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והעברתם את נחלתווהעברתם את נחלתו
הם  מה  בשביל  אנשים  שואל  שהיה  אחד  רב  הם סיפר  מה  בשביל  אנשים  שואל  שהיה  אחד  רב  סיפר 
ולשם  כסף',  לי  שיהיה  'כדי  אומרים,  היו  ולשם עובדים,  כסף',  לי  שיהיה  'כדי  אומרים,  היו  עובדים, 
מה אתם עובדים אחרי שכבר יש לכם כסף? זה כדי מה אתם עובדים אחרי שכבר יש לכם כסף? זה כדי 
ועבדו  גדלו  שהילדים  לאחר  כסף,  לילדים  ועבדו שיהיה  גדלו  שהילדים  לאחר  כסף,  לילדים  שיהיה 
קשה גם הם, שאל הרב גם אותם למה הם עובדים, קשה גם הם, שאל הרב גם אותם למה הם עובדים, 
והשיבו 'כדי שיהיה כסף לילדים', וכן הלאה והלאה.. והשיבו 'כדי שיהיה כסף לילדים', וכן הלאה והלאה.. 
שכולם  האלה  הילדים  הם  מי  ושאל  הרב  שכולם התפלא  האלה  הילדים  הם  מי  ושאל  הרב  התפלא 
הם  בטח  לראותם,  מאוד  רוצה  אני  עבורם?  הם עובדים  בטח  לראותם,  מאוד  רוצה  אני  עבורם?  עובדים 

ילדים ממש מיוחדים..ילדים ממש מיוחדים..
לו  אין  ובן  ימות  כי  'איש  התורה  אומרת  לו בפרשתנו  אין  ובן  ימות  כי  'איש  התורה  אומרת  בפרשתנו 
מפרש  הק'  ורש"י  לבתו',  נחלתו  את  מפרש והעברתם  הק'  ורש"י  לבתו',  נחלתו  את  והעברתם 
'והעברת – לשון עברה (כעס) הוא למי שאינו מניח 'והעברת – לשון עברה (כעס) הוא למי שאינו מניח 
מי  על  מדבר  הכתוב  בפשטות  ואמנם  ליורשו',  מי בן  על  מדבר  הכתוב  בפשטות  ואמנם  ליורשו',  בן 
ואין  לבניו,  ממונו  להוריש  זוכה  ואינו  בן  לו  ואין שאין  לבניו,  ממונו  להוריש  זוכה  ואינו  בן  לו  שאין 
בדרך  לפרש  אפשר  אבל  פשוטו,  מדי  יוצא  בדרך מקרא  לפרש  אפשר  אבל  פשוטו,  מדי  יוצא  מקרא 
יש  רוחנית  ירושה  ליורשו  בן  מניח  שאינו  שמי  יש רמז  רוחנית  ירושה  ליורשו  בן  מניח  שאינו  שמי  רמז 
את  להעביר  צריך  שאדם  כיון  כעס,   – עברה  את עליו  להעביר  צריך  שאדם  כיון  כעס,   – עברה  עליו 
וכן  ולתלמידיו,  לבניו  בחייו  כבר  והנהגותיו  וכן תורותיו  ולתלמידיו,  לבניו  בחייו  כבר  והנהגותיו  תורותיו 
אנו רואים בהמשך הפרשה אצל הרבי הגדול – משה אנו רואים בהמשך הפרשה אצל הרבי הגדול – משה 
וסמכת  יהושע..  את  'קח  הקב"ה  לו  שאמר  וסמכת רבנו,  יהושע..  את  'קח  הקב"ה  לו  שאמר  רבנו, 
את ידך עליו' ורש"י מסביר 'שידרוש בחייך', רואים את ידך עליו' ורש"י מסביר 'שידרוש בחייך', רואים 
תורתם  את  מנחילים  ומלמד  שאב  חשוב  כמה  תורתם אנו  את  מנחילים  ומלמד  שאב  חשוב  כמה  אנו 
בחייהם,  כבר  ותלמידיהם  לבניהם  חינוכם  בחייהם, ומשנת  כבר  ותלמידיהם  לבניהם  חינוכם  ומשנת 
אחרי  צוואתם  את  שיקיימו  ולקוות  לחכות  אחרי ולא  צוואתם  את  שיקיימו  ולקוות  לחכות  ולא 

מיתתם.מיתתם.
ויש  צורכם,  כל  להם  שיהיה  לילדים  דואגים  ויש כולם  צורכם,  כל  להם  שיהיה  לילדים  דואגים  כולם 
שגם  כדי  חיים  לביטוחי  דואגים  שאפילו  שגם אנשים  כדי  חיים  לביטוחי  דואגים  שאפילו  אנשים 
'מסודרים',  יהיו  הילדים  שלנו  ועשרים  מאה  'מסודרים', לאחר  יהיו  הילדים  שלנו  ועשרים  מאה  לאחר 
לרווחת  דואגים  שהורים  מצוין  דבר  כמובן  לרווחת וזה  דואגים  שהורים  מצוין  דבר  כמובן  וזה 
ההורים  דאגת  שעיקר  לזכור  צריך  אבל  ההורים ילדיהם,  דאגת  שעיקר  לזכור  צריך  אבל  ילדיהם, 
צריכה להיות לרוחניותם של הילדים, וכמו שאמרנו צריכה להיות לרוחניותם של הילדים, וכמו שאמרנו 
שאם אדם אינו משאיר בן שיירש את דרכו הרוחנית, שאם אדם אינו משאיר בן שיירש את דרכו הרוחנית, 
הירושה  כל  שווה  מה  כי  עליו,  עברה  מלא  הירושה הקב"ה  כל  שווה  מה  כי  עליו,  עברה  מלא  הקב"ה 
ובעניין  רוחנית,  בירושה  מלווה  אינה  אם  ובעניין הגשמית  רוחנית,  בירושה  מלווה  אינה  אם  הגשמית 
הילדים,  בחינוך  עניו  להיות  שאסור  לדעת  צריך  הילדים, זה  בחינוך  עניו  להיות  שאסור  לדעת  צריך  זה 
כשיש  ולראות  לדעת  צריכים  הילדים  להיפך,  כשיש אלא  ולראות  לדעת  צריכים  הילדים  להיפך,  אלא 
וכשיראו  חינוכם,  זהו  כי  טובה,  הנהגה  וכשיראו לאביהם  חינוכם,  זהו  כי  טובה,  הנהגה  לאביהם 
הירושה  וזו  כמותו,  לנהוג  הם  גם  ירצו  אביהם  הירושה את  וזו  כמותו,  לנהוג  הם  גם  ירצו  אביהם  את 

האמיתית שצריך אדם להוריש לבניו.האמיתית שצריך אדם להוריש לבניו.
        (עפ"י  טיב התורה-פנחס, וטיב החינוך)(עפ"י  טיב התורה-פנחס, וטיב החינוך)
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טיב ‰מערכ˙

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

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

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

לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום: והיתה לו ולזרעו אחריו ברית לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום: והיתה לו ולזרעו אחריו ברית 
כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל: כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל: (כה, יב יג)(כה, יב יג)

כאדם  שלום,  לברית  לו  שתהא   - שלום  בריתי  את  רש"י:  כאדם ופירש  שלום,  לברית  לו  שתהא   - שלום  בריתי  את  רש"י:  ופירש 
לו  פירש  כאן  אף  טובה,  עמו  שעושה  למי  וחנות  טובה  לו המחזיק  פירש  כאן  אף  טובה,  עמו  שעושה  למי  וחנות  טובה  המחזיק 
הקב"ה שלומותיו: רש"י והיתה לו - בריתי זאת: ברית כהנת עולם הקב"ה שלומותיו: רש"י והיתה לו - בריתי זאת: ברית כהנת עולם 
- שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה אלא לאהרן - שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה אלא לאהרן 
אבל  המשחתן,  אחר  שיולידו  ולתולדותיהם  עמו  שנמשחו  אבל ולבניו,  המשחתן,  אחר  שיולידו  ולתולדותיהם  עמו  שנמשחו  ולבניו, 
פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה עד כאן. וכן פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה עד כאן. וכן 

שנינו בזבחים שנינו בזבחים (קא:)(קא:) לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי:
כוחה  כמה  עד  למדים  אנו  ושכרו  פנחס  של  במעשהו  כוחה כשמתבוננים  כמה  עד  למדים  אנו  ושכרו  פנחס  של  במעשהו  כשמתבוננים 
כל  על  דהנה,  לבוראו,  נפשו  מסירות  ע"י  לאדם  לו  הבאה  מצוה  כל של  על  דהנה,  לבוראו,  נפשו  מסירות  ע"י  לאדם  לו  הבאה  מצוה  של 
והיינו  מצוה,  מכבה  עבירה  והיינו   מצוה,  מכבה  עבירה  כא.)  כא.)(סוטה  (סוטה  ז''ל  חכמינו  אמרו  כולן  ז''ל המצוות  חכמינו  אמרו  כולן  המצוות 
תיבת  וכמשמעות  לבוראו,  האדם  את  מקרבת  מצוה  שכל  אף  תיבת שעל  וכמשמעות  לבוראו,  האדם  את  מקרבת  מצוה  שכל  אף  שעל 
בבוראו  האדם  דבקות  על  המורה  'צוותא'  מלשון  שהיא  גופה,  בבוראו מצוה  האדם  דבקות  על  המורה  'צוותא'  מלשון  שהיא  גופה,  מצוה 
האדם  על  מוטל  זאת  בכל  ממש,  בצוותא  ית'  עמו  שהוא  עד  ידה  האדם על  על  מוטל  זאת  בכל  ממש,  בצוותא  ית'  עמו  שהוא  עד  ידה  על 
שזוכה  אחר  שהרי  להשביתה,  בשמחתו  זר  יתערב  לבל  עצמו  שזוכה לשמור  אחר  שהרי  להשביתה,  בשמחתו  זר  יתערב  לבל  עצמו  לשמור 
כוחות  מצד  קטרוגים  עליו  מתעוררין  בוראו,  אל  להתקרבות  כוחות האדם  מצד  קטרוגים  עליו  מתעוררין  בוראו,  אל  להתקרבות  האדם 
הרע, שלטענתם אין קרוץ מחומר זה ראוי להתקרבות אל מלך מלכי הרע, שלטענתם אין קרוץ מחומר זה ראוי להתקרבות אל מלך מלכי 
עליו  מוטל  ואז  להפילו,  בכדי  בו  להתגרות  הם  מנסים  ולכן  עליו המלכים,  מוטל  ואז  להפילו,  בכדי  בו  להתגרות  הם  מנסים  ולכן  המלכים, 
להלחם עמהם ולעמוד איתן על משמרתו לבל יצליחו אלו להפילו על להלחם עמהם ולעמוד איתן על משמרתו לבל יצליחו אלו להפילו על 
ידי חטא, כי אם ח''ו יפיקו זממם, מפסיד הוא את ההתקרבות לה זכה ידי חטא, כי אם ח''ו יפיקו זממם, מפסיד הוא את ההתקרבות לה זכה 
בזכות המצוה שעשה, כי העבירה מחפה היא על המצוה, ומסתיר אורה בזכות המצוה שעשה, כי העבירה מחפה היא על המצוה, ומסתיר אורה 

עד שלא ניכר כל רישומה, וממילא מאבד הוא המדרגה שזכה בגינה. עד שלא ניכר כל רישומה, וממילא מאבד הוא המדרגה שזכה בגינה. 
שהאדם  המדרגה  כי  נפש,  מסירות  מתוך  הבאה  מצוה  היא  שהאדם שונה  המדרגה  כי  נפש,  מסירות  מתוך  הבאה  מצוה  היא  שונה 
בעולם  כוח  שום  שאין  ברזל,  צאן  לנכסי  לו  היא  בזכותה  בה  בעולם זוכה  כוח  שום  שאין  ברזל,  צאן  לנכסי  לו  היא  בזכותה  בה  זוכה 
שיכול לקטרג עליה ולהפסידה, והסיבה לכך היא כי מסירות נפש שיכול לקטרג עליה ולהפסידה, והסיבה לכך היא כי מסירות נפש 
היא תוצאה של ביטול הישות בתכלית הביטול, כי זה המוסר נפשו היא תוצאה של ביטול הישות בתכלית הביטול, כי זה המוסר נפשו 
עצמו  לאבד  הוא  ומזומן  ומוכן  כלל,  עצמו  בחשבונות  עוסק  עצמו אינו  לאבד  הוא  ומזומן  ומוכן  כלל,  עצמו  בחשבונות  עוסק  אינו 
בכדי לקדש שם שמים, וכיון שכן שוב אין זה האדם בבחינת 'קרוץ בכדי לקדש שם שמים, וכיון שכן שוב אין זה האדם בבחינת 'קרוץ 
מחומר', שהרי את מהותו החומרי אינו מחשיב כלל, ומוכן ומזומן מחומר', שהרי את מהותו החומרי אינו מחשיב כלל, ומוכן ומזומן 
הוא לבטלו לכבוד בוראו, וממילא אין שום פתחון פה להמקטרגים הוא לבטלו לכבוד בוראו, וממילא אין שום פתחון פה להמקטרגים 

לבוא ולטעות מה לילוד אשה שיתקרב אל בוראו. לבוא ולטעות מה לילוד אשה שיתקרב אל בוראו. 
ומדריגה  למעלה  זה  ידי  על  כשזוכה  נפש,  במסירות  העובד  זה  כן  ומדריגה ועל  למעלה  זה  ידי  על  כשזוכה  נפש,  במסירות  העובד  זה  כן  ועל 
מסוימת, מזכה הוא גם את זרעו אחריו בזו המדרגה, כי מאחר שמדרגה זו מסוימת, מזכה הוא גם את זרעו אחריו בזו המדרגה, כי מאחר שמדרגה זו 
אינה סרה ממנו, נעשית הדבר כקנין נפשו, וכיון שכן נמשך הדבר גם בזרעו אינה סרה ממנו, נעשית הדבר כקנין נפשו, וכיון שכן נמשך הדבר גם בזרעו 
אחריו, שהרי גם הם נחשבים כחלק ממהותו, וראויים גם הם ליטול חלק בה.אחריו, שהרי גם הם נחשבים כחלק ממהותו, וראויים גם הם ליטול חלק בה.
הוא הדבר אשר רואים אנו בפרשתן אצל פנחס, כשראה צדיק זה הוא הדבר אשר רואים אנו בפרשתן אצל פנחס, כשראה צדיק זה 
את מעשיו של זמרי ורצה לנקום את נקמת ה', ידע כי זה הדבר יכול את מעשיו של זמרי ורצה לנקום את נקמת ה', ידע כי זה הדבר יכול 

כי  והבין  בישראל,  נשיא  עם  עסק  לו  יש  כי  ידע  בנפשו,  לו  כי לעלות  והבין  בישראל,  נשיא  עם  עסק  לו  יש  כי  ידע  בנפשו,  לו  לעלות 
בני שבטו לא יחושו למעשהו, ויתבעו את דמי נשיאם, ואף על פי בני שבטו לא יחושו למעשהו, ויתבעו את דמי נשיאם, ואף על פי 
כן ביטל כל ישותו כדי ללחום את מלחמת בוראו, ואכן בדרך הטבע כן ביטל כל ישותו כדי ללחום את מלחמת בוראו, ואכן בדרך הטבע 
מוכן היה לפורעניות, ורק בניסי נסים ניתן לו חייו לשלל, כמבואר מוכן היה לפורעניות, ורק בניסי נסים ניתן לו חייו לשלל, כמבואר 
הכהונה,  למעלת  בזכותה  זכה  שכן  וכיון  ז"ל,  חכמינו  בדברי  זה  הכהונה, כל  למעלת  בזכותה  זכה  שכן  וכיון  ז"ל,  חכמינו  בדברי  זה  כל 
שזכו  מאלו  שבעם,  המובחרים  מן  להיות  ידה  על  שנתעלה  שזכו והיינו  מאלו  שבעם,  המובחרים  מן  להיות  ידה  על  שנתעלה  והיינו 
לשמש לפני בוראם ולאכול משולחנו הגבוה, אך לא לעצמו בלבד לשמש לפני בוראם ולאכול משולחנו הגבוה, אך לא לעצמו בלבד 
זיכה, כי אם לזרעו אחריו עד סוף כל הדורות, כי כאמור שבכגון דא זיכה, כי אם לזרעו אחריו עד סוף כל הדורות, כי כאמור שבכגון דא 
אין פתחון פה למקטרג לערער אחריה, ונעשית הדבר לקנין נפשו, אין פתחון פה למקטרג לערער אחריה, ונעשית הדבר לקנין נפשו, 

וממילא נמשך הדבר גם לזרעו אחריו. וממילא נמשך הדבר גם לזרעו אחריו. 
לעשותה  בכדי  אשר  מצוה  מעלת  גודל  להבין  עלינו  האמור  לעשותה לאור  בכדי  אשר  מצוה  מעלת  גודל  להבין  עלינו  האמור  לאור 
מוטל על האדם להתגבר על כמה וכמה מניעות, ואי אפשר לו לאדם מוטל על האדם להתגבר על כמה וכמה מניעות, ואי אפשר לו לאדם 
לקיימה כראוי אלא אחר כמה וכמה טרחות, כי דוקא מצוה כעין זה לקיימה כראוי אלא אחר כמה וכמה טרחות, כי דוקא מצוה כעין זה 
יכול לזכות את האדם בקנין נצחי לו ולזרעו אחריו, כי כל כהאי גוונא יכול לזכות את האדם בקנין נצחי לו ולזרעו אחריו, כי כל כהאי גוונא 
הוא בחינה של מסירות נפש, כי עצם היגיעה והעמל לקיימה היא הוא בחינה של מסירות נפש, כי עצם היגיעה והעמל לקיימה היא 
אות על ביטול הישות, וכפי מדת ביטול הישות זוכה בזכותה בקנין אות על ביטול הישות, וכפי מדת ביטול הישות זוכה בזכותה בקנין 

נצחי למדרגה הראויה לזה המצוה. נצחי למדרגה הראויה לזה המצוה. 
ועל כן אל יפול האדם ברוחו כשיזדמן לו מצוה מסוימת שיודע שכדי ועל כן אל יפול האדם ברוחו כשיזדמן לו מצוה מסוימת שיודע שכדי 
להביאה לידי גמר יצטרך להרבות עליה כמה וכמה טרחות, כי לפעמים להביאה לידי גמר יצטרך להרבות עליה כמה וכמה טרחות, כי לפעמים 
בה  יתחיל  לבל  לפתותו  היצר  מנסה  זה  כעין  במצב  האדם  בה כשנמצא  יתחיל  לבל  לפתותו  היצר  מנסה  זה  כעין  במצב  האדם  כשנמצא 
מלכתחילה, באמרו להאדם, מה לך להתאמץ במצוה זו אשר מחמת מלכתחילה, באמרו להאדם, מה לך להתאמץ במצוה זו אשר מחמת 
לידי  להביאו  תוכל  אם  גדול  ספק  בדרכיך  העומדים  המניעות  לידי ריבוי  להביאו  תוכל  אם  גדול  ספק  בדרכיך  העומדים  המניעות  ריבוי 
גמר, והיה אם בסופו של דבר לא יבוא הדבר לידי גמר יתברר למפרע גמר, והיה אם בסופו של דבר לא יבוא הדבר לידי גמר יתברר למפרע 
כי כל יגיעך היה לריק, עדיף שתזניח מצוה זו ובמקומה תראה לעשות כי כל יגיעך היה לריק, עדיף שתזניח מצוה זו ובמקומה תראה לעשות 
שאר מצוות אשר ההצלחה בהן מובטחת ביותר, ולפעמים מביא עוד שאר מצוות אשר ההצלחה בהן מובטחת ביותר, ולפעמים מביא עוד 
סימוכין לטענתו באמרו, וכי לא כך שנינו במשנה סימוכין לטענתו באמרו, וכי לא כך שנינו במשנה (אבות ב, א) (אבות ב, א) והוי זהיר והוי זהיר 
במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, אם כן במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, אם כן 
לפעמים במצוה קלה תזכה במעלה פי כמה ממצוה זו שהנך טורח בה. לפעמים במצוה קלה תזכה במעלה פי כמה ממצוה זו שהנך טורח בה. 
אכן, עלינו לדעת כי ראוי לו לאדם לקיים כל המצוות ואין לו לזלזל אכן, עלינו לדעת כי ראוי לו לאדם לקיים כל המצוות ואין לו לזלזל 
בשום מצוה, וכמאמר הנזכר, אבל אסור לו לאדם להחמיץ הזדמנות בשום מצוה, וכמאמר הנזכר, אבל אסור לו לאדם להחמיץ הזדמנות 
פז ולמשוך ידו מלעסוק במצוה אשר רבו עליה הטרחות מתוך טענה פז ולמשוך ידו מלעסוק במצוה אשר רבו עליה הטרחות מתוך טענה 
זו, אלא אחוז בזה וגם מזה אל תנך ידיך, כי מאידך הרי אמרו חכמינו זו, אלא אחוז בזה וגם מזה אל תנך ידיך, כי מאידך הרי אמרו חכמינו 
ז''ל ז''ל (אבות ה, כב) (אבות ה, כב) לפום צערא אגרא, והיינו שאף אם יתכן שמצוה קלה לפום צערא אגרא, והיינו שאף אם יתכן שמצוה קלה 
מזכה את האדם במעלה יתירה ממצוה הבאה לו בטורח, מכל מקום מזכה את האדם במעלה יתירה ממצוה הבאה לו בטורח, מכל מקום 
איכות הקנין להמעלה שזוכה בה בזכות מצוה הבאה לו בטורח עולה איכות הקנין להמעלה שזוכה בה בזכות מצוה הבאה לו בטורח עולה 
היא הרבה יותר מאיכות הקנין במדרגה גדולה שזוכה בה ע''י קיום היא הרבה יותר מאיכות הקנין במדרגה גדולה שזוכה בה ע''י קיום 
בנמצא  אינו  שמעלתה  זו  מצוה  להזניח  לו  אין  כן  ועל  קלה,  בנמצא מצוה  אינו  שמעלתה  זו  מצוה  להזניח  לו  אין  כן  ועל  קלה,  מצוה 

במצוה הבאה לו בנקל. במצוה הבאה לו בנקל. 

התועלת שבעמל המצוותהתועלת שבעמל המצוות
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צומות  בארבע  להתענות  חייבים  הכל  א. א. 
הללו, ואסור לפרוץ גדר בזה (ש"ע תק"נ ס"א).

חמשה  אירעו  בתמוז  עשר  שבעה  ביום  ב.ב. 
הלוחות  נשתברו  שבו  לישראל,  צרות 
בתורה,  כמפורש  ההר  מן  משה  כשירד 
ובוטל התמיד מלהקריב עוד בבית הראשון, 
ושרף  שני,  בית  בחורבן  העיר  והובקעה 
והועמד  התורה,  את  הרשע  אפוסטמוס 

צלם בהיכל (מ"ב סק"ב). 
הובקעה  ראשון  בית  שבחורבן  ואע"פ  ג.ג. 
העיר בתשעה בתמוז, וכדכתיב (ירמיהו ל"ט ב'): 
הובקעה  לחודש  בתשעה  הרביעי  "בחודש 
בי"ז  אלא  מתענין  אין  מקום  מכל  העיר", 
בו, כיון שבחורבן הבית השני הובקעה בי"ז 
בו, וחורבן בית שני חמיר לן (שעה"צ סי' תקס"ה 
בו,  בתשעה  אף  להתענות  גזרו  ולא  סק"ח). 

משום דאין מטריחין על הציבור יותר מדאי 
(מ"ב סק"ד). ולפ"ז בעל נפש יש לו להתענות 

איתא  בירושלמי  אמנם  בו,  בתשעה  גם 
בי"ז  העיר  הובקעה  הראשון  בחורבן  דגם 
בו, אלא שמפני הצרות טעו בחשבון, וא"כ 
סק"ב  (מג"א  בזה  להחמיר  אין  נפש  לבעל  גם 

ומחהש"ק שם).

ד.ד. וכל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם 
לעורר  כדי  בהם,  שאירעו  הצרות  מפני 
ויהיה  התשובה,  דרכי  על  לפקח  הלבבות 
זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו 
ולנו  להם  שגרם  עד  עתה,  כמעשינו  שהיה 
נשוב  אלו  הדברים  שבזכרון  הצרות,  אותן 
עונם  את  "והתודו  שנאמר:  כמו  להטיב, 
ואת עון אבותם", ולכן חייב כל איש לשום 
במעשיו  ולפשפש  הימים,  באותן  לבו  אל 

ולשוב בהן, כי אין העיקר התענית, כמש"כ 
מעשיהם",  את  ד'  "וירא  נינוה:  באנשי 
לא  תעניתם  ואת  שקם  את  חז"ל:  ואמרו 
התענית  ואין  מעשיהם,  את  אלא  נאמר, 
האנשים  אותם  לכן  לתשובה,  הכנה  אלא 
ובדברים  בטיול  הולכים  מתענים  שכשהם 
ומכל  העיקר,  והניחו  הטפל  תפשו  בטלים, 
בתשובה  עצמו  את  לפטור  אין  מקום 
בלבד, כי ימים אלו הם מצות עשה מדברי 
הנביאים להתענות בהם (מ"ב סי' תקמ"ט סק"א).

שכח ואכל באמצע התעניתשכח ואכל באמצע התענית
ה"ז  התענית  באמצע  ואכל  שכח  אם  ה. ה. 
שם  (מ"ב  אח"כ  התענית  את  להמשיך  צריך 
סק"ג) ואין צריך להתענות יום אחר, אם לא 

שכוונתו לכפרה, וכן איתא במהרי"ל שציוה 
לאחד להתענות אח"כ לכפרה (מ"ב סי' תקס"ח 
התענית  להשלים  עליו  קשה  ואם  סק"ח). 

ביום אחר, יפדה התענית בצדקה (כה"ח סק"ז 
בשם זכור לאברהם). 

בירך על מאכל ונזכר קודם הטעימהבירך על מאכל ונזכר קודם הטעימה
מאכל  דבר  שלקח  במי  נחלקו הפוסקים  ו. ו. 
יום  שהוא  אח"כ  ונזכר  עליו,  ובירך  לידיו 
סק"א).  תקס"ח  סי'  שע"ת  (עי'  באכילה  ואסור  צום 
שכ"ט)  סי'  ח"א  (תשוה"נ  להכריע  שכתב  מי  ויש 
שכבר  אע"פ  יטעום  לא  ציבור  דבתענית 
איסור  לעבור  לו  הותר  שלא  מפני  בירך, 
שלא  בשוגג  איסור  שעשה  בשביל  מדעת 
שלא  במשקה  דוקא  זה  כל  אך  מדעתו, 
שייך בו טעימה מבלי שיבלע מעט, משא"כ 

במאכל נכון שיטעום מעט ויפלוט.
אכילה ושתיה בלילה שלפני התעניתאכילה ושתיה בלילה שלפני התענית

אוכל  ה"ז  בלילה  בו  שאוכלין  תענית  כל  ז. ז. 

ואפילו  השחר,  עמוד  שיעלה  עד  ושותה 
ולאכול  לחזור  ורוצה  מכבר  סעודתו  גמר 
קודם אור היום ה"ז רשאי, והוא שלא ישן 
שינת  כבר  ישן  אם  אבל  קבע,  שינת  עדיין 
חוזר  אינו  מיטתו,  על  שלא  אפילו  קבע 
ואוכל ולא שותה, אלא אם כן התנה קודם 
השינה שיוכל לאכול ולשתות גם אח"כ (שו"ע 

סי' תקס"ד ס"א ובמ"ב שם). 

בצומות  הצריכו  שלא  דאע"פ  והטעם,  ח.ח. 
תענית  שם  מ"מ  מבערב,  להפסיק  אלו 
מן  עצמו  שסילק  כל  ולכן  מבערב,  מתחיל 
אסור  ה"ז  קבע  שינת  שישן  או  האכילה 

באכילה (שעה"צ סי' תקס"ה סק"ח). 
ט. ט. ודוקא אם ישן שינת קבע, אבל אם היה 
מתנמנם, דהיינו נים ולא נים תיר ולא תיר, 

לא חשיב שינה (מ"ב סי' תקס"ד סק"ב).
כיון  תנאי,  א"צ  שתיה  דלענין  וי"א  י.י. 
דמסתמא דעתו של אדם לשתות לכשיקום 
אחר  צמא  להיות  האדם  דרך  שכן  משנתו, 
ראוי  ולכתחילה  התנה,  כאילו  והוי  השינה, 
אף  ולהתנות  ראשונה  כדיעה  להחמיר 
בזה.  להחמיר  אין  בדיעבד  אבל  בשתייה, 
השינה  לאחר  לשתות  רגיל  הוא  אם  ומ"מ 

א"צ להתנות (שו"ע ומ"ב ושעה"צ שם). 
ישן  היה  אם  דה"ה  בשו"ע  ומשמע  יא.יא. 
לגמור  לו  אסור  אעפ"כ  הסעודה,  בתוך 
כמה  אבל  מקודם,  התנה  לא  אם  סעודתו 
סעודתו  בתוך  ישן  שאם  הסכימו  אחרונים 
מותר לו לגמור סעודתו לכשיקום משנתו, 
ולא  עוד,  לאכול  דעתו  היה  דמתחילה  כיון 
כמו  הסעודה  קודם  ישן  אם  אף  אלא  עוד, 
ואח"כ  הלילה  בתחילת  ישן  שאדם  שמצוי 

דכיון  אח"כ,  לאכול  מותר  ה"ז  לאכול,  קם 
לא  א"כ  בלילה  סעודתו  לאכול  שדרכו 
סילק את עצמו מן האכילה על ידי השינה. 
קדוש  זה  בכל  עצמו  על  המחמיר  ומ"מ 

יאמר לו (שו"ע ומ"ב שם ובשעה"צ סק"ג). 
יב. יב. ובכל אופן יש ליזהר שלא יתחיל לאכול 
הסמוכה  שעה  בחצי  מכביצה  יותר  פת 

לעלות השחר (מ"ב סי' פ"ט סקכ"ז).
יג. יג. וה"ה שיש למנוע לכתחלה אף מאכילת 
שיש  דחיישינן  מכביצה,  יותר  מזונות  מיני 
יש  התענית  לו  קשה  אם  ומ"מ  קבע,  בזה 
פירות  לו  יש  אם  אך  בזה,  להקל  לצדד 
בהם  דאין  קיי"ל  דהא  טפי,  עדיף  וכיו"ב 

קבע (תשוה"נ ח"ב סי' רנ"ד). 
רחיצת פיו בשחריתרחיצת פיו בשחרית

לא  בשחרית  פיו  לרחוץ  שדרכו  מי  אף  יד. יד. 
במקום  ומ"מ  ציבור,  בתענית  כן  יעשה 
לכפוף  ביותר  שיזהר  רק  להתיר,  יש  צער 
המים  יבואו  שלא  כדי  למטה,  ופיו  ראשו 
לגרונו. ובת"ב אין להתיר אא"כ יש לו צער 
לנקות  דאין  וה"ה  שם).  ובמ"ב  ס"ג  (תקס"ז  גדול 
לא  אם  בחומץ,  או  במים  בת"ב  השיניים 
ריח  לו  שיש  מי  ומ"מ  גדול,  צער  לו  כשיש 
עם  במברשת  שיניו  את  לנקות  יכול  הפה 
הוא  אם  ובפרט  מים,  בלא  שיניים  אבק 
בנקיות,  להתפלל  שיוכל  כדי  כן  עושה 
פיו  את  לשטוף  גם  יוכל  הצורך  ובמקום 
למטה  ופיו  ראשו  שיכפוף  באופן  אח"כ 

וכנ"ל (מנח"י ח"ד סי' ק"ט). 
בשמים  ושאר  קנמון  עצי  ילעוס  לא  טו.טו. 
ועץ מתוק כדי ללחלח גרונו אף אם יפלטנו 

אח"כ (עי' מ"ב שם סקי"ג). 

בחורבן הבית ראו בעליל כי יד השם 
היתה בהם ועל כן שבו בתשובה שלימההיתה בהם ועל כן שבו בתשובה שלימה

רבי אבא בר כהנא פתח (ירמיה טו יז) לא ישבתי בסוד משחקים 
העולמים  רבון  הקב"ה,  לפני  ישראל  כנסת  אמרה  ואעלוז. 
וכו'. מפני ידך בדד ישבתי. נגעה בי ידו של פרעה ולא ישבתי 
בדד נגעה בי ידו של סנחריב ולא ישבתי בדד וכיון שנגעה בי 

ידך, בדד ישבתי. איכה ישבה בדד. (פתיחה דאיכה פסקה ג). 
פרעה  של  כגון   – והשמדות  הצרות  בשאר  שגם  אף  על  הנה 
ושל סנחריב- לא יכלו הגוים לנגוע בישראל לרעה מבלי שיתנו 
השם  יד  היה  לא  מקום  מכל  כך,  על  השמים  מן  רשות  להם 
הצרות  שסיבת  לטעות  מקום  והיה  בעליל,  כך  כל  בהן  ניכר 
והשמדות היא מצד שנאתם הכבושה של הגוים אשר בעבורה 
סובלים בני ישראל כל כך מידי הצוררים מבקשי נפשם, באופן 
שההסתכלות על הצרות היתה כאילו הן באות מ'ידו של פרעה' 
ומ'ידו של סנחריב'. ומאחר שההסתכלות היתה כך, לפיכך לא 
היו בצרות אלו בכדי לשבור כל כך את רוחו של העם, אלא על 
כל גל וגל שעבר עליהם הם היו מתנחמים ומתעודדים מתוך 

תקוה כי בוודאי יעבור זעם ויבוא יום מנוחה וישועה. 
עין  כולם  ראו  שבו  הבית,  לחורבן  בנוגע  היה  כן  לא  אולם 
הוא  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  וכי  בם  היה  השם  יד  כי  בעין 
אשר ציוה, כביכול, לאויב לדרוך 

קשתו על ישראל, כי אילולא זאת לא היה כח ביד האויב 
בדרך  שייך  היה  לא  כלל  שהרי  זמם,  אשר  את  לעשות 
הטבע שיבוא צר ואויב בשערי ירושלם, כי כל המלכים 
במצור,  ולהשימה  אליה  להתקרב  ונרעדים  יראים  היו 
האמינו  'לא  יב)  ד  (איכה  שנאמר  במקרא  שמפורש  וכמו 

מלכי ארץ כל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם'.
 וכפי שרבינו בחיי מדייק בכד הקמח (ערך אבל) בלשון המשנה 
'בשבעה עשר בתמוז ָהְבְקָעה העיר' שלכן כתיב 'ָהְבְקָעה' ולא 
כתיב 'הבקיעו' וכדומה, כדי ללמדינו שהבקיעה היתה מעצמה, 
ב  (מלכים  הכתוב  לשון  וכן  האויבים,  ידי  על  ולא  שמים,  בגזרת 
כה) 'ַוִּתָּבַקע העיר', כלומר, נבקעה מאליה מחמת גזירת שמים. 

שמבאר  פ"ד)  א'  (שער  החיים  נפש  הקדוש  בספר  עוד  וראה 
יכלו  זה  ידי  ועל  ההיכל  מן  הקב"ה  יצא  החורבן  שבשעת 
שום  לאויבים  היתה  לא  זאת  ואילולא  להחריבו,  האויבים 
שליטה במקום קדוש זה, ולא היו יכולים להעמיד שם צלם.

השם  יד  את  בעין  עין  כולם  ראו  הבית  שבחורבן  ונמצא 
אחרת  וסיבה  גורם  בשום   ולתלות  לטעות  מקום  היה  ולא 
מלבד זה, ועל כן נרעדו ונפחדו ישראל בכל לבם, כי מאחר 
שהשי"ת בכבודו ובעצמו הוא המעניש אותם, שוב מי יוכל 
להיסתר מפניו או להימלט מידו, ואי לכך נזדרזו לעשות את 
מתוך  הנערכת  התשובה  שהיא   - מעולה  היותר  התשובה 
הישיבה בדד כמצורע, מתוך הרגשת שפלות והכנעה יתירה 
והבלי  מסיבות  ההתרחקות  ומתוך  העולמים,  רבון  קדם 
הראויה,  ההתבוננות  ואת  הדעת  את  המבלבלים  העולם 
כאשר מתייחד האדם עם קונו, ויושב לבדו אל מול הדר זיוו 
של השי"ת, וכשם שהקב"ה אחד, כך הוא יושב עכשיו אחד 
לבדו, ואינו רואה אלא את מלכותו ית"ש, ומתוך מצב מיוחד 

את  ומתקן  נפשו  חשבון  את  לאישורו  ובוחן  עורך  הוא  זה 
בדקי ביתו בכל מה דאפשר.

וזהו שאמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה בזמן החורבן - 'כיון 
החורבן  בזמן  עתה  רק  כלומר  ישבתי',  בדד  ידך,  בי  שנגעה 
ישבתי  בדד  ולכן  בנו,  שנגעה  היא  ידך  כי  בעליל  הורגש 
והשמדות,  הגליות  בשאר  משא"כ  שלימה,  תשובה  וערכתי 
של פרעה ושל סנחריב, לא ראיתי כל כך בעליל כי יד השם 
התשובה  לידי  אז  להגיע  זכיתי  לא  ולפיכך  בי,  שהיתה  היא 

השלימה הזאת, שאליה זכיתי להגיע רק עתה.
ומאחר שנתבאר שבזמן החורבן היה גילוי עצום של יד השם, 
והכל ראו בעליל את ההנהגה העליונה, ונתגלתה להם למפרע 
אמיתות דבריהם של נביאי השם האמיתיים, שוב מובן מדוע 
נקרא תשעה באב יום 'מועד', וזאת משום שביום זה נתגלתה 
עיניו  במו  ראה  אחד  וכל  כולם,  לעיני  ית"ש  והנהגתו  מלכותו 
אמת  הם  נביאיו  בפי  אשר  דבריו  כל  וכי  לבירה  מנהיג  יש  כי 
וצדק, ודבר אחד מדבריהם אחור לא ישוב ריקם, וכפי שאכן 
נתקיימו דברי הנביאים שהתרו בפירוש בעם, לאמור, כי באם 
יגלה  והעם  ֵּתָחֵרש  שדה  ציון  אזי  הרעה  מדרכם  ישובו  לא 
מארצו. ומאחר שנתגלה אז הגילוי העצום הזה, על כן נקרא 
היום ההוא יום מועד ושמחה, על שום שמחת הגילוי והבירור.
הלימוד היוצא מן האמור הוא, שכאשר רואה אדם שיסורים 
לו  ונדמה  רח"ל,  נפשו,  על  שנרדף  או  עליו,  באים  וצרות 
הללו,  והרדיפות  היסורים  להופעת  'טבעיות'  סיבות  שישנן 
ישכיל להסיר את הכיסוי המכסה את הנקודה הפנימית ואת 
המקור האמיתי של הצרות והרדיפות, וידע נאמנה כי הסיבה 
וישוב  וחטאיו,  עוונותיו  מחמת  היא  להופעתן  האמיתית 

בתשובה שלימה ושב ורפא לו.
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סיפור ל˘ב˙

‚„ול˙ ימי בין ‰מˆרים
ימי  בכ"א  מכוונת  המועדות,  פרשת  ימי פרשתנו  בכ"א  מכוונת  המועדות,  פרשת  פרשתנו 
המועדים הנזכרים בה, כנגד כ"א ימי "בין המועדים הנזכרים בה, כנגד כ"א ימי "בין המצריםהמצרים" " 
המתחילים בהאי שבתא קדישא, המתחילים בהאי שבתא קדישא, שבת שבעה עשר שבת שבעה עשר 
השנה  מועדי  ימות  כ"א  שהכנת  ללמדך  השנה ,  מועדי  ימות  כ"א  שהכנת  ללמדך  בתמוזבתמוז, 
תלויים בכ"א ימי בין המצרים הללו. וכן מכוונים הם תלויים בכ"א ימי בין המצרים הללו. וכן מכוונים הם 
כנגד כ"א כנגד כ"א ימים הנוראיםימים הנוראים שבין ראש השנה להושענא  שבין ראש השנה להושענא 
האדם  שכהכנת  ללמדך  לטובה,  עלינו  הבאים  האדם רבא  שכהכנת  ללמדך  לטובה,  עלינו  הבאים  רבא 
בכ"א ימי בין המצרים, כן יתקיימו אצלו כ"א ימים בכ"א ימי בין המצרים, כן יתקיימו אצלו כ"א ימים 

הנוראים בטובה.הנוראים בטובה.
מוציאם)  קל  סוד"ה  בלק  מוציאם)(פר'  קל  סוד"ה  בלק  (פר'  לשמים  לשמיםאור  אור  הקדוש  הקדוש ובספר  ובספר 
בין  ימי  של  הנסתרת  בגדלותם  נוראים  דברים  בין כתב  ימי  של  כתב דברים נוראים בגדלותם הנסתרת 

המצרים.המצרים.
וזל"ק: "ענין בין המצרים, כי הימים האלו הם ימים וזל"ק: "ענין בין המצרים, כי הימים האלו הם ימים 
קדושים מאוד, אבל הם באתכסיא. קדושים מאוד, אבל הם באתכסיא. ובכל שנה ושנה ובכל שנה ושנה 
נתקנו יותר ויותרנתקנו יותר ויותר. והם כ"א יום כמנין אהי"ה, כי על . והם כ"א יום כמנין אהי"ה, כי על 
מאוד  מסוגלים  האלו  מאוד והימים  מסוגלים  האלו  והימים  נתקנו.  תשובה  נתקנו. ידי  תשובה  ידי 
ומועיל  ננעלו,  לא  תשובה  ששערי  ומועיל הגם  ננעלו,  לא  תשובה  ששערי  הגם  לתשובה, לתשובה, 
שבין  יום  הכ"א  אותן  אבל  בתשובה,  לדופקי  שבין תמיד  יום  הכ"א  אותן  אבל  בתשובה,  לדופקי  תמיד 

המצרים הם מועילים יותר". המצרים הם מועילים יותר". 
בכסף  נקנית  קרקע  בכסף   נקנית  קרקע  כב:)  כב:)(קדושין  (קדושין  הגמראהגמרא  פירוש  פירוש "וזה  "וזה 
דיש  מכי  חזקה  הוי  ומאימתי  ובחזקה,  דיש ובשטר  מכי  חזקה  הוי  ומאימתי  ובחזקה,  ובשטר 
אמצרי אמצרי (ב"ק ט.)(ב"ק ט.). כי השכינה כביכול נקרא קרקע . כי השכינה כביכול נקרא קרקע (ת"ז (ת"ז 
ת' יט לט.)ת' יט לט.), דהיינו מאימתי השכינה נקנית לאדם, 'מכי , דהיינו מאימתי השכינה נקנית לאדם, 'מכי 

מסוגלים  שהם  המצרים.  לימי  מסוגלים רומז  שהם  המצרים.  לימי  רומז  אמצרי',  אמצרי', דיש  דיש 
לפרנסהלפרנסה, כי הם כ"א יום כמנין אהי"ה סוד התשובה, , כי הם כ"א יום כמנין אהי"ה סוד התשובה, 
של  ובריכה  וצינור  של ,  ובריכה  וצינור  כב),  לז,  כב)(איוב  לז,  (איוב  יאתה  זהב  יאתה ומצפון  זהב  ומצפון 
שדי  ממי  ושפע  פרנסה  שממשיך  וכו',  שדי פרנסה  ממי  ושפע  פרנסה  שממשיך  וכו',  פרנסה 
מסוגלים  שהם  המצרים,  לימי  אמצרי  מסוגלים בברכותיו,  שהם  המצרים,  לימי  אמצרי  בברכותיו, 

לזה" עכל"ק.לזה" עכל"ק.
המצרים,  בין  ימי  בגדולת  קדשו,  מדברי  המצרים, למדנו  בין  ימי  בגדולת  קדשו,  מדברי  למדנו 
טובה  לפרנסה  ואף  לתשובה,  ביותר  טובה שמסוגלים  לפרנסה  ואף  לתשובה,  ביותר  שמסוגלים 
שנה  ובכל  בהם.  הגנוזה  הברכה  מחמת  שנה בריווח,  ובכל  בהם.  הגנוזה  הברכה  מחמת  בריווח, 
ושנה נעשה יותר התיקון של ימי בין המצרים הללו, ושנה נעשה יותר התיקון של ימי בין המצרים הללו, 
שבימים  הנסתרת  הברכה  יותר  ומתגברת  שבימים ומתגלה  הנסתרת  הברכה  יותר  ומתגברת  ומתגלה 

אלו. אלו. 
ונזכה  בשלמות,  ברכתם  שתתגלה  רעווא  ונזכה ויהא  בשלמות,  ברכתם  שתתגלה  רעווא  ויהא 
להפיכת הימים הללו לששון ולשמחה, בביאת גואל להפיכת הימים הללו לששון ולשמחה, בביאת גואל 

צדק במהרה דידן, אמן.צדק במהרה דידן, אמן.
• ~ • ~ •

ישב הרה"ק ישב הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרליןרבי אהרן הגדול מקרלין זצוק"ל באחת  זצוק"ל באחת 
הטהור  שולחנו  את  וערך  הטהור ",  שולחנו  את  וערך  המצרים",  המצריםבין  "בין  "משבתות  משבתות 
בליל שבת קודשבליל שבת קודש ברוב ששון ושמחה, ובהתלהבות  ברוב ששון ושמחה, ובהתלהבות 
מאז  קרלין  חסידי  של  כדרכם  קודש,  אש  מאז יקד  קרלין  חסידי  של  כדרכם  קודש,  אש  יקד 

ומעולם.ומעולם.
בין המשתתפים בטיש היה יהודי אורח שלא נמנה בין המשתתפים בטיש היה יהודי אורח שלא נמנה 
החסידים  מנהגי  את  הכיר  ולא  קרלין,  חסידי  החסידים על  מנהגי  את  הכיר  ולא  קרלין,  חסידי  על 

בכלל, ואת מנהגי המקום בפרט, והיה תמה בלבבו בכלל, ואת מנהגי המקום בפרט, והיה תמה בלבבו 
בעיצומם  אנו  נמצאים  הרי  עושה?  זו  מה  בעיצומם לשמחה  אנו  נמצאים  הרי  עושה?  זו  מה  לשמחה 
של ימי בין המצרים! וכל ישראל אבלים בימים אלו של ימי בין המצרים! וכל ישראל אבלים בימים אלו 

על החורבן, והנה כאן יושבים ושמחים?!...על החורבן, והנה כאן יושבים ושמחים?!...
הציבור  כל  שרו  אלו,  במחשבותיו  תפוס  הוא  הציבור בעוד  כל  שרו  אלו,  במחשבותיו  תפוס  הוא  בעוד 
שומע  והנה  שומע   והנה  מקדש".  מקדש"."כל  "כל  הזמר  את  הזמר בהתלהבות  את  בהתלהבות 
הוא את הרבי הקדוש מזמר בהתרגשות גדולה את הוא את הרבי הקדוש מזמר בהתרגשות גדולה את 
אריאל", ,  בבנין  המחכים  ה'  אריאל""אוהבי  בבנין  המחכים  ה'  "אוהבי  הזמר:  הזמר: תיבות  תיבות 
פעמים  וכמה  כמה  האלו  המילים  על  חוזר  פעמים כשהוא  וכמה  כמה  האלו  המילים  על  חוזר  כשהוא 
הקהל  וכל  גדולה!  ובהתרגשות  מיוחדת  הקהל בהטעמה  וכל  גדולה!  ובהתרגשות  מיוחדת  בהטעמה 
משתתף עמו בחרדת קודש. – כאן הבין כבר האיש, משתתף עמו בחרדת קודש. – כאן הבין כבר האיש, 
שהרבי והחסידים לא שכחו כלל שאלו הם ימי בין שהרבי והחסידים לא שכחו כלל שאלו הם ימי בין 
הינם  האלו  הימים  מחמת  דוקא  אדרבה  הינם המצרים,  האלו  הימים  מחמת  דוקא  אדרבה  המצרים, 

אוהבי ה' המחכים ומצפים לבנין אריאל...אוהבי ה' המחכים ומצפים לבנין אריאל...
אך מה מאוד גדלה הפתעתו, כשלפתע אחר פעמים אך מה מאוד גדלה הפתעתו, כשלפתע אחר פעמים 
תיבות  את  ושוב  שוב  בהתלהבות  ששיננו  תיבות רבות  את  ושוב  שוב  בהתלהבות  ששיננו  רבות 
"המחכים בבנין אריאל", נשמע פתאום קולו בקודש "המחכים בבנין אריאל", נשמע פתאום קולו בקודש 
של הרבי ר' אהרן הגדול, כמי שמתנער עצמו, והיה של הרבי ר' אהרן הגדול, כמי שמתנער עצמו, והיה 
שישו  השבת  ביום   – – [אבל]  [אבל]  "אבער  "אבער   ואומר:  ואומר:שואג  שואג 
ושמחו וכו'"ושמחו וכו'", וכל הקהל נענה אחריו בשמחה גדולה!, וכל הקהל נענה אחריו בשמחה גדולה!
או אז הבין האיש הכל, תמיהתו התיישבה לאשורה, או אז הבין האיש הכל, תמיהתו התיישבה לאשורה, 
כי הגם שמחכים אנו מאוד בימי בין המצרים לבנין כי הגם שמחכים אנו מאוד בימי בין המצרים לבנין 
בשבת  האבלות  מקום  מכל   – במהרה.  בשבת אריאל  האבלות  מקום  מכל   – במהרה.  אריאל 

אסורה, וביום השבת שישו ושמחו!אסורה, וביום השבת שישו ושמחו!
בדברי קדשו לאחר מכן, אמר הרבי בין הדברים:בדברי קדשו לאחר מכן, אמר הרבי בין הדברים:

שישראל  שישראל ,  אבלותאבלות,  ימי  הינם  הימים  שאלו  ימי הגם  הינם  הימים  שאלו  הגם 
צריכים  עדיין  החורבן,  בצער  אבלים  צריכים קדושים  עדיין  החורבן,  בצער  אבלים  קדושים 
להיזהר להתרחק מן להיזהר להתרחק מן העצבותהעצבות! כי האבלות והעצבות ! כי האבלות והעצבות 
המרחק  אבל  בתכלית,  שונים  עולמות  שתי  המרחק הינם  אבל  בתכלית,  שונים  עולמות  שתי  הינם 

ביניהם הוא כחוט השערה...ביניהם הוא כחוט השערה...
קיין  ניט  טאקע  איז  "עצבות  קדשו:  בלשון  קדשו:והוסיף  בלשון  והוסיף 
עבירה,עבירה, [העצבות אמנם איננה עבירה], [העצבות אמנם איננה עבירה], אבל אל מה 
שהעצבות מביאה שהעצבות מביאה [ייאוש] [ייאוש] אין שום עבירה מביאה!אין שום עבירה מביאה!
[מתוך שיחה לימי בין המצרים, תשע"ב][מתוך שיחה לימי בין המצרים, תשע"ב]

• ~ • ~ •
אחד מחסידי אחד מחסידי באבובבאבוב בעיר רבתי  בעיר רבתי ניו יורקניו יורק יצ"ו, הזמין  יצ"ו, הזמין 
שחר  עם  המיועד  ביום  ביתו.  את  לצבוע  גוי  שחר צבעי  עם  המיועד  ביום  ביתו.  את  לצבוע  גוי  צבעי 
הדברים  כל  בהסרת  והחל  לעבודתו,  הגוי  הדברים הגיע  כל  בהסרת  והחל  לעבודתו,  הגוי  הגיע 
מלאכתו.  לעשות  שיוכל  כדי  הקירות,  על  מלאכתו. התלויים  לעשות  שיוכל  כדי  הקירות,  על  התלויים 
גדולה  תמונה  הסלון  קיר  במרכז  הוא  רואה  גדולה והנה  תמונה  הסלון  קיר  במרכז  הוא  רואה  והנה 
שלמה  רבי  הרה"ק  הזקן  האדמו"ר  של  הזקן והדורה  האדמו"ר  של  והדורה 
מבאבוב זצוק"ל,מבאבוב זצוק"ל, שכידוע היתה צורת קדשו נאצלת  שכידוע היתה צורת קדשו נאצלת 

ומאירה בהדרת פנים מיוחדת. ומאירה בהדרת פנים מיוחדת. 
הבית  לבעל  וסיפר  זו,  מתמונה  מאוד  התרגש  הבית הגוי  לבעל  וסיפר  זו,  מתמונה  מאוד  התרגש  הגוי 
והטעים  ארץ!  דרך  לו  יש  שבתמונה  זה  והטעים שמאדם  ארץ!  דרך  לו  יש  שבתמונה  זה  שמאדם 

"אלה תעשו לד' במועדיכם וגו""אלה תעשו לד' במועדיכם וגו" (כט, טל) (כט, טל)

'מלוותר לא מפסידים''מלוותר לא מפסידים'

קונים  כאשר  בכלל  זול  לא  סיפור  זה  מצוה  קונים בר  כאשר  בכלל  זול  לא  סיפור  זה  מצוה  בר 
בשבת  קידוש  אירועים,  אולם  מהודרות  בשבת תפילין  קידוש  אירועים,  אולם  מהודרות  תפילין 
בשיכלול  חברים  מסיבת  עליו  ונוסיף  הכנסת  בשיכלול בבית  חברים  מסיבת  עליו  ונוסיף  הכנסת  בבית 

הכללי מדובר באלפי דולרים לכל שמחה.הכללי מדובר באלפי דולרים לכל שמחה.

הכל טוב ויפה כאשר הכל יוצא כמתוכנן אלא שחבר הכל טוב ויפה כאשר הכל יוצא כמתוכנן אלא שחבר 
של  מצווה  לבר  הזמנה  בהתרגשות  לי  הביא  של שלי  מצווה  לבר  הזמנה  בהתרגשות  לי  הביא  שלי 
בר  בו  לי  שיש  כיום  בראש  לי  צילצל  התאריך  בר בנו,  בו  לי  שיש  כיום  בראש  לי  צילצל  התאריך  בנו, 
בדקתי  אליו.  הוזמנתי  אתמול  שאך  נוספת  בדקתי מצווה  אליו.  הוזמנתי  אתמול  שאך  נוספת  מצווה 
ואכן קבלתי הזמנה לבר מצוה באותו תאריך באותו ואכן קבלתי הזמנה לבר מצוה באותו תאריך באותו 
אירוע  מכיל  אולם  אותו  כי  ביודעין  בדיוק,  אירוע אולם  מכיל  אולם  אותו  כי  ביודעין  בדיוק,  אולם 
בבלבול  אותו  עדכנתי  תיכף  זמנית.  בו  בלבד  בבלבול אחד  אותו  עדכנתי  תיכף  זמנית.  בו  בלבד  אחד 
שחל או בהזמנה או באולם. הוא היה המום ומיהר שחל או בהזמנה או באולם. הוא היה המום ומיהר 
לאולם לבדוק את פשר הטעות כאשר שני הזמנות לאולם לבדוק את פשר הטעות כאשר שני הזמנות 
מהטעות  מוחלט  בהלם  היה  האולם  בעל  מהטעות בידיו.  מוחלט  בהלם  היה  האולם  בעל  בידיו. 
הבעיה  את  לפתור  כיצד  ידע  ולא  הבעיה שהתרחשה  את  לפתור  כיצד  ידע  ולא  שהתרחשה 
שנוצרה מה גם ששניהם כבר הדפיסו הזמנות והחלו שנוצרה מה גם ששניהם כבר הדפיסו הזמנות והחלו 
לשגרם. חברי שהינו יהודי משיכמו ומעלה הסכים לשגרם. חברי שהינו יהודי משיכמו ומעלה הסכים 
על אתר לוותר על התאריך וביקש שלא לעדכן כלל על אתר לוותר על התאריך וביקש שלא לעדכן כלל 
כי  והחליט  לצערו  לא  כדי  השני  השמחה  בעל  כי את  והחליט  לצערו  לא  כדי  השני  השמחה  בעל  את 
במקום במוצאי הבר מצוה יקיים את השמחה בליל במקום במוצאי הבר מצוה יקיים את השמחה בליל 
באותו  בדיוק  פנוי  היה  האולם  עצמו,  ההולדת  באותו יום  בדיוק  פנוי  היה  האולם  עצמו,  ההולדת  יום 
מתעקש  האולם  בעל  כאשר  נסגרה  והעסקה  מתעקש ערב  האולם  בעל  כאשר  נסגרה  והעסקה  ערב 

לשלם את הדפסת ההזמנות החדשות.לשלם את הדפסת ההזמנות החדשות.

השמחה התקיימה במלוא הדרה כאשר בעל האולם השמחה התקיימה במלוא הדרה כאשר בעל האולם 
שהוזמן.  למה  ומעבר  מעל  מכובדות  מנות  שהוזמן. מגיש  למה  ומעבר  מעל  מכובדות  מנות  מגיש 
בעל השמחה נלחץ קמעה שמא חל בלבול בתפריט בעל השמחה נלחץ קמעה שמא חל בלבול בתפריט 
ויידרש לשלם מעבר להשגת ידו הדלה גם כך. הוא ויידרש לשלם מעבר להשגת ידו הדלה גם כך. הוא 
טעות  כל  אים  כי  הרגיעו  והוא  האולם  לבעל  טעות ניגש  כל  אים  כי  הרגיעו  והוא  האולם  לבעל  ניגש 
פרוטה  להוציא  יידרש  לא  וכי  גמור  בסדר  פרוטה והכל  להוציא  יידרש  לא  וכי  גמור  בסדר  והכל 

אחת.אחת.

מתשלום  האולם  בעל  פטרו  התשלום  זמן  מתשלום בהגיע  האולם  בעל  פטרו  התשלום  זמן  בהגיע 
ובישרו בשמחה כי מי שמוותר לעולם אינו מפסיד ובישרו בשמחה כי מי שמוותר לעולם אינו מפסיד 
וסיפר לו כי מעשה שהיה כך היה: לפני שבוע נכנס וסיפר לו כי מעשה שהיה כך היה: לפני שבוע נכנס 
יהודי לאולם וביקש לשלם עבור האירוע שיתקיים יהודי לאולם וביקש לשלם עבור האירוע שיתקיים 
הוא  למה.  פירט  ולא  הזה  הלילה  של  הזה  הוא בתאריך  למה.  פירט  ולא  הזה  הלילה  של  הזה  בתאריך 
שאל כמה עולה שמחת הבר מצוה כולה שלף צ'ק שאל כמה עולה שמחת הבר מצוה כולה שלף צ'ק 
בהפרש  שאיש  וביקש  בהרבה  גדול  סכום  בהפרש רשם  שאיש  וביקש  בהרבה  גדול  סכום  רשם 
ביקש  הוא  האולם.   את  ויצא  יותר  מכובדות  ביקש מנות  הוא  האולם.   את  ויצא  יותר  מכובדות  מנות 
דווקא את הלילה הזה, רק אחרי שהלך קלטתי שזה דווקא את הלילה הזה, רק אחרי שהלך קלטתי שזה 
הלילה שלך שויתרת על מקומך ללא אומר ודברים.הלילה שלך שויתרת על מקומך ללא אומר ודברים.

בעלת המעשה: י. א.בעלת המעשה: י. א.
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ביתו  את  לצבוע  הוזמן  חודשים  כמה  שלפני  ביתו דבריו,  את  לצבוע  הוזמן  חודשים  כמה  שלפני  דבריו, 
של הרבי הזה, ואיננו מסוגל לשכוח את היחס שקיבל של הרבי הזה, ואיננו מסוגל לשכוח את היחס שקיבל 

באותו בית! באותו בית! 
בעדינותו  הרבי  אליו  התייחס  כיצד  סיפר  בעדינותו הוא  הרבי  אליו  התייחס  כיצד  סיפר  הוא 
ואצילות נפשו המיוחדת, ולאחר כמה שעות הפסיקו ואצילות נפשו המיוחדת, ולאחר כמה שעות הפסיקו 
באומרו  ומזינה,  טובה  ארוחה  לו  והציע  באומרו ממלאכתו,  ומזינה,  טובה  ארוחה  לו  והציע  ממלאכתו, 

שאם אין אוכלים אין כוח להמשיך לעבוד!שאם אין אוכלים אין כוח להמשיך לעבוד!
לאחר מכן בהמשך העבודה, הראה לו על מקום אחד לאחר מכן בהמשך העבודה, הראה לו על מקום אחד 
וכשראה  כך.  להשאירו  רק  לצבוע,  צריך  אין  וכשראה שבו  כך.  להשאירו  רק  לצבוע,  צריך  אין  שבו 
הרבי שמתפלא על כך, הסביר לו בשפה יפה, שמיום הרבי שמתפלא על כך, הסביר לו בשפה יפה, שמיום 
דינים  הרבה  חכמים  לנו  ציוו  מקדשנו  בית  דינים שחרב  הרבה  חכמים  לנו  ציוו  מקדשנו  בית  שחרב 
הבית,  צביעת  שבעת  הוא  מהם  ואחד  הבית, ,  צביעת  שבעת  הוא  מהם  ואחד  לחורבן",  לחורבן""זכר  "זכר 

משאירים אנו אמה על אמה, לאבלות הבית. משאירים אנו אמה על אמה, לאבלות הבית. 
גוי  אותו  עם  יחסו  וצורת  הרבי  של  המועטים  גוי דבריו  אותו  עם  יחסו  וצורת  הרבי  של  המועטים  דבריו 
גדולה  הערצה  חש  ומאז  חזק,  רושם  עליו  עשו  גדולה צבעי  הערצה  חש  ומאז  חזק,  רושם  עליו  עשו  צבעי 
לצדיק זה. – ועל שכיוצא בזה נאמר לצדיק זה. – ועל שכיוצא בזה נאמר (דברים כח, י) (דברים כח, י) "וראו "וראו 

כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך וגו'".כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך וגו'".
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 1616]

• ~ • ~ •
זצוק"ל  דרזי  שמואל  רבי  המקובל  זצוק"ל הגה"צ  דרזי  שמואל  רבי  המקובל  הגה"צ  של  של דרכו  דרכו 
רבה  בבכייה  רבה   בבכייה  חצות"  חצות""תיקון  "תיקון  לילה  מדי  לערוך  לילה היתה  מדי  לערוך  היתה 
פי  פי על  על  נשגבות  בכוונות  בו  והאריך  החורבן,  נשגבות באבלות  בכוונות  בו  והאריך  החורבן,  באבלות 

כתבי מרן האר"י ז"ל.כתבי מרן האר"י ז"ל.
מה  לקיים  תמיד  מקפיד  מה והיה  לקיים  תמיד  מקפיד  והיה 
ז"ל  האר"י  גורי  המקובלים  ז"ל שכתבו  האר"י  גורי  המקובלים  שכתבו 
בשמו, שיש להדר בשמו, שיש להדר בלבוש שקבלבוש שק בעת  בעת 
על  בו  ולקונן  חצות,  תיקון  על אמירת  בו  ולקונן  חצות,  תיקון  אמירת 

חורבן בית המקדש.חורבן בית המקדש.
כאשר  בשנים,  עשרות  לפני  כאשר זכורני  בשנים,  עשרות  לפני  זכורני 
יש  שיותר  המקובלים  בדברי  יש מצא  שיותר  המקובלים  בדברי  מצא 
משער  העשוי  משער שק  העשוי  שק  במלבוש  במלבוש להדר  להדר 
עבורו  שחיפשו  ולאחר  עבורו .  שחיפשו  ולאחר  העיזיםהעיזים. 
בגד  הקודש  בארץ  מקומות  בגד בכמה  הקודש  בארץ  מקומות  בכמה 
ולא  העיזים  משערות  העשוי  ולא שק  העיזים  משערות  העשוי  שק 
לירד  מיוחד  שליח  שלח  לירד מצאו,  מיוחד  שליח  שלח  מצאו, 
מצרימה, והורה לו כיצד שם ימצא מצרימה, והורה לו כיצד שם ימצא 
האוהלים  בין  שיחפש  שיער.  האוהלים אותו  בין  שיחפש  שיער.  אותו 
הבדואים  שמקימים  הבדואים הרבים  שמקימים  הרבים 
לוקחים  מהם  שהרבה  לוקחים במדברות...  מהם  שהרבה  במדברות... 
העשוי  שק  האוהל  של  הגג  העשוי עבור  שק  האוהל  של  הגג  עבור 

בפני  לעמוד  המיוחד  בחוזקם  שנודעו  העיזים,  בפני משער  לעמוד  העיזים, שנודעו בחוזקם המיוחד  משער 
כל רוח סער וסופה!כל רוח סער וסופה!

ואכן מצא השליח את מבוקשו, וקנה שם מן הבדואים ואכן מצא השליח את מבוקשו, וקנה שם מן הבדואים 
שמח  אשר  הרב  אל  והביאם  טובים,  עיזים  שקי  שמח כמה  אשר  הרב  אל  והביאם  טובים,  עיזים  שקי  כמה 
לקיים בהם המנהג שהורו עליו גדולי המקובלים נ"ע. לקיים בהם המנהג שהורו עליו גדולי המקובלים נ"ע. 
שהכין  מיוחד,  מלאכה  לבעל  נתנו  העיזים  שער  שהכין את  מיוחד,  מלאכה  לבעל  נתנו  העיזים  שער  את 
מהם בדחילו ורחימו מלבוש מיוחד עבור הרב לתיקון מהם בדחילו ורחימו מלבוש מיוחד עבור הרב לתיקון 
וכו',  שרוולים  עם  שלום  בגד  ממש  זה  [היה  וכו', חצות,  שרוולים  עם  שלום  בגד  ממש  זה  [היה  חצות, 
ושער העיזים דוקר ומכאיב בגוף האדם, ובזאת חפצו ושער העיזים דוקר ומכאיב בגוף האדם, ובזאת חפצו 
לובשו  היה  מכן  לאחר  רבות  שנים  האבלות].  לובשו לצער  היה  מכן  לאחר  רבות  שנים  האבלות].  לצער 
הארץ  על  בישיבתו  חצות,  תיקון  בעריכת  לילה  הארץ מדי  על  בישיבתו  חצות,  תיקון  בעריכת  לילה  מדי 

ברוב עם, והיה מראהו נורא באותה עת.ברוב עם, והיה מראהו נורא באותה עת.
[ספר "טיב הזכרונות", מאמר 'ושמואל בקוראי שמו' לזכר הגה"צ [ספר "טיב הזכרונות", מאמר 'ושמואל בקוראי שמו' לזכר הגה"צ 

המקובל]המקובל]

• ~ • ~ •
שלפנינו,  בדור  ת"ו  מעלה  של  שלפנינו,   בדור  ת"ו  מעלה  של  ירושליםירושלים  הקודש  הקודש בעיר  בעיר 
הדעת  ונקיי  ירושלים  זקני  של  קדושה  חבורה  הדעת היתה  ונקיי  ירושלים  זקני  של  קדושה  חבורה  היתה 
המשתתפים  בין  המשתתפים   בין  שישי".  ליל  שישי"."חברת  ליל  "חברת  שנקראת  שנקראת שבה,  שבה, 
שפירא  שמואל  רבי  שפירא הגה"צ  שמואל  רבי  הגה"צ  את  זכורני  חבורה  את באותה  זכורני  חבורה  באותה 
הגאון הגאון  את  וכן  את ,  וכן  ברסלבברסלב,  חסידי  וחשובי  מזקני  חסידי   וחשובי  מזקני  זצ"ל,זצ"ל, 
ואנשי  חסידים  הרבה  ועוד  ואנשי ,  חסידים  הרבה  ועוד  זצ"ל,  חשין  וולעלוויל  זצ"לרבי  חשין  וולעלוויל  רבי 
שבוע  מדי  מצטרפים  היו  אליהם  כאשר  שבוע מעשה.  מדי  מצטרפים  היו  אליהם  כאשר  מעשה. 

אנשים רבים, יראים ושלימים מסלתה ומשמנה.אנשים רבים, יראים ושלימים מסלתה ומשמנה.

דוד  דוד בקבר  בקבר  שישי'  'ליל  כל  להתאסף  היתה  שישי' דרכם  'ליל  כל  להתאסף  היתה  דרכם 
בהתמדה  בתורה  הוגים  היו  שם  בהתמדה   בתורה  הוגים  היו  שם  ע"ה,  ישראל  ע"ה,מלך  ישראל  מלך 
ובהגיע  חצות.  ועד  הלילה  מתחילת  גדולה,  ובהגיע ושקידה  חצות.  ועד  הלילה  מתחילת  גדולה,  ושקידה 
ועורכים  לארץ,  כולם  מתיישבים  היו  חצות  ועורכים שעת  לארץ,  כולם  מתיישבים  היו  חצות  שעת 
ובהתלהבות  עצומה  ובהתלהבות בהתעוררות  עצומה  בהתעוררות  חצות"  חצות" "תיקון  "תיקון  סדר סדר 
רשפי אש קודש על חורבן בית אלקינו. רבים מאנשי רשפי אש קודש על חורבן בית אלקינו. רבים מאנשי 
ירושלים היו באים להשתתף עמהם ושופכים שם את ירושלים היו באים להשתתף עמהם ושופכים שם את 
לאחר  ובעותין.  בצלותין  השם,  פני  נוכח  כמים  לאחר ליבם  ובעותין.  בצלותין  השם,  פני  נוכח  כמים  ליבם 
בדחילו  הקדושה  בתורתם  להגות  ממשיכים  היו  בדחילו מכן  הקדושה  בתורתם  להגות  ממשיכים  היו  מכן 
לתפילת  יוצאים  היו  ואז  השחר,  עלות  עד  לתפילת ורחימו  יוצאים  היו  ואז  השחר,  עלות  עד  ורחימו 
שחרית כוותיקין שחרית כוותיקין מול מקום המקדשמול מקום המקדש, אצל שריד בית , אצל שריד בית 

מקדשנו.מקדשנו.
חצות,  לתיקון  עמהם  מצטרף  היה  רבות  חצות, [פעמים  לתיקון  עמהם  מצטרף  היה  רבות  [פעמים 
בעל  בעל ,  זצ"ל,  שווארץ  לייב  דוד  זצ"ל"רבי  שווארץ  לייב  דוד  "רבי  הנודע  הנודע הצדיק  הצדיק 
ברק  ברק בני  בני  מעיה"ת  במיוחד  שהגיע  המפורסם,  מעיה"ת הצדקה  במיוחד  שהגיע  המפורסם,  הצדקה 
זקנים  כמה  עוד  עמו  והצטרפו  גדול,  'טנדר'  זקנים עם  כמה  עוד  עמו  והצטרפו  גדול,  'טנדר'  עם  יצ"ו יצ"ו 
היו  מכן  ולאחר  ברק.  מבני  חשובים  חכמים  היו תלמידי  מכן  ולאחר  ברק.  מבני  חשובים  חכמים  תלמידי 
המקדש,  מקום  מול  לתפילה  בנסיעתם  המקדש, ממשיכים  מקום  מול  לתפילה  בנסיעתם  ממשיכים 

ובמעיין השילוח, ובקבר רחל כידוע]. ובמעיין השילוח, ובקבר רחל כידוע]. 
הזקנים  מן  כמה  פטירת  עם  הימים,  ברבות  הזקנים אמנם  מן  כמה  פטירת  עם  הימים,  ברבות  אמנם 
החשובים שהיו מפארים אותו מעמד, נחלשה "חברת החשובים שהיו מפארים אותו מעמד, נחלשה "חברת 
מספר,  מתי  ממש  שמה  שהגיעו  עד  שישי",  מספר, ליל  מתי  ממש  שמה  שהגיעו  עד  שישי",  ליל 

ובקושי החזיקו במנין אנשים. ובקושי החזיקו במנין אנשים. 
רבי  רבי הרה"ח  הרה"ח  ה"ה  שבחבורה,  האריות  מן  אחד  ה"ה אך  שבחבורה,  האריות  מן  אחד  אך 
אל  הדבר  לקח  אל   הדבר  לקח  זצ"ל,  ברגר  זצ"ל,אליהו  ברגר  אליהו 
שאותה  ספק  שאין  באומרו  שאותה לבו,  ספק  שאין  באומרו  לבו, 
רוח  נחת  גורמת  שישי"  "ליל  רוח חברת  נחת  גורמת  שישי"  "ליל  חברת 
גדולה למעלה בשמים, כאשר ערים גדולה למעלה בשמים, כאשר ערים 
ובפרט  ועבודה,  בתורה  הלילה  ובפרט כל  ועבודה,  בתורה  הלילה  כל 
עם  ברוב  חצות'  'תיקון  עם בעריכת  ברוב  חצות'  'תיקון  בעריכת 
אותה  לחדש  והחליט  מלך,  אותה הדרך  לחדש  והחליט  מלך,  הדרך 
נטל  ואכן   – ועוז.  שאת  ביתר  נטל חברה  ואכן   – ועוז.  שאת  ביתר  חברה 
שכמו,  על  המשימה  את  אלי'ה  שכמו, ר'  על  המשימה  את  אלי'ה  ר' 
בכל  מאוד  המקום  התחדש  בכל ושוב  מאוד  המקום  התחדש  ושוב 
שהגיעו  גדול  בציבור  שישי'  שהגיעו 'ליל  גדול  בציבור  שישי'  'ליל 
אברכים  חצות.  בתיקון  אברכים להשתתף  חצות.  בתיקון  להשתתף 
הלימוד  בסדר  משתתפים  היו  הלימוד רבים  בסדר  משתתפים  היו  רבים 
כל הלילה מתחילתו ועד סופו, וחפץ כל הלילה מתחילתו ועד סופו, וחפץ 

ה' בידו הצליח.ה' בידו הצליח.
[ספר "טיב הזכרונות", פרק שלשה עמודי עולם, [ספר "טיב הזכרונות", פרק שלשה עמודי עולם, 

הרה"ח ר' אליהו ברגר]הרה"ח ר' אליהו ברגר]

 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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