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ולא תקים לך מצבה
מוויז'ניץ  ישראל'  ה'אהבת  האדמו"ר  על  מסופר 
שהולך  גוי  ראה  ברחוב  לכתו  בעת  שפעם  זצוק"ל 
עם מגבעת כמו שלו וכמו שהלכו כל היהודים באזור 
ההוא באותו זמן, מיד בהבחינו כי מגבעתו של הגוי 
דומה למגבעתו שלו, סובב את מגבעתו כדי להיבדל 
מסיבה  לגויים,  בלבושו  ח"ו  להידמות  ולא  מהגוי 
במגבעת  הזה  היום  עד  וויז'ניץ  חסידי  הולכים  זו 
שהקשר שלה נמצא בצד ימין ולא כמו כולם – בצד 

שמאל.
שנא  אשר  מצבה  לך  תקים  'ולא  כתוב  בפרשתנו 
אבנים  'מזבח  שם  מפרש  הק'  ורש"י  אלוקיך'  ד' 
ומזבח אדמה ציוה לעשות, ואת זו שנא כי חק היתה 
לכנענים, ואף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות 
לעבודה  חק  אלו  שעשאוה  מאחר  שנאה,  עכשיו 
זרה', עכ"ד. רש"י הק' מחדד את ההוראה שלמרות 
שהיתה המצבה אהובה על הקב"ה בימי האבות, עם 
כל זאת מאחר ועשאוה הגויים חק לעבודה זרה, הרי 
הוא  אלא  בכך  חפץ  הקב"ה  שאין  רק  לא  שעכשיו 
ממש שונא את זה. אפשר ללמוד מדברים אלו כמה 
חשוב להתבדל מדרכי הגויים ואף מדרכיהם של מי 
שאינם שומרי תורה ומצוות וממנהגיהם, שהרי יכול 
ואולי  טוב,  דבר  הוא  שלכאורה  במנהג  לנהוג  אדם 
באמת במקור היה זה מנהג טוב, אבל היות והגויים 
נוהגים במנהג זה הרי דבר זה הוא שנוא על הקב"ה!

שקול  הזאת  בעת  ובפרט  תמיד,  אמורים  הדברים 
משמעות  מקבלים  הדברים  וחזק,  הולך  השופר 
להלכה  והובא  בספרים  מובא  שהרי  מיוחדת, 
גם  אלו  בימים  שיתנהג  לאדם  'ראוי  בקישו"ע, 
אנו  גם  כי  השנה,  כל  בהם  נוהג  שאינו  בחומרות 
מבקשים מאת השם יתברך שיתנהג עמנו בחסידות, 
והאוכל כל השנה פת פלטר, לא יאכל בימים אלו כי 
אם פת ישראל וכדומה לזה', ואם על הדברים הללו 
אומרים שצריך להתרחק, על אחת כמה וכמה בדבר 
ואם  'שונא',  שהקב"ה  בפירוש  אומרת  שהתורה 
שונא?  שהקב"ה  הדבר  מהו  אדע  איך  אדם  ישאל 
התשובה לכך פשוטה היא, כל דבר שהוא 'געשעפט' 
ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  מי  אצל  ומנהג  עסק   –

הריהו שנוא לפני הקב"ה.
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יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

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

יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה 
ובערת הרע מקרבך: )יז, ז( 

הנה, כדרכינו תמיד למצוא מטמוניות בתורת ה', על פי הכלל שתורה 
היא מלשון הוראה, וממנה יוצא ההוראה לאיש הישראלי האיך ליישר 
במאמר  גם  ראינו  מצאנו  בבוראו,  לדבקות  עצמו  להכשיר  כדי  דרכיו 
הכתוב הנזכר, אשר על פי פשוטו של מקרא נראה שלא כיוון הכתוב כי 
אם לומר את עצם הציווי שעל עדים להרוג את החייב על פיהם ולבער 
על ידה את הרע, אמנם אחרי עומק העיון ימצא בו המעיין הליכות חיים 

גם בענין חובתו לבוראו באופן כללי. 
ונקדים דברי ה'אור החיים' הק' על מצוות ביעור עיר הנידחת, שנאמרה 
בפרשה הקודמת, )פרק יג( כי אחר שמבואר עונשה בתורה, נאמר )שם 
יח( 'ונתן לך רחמים' ומבאר בדבריו מהו ענין הרחמים האמור שם, והא  
לך לשון קדשו: לפי שצוה על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב 
כמו  האדם,  בלב  האכזריות  טבע  יוליד  הזה  מעשה  בהמתם,  ואפילו 
שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך כי יש להם חשק 
גדול בשעה שהורגים אדם, ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר, 
להם  אמר  לזה  הנידחת.  עיר  ברוצחי  נשרשת  תהיה  עצמה  והבחינה 
האכזריות,  בהם  יוליד  שהטבע  הגם  'רחמים',  ה'  להם  שיתן  הבטחה 
מקור הרחמים ישפיע בהם 'כח הרחמים' מחדש, לבטל כח האכזריות 

שנולד בהם מכח המעשה, עד כאן דבריו הק'.
את  לחזק  הכתוב  כיוון  המאמר  בזה  גם  כי  לומר  אפשר  דבריו  פי  על 
אף  על  זו  מצוה  יקיים  שבאם  מחשבות  יחשוב  לבל  הישראלי,  האיש 
שיקיים את מצות התורה מכל מקום יעשה עליו מעשה זה רושם לרעה 
ח''ו, אלא להיפך, עליו לדעת שעל ידי קיום מצוה זו מבער הוא את הרע 
מקרבו, ושום בחינה של רע לא ישכון בלבבו, ואף אלו הרעות ששכנו 
בפנימיות לבו כולם יתבערו ויהיו כלא היו. וזהו שסיים הכתוב 'ובערת 

הרע מקרבך' מקרבך ממש, ומעתה תזכה ללב טהור ורוח נכון בקרבך. 
מכאן תשובה ניצחת להיצר הרע, אשר לפעמים כשחפץ האדם לקיים 
את רצון בוראו, ומקבל עליו קבלות כפי ראות עיניו שזהו מרצון בוראו, 
כי על פי המציאות לא שייך שיעמוד באלו  לו היצר פנים  מיד מראה 
המשימות שרוצה הוא לקבל על עצמו, בדרך כלל מנסה הוא להפחידו 
שאלו הדברים יכולים להביאו לידי איזה הפסדים, הן במישור הרוחני 
יקבל  לבל  להניא את האדם  הוא  בזה  ותחבולתו  במישור הגשמי,  והן 
עליו אלו הקבלות. אך על האדם להשיבו: אני בתומי אלך לקיים רצון 

בוראי, והנני בוטח בהשי''ת כי לא יאונה לי כל רע אם אקיים רצונו. 
אם  שהצדק  יתכן  טבעית  ראייה  פי  שעל  אף  על  כי  לדעת  האדם  על 
היצר, אבל נסתרים מאתנו דרכי השי''ת, ואין אנו יכולים לדעת האיך 
חפץ הוא להנחות אותנו במעגלי צדק, אך עלינו להיות בטוחים כי בסופו 

של דבר לא יביא אותנו לידי הפסד על זה שקיימנו את דבריו. 

ידוע הוא המעשה שאירע בזמנו של ה'חתם סופר', שנגזרה אז גזירה 
קשה על היהודים, והיו צריכים להשתדל אצל המלכות לבטלה. אי לכך 
נמנו וגמרו קהילות היהודים אשר במדינות המלכות, לשלוח משלחת 
על  מלפניו  ולבקש  להתחנן  בכדי  המלך  לפני  שיבואו  העם  נכבדי  של 
ביטול הגזירה. ואכן הורכבה משלחת שעליה נמנו כמה וכמה מנכבדי 

היהודים. 
בין המנויים באותה משלחת היה גם אחד שמינהו החתם סופר בעצמו 
לשמש כבא כוחו, היה זה בבחינת שלוחו של אדם כמותו, כי היה זה 
השליח  זה  בעצמו,  לילך  ביכולתו  היה  ולא  כוחו,  כשתש  זקנותו  לעת 
שראה בו החתם סופר כבא כוחו, לא היה מפשוטי העם, אלא מופלג 

ביראה היה.
כשהמשלחת הכבודה הופיעה בבית המלך כיבדו אותם בשתיית חלב, 
שעל פי הדין אסור לשתותה כל עוד שלא ראה בר ישראל איך שהגוי 
חולב את הפרה. חברי המשלחת חששו שאם יתנזרו מכיבודם יעלו את 
לשתותה,  לעצמם  התירו  לכן  לריק,  יהיה  יגיעם  וכל  המלך,  חרונו של 
כי סברו שמאחר שכל האיסור אינו אלא משום גזירה לכן יש להטות 
יכשלו בשתיית  ודאי לא  כי  נטו לומר  ובנוסף לכך  להיתר לעת כזאת, 
לן  וקיימא  מצוה  של  ענין  הוא  המלך  עם  פגישתם  וכל  מאחר  איסור 
)פסחים ח:( ששלוחי מצוה אינם ניזוקין. אך שונה היה דעתו של שלוחו 
מלשתות  עצמו  ומנע  זה,  בהיתר  מיאן  האחרון   זה  סופר,  החתם  של 

עמהם. 
המלך שהבחין בדבר, התעניין אצלו לפשר התנזרותו מהחלב, וגם כעת 
לא ניסה להתחמק באמלתאות של שקר, וענה את האמת לאמיתו שעל 
פי השולחן ערוך אסור לשתות חלב של עכו"ם, רק אם רואה היהודי איך 

שחולבים את הפרה.
עודו מדבר, והנה נכנס המשרת לפני המלך, פנה אליו המלך ואמר לו: 
מרגיש אני היום טעם משובח ביותר בהחלב, ומה יום מיומיים? המשרת 
לא התמהמה, ותיכף ומיד ענה ואמר, כי היום עלה בידו להשיג חלב חלב 

מיוחד - חלב של גמל.
כשראה המלך איך ניצל יהודי זה מאיסור של תורה מכח המסירות נפש 
שהיתה לו על קיום התורה, החליט למנותו לשר על כל ענייני היהודים 
בכל מדינות מלכותו, כי העריך מאוד את עמידתו העיקשת על עקרונותיו 

וידע שידע לעמוד תמיד על האמת עד הסוף בלי להתפשר כלל.
עבורו  טוב  מה  חשבונות  לחשב  האדם  ביכולת  אין  כי  מכאן  לנו  הרי 
ומה לא, ולהיפך, כי  דוקא זה הדבר שהיה נראה מתחילה שישבית את 
תקוותם הוא שהביא לבסוף ישועתם, מלבד מה שנשתלשל על ידי זה 
שהיה ליהודים תוקף לעניני דתם גם מצד הממשלה. על כן יראה האדם 
תמיד לקיים מצות 'תמים תהיה עם ה' אלקיך' ולקיים את המוטל עליו 

מבלי לעשות חשבונות, והקב''ה בהשגחתו ישמור עליו בעין חמלתו.

אין אדם שומע לי ומפסיד

א

פרשת שופטים
ז' אלול תשע"ו
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יפשפש במעשיו
לתשובה,  מעותד  זה  שחודש  וכיון  א. 
לפשפש  לו  יש  ה'  דבר  את  הירא  לפיכך 
המצוות,  בקיום  אומץ  ויוסף  במעשיו, 
הזה  שבחודש  נוהגים  מעשה  אנשי  ויש 
בודק  להיות  מצוות  בדקדוקי  מפשפשים 
אשר  וכל  שלהם,  ומזוזות  תפילין  ובוחן 
ימצא שם בדק בשאר מצוות, והוא מנהג 

טוב )מט"א שם ס"י(. 
ב. חודש אלול הוא זמן תשובה לכל, ויזהר 
לפשפש במעשיו, וטוב וישר שבכל לילה 
קודם שיישן טרם אמירת הוידוי יפשפש 
ויחפש דרכיו ובמעשיו באותו יום, ויתוודה 
וישוב, וכן יעשה בכל יום מר"ח אלול עד 
לעשות  צריך  היה  ובאמת  הכיפורים,  יום 
הצדיקים  כמעשה  לילה  בכל  ימיו  כל  כן 
וקראו בשמותם מארי דחושבנא, אך לכל 
הפחות כה יעשה בארבעים ימים הנוראים 

הללו )כה"ח סקכ"ד(. 
ג. אשרי מי שלובש שק ויושב על האפר, 
עליהם,  ומספיד  עוונותיו  על  ובוכה 
ומתוודה בבכי ובכפיפת ראש והשתחוויה 
מקיים  ובזה  חוליות,  כל  שיתפקקו  עד 
ר"ת  שהוא  'תשובה',  של  תיבות  הראשי 
כמו  ה'ספד  ב'כיה  ו'אפר,  ש'ק  ת'ענית 

שכתב האר"י ז"ל )שער רוה"ק תיקון י"ז דף י"ט ע"ב(. 
ואף בשבתות שלא הותר להספיד ולבכות 
ולישב על הארץ, מכל מקום נראה שיוכל 
או  בשבתות,  אף  קצר  וידוי  להתוודות 
יקרא בספר דניאל סימן ט' וסימן י', ויאמר 
גם  בלבו  ויחשוב  בכוונה,  הפרשיות  אלו 
עוונותיו, גם יקרא פרשיות בנחמיה סימן 
מזמור  בתהלים  יאמר  כך  ואחר  י',  ט'  ח' 
וכו',  שבע  בת  אל  בא  כאשר  נ"א  סימן 
בפרשת  ט'(  י"א,   – י"ב  י',  )דברים  בתורה  ויסיים 
ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך 
מאד  ויתעורר  ודבש,  חלב  זבת  עד  וגו' 
כל  לתקן  טובות  מחשבות  ויחשוב  בלבו 

מה שקלקל )של"ה הק' מס' ר"ה פר' נר מצוה ס"ג(. 
ד. ופשוט שחוב גמור על כל אדם שילמוד 
ואם  מעט  אם  היראה  בספרי  יום  בכל 
הרבה, והוא יותר חיוב מכל שאר לימודיו, 
פרק  מלימוד  זה  ידי  על  יתבטל  אם  ואף 
משניות או שאר לימוד, כי מה ה' אלוקיך 
שואל ממך כי אם ליראה אותו )חיי אדם כלל 

קמ"ג ס"א(. 

יפריש מעשרותיו
ה. טוב שיפריש מעשרותיו בחודש אלול, 
דזכות  אסתר(  )מגילת  במדרש  מצינו  שהרי 
המן  בימי  לישראל  להם  הועילה  המעשר 

ואף  אלול,  חודש  על  הגורל  עלה  שלא 
מי  מקום  מכל  בהמה,  מעשר  זמן  שהוא 
טוב  בהמה, מה  להפריש מעשר  לו  שאין 
כספים  מעשר  פרש"ה  מפרי"ש  שיהיה 
השנה  סוף  שהוא  גם  ומה  האלה,  בימים 
לו  יהיה  וגם  השנה,  מכל  חשבון  ועושה 
דדינא,  ביומא  הפורענות  בפני  כתריס 
ויהיה לו זכות יותר להכריעו לטובה, ויכתב 
ויחתם בספר פרנסה וכלכלה וחיים טובים 

)מל"ח פי"ד סי"ד(. 

זבולון  הוא  הזה  החודש  של  ושבטו  ו. 
היה  שהוא  שמים,  עמודי  בספר  כמש"כ 
לכה"פ  וא"כ  תורה,  לומדי  ביד  מחזיק 
זבולון  של  דרכו  צדיק  יאחז  הזה  בחודש 

לעשות צדקה עם עמלי תורה )שם(. 
שופר

ז. תניא בפרקי דרבי אליעזר: בר"ח אלול 
"עלה אלי  אמר הקדוש ברוך הוא למשה 
אחרונות  לוחות  לקבל  עלה  שאז  ההרה", 
והעבירו שופר במחנה משה עלה להר, כדי 
שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקב"ה 
נתעלה באותו שופר שנאמר עלה אלוקים 
שיהו  חז"ל  התקינו  לכן  וגו',  בתרועה 
תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכן בכל 
שיעשו  ישראל  את  להזהיר  כדי  החדש, 

תשובה שנאמר אם יתקע שופר בעיר וגו', 
וגם כדי לערבב את השטן )טור(. 

ח. ותוקעין תשר"ת בכל יום לאחר תפילת 
ראש  מערב  חוץ  דר"ח,  ב'  מיום  שחרית 
ס"א,  שם  )שו"ע  כלל  בו  תוקעין  שאין  השנה 
מט"א שם ס"ז(. ויש שנוהגים לתקוע תשר"ת 

תש"ת תר"ת )ב"ח סי' תקצ"ב(.
זמן  לו  חוב שנותנין  לבעל  דמיון  והוא  ט. 
ב"ד שלשים יום להמציא מעות כדי לפרוע 
לו  לענינינו שנותנין  וכן הוא  את חובותיו, 
יום  שלשים  זמן  מעלה  של  בב"ד  לאדם 
לעשות תשובה כדי שיצא זכאי מבית דין 
של מעלה בעשיית תשובה תפלה וצדקה 
להעביר מעליו רוע הגזירה, על כן יתעורר 
המכריז  השופר  לקול  ואחד  אחד  כל 
קרא  וקום  התשובה  על  ומתרה  ומעורר 

לאלוקיך בבכי ותחנונים )קב הישר סי' מ"ח(.
עומד באמצע אמירת  י. אם הבעל תוקע 
לתקוע,  לו  מותר  אעפ"כ  דזמרה  פסוקי 
קריאת  ברכות  באמצע  שאפילו  ואפשר 
אלא  שאינו  מפני  מותר,  כן  גם  שמע 
כלל,  הברה  שום  בלי  נשימות  כמנשים 

והקול בא רק ע"י השופר )א"א תניינא סי' נ"א(.
בשחרית  לתקוע  ששכחו  אירע  אם  יא. 

תוקעין במנחה )אג"מ או"ח ח"ד סי' כ"ה אות ה'(.

קןל דודי דופק
ניצבים אנו הלום, אל מול שערי רחמים הפתוחים לרווחה, 
ומבקש:  הלב  מפתחי  על  דופק'  דודי  'קול  שבהם  ימים 
ל'כנסת  והכוונה  תמתי',  יונתי  רעיתי  אחותי  לי  'פתחי 
ישראל' המשולה ליונה, ומתחנן אליה: 'הראיני את מראיך 
וכנסת  נאוה'.  ומראך  ערב  קולך  כי  קולך  את  השמיעיני 
כמה  נפשי  לך  'צמאה  ובכיסופים:  בערגה  משיבה  ישראל 
לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים'. ומכיר ויודע כל אחד כי 
דבר בעתו מה טוב, ועתה הוא עת רצון ושעת הכושר, שהרי 
כביכול – 'שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני', ולכן מבקש 
כל אחד להיאחז במשוטי ספינת התשובה, ולהפליג עמה 

אל חוף מבטחים.
ודע, כי החוטא כאשר יתאחר  יונה:  וידוע מה שכתב רבנו 
לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאד ענשו בכל יום, כי הוא יודע 
הוא  והמנוס  שמה,  לנוס  מנוס  לו  ויש  עליו  הקצף  יצא  כי 
לצאת  ובידו  ברעתו,  והינו  במרדו  עומד  והוא  ה'תשובה', 
מתוך ההפיכה, ולא יגור מפני האף והחמה, על כן רעתו רבה. 
והביא שם מדברי המדרש: משל לכת של לסטים שחבשם 
המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו ונשאר 
אחד מהם. בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש 
ההוא עודנו עצור, ויך אותו במטהו. אמר לו: קשה יום! הלא 

המחתרת חתורה לפניך ואיך לא מהרת המלט על נפשך?!
מה  הטיפשים  הקדוש:  בזוהר  איתא  בזה,  כיוצא  וממש 
שפתחו  לפניהם,  פתוח  התשובה  דרך  רואים  עושים?  הם 
להימלט.  רוצים  אינם  והם  שמים,  מדין  ונמלטו  האחרים 
באותו  ונמלטו,  ברחו  אחיכם  שוטים,  הקב"ה:  להם  אומר 

דרך של תשובה שפתחו.
הנה כי כן שומה על כל אחד ואחד מאתנו למול ערלת לבבו, 
מציאותנו,  כל  החופפת  ההרגל  שאננות  מאותה  ולהתנער 
ולייסר לבבנו ולדרוש מעצמנו בעת כזאת להוסיף עוד ועוד 
בעבודת ה', למרות כל הקשיים והטרדות, כיון שהמחתרת 
חתורה לפנינו, ומי לא יחוס על 
נפשו,  משאול  למלט  עצמו 

מול  אל  הרי  כי  נפשו,  בעד  האדם  יתן  לו  כל אשר  הן 
פני אדון הארץ ומלך עליון יעמוד כל אחד ואחד לתת 
דין וחשבון על כל מעשה והרהור קטן כגדול, ומי ימלא 
לבו להיכנס אל היכל המלך, בלתי אם ישל נעליו מעל 
רגליו? ומי לא יירא לעמוד לפני מלכו של עולם בלבוש 
שק עטוי לגופו? ומי זה פתי יסור הנה חסר לב, כי לא הכין 
לבבו לדרוש את ה', פן יעברו עליו הני ירחי קדם והוא כסוס 
פתאום  איך  רעתו?  על  ניחם  לא  ועדיין  במלחמה,  שוטף 
יבוא אל היכלו, והוא עדיין מטונף בסחי ומאוס, ובגרונו צווח 
הנביא:  צווח  כזאת  עת  ועל  דחציפין.  כלבין  כהני  'הב-הב' 
הרע'.  חדלו  עיני  מנגד  מעלליכם  רוע  הסירו  הזכו  'רחצו 
דברים  עמכם  'קחו  לקחו:  משומעי  מבקש  הושע  והנביא 
ונשלמה  טוב  וקח  עוון  תשא  כל  אליו  אמרו  ה'  אל  ושובו 

פרים שפתינו'.
אזי  עברו,  בדורות  אשר  ראינו,  לא  כי  אף  שמענו  וכאשר 
בהישמע דבר המלך ודתו וקול השופר היה מהדהד בחללו 
של עולם, או אז חרד כל העם אשר במחנה, ונעו כל העם 
יחדיו לשוב אל ה', וכל אחד את נגעי לבבו ביקר, כי לב יודע 
מרת נפשו, עד שאפשר היה למשש חרדת הדין בחללו של 
ואפילו  עוד.  יחטאו  לבלתי  פניהם  על  יראתם  ותהי  עולם, 
פשוטי עם היו מניחים כל מאווייהם, ופונים מכל עסקיהם 
חשבונו  ולחשב  אלו,  נשגבים  בימים  בוראם  עם  להתייחד 
כנגד  עבירה  ושכר  שכרה  כנגד  מצוה  הפסד  עולם,  של 

הפסדה.
זכינו להיות מ'מארי  כי אמנם לא  בני קדם, האף  כי אמרו 
מן השנה,  אולם לפחות בחודש אחד  יום,  בכל  דחושבנא' 
נעצרה נא לפני ה' לחשב חשבונו של עולם, כדאיתא בזוהר 
הקדוש על הפסוק: 'ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים' – 
זהו חודש אלול. וכמו שכתב הרמב"ם: אף על פי שתקיעת 
כלומר:  בו.  יש  רמז  הכתוב,  גזירת   - השנה  בראש  שופר 
עורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו 
אלו השוכחים   - בוראכם  וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם 
את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר 
דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם  הביטו  יציל,  ולא  יועיל  לא 
ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו וכו'.

ימי  עליו  שיעברו  יש  כי  לב,  כל  ידאב  אנו,  בימינו  ועתה 
לעבודתו  פונה  נוהג,  כמנהגו  יום  וכל  ביעף,  אלול  חודש 
שנעשה  עד  לב,  על  שם  ואינו  ולזיתו,  לכרמו  ולמלאכתו 

קול השופר בחודש אלול כקול תרועת המבשר בשורה על 
סיום התפילה, ומתעלמים מן העובדה כי המחתרת חתורה 
לברוח, רק מכלים טובת הימים ההם בהבל הזמן ובמרוצת 
מרגיש  אינו  אם  שבחי,  המת  לבשר  נעשה  ומה  ההרגל, 

באזמל?
השאיפה  להיות  ראויה  היתה  הנוראים  הימים  אלו  בהגיע 
הוא,  ממקומו  איש  איש  מישראל,  איש  לכל  האמתית 
השי"ת,  את  ליראה  לבבי  והיה  יתן  מי  בשאלתו:  כשנפשו 
כל  על  שלימה  בתשובה  הראשון  אישי  אל  ואשובה 
כנשר  ואחדש  לכסלה,  עוד  אשוב  ולא  יתן  ומי  חטאותיי, 

נעורי לעבדו בלבב שלם ובנפש חפצה!
אך דא עקא, שגם מבין אלה האומרים כן להדיא, הנה יש מי 
שבפנימיות לבו ובסתר המדרגה אינו מאמין בעצמו. שהרי 
בכל  עצמו  על  מקבל  הימים  אלו  בהגיע  בשנים,  רבות  זה 
לבו להיות השנה הזו הבאה לטובה, שנת עליה והתקרבות, 
שנת קדושה וטהרה, שנה שיפק בה רצון מה'. וכאשר יבואו 
הבשר  חופה  הלב  וערלת  טוהר,  שערי  נסתמו  הימים  אלו 
עוברים  לטובה,  המקווים  והימים  ההרגשות,  כל  וניטלו 
נותרת  ובלבבו  כבראשונה,  מראהו  ועדיין  לעיניו,  בחטף 
מיותמת תוחלת נכזבה: מי יתנני כירחי קדם כחודש אלול 
תשרי, שכל כך היה הרצון וההשתוקקות גדולה לקרבת ה' 

ולאהבתו.
וסיבת כל זה, כי אין מניחים כל עסקי מרוצת החיים ליתן 
ותחבולות  עצות  לבקש  ונפש  לב  ולהכין  להתבונן,  ריוח 
יודע  אינו  נסיון  בעת  כן,  ועל  הנוראים.  הימים  לקראת 
לטרדו  היצר  לו  שמעמיד  המכשולים  רוב  על  להתגבר 

ולטרוף ימיו בפניו.
ובוודאי שהעצה העיקרית למעשה בכדי להתעורר ולחשב 
רק  זה  קיימא,  בר  אצלו  יהיה  ושהדבר  עולם,  של  חשבונו 
המעוררים  חז"ל  בדברי  ולימוד  מוסר  בספרי  לימוד  ע"י 
לזה, ושהלימוד יהיה בקביעות. וכדאי ושווה להקדיש חלק 
מזמנו לזה, כי בלי הקביעות בזה ישקע שוב בהבלי הזמן, 
בזה,  וכיוצא  דרשה  שישמע  ע"י  לשעה  שיתעורר  אע"פ 
שוב  ולחזור  ללמוד  צריך  במוח  נקלט  שיהיה  בכדי  אולם 
שיש  בהקדמה(  ישרים  במסילת  )כמ"ש  הפשוטים  הדברים  על  ושוב 
להאי  אתינא  מאי  ועל  בעולמי  חובתי  ומה  לעולם  בורא 

עלמא, ועל ידי זה ישנה וישפר את מעשיו.
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)פרשא דידן( פירש על דרך  בספר הקדוש עבודת ישראל 
המוסר, להרחיק את האדם ממידת הגאווה, כי "תועבת 

ה' כל גבה לב" )משלי טז, ה(.
יתברך,  בעבודת השם  היצר, כשמתחיל האדם  ומטבע 
תיכף מכניס בו הרהורי גאות והתנשאות. והיינו שהזהיר 
את  תטע  לא   – עץ"  כל  אשרה  לך  תטע  "לא  הכתוב: 
עצמך 'אשרה' ועבודה זרה, כאשר סוגד האדם לעצמו, 
כמו שאמרו ז"ל )סוטה ד:( כל המתגאה כאילו עובד עבודה 
כטבע  לך",  תעשה  אשר  אלקיך  ה'  מזבח  "אצל  זרה. 
האדם כאשר רק עשה מזבח לה' והחל בעבודתו יתברך, 
מתחיל להתגאות ולהגדיל את עצמו. ולכן נצרך להזהיר 
אצל  גאווה  ובעל  אשרה  עצמך  לעשות  שלא  במיוחד 

מזבח עבודת ה' שלך.
וכן "לא תקים 'לך' מצבה", לא תקים את עצמך ביישות 
כמ"ש  אלקיך",  ה'  שנא  "אשר  זקופה,  ובקומה  וגאות 

)סוטה שם( שאין אני והוא יכולים לדור.

• ~ • ~ •
בדחיפות  פעם  נצרך  זצוק"ל,  זושא  רבי  הרבי  הרה"ק 

לסכום הגון כדי להשיא את בתו הכלה. 
ההשתדלות  חובת  חשבון  את  בנפשו  ערך  כאשר 
לעומת מידת הביטחון, המחייבת להשליך יהבו על ד'. 
במדרגת  תלוי  שהדבר  הקדושים  בספרים  כמבואר   –
הבוטח, שלפי חוזק ביטחונו נמדדת חובת השתדלותו. 
מעט  לעשות  עליו  מוטל  שאמנם  למסקנא,  הגיע   –
יח(  טו,  )לעיל  מקרא  כדילפינן  ההשתדלות,  בגדר  דמעט 
'מעשה  דבעינן  תעשה",  אשר  בכל  אלקיך  ד'  "וברכך 
השתדלות' מצד האדם. אך לזה סגי במה שייצא מביתו 
ויסובב בעיירות בין בתי ישראל, וישים בה' מבטחו שמי 
שצריך כבר יתן לו המעות... והוא מצידו לא יפשוט את 

ידו לבקש מתנת בשר ודם ולא כלום. 
כנודע דרכו בקודש, שלא לבקש שום דבר מבן אנוש, 
בורא  לפני  בקשתו  פורש  היה  לו  שנצרך  דבר  ובכל 
עיניו  תולה  היה  רעב  כשהיה  כגון  בלבד.  עולמים  כל 
זושא  עולם,  של  "רבונו  מזונו:  על  ומתפלל  השמימה, 
איז אונגעריק!", וכמה פעמים שניסוהו בזה, ובכל פעם 

התרחשו עמו פלאות חדשות כידוע.
נסע מעיר לעיר,  זושא לדרכו, הוא  ר'  יצא אפוא הרבי 
משום  כלום  ביקש  ולא  ידו  פשט  לא  לשיטתו  ונאמן 
לבית  ונכנס  'קוריץ',  העיר  אל  הגיע  בדרכו  והנה  אדם. 
מדרשו הגדול והמפורסם של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ 

זצוק"ל, שהיה אחד מגדולי זקני צדיקי הדור.
החשוב,  האורח  לקראת  מאוד  שמח  פנחס  ר'  הרבי 
בבית  לכבדו  לגבאים  והורה  יפות,  פנים  בסבר  וקיבלו 

המדרש כערכו הרם.
לשיחת  הצדיקים  שני  התיישבו  מנחה  תפילת  לאחר 
קודש, ברוב חיבה ואהבה. תוך כדי שיחתם הבין הרבי ר' 
פנחס שישנה סיבה מסוימת למסעו של הרבי ר' זושא 
הנה, ולא בכדי יצא לגלות על פני ערי ישראל, אבל לא 
עלתה בידו להבין מהי סיבת נסיעתו. בהמשך השיחה 
שאל ממנו רבי פנחס כמסיח לפי תומו אודות בניו ובני 
ביתו, וכך נתוודע לכך שבבית ממתינה בתו לנישואיה, 
ותיכף הבין בצדקתו שהרבי ר' זושא פשוט נצרך לממון 

שלא  בקודש  דרכו  וידע  הכיר  שכבר  כלה,  להכנסת 
לבקש מעצמו כלום.

בטרם פנה רבי זושא לדרכו, תחב הצדיק ר' פנחס אל 
תוך ידו כיס מלא מרשרשים, שהיה בו כדי כל הוצאות 

החתונה בהרחבה!
שמח מאוד הרבי ר' זושא על שאינה השי"ת לידו את 
כל הסכום, והודה לרעהו מטיבו בכל לב, ופנה לשוב אל 

ביתו, כדי לערוך את שמחת הנישואין כדת וכדין.
לב  שם  העיירות,  אחת  דרך  בעוברו  בדרך,  ויהי 
הבוכייה  אחת  אשה  סביב  השוק  בכיכר  להתקהלות 
ישראל  בת  אותה  בוכה  מה  על  כשבירר  גדול,  בקול 
ובתה  אחת  אלמנה  כאן  שעומדים  לו  נודע  כשרה, 
אספו  חייהם  ימי  שכל  תמרורים,  בכי  ובוכים  היתומה, 
פרוטה לפרוטה עד שצברו תחת ידם סכום הגון הראוי 
לנדן בשביל הבת, ועתה באו אל השולחני שבשוק כדי 
צרור  כל  להם  אבד  לפתע  והנה  מעותיהם.  את  לפרוט 
מעלי  דלא  מאינשי  אחד  בהם  הבחין  כנראה  כספם, 
שבשוק ]קייס[, ובלא שירגישו 'משך' מהם את כספם... 

שאל הרבי ר' זושא, באיזה סכום מדובר?
שקיבל  הסכום  כאותו  בדיוק  זה  שהיה  התברר  והנה 
בתו.  נישואי  בשביל  קאריצער  פנחס  רבי  של  מידיו 
היתומה,  ובתה  אלמנה  אותה  על  מאוד  נכמרו  רחמיו 
ותיכף פילס את דרכו בין ההמון, כשהוא מכריז ואומר: 

הנה אנכי 'מצאתי' את המעות!
הכירוהו  שלא  האלמוני  לאיש  ונתנו  הצידה  זזו  כולם 
לשמחתם  כספו  צרור  את  הוציא  ניגש  הוא  להתקרב, 

הגדולה של האלמנה והיתומה. 
מן   )!( 'עשירית'  זושא  ר'  הרבי  דרש  להפתעתם,  ברם 
להשיב  בטובו  שהואיל  על  טירחא,  שכר  בתור  הסכום 
האבדה לבעליה... האלמנה נדהמה, היה זה סכום גדול 

ומפולפל, שלא בקלות השיגה אותו.
משיב  אבדה שהנך  על  'מעשר'  לשלם  עלי  למה  וכי   –

לי? – שאלה האלמנה ברוב כאב.
האיש,  ענה  כלום...  להשיב  שלא  ביכולתי  היה  והרי   –
שהואלתי  ועתה  לעצמי...  כולו  הסכום  כל  את  ולקחת 
שכרי  את  במפגיע  אני  דורש  הכסף,  להחזיר  בטובי 

בעשירית מהסכום, ואף לא פרוטה אחת פחות!
כשהיא  ובבכיותיה,  בצעקותיה  האלמנה  החלה  שוב 
גונחת ומתחננת מן האיש, שיניח לה את כספה. בקול 
כדי  חייהן  כל  נפשן  כמה מסרו את  סיפרה  היא  בוכים 
במצות  ומחויבים  אנו!  יהודים  והרי  זה,  סכום  לחסוך 
מסוים,  בסכום  לפצותו  הסכימה  היא  אבדה'!  'השבת 

אבל לא בסך עצום שכזה.
אך האיש אינו מוותר, ובעקשנות הכריז: אם אין מעשר 

אין כסף!
בו  שאין  עליו,  ולצעוק  מסביב  להתגודד  החל  ההמון 
טיפת רחמנות על אלמנה מסכנה... ואף החלו להכותו 
הרבנים  שהיו  ההם  הימים  וכמנהג  נמרצות.  מכות 
המקום,  תושבי  בו  תפשו  העיר,  ענייני  בכל  שולטים 
 – דאתרא.  המרא  העיר  רב  של  הדין  בית  אל  וסחבוהו 
על  עליו  וציוה  המוזר,  באיש  חמורות  נזף  כמובן  אשר 
אתר להשיב את כל האבדה לבעליה עד פרוטה אחרונה!

"לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ד' אלקיך אשר תעשה 
לך. ולא תקים לך מצבה, אשר שנא ד' אלקיך" )טז, כא-כב(.

'סוד הכפתור 
הנעלם'

הנפלא  הגיליון  עלי  ושבח  שיר  בדברי  פי  אפתחה 
מקומות  בכל  ישראל  בני  לבבות  אלפי  המעורר 
משכורתכם  תהי  בשבתו,  שבת  מידי  מושבותיהם 

שלימה מעם ה'.
ועתה אגש לסיפור ההשגחה אשר ראוי לפרסמו במדור 
'טיב ההשגחה': לכבוד בין הזמנים שכרתי רכב להסיע 
בשעת  הארץ,  סביבות  להתרעננות  משפחתי  את 
המחוונים  בלוח  כתומה  נורה  נדלקה  מאוחרת  ליל 
ועלי  מהרכב  אוזל  הדלק  כי  הורתה  הנורה  הרכב,  של 

לתדלק בהקדם. 
התחנה הקרובה ביותר הייתה די רחוקה ממקום המצאי 
שבתחנת  אלא  בשלום.  לתחנה  הגענו  בניסים  ואך 
הדלק התחיל הסיפור כאשר לא מצאתי את הידית או 
הכפתור שפותח את מכסה הדלק כדי שאוכל לתדלק. 
חיפשתי כה וכה, פתחתי כל תא אפשרי כדי למצוא את 
הפתחן ללא כל הצלחה. המתדלק ואדם נוסף ששהה 
בתחנה ניסו לעזור לי ואף הם נכשלו בכך. ישבתי ברכב 
עם כל המשפחה כאשר הקטנים מתמוטטים מעייפות 
להגיע  יכולת  כל  ללא  היום  ממסעות  סחוטים  וכולם 

ללינת לילה. 
אחרי  חברי  עם  שוחחתי  הבוקר  אך  כי  נזכרתי  לפתע 
תפילת שחרית ובתוך השיחה בת דקה יצא שגם הוא 
ניצת  תיכף  הזמנים,  לבין  בדיוק  רכב  אותו  את  שכר 
ניסיתי  המאוחרת  השעה  ולמרות  תקוה  של  זיק  בי 

להתקשר אליו, למרבה האכזבה לא היה מענה.
אותו  הקו  ומאחורי  המכשיר  צלצל  שעה  רבע  בחלוף 
חבר יקר, הוא התנצל שלא ענה מיד מכיוון שהשאיר 
את המכשיר ברכב, התנצלתי על השעה ושיתפתי אותו 
בבעיה, הוא ענה על אתר: "אל תשאל, גם אני חיפשתי 
את מנגנון הפתיחה לפחות חצי שעה ונשארתי תקוע 
בתחנת הדלק מכיוון שלא מצאתי אותו, כבר התארחו 
ברכבי יותר ממניין יהודים כאשר כל אחד בתורו ניסה 
בדיוק  דקה  שלפני  עד  הכפתור,  את  לאתר  לי  לעזור 
הזדמן לתחנה מישהו אחד שמכיר את הרכב והראה לי 

את מקום המצאו של הכפתור!!!"
הנהג  מושב  את  להזיז  כיצד  בדיוק  לי  הסביר  עתה 
לאחור ואז אגלה מתחת למושב את הכפתור הנסתר...
את  תדלקנו  עולם  לבורא  ושבח  שיר  שברון  כמובן 
שנת  את  ללון  לאכסניה  והמשכנו  מלא  במיכל  הרכב 

הלילה לקראת יום המחר.

בעל המעשה: ב.ה.י ירושלים
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לא נותרה אפוא ברירה בפני הרבי ר' זושא, הוציא את כל 
והיתומה,  לאלמנה  הכל  את  ושילם  במלואו,  הכסף  צרור 

ויצא היישר להמשיך בדרכו.
בכליו  ובחיפוש  הגנב,  'נתפס'  והנה  תקופה,  חלפה  לא 
מצאו שוטרי העיר בין כל השלל גם את הארנק של אותה 
אלמנה עם כל הסכום כולו... – או אז הבינו הכל למפרע, 
שאותו 'הלך' אלמוני לא היה אדם פשוט... וכי הוא כלל 
לא 'מצא' שום ארנק... רק ברוב רחמיו על האלמנה שילם 
הכל מכיסו הפרטי, ועוד 'סידר' לעצמו 'חבילה' מכובדת 

של ביזיונות...
רב העיר היה אחוז התפעלות עצומה מגודל צדקותו של 
מקוריץ,  פנחס  ר'  הרבי  עם  בהזדמנות  וכנפגש  האיש, 
ממנו  ששאל  לאחר  המעשה.  אותו  כל  את  לפניו  סיפר 
רבי פנחס כמה פרטים אודות צורת האיש, סכום המעות, 
וזמן התרחשות המעשה. הבין תיכף שזהו הרבי ר' זושא 
לו  מתאימה  העובדה  זו  טיב  כאשר  ובעצמו!  בכבודו 
מאוד... וכנראה נתן לאותה אלמנה את כל הסכום שקיבל 

ממנו...
שאלו  זושא,  ר'  הרבי  את  מכן  לאחר  פנחס  רבי  כשפגש 

בענין אותו מעשה, וביקש ממנו להבין כמה פרטים:
ראשית, ביקש לברר אודות בתו של הרבי ר' זושא, ושמח 
נישאה  ובתו  אחר,  ממקום  עזרו  שהשי"ת  ממנו  לשמוע 

כראוי לה.
כל  את  להעניק  שהחלטתם  מה  מילא  הרב:  שאל  שנית, 
להבין  יכולני  אלמנה,  לאותה  בצדקה  במלואו  הסכום 
ללבכם ולנפשכם, ושמח אני על חלקי במצוה, אבל מדוע 

עשיתם לעצמכם כאלו ביזיונות עצומים?!
התחייך הרבי ר' זושא, והסביר, כשניגשתי עם כיס המעות 
ביחד  הגיע תיכף עמי  'לשלם' כמי שמצא את האבדה... 
אל המצוה גם היצר הרע בכבודו... והחל לנסות לדחוק בי 
איזה קורטוב הרהור של גאווה, על המצוה הגדולה שנפלה 

בחלקי!
תראה  תיכף  להייצר,  אמרתי  כן  כי  בראותי 
ביזיונות  לך  'אסדר'  עמלך...  'שכר'  את 
שכאלו, שיותר לא יתחשק לך להתקרב אלי 

בעבודת הקודש!!!    
כך מתרחקים מן הגאווה!
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מרימנוב  משרת  הירש  רבי  הרבי  הרה"ק 
פעם  נצרך  נשיאותו  בראשית  זצוק"ל, 
להיפגש עם הגאון רבי יעקב אורנשטיין זצ"ל 
דלעמבערג  אב"ד  רב  יעקב,  הישועות  בעל 
יצ"ו, שהיה אחד מגדולי מנהגי הדור, אודות 

ענין דחוף שנצרך עבור הצלת איש ישראל.
היה זה כבר בימי זקנותו של הגאון, ומחמת 
קהל,  בקבלת  להמעיט  הוכרח  חולשתו 
הרב  עם  להיפגש  הרוצה  שכל  היה  והסדר 
מסדיר בקשתו על גבי הכתב, ולאחר שנבחן 

ענין בקשתו מוזמן לשעה מסוימת להתקבל אצל הרב.
הרב,  בית  אנשי  לפני  הרימנובער  של  מכתבו  משהגיע 
על רצונו להתוועד עם הרב, התכעסו ורגזו מעט, היה זה 
בתחילת הנהגתו של רבי הערש, העולם כולו עוד הכירוהו 
בתור 'משרת' נאמן לרבו הרבי ר' מענדלי מרימנוב זצוק"ל, 
והנה זה עתה נעשה בעצמו לרבי! – וכי כל רבי צעיר יבוא 

כאן להפריע את מנוחת הרב?! – תהו אנשי בית הרב.
להידבר  ביותר  לו  נחוץ  בהיות שציין במכתבו שענין  אך, 
עם הרב, הנוגע להצלת איש ישראל, הוכרחו להסדיר לו 

זמן להיפגש עם הרב.
את  להוציא  שם  השתדלו  הרב,  לבית  בואו  בטרם 
הרבי  יהין  שלא  כדי  החדר...  מן  כולם  הכיסאות  כל 
רבנים  של  כדרכם  הרב,  עם  לשיחה  'להתיישב'  החדש 
וימשיך  לו,  צריך  אשר  דברו  את  ידבר  רק  ואדמו"רים... 

בדרכו.
על  הק'  ידו  את  הצדיק  הניח  הרב,  לבית  הגיעו  עם  והנה 
הניח  שוב  בחזרה,  משכה  ותיכף  החדר,  שבפתח  המזוזה 
הדבר  נשנה  כך  להסירה,  מיהר  ושוב  המזוזה  על  ידו  את 
כמה פעמים, כשעל פני קדשו ארשת של פליאה ותמיהה!
ואמר,  התחייך  יעקב,  הישועות  בעל  הגאון  זאת  כשראה 
הנה רק בשבוע שעבר הונחה פה מזוזה חדשה ומחודשת, 
בעצמי  אני  מומחה,  סופר  ידי  על  רב  בהידור  שנכתבה 

הגהתי אותה מזוזה, והיא כשרה למהדרין מן המהדרין!
ה'מופת'  לנוכח  קל,  חיוך  עלה  כבר  הבית  אנשי  פני  על 

שניסה כביכול הרבי החדש להראות, ולא עלתה בידו...
כדי להוכיח אמיתת הדבר, ציוה הרב לפתוח בפניהם תיכף 
'חור' של  את המזוזה. והנה מה מאוד נדהמו הכל לגלות 
ממש במזוזה, התברר שכשדפקו את המסמר על המזוזה 
טעו במיקום הנכון, וחוררו תיבה שלמה במזוזה, והנה היא 

נמצאה פסולה לגמרי!
אנשיו  על  וציווה  התפעלות,  אחוז  היה  יעקב  הישועות 
להכניס תיכף כיסא נכבד עבור הצדיק, והושיבו בחביבות 

בסמוך אליו. 
בתוך שיחתם שאל הגאון את הצדיק, אם יכול הוא אולי 

להסביר לו כיצד ידע בפסול אותה מזוזה?
רבי הקדוש  ביותר, הסביר הצדיק בפשטות, אצל  פשוט 
האיברים  כל  את  לזכך  למדנו,  מרימנוב  מענדל  רבי 
הקדושה,  אל  ורק  אך  יימשכו  שמעצמם  עד  והחושים 

ומעצמם יתרחקו מן העבירה.
על דרך שהיה מרגלא בפומא קדישא של מורי ורבי זי"ע 
לפרש בפסוקי העקידה )בראשית כב, י(: "וישלח אברהם 
את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו". לכאורה יש 
ידו",  "וישלח אברהם את  אריכות לשון מיותרת במאמר 
במה  וסגי  ידו,  את  שלח  המאכלת  שכשלקח  פשוט  הרי 

שיאמר 'ויקח אברהם את המאכלת'.
ע"ה  אבינו  אברהם  צריך  שהיה  קדשו,  במתק  תירץ  אך 
מעצמה  כי  גדול,  בכוח  לשולחה  ונצרך  ידו,  עם  להילחם 
רצון  כנגד  היה  זה  שהרי  המאכלת,  ליקח  היד  רצתה  לא 
כך  וכל  ולא לשוחטו,  רק להעלותו  עליו  השי"ת, שציווה 
היו איבריו מזוככים שלא היתה ידו מסוגלת לעשות דבר 

שהוא כנגד רצון ה'.
לא  הערש,  ר'  הרבי  סיים  המזוזה,  אל  ידי  את  כשנתתי 
ניסיתי שוב ושוב,  חשתי שום משיכה לקדושת המזוזה, 
והבנתי שאם אין היד נמשכת שמה אין זו תנועה הרצויה 

לפניו יתברך, וכנראה אותה מזוזה פסולה!
כמובן שיצא משם בכבוד גדול!

נכח שם באותו מעמד נכדו של הגאון, הרב ר' צבי יעקב 
אורנשטיין זצ"ל, שהיה בעצמו רב גדול וחשוב, כשסיפר 

לימים את טיב זה המעשה הוסיף:
יותר ממה שהתפעלתי מן ה'מופת' החותך, ורוח הקודש 
הגלויה של הצדיק, התפעלתי ממידת ההשתוות שהיתה 
מאוד  פניו  את  קיבלו  כשנכנס  מתחילה  כאשר  בו. 
את  היטב  הבין  הוא  מעט,  בזלזול  אף  ואולי  בקרירות, 
לא  והדבר  כיסא...  שום  ללא  ריק  היה  שהחדר  הסיבה 
זה  שאין  ניכר  כלל,  רושם  שום  עליו  עשה 

'נוגע' לו מאומה!
ובעיקר נפלאתי לאחר מכן, כאשר שוב נודעה 
צדקתו וכיבדוהו בכבוד גדול, כשהכניסו את 
הכיסא, והכל רצו לראות לכבוד מי מביאים 
בכבוד  וכיבדו  חיבבו  הגאון  וזקני  הכסא... 
עת  אותה  כל  נשאר  מצידו  הוא  והנה  גדול, 
באותה צורה ואותה תחושה כבתחילה, ולא 
בסוף,  ולא  לא מתחילה  בו שום שינוי,  ניכר 
אותו  מכל  התפעלות  של  שמץ  לא  ואף 

הכבוד, רק דיבר מעניינו הנצרך לו בלבד.
ביקור,  באותו  היטב  הדק  בו  התבוננתי 
היא,  מה  ההשתוות  מידת  שלמות  ולמדתי 
בהשוואה  אצלו  שווים  הקטבים  שני  כאשר 

גמורה, בין בביזיון ובין בכבוד!
כך מזככים את מידת הגאווה!

]שם[

על הברכה יעמדו
התורמים להפצת העלון

shivti11@gmail.comרח' ישעיהו 7 ירושלים  טל:      |    יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד'  |    05276-10455 078-3331109

לקבלת העלון במייל (דוא"ל) נא לשלוח למייל המצו"ב ניתן להנציח את העלון לשמחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

 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.

ד

לע"נ שמחה 
בת רחל יחזקאל 

בן עמומה

לע"נ 
הינדל בת ר' 
משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתן נטע ב"ר 

דוד צבי הכהן ז"ל
דוד ב"ר

משה ז"ל

Access Credit
צ'יינג' טל' 02-6516090

לע"נ רבי דוד צבי 
ב"ר יצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו מנחם 
מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מרים בת   
ר' דוד

לע"נ הרב חיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק בן ר' צבי 

דוד הכהן
הינדא ביילא בת ר' דוב הלוי

~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן 43 י-ם
טל' 052-7619268

לע"נ ר' דב
ב"ר אברהם יעקב ז"ל

נפטר ה' אלול

 גרפצ'יק
טל: 02-5002321

רפאלי ביטוחים
02-5377177

לע"נ דוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאל ב"ר 
צבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאה בת איידל תחי'
נתרם ע"י בנם

יחיאל יהושע הי"ו


