שליט''א  הרב  של מורנו  וכמנהגו  במירון  לשבת  שליט''א  הרב  מורנו 
מקומות  של  בסביבה  שנמצא  אימת  כל  מקומות הרב  של  בסביבה  שנמצא  אימת  כל  הרב 
קברי  על  להשתטתח  משתדל  קברי הקדושים  על  להשתטתח  משתדל  הקדושים 
ובין  ממנהגו  חרג  לא  כאן  אף  שבדרך,  ובין הצדיקים  ממנהגו  חרג  לא  כאן  אף  שבדרך,  הצדיקים 
לציונו  פניהם  שמו  הקדושים  המקומות  לציונו יתר  פניהם  שמו  הקדושים  המקומות  יתר 
לא  בדרך  הממוקם  הבבלי  נתן  רבי  של  לא הקדוש  בדרך  הממוקם  הבבלי  נתן  רבי  של  הקדוש 
הגענו  באזור,  מיוער  שטח  בתוך   ממירון  הגענו הרחק  באזור,  מיוער  שטח  בתוך   ממירון  הרחק 
עקב  חסומה  הייתה  הגישה  ודרך  מקום  עקב לקרבת  חסומה  הייתה  הגישה  ודרך  מקום  לקרבת 
עבודות בכביש המוביל למקום, ניסתי מכל כיוון עבודות בכביש המוביל למקום, ניסתי מכל כיוון 

אפשרי  אך לא מצאתי דרך מפולשת. אפשרי  אך לא מצאתי דרך מפולשת. 

נוסע  טרקטרון  על  הרכוב  אדם  ראיתי  נוסע מרחוק  טרקטרון  על  הרכוב  אדם  ראיתי  מרחוק 
קשר  ליצור  שאוכל  קיוויתי  היער,  שבילי  קשר בין  ליצור  שאוכל  קיוויתי  היער,  שבילי  בין 
דרך  לי  שיורה  מנת  על  הטרקטרון  רוכב  עם  דרך עין  לי  שיורה  מנת  על  הטרקטרון  רוכב  עם  עין 
עוקפת להגיע לציון הקדוש.  נופפתי לעברו עד עוקפת להגיע לציון הקדוש.  נופפתי לעברו עד 
לעברי,  מסלולו  את  ושינה  איתותיי  את  לעברי, שקלט  מסלולו  את  ושינה  איתותיי  את  שקלט 
הרב אמר לי על אתר: "הנה אליהו הנביא נשלח הרב אמר לי על אתר: "הנה אליהו הנביא נשלח 
אלינו משמים לעזור לנו."  נהג הטרקטרון הגיע אלינו משמים לעזור לנו."  נהג הטרקטרון הגיע 
הוא  לשמו:  ושאלתיו  נימוס  בשאלת  הוא ופתחתי  לשמו:  ושאלתיו  נימוס  בשאלת  ופתחתי 
ושאלתי  מקומי  על  קפאתי  לרגע  'אליהו'  ושאלתי ענה  מקומי  על  קפאתי  לרגע  'אליהו'  ענה 
אותו איך מגיעים, והוא השלים את המשפט: לר' אותו איך מגיעים, והוא השלים את המשפט: לר' 
נתן הבבלי...   הוא הסביר כי הכביש חסום עקב נתן הבבלי...   הוא הסביר כי הכביש חסום עקב 
באמצעות  רק  להגיע  אפשר  ואי  באזור  באמצעות עבודות  רק  להגיע  אפשר  ואי  באזור  עבודות 
רכב שטח, על אתר הציע כי יקח איתו את הרב רכב שטח, על אתר הציע כי יקח איתו את הרב 
אל מקום הציון ואף ימתין עבורו עד שיסיים את אל מקום הציון ואף ימתין עבורו עד שיסיים את 
הורה  הוא  הקבוצה  חברי  שאר  ואנחנו  הורה תפילתו  הוא  הקבוצה  חברי  שאר  ואנחנו  תפילתו 
על  הרכיב  הרב  את  רגלית...  להגיע  כיצד  על לנו  הרכיב  הרב  את  רגלית...  להגיע  כיצד  לנו 
הטרקטרון ואנו עשינו את הדרך התלולה בריצה הטרקטרון ואנו עשינו את הדרך התלולה בריצה 
בהתרגשות  התפללנו  לציון  שהגענו  עד  בהתרגשות קלה  התפללנו  לציון  שהגענו  עד  קלה 
אליהו  אותו  כאשר  לרכב  עקבותנו  על  אליהו ושבנו  אותו  כאשר  לרכב  עקבותנו  על  ושבנו 

מרכיב את הרב חזרה בחפץ לב לרכב.מרכיב את הרב חזרה בחפץ לב לרכב.

שאלנו אותו מה הוא עושה באזור והוא השיב כי שאלנו אותו מה הוא עושה באזור והוא השיב כי 
נסע לישוב הסמוך כדי לערוך קניות לכבוד שבת נסע לישוב הסמוך כדי לערוך קניות לכבוד שבת 
ומכיוון שאוהב לנסוע בשטח יצא עם הטרקטרון ומכיוון שאוהב לנסוע בשטח יצא עם הטרקטרון 
את  מוקדם  שסיים  ומכיוון  קניותיו,  את  את וביצע  מוקדם  שסיים  ומכיוון  קניותיו,  את  וביצע 
הקניות היה לו זמן בשופי לקחת את הרב הלוך הקניות היה לו זמן בשופי לקחת את הרב הלוך 

ושוב ולזכות במצווה.ושוב ולזכות במצווה.
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ברכה והערכה רבה על הצלחתו ושגשוגו בתורה וביראת שמים!
נכנסו  הישיבה,  אל  הקדושה  התעודה  עם  הבחורים  כשחזרו 
תיכף לחדרו של אבי זצ"ל, וסיפרו בהתרגשות שהנה עתה נודע 
והתברר למפרע כמה היה פסקו נכון, שלא היה כאן שום מקום 
בגודל  שהרב  בלבד  זו  שלא  עתה  ראו  שהרי  מחילה,  לבקשת 
ענוותנותו לא הקפיד עליו כלל, אלא אדרבה גרם לו זה המעשה 
שמים  שיראת  זה,  לבחור  הערכתו  את  בלבו  ושמר  רוח,  קורת 
בו,  שמקפיד  דבר  היטב  לקיים  ומשגיח  ושומר  בלבבו,  מקננת 

הלכה למעשה! 
[שם]

• ~ • ~ •
בדור  הרבנים  וותיקי  מגדולי  אחד  בבית  שהתרחש  נאה  מעשה 
שלפנינו, יש בו כדי ללמד, שלא לזלזל בשום 'שאלה'  'שאלה' המתעוררת 
ובכל ובכל  למד".  הביישן  "לא  ה):  ב,  (אבות  רז"ל  הורו  כאשר  בהלכה, 
מצוותי  את  "ושמרתם  בו  לקיים  כיצד  יודעים  כשאין  ספק  מצוותי דבר  את  "ושמרתם  בו  לקיים  כיצד  יודעים  כשאין  ספק  דבר 
הבושה  טבע  את  לשבר  צריך  למעשה,  הלכה  אותם"  הבושה ועשיתם  טבע  את  לשבר  צריך  למעשה,  הלכה  אותם"  ועשיתם 

הרעה, ולעשות שאלת חכם!הרעה, ולעשות שאלת חכם!
קאליש  קאליש המהרי"ץ  המהרי"ץ  בפני  'שאלה'  עם  שבאה  אחת  באשה  מעשה 
שנודע  יצ"ו,  ברק  יצ"ו,בני  ברק  בני  של  הראשון  רבה  זצוק"ל,  זצוק"למסקרנוביץ  מסקרנוביץ 
בחכמתו ובפקחותו. – שאלתה נסובה אודות 'סיר' חדש שקנתה 
לא  ועדיין  בשרי,  כסיר  בו  להשתמש  מנת  על  הכלים  בחנות 
החלב,  את  בו  והרתיחה  שכחה  מכן  ולאחר  כלום,  בו  השתמשה 

מה דינה של קדירה זו?
ראש,  בכובד  מקומו  על  התיישב  מעט,  להמתין  ביקשה  הרב 
פנה,  מכן  ולאחר  שאלתה.  בדבר  בהם  לעיין  ספרים  כמה  פתח 
וענה: כעת סיר זה חלבי הוא, מאחר שהתבשל בו החלב. אולם 
שנועדה  בקדירה  כזאת  יקרה  לבל  להיזהר,  נא  השתדלי  להבא 
וסיר  הקדרות,  יתבלבלו  שלא  כדי  כבשרית,  בה  להשתמש 

שחשבו עליו להשתמש בו לבשר, כדאי להשאירו בשרי! 
שעשה  הרב,  באזני  התלמידים  התפלאו  האשה  יציאת  לאחר 

[הא  דכותחא...  מביעתא  יותר  כזו,  פשוטה  משאלה  שלם  'עסק' 
פשיטא שמחשבתה לייעדו לבשר, עדיין לא הפכתו לסיר בשרי...]. ומדוע ניגש תחילה 

לעיין בספרים כמי שנשאל כאן שאלה סבוכה... ולאחר מכן ענה 
שום  בו  שאין  בדבר  שלם,  'פסק'  עם  ומנומקת  ארוכה  תשובה 

שאלה...
כשיהיו  שלהבא  כדי  כן,  נהג  שבמכוון  להם  הסביר  הרב  אולם 
ושלא  ולשאול!  לבוא  תתבייש  ולא  תהסס  לא  'שאלות'  עוד  לה 
לשאלתה  התייחס  לכן  בשאלותיה.  מזלזל  הרב  שמא  תחשוב 
ברצינות גמורה, ועשה 'עסק' שלם מתשובתו, כדי שחלילה לא לא 
ייכשלו ישראל קדושים בשום דבר הלכה הנפסק בשולחן ערוך!ייכשלו ישראל קדושים בשום דבר הלכה הנפסק בשולחן ערוך!
[שם]

• ~ • ~ •
מוהר"ר  מוהר"ר הגה"צ  הגה"צ  עם  לומד  שהייתי  בעת  חדא,  עובדא  דכירנא 
"שער "שער  ישיבת  מלומדי  בוניאהד,  ראב"ד  זצוק"ל  מושקוביץ  בוניאהדדוד  ראב"ד  זצוק"ל  מושקוביץ  דוד 
הזמנים,  בין  בימי  קבוע  לימוד  לנו  והיה  דפהעיה"ק,  השמים"השמים" 

בחדר 'בית הוראה'בית הוראה' שבשכונת 'מאה שערים' 'מאה שערים' ת"ו. 
פעם באמצע לימודנו נכנס 
אברך צעיר צורבא דרבנן, 
בידו,  נחוצה  'שאלה'  עם 
שצריך  הרבה  שמצוי  כפי 
בפני  להראות  השואל 
[כמו  שאלתו.  את  הרב 
ובכשרות  העוף,  בטרפות 
סופרי  או  הציצית, 
להראות  הבאים  סת"ם 
וכדומה].  מלאכתם, 
שאלתו  את  הגיש  הוא 
ח"ב  דעה  יורה  שבענייני 
והמתין  הרב,  של  לידו 
פיו,  למוצא  בדריכות 

שיפסוק בה את פסקו.
השאלה  את  נטל  הרב 
בעיון,  בה  והתבונן  בידו, 
קומה,  נמוך  בהיותו  אך 

כדי  מספיק  אליו  הגיע  לא  התקרה  מן  שהאיר  הפלורסנט  ואור 
לבדוק בו היטב את המראה אשר לפניו, קם נרגש ממקומו נטל 
את כיסאו והעמידו על גבי השולחן, ותיכף עלה בזריזות וטיפס 
כנער צעיר על השולחן וממנו אל הכיסא... וכך בעמדו על הכיסא 
את  בעיון  ובדק  עמד  החזק,  האור  אל  קרוב  השולחן  גבי  שעל 

השאלה, עד שיצא הפסק מפיו הטהור להכשירה.
לאחר שירד הרב בחזרה אל הארץ והאברך הלך בשמחה לביתו, 
שח לי הרב הצדיק שבאמת כבר ראה תיכף מתחילה ששאלה זו 
טהורה היא. רק שלא רצה שהאברך יחשוב שהרב מתיר לו מיד, 
ויהיה ליבו נוקפו... לכך עשה מעשה חריג זה, כדי שיראה האברך 
שבדק היטב את שאלתו, והיא כשרה וישרה למהדרין בלא שום 

פקפוק, ויהיה לבו סמוך ובטוח, ששמר ההלכה כראוי לה!
ושמרתם מצוותי – ועשיתם אותם!ושמרתם מצוותי – ועשיתם אותם!

 [שם]
יוחאי  בר  שמעון  רבי  בדברי  הפתיחה,  במעין  נא  ונסיים 
זי"ע, בהאי עניינא של גודל חשיבות 'טיב ההלכה'. וזל"ק 
ָזָכה  ּדְ ָמאן  "ְוָכל  יד:):  (הקדמה  הקדוש  הזוהר  תקוני  בספר 
ַלֲהָלָכה ַחד [כל הזוכה להלכה אחת], ָיִרית ָעְלָמא ָחד [יורש בה עולם 

אחד]". עכלה"ט.

• ~ • ~ •

רחמנ‡ ‡י„כר לן זכו˙י‰ „בר יוח‡י!

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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כוס ˙נחומין
למ˘פח˙ לבנבר‚ ‰כבו„‰

על פטיר˙ ‡בי‰ם ‰„‚ול, ‡ו‰ב ˙ור‰ ולומ„י‰, „ו‡‚ ומ˜ו˘ר לˆרכי ˜‰יל˙ינו 
בכלל, ולˆרכי רבינו ˘ליט"‡ בפרט. ‡י˘ ‰חס„ ו‰מע˘, ‰מ˘כיל לכל „ל ונˆרך, 

ומסייע ב‰ˆנע ובפ˘טו˙.

‰"‰ ‰רב פינחס ‚ר˘ון ב"ר ‡בר‰ם ז"ל
מ˘‚רים ‡נו בז‰ ‡˙ ˙נחומינו לכל ‰מ˘פח‰, ומן ‰˘מים ˙נוחמו בבנין ˆיון 

במ‰ר‰ ע„י י˜יˆו ˘וכני עפר במ‰ר‰, ‡מן.
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לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 
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דוד הכהןדוד הכהן
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יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו


