
עצת צדיק עצת צדיק 
מעשה בחסיד אחד שעסק במשא ומתן, וכל אימת מעשה בחסיד אחד שעסק במשא ומתן, וכל אימת 
רבו,  בעצת  לשאול  הלך  עסק  איזה  לגמור  רבו, שרצה  בעצת  לשאול  הלך  עסק  איזה  לגמור  שרצה 
ולא שלח ידו בדבר עד שהסכים רבו לזה, אך לאותו ולא שלח ידו בדבר עד שהסכים רבו לזה, אך לאותו 
שהסכים  אחר  ואף  ההצלחה,  האירה  לא  שהסכים חסיד  אחר  ואף  ההצלחה,  האירה  לא  חסיד 
גם  במסחריו.  הפסדים  תמיד  נחל  להצעותיו  גם רבו  במסחריו.  הפסדים  תמיד  נחל  להצעותיו  רבו 
שותף היה לו לאותו חסיד שלא היה נמנה על עדת שותף היה לו לאותו חסיד שלא היה נמנה על עדת 
החסידים, ולדידו לא היה איכפת מה דעתו של הרבי החסידים, ולדידו לא היה איכפת מה דעתו של הרבי 
יכול  היה  ולא  חסיד,  לאותו  היה  כפוף  אך  יכול בעסקיו,  היה  ולא  חסיד,  לאותו  היה  כפוף  אך  בעסקיו, 
כפוף  היה  כרחו  ובעל  מבלעדו,  עסק  שום  כפוף לבצע  היה  כרחו  ובעל  מבלעדו,  עסק  שום  לבצע 

לדעת הרבי. לדעת הרבי. 
פעם נזדמנה להם איזה עסקה שניכר היה שרווחים פעם נזדמנה להם איזה עסקה שניכר היה שרווחים 
היה  להחמיצה  שלא  ובכדי  בעקבותיה,  יבואו  היה נאים  להחמיצה  שלא  ובכדי  בעקבותיה,  יבואו  נאים 
על  עמד  החסיד  אך  בדבר,  ולהחליט  למהר  על עליהם  עמד  החסיד  אך  בדבר,  ולהחליט  למהר  עליהם 
שלו שאין הוא מבצע את העסקה טרם מתיעץ הוא שלו שאין הוא מבצע את העסקה טרם מתיעץ הוא 
ושאלו  שותפו  של  סבלנותו  פקעה  כאן  רבו.  ושאלו עם  שותפו  של  סבלנותו  פקעה  כאן  רבו.  עם 
בעצת  לשאול  מבלי  להפסיד  יכול  אינך  וכי  בעצת ברוגז,  לשאול  מבלי  להפסיד  יכול  אינך  וכי  ברוגז, 
רבך? כלומר, וכי בכל הפעמים ששאלת את פי רבך רבך? כלומר, וכי בכל הפעמים ששאלת את פי רבך 
שום  לבצע  מסכים  שאינך  עד  ההצלחה  לך  שום האירה  לבצע  מסכים  שאינך  עד  ההצלחה  לך  האירה 

עסקה מבלעדו? עסקה מבלעדו? 
נענה החסיד והבהיר, כשהנני שואל בעצת רבי, אין נענה החסיד והבהיר, כשהנני שואל בעצת רבי, אין 
במסחרי,  אצליח  אכן  אם  הרבי  לי  שיאמר  במסחרי, כוונתי  אצליח  אכן  אם  הרבי  לי  שיאמר  כוונתי 
בביצוע  דרכי  הגון  אם  לי  יורה  שהרבי  כוונתי  בביצוע אלא  דרכי  הגון  אם  לי  יורה  שהרבי  כוונתי  אלא 
העסק, ואם אין בה ח''ו נדנוד של איסור, אך בנוגע העסק, ואם אין בה ח''ו נדנוד של איסור, אך בנוגע 
להצלחתי את זה איני שואל כלל, מאמין אני כי מה להצלחתי את זה איני שואל כלל, מאמין אני כי מה 

שקצוב עבורי יגיע לי, ומה שלא לא. שקצוב עבורי יגיע לי, ומה שלא לא. 
כיוון  לא  רבו  בעצת  כששאל  מלכתחילה  זה,  כיוון חסיד  לא  רבו  בעצת  כששאל  מלכתחילה  זה,  חסיד 
לשאול אם יצליח או לא, אך גם התולים הצלחותיהם לשאול אם יצליח או לא, אך גם התולים הצלחותיהם 
בעצת הצדיק, עליהם לדעת שגם כשעשו מעשה על בעצת הצדיק, עליהם לדעת שגם כשעשו מעשה על 
פיו ובסופו של דבר לא האירה ההצלחה, לא יתלה פיו ובסופו של דבר לא האירה ההצלחה, לא יתלה 
החסרון בצדיק, כי לפעמים מעלימים הדברים מעיני החסרון בצדיק, כי לפעמים מעלימים הדברים מעיני 
הצדיק, והקב''ה המסבב הסיבות, סיבב שיעשה כך הצדיק, והקב''ה המסבב הסיבות, סיבב שיעשה כך 
וכך, ורק לפניו גלוי התועלת שתהיה לאדם על ידה. וכך, ורק לפניו גלוי התועלת שתהיה לאדם על ידה. 
וכן רואים אנו בפרשתינו, כשיעקב אבינו שולח את וכן רואים אנו בפרשתינו, כשיעקב אבינו שולח את 
יוסף לראות בשלום אחיו, באותה שעה קראה אותו יוסף לראות בשלום אחיו, באותה שעה קראה אותו 
בגדלות  אז  שהיה  מורה  וזה  'ישראל'  בשם  בגדלות התורה  אז  שהיה  מורה  וזה  'ישראל'  בשם  התורה 
את  לשלוח  ראוי  אם  בדעתו  היטב  ושקל  את המוחין,  לשלוח  ראוי  אם  בדעתו  היטב  ושקל  המוחין, 
שלא,  עדיף  אחיו  שנאת  מחמת  שמא  או  שלא, יוסף  עדיף  אחיו  שנאת  מחמת  שמא  או  יוסף 
ואעפ''כ הכריע לשלחו, מצדו לקח את כל האחריות, ואעפ''כ הכריע לשלחו, מצדו לקח את כל האחריות, 
שאם  הרי  אחרת,  הקב"ה  סיבב  דבר  של  בסופו  שאם אך  הרי  אחרת,  הקב"ה  סיבב  דבר  של  בסופו  אך 
ואין  הצדיק,  מעיני  הדבר  הוא  מעלים  רוצה  ואין הקב''ה  הצדיק,  מעיני  הדבר  הוא  מעלים  רוצה  הקב''ה 

זה מורה על פגם מצדו.זה מורה על פגם מצדו.

(עפ''י טיב התורה - וישב)(עפ''י טיב התורה - וישב)
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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

ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה: ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה: 
(לט, יב)(לט, יב)

הנה, על אף שלא שייך כלל להשיג מהותו של יוסף הצדיק, ובשכלינו הנה, על אף שלא שייך כלל להשיג מהותו של יוסף הצדיק, ובשכלינו 
הדל לא שייך כלל לדרת לעומק כוונת פעולותיו, בכל זאת שומה עלינו הדל לא שייך כלל לדרת לעומק כוונת פעולותיו, בכל זאת שומה עלינו 
להתבונן במעשיו וללמד מהם ארחות חיים, שהרי התורה נצחית היא, להתבונן במעשיו וללמד מהם ארחות חיים, שהרי התורה נצחית היא, 
ואם נכתבו מעשיו בתורה ודאי שיש בהם הוראה גם לדורות, וכל דור ואם נכתבו מעשיו בתורה ודאי שיש בהם הוראה גם לדורות, וכל דור 

כפי בחינתו ומדרגתו יכול להפיק מהם לקחי חיים. כפי בחינתו ומדרגתו יכול להפיק מהם לקחי חיים. 
וקודם שנעיין באותה נקודה שרוצים אנו להוציא מהכתוב הנזכר נביא וקודם שנעיין באותה נקודה שרוצים אנו להוציא מהכתוב הנזכר נביא 
את דברי רש''י לעיל על מאמר הכתוב (לט, ו) ויהי יוסף יפה תואר ויפה את דברי רש''י לעיל על מאמר הכתוב (לט, ו) ויהי יוסף יפה תואר ויפה 
ומסלסל  ושותה  אוכל  התחיל  מושל,  עצמו  שראה  כיון  וז"ל:  ומסלסל מראה,  ושותה  אוכל  התחיל  מושל,  עצמו  שראה  כיון  וז"ל:  מראה, 
מגרה  אני  בשערך,  מסלסל  ואתה  מתאבל  אביך  הקב"ה  אמר  מגרה בשערו,  אני  בשערך,  מסלסל  ואתה  מתאבל  אביך  הקב"ה  אמר  בשערו, 

בך את הדוב, מיד ותשא אשת אדוניו וגו' עכ''ל.בך את הדוב, מיד ותשא אשת אדוניו וגו' עכ''ל.
לידי  יוסף  את  שהביא  הסיבה  את  הק'  רש"י  לנו  מגלה  הדברים  לידי באלו  יוסף  את  שהביא  הסיבה  את  הק'  רש"י  לנו  מגלה  הדברים  באלו 
נסיונו המר, יוסף שראה בהצלחתו התחיל ליפות את עצמו, והיה בזה נסיונו המר, יוסף שראה בהצלחתו התחיל ליפות את עצמו, והיה בזה 
טענה על אותו צדיק שעשה כל זאת בשעה שאביו מיצר ודואג עליו, טענה על אותו צדיק שעשה כל זאת בשעה שאביו מיצר ודואג עליו, 
והוצרך  בו  להתגרות  התחילה  ארורה  שאותה  זה,  ידי  על  נענש  והוצרך ולכן  בו  להתגרות  התחילה  ארורה  שאותה  זה,  ידי  על  נענש  ולכן 

להתמודד עם נסיונו הקשה.להתמודד עם נסיונו הקשה.
כדי  היה  הסלסול  שמטרת  מאחר  כי  לומר,  אפשר  זו  הקדמה  פי  כדי ועל  היה  הסלסול  שמטרת  מאחר  כי  לומר,  אפשר  זו  הקדמה  פי  ועל 
להתייפות, כמו כן אפשר ושינה גם את בגדיו, שגם על ידם יתכבד על להתייפות, כמו כן אפשר ושינה גם את בגדיו, שגם על ידם יתכבד על 
הבריות, וכיון שזה היה הסיבה לנסיונו, לכך 'ותתפשהו בבגדו', כי איתא הבריות, וכיון שזה היה הסיבה לנסיונו, לכך 'ותתפשהו בבגדו', כי איתא 
מישראל  אדם  כל  אחר  רודפת  אחרא  הסטרא  כי  הקדושים  מישראל בספרים  אדם  כל  אחר  רודפת  אחרא  הסטרא  כי  הקדושים  בספרים 
שיש בו ניצוצות של קדושה, וברצונה להתגרות בו כדי להפילו ולינוק שיש בו ניצוצות של קדושה, וברצונה להתגרות בו כדי להפילו ולינוק 
על ידי זה מן הקדושה, אך כל עוד שאין היא מוצאת בו איזה פגם, אין על ידי זה מן הקדושה, אך כל עוד שאין היא מוצאת בו איזה פגם, אין 
אחיזה  לה  יש  אז  פגם  בו  שנמצא  אחר  ורק  בו,  להתגרות  יכולה  אחיזה היא  לה  יש  אז  פגם  בו  שנמצא  אחר  ורק  בו,  להתגרות  יכולה  היא 
באותו אדם ובכך בנקל להתגרות בו ר''ל. וכעין זה היה ביוסף הצדיק, כי באותו אדם ובכך בנקל להתגרות בו ר''ל. וכעין זה היה ביוסף הצדיק, כי 
ארורה זו היתה שליחה של הסטרא אחרא, ויוסף הצדיק הרי היה אדם ארורה זו היתה שליחה של הסטרא אחרא, ויוסף הצדיק הרי היה אדם 
השלם, ולולא אותו מעשה לא היה לה מקום להתגרות בו, ורק מכוח השלם, ולולא אותו מעשה לא היה לה מקום להתגרות בו, ורק מכוח 
אותו  אך  בבגדו,  אותו  תפסה  ולכך  בו,  אחיזה  לה  היתה  מעשה  אותו אותו  אך  בבגדו,  אותו  תפסה  ולכך  בו,  אחיזה  לה  היתה  מעשה  אותו 
צדיק הבין מיד מה הביא עליו אותה צרה, ותיכף ראה לנכון להפשיט צדיק הבין מיד מה הביא עליו אותה צרה, ותיכף ראה לנכון להפשיט 
מעליו את אותם הלבושים, וזהו שממשיך הכתוב ואומר 'ויעזוב בגדה מעליו את אותם הלבושים, וזהו שממשיך הכתוב ואומר 'ויעזוב בגדה 
אצלה' כי מאחר והבין שזה הוא הגורם לנסיונו מיד הסירם מעליו, ובכך אצלה' כי מאחר והבין שזה הוא הגורם לנסיונו מיד הסירם מעליו, ובכך 

זכה להינצל מצפרני הסטרא אחרא 'וינס ויצא החוצה'.זכה להינצל מצפרני הסטרא אחרא 'וינס ויצא החוצה'.
שכשהיצר  קצ:)  בפרשתן (ח"א  הק'  בזוהר  אנו  רואים  הדברים  שכשהיצר כאותן  קצ:)  בפרשתן (ח"א  הק'  בזוהר  אנו  רואים  הדברים  כאותן 
חפץ לקבל שליטה על האדם מסית אותו תחילה בענין הזה, וז"ל: חפץ לקבל שליטה על האדם מסית אותו תחילה בענין הזה, וז"ל: 'מאי 'מאי 
אורחיה דיצר הרע, כיון דחמי דלית בר נש קאים לקבליה, ולאגחא ביה אורחיה דיצר הרע, כיון דחמי דלית בר נש קאים לקבליה, ולאגחא ביה 
קרבא, מיד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, ותתפשהו בבגדו, בגין קרבא, מיד ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, ותתפשהו בבגדו, בגין 
לבושוי,  ליה  וקשיט  ליה  אתקין  נש,  דבר  עליה  הרע  יצר  שליט  לבושוי, דכד  ליה  וקשיט  ליה  אתקין  נש,  דבר  עליה  הרע  יצר  שליט  דכד 
מסלסל בשעריה, הדא הוא דכתיב ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, מסלסל בשעריה, הדא הוא דכתיב ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, 
אתדבק עמי, מאן דאיהו זכאה, אתתקף לקבליה ואגח ביה קרבא, מה אתדבק עמי, מאן דאיהו זכאה, אתתקף לקבליה ואגח ביה קרבא, מה 
כתיב ויעזוב בגדו בידה וינס החוצה, ישבוק ליה ויתתקף לקבליה, (ס"א כתיב ויעזוב בגדו בידה וינס החוצה, ישבוק ליה ויתתקף לקבליה, (ס"א 

ואגח ביה קרבא) ויערוק מניה, בגין לאשתזבא מניה ולא ישלוט עלוי' ואגח ביה קרבא) ויערוק מניה, בגין לאשתזבא מניה ולא ישלוט עלוי' 
עכ"ל.עכ"ל.

הרי לנו מכאן שענין הלבוש אינו ענין של מה בכך, ושנוי הלבוש הוא הרי לנו מכאן שענין הלבוש אינו ענין של מה בכך, ושנוי הלבוש הוא 
נביא  בלבוש,  הטמון  הענין  לבאר  ובכדי  באדם,  היצר  להתגרות  נביא פתח  בלבוש,  הטמון  הענין  לבאר  ובכדי  באדם,  היצר  להתגרות  פתח 
מקודם את דברי האר"י הקדוש (שער הכוונות - דרושי ברכת השחר, מקודם את דברי האר"י הקדוש (שער הכוונות - דרושי ברכת השחר, 
ללבוש  לאדם  טוב  שאין  ללבוש 'ודע  לאדם  טוב  שאין  'ודע  בזה"ל:  שכתב  ערומים)  מלביש  בזה"ל: ברכת  שכתב  ערומים)  מלביש  ברכת 
שני מלבושיו ביחד, והעושה כן קשה לשכחה, וסוד הדבר הוא, כי הנה שני מלבושיו ביחד, והעושה כן קשה לשכחה, וסוד הדבר הוא, כי הנה 
מלבוש האדם הוא מן הקדושה, ועל ידי העבירות שהאדם עושה, גורם מלבוש האדם הוא מן הקדושה, ועל ידי העבירות שהאדם עושה, גורם 
להתלבש בקליפות, ושיתאחזו הקליפות במלבושיו, והנה המלבושים להתלבש בקליפות, ושיתאחזו הקליפות במלבושיו, והנה המלבושים 
יש בהם בחינת אור המקיף מחוץ להם, כנודע, כי יש אור פנימי בפנים, יש בהם בחינת אור המקיף מחוץ להם, כנודע, כי יש אור פנימי בפנים, 
ונכלל בתוך הגוף, והמלבוש סובב את הגוף, ועל המלבוש הם האורות ונכלל בתוך הגוף, והמלבוש סובב את הגוף, ועל המלבוש הם האורות 

המקיפים, ועומדים מחוץ המלבושים.המקיפים, ועומדים מחוץ המלבושים.
והנה לכל לבוש ולבוש, יש בחינת אור מקיף, ואין לך דבר שדוחה את והנה לכל לבוש ולבוש, יש בחינת אור מקיף, ואין לך דבר שדוחה את 
הקליפות כמו אור המקיף, לפי שאין יכולת בקליפות, לינק ולהתאחז הקליפות כמו אור המקיף, לפי שאין יכולת בקליפות, לינק ולהתאחז 
ונמצא  הקליפות,  מן  פחד  לו  ואין  בחוץ,  עומד  הוא  לכן  המקיף,  ונמצא באור  הקליפות,  מן  פחד  לו  ואין  בחוץ,  עומד  הוא  לכן  המקיף,  באור 
כי המחבר שני מלבושיו ולובשם ביחד, אינו נותן מקום לאור המקיף כי המחבר שני מלבושיו ולובשם ביחד, אינו נותן מקום לאור המקיף 
ליכנס תוך שני המלבושים יחד, ולהקיף בין כל לבוש ולבוש, ועל ידי כן ליכנס תוך שני המלבושים יחד, ולהקיף בין כל לבוש ולבוש, ועל ידי כן 

אין הקליפות נדחות משם' אין הקליפות נדחות משם' עכ"ל.עכ"ל.
כאן  אנו  רואים  מהו,  הלבוש  ענין  למד  אתה  הדברים  אלו  כאן מתוכן  אנו  רואים  מהו,  הלבוש  ענין  למד  אתה  הדברים  אלו  מתוכן 
האדם,  לנפש  גם  הוא  משמש  לגוף,  משמש  שהלבוש  מה  מלבד  האדם, כי  לנפש  גם  הוא  משמש  לגוף,  משמש  שהלבוש  מה  מלבד  כי 
על  המגן  המקיף'  'אור  הוא  עצמו  והלבוש  שבו,  הפנימיים  על ולאורות  המגן  המקיף'  'אור  הוא  עצמו  והלבוש  שבו,  הפנימיים  ולאורות 
האדם לבל יתאחזו בו החיצונים, ולאור האמור מובן טעם הדבר שיש האדם לבל יתאחזו בו החיצונים, ולאור האמור מובן טעם הדבר שיש 
בכוח שינוי הלבושים פתח לסטרא אחרא להתגרות באדם, כי מאחר בכוח שינוי הלבושים פתח לסטרא אחרא להתגרות באדם, כי מאחר 
ועצם הלבוש אינו כדבעי ובו בעצמו יש פגם, לכן אין ביכולתו לעשות ועצם הלבוש אינו כדבעי ובו בעצמו יש פגם, לכן אין ביכולתו לעשות 
את פעולתו ולהגן מפני כוחות הטומאה, ואלו הכוחות הרי רואים הם את פעולתו ולהגן מפני כוחות הטומאה, ואלו הכוחות הרי רואים הם 
דרכם  תחילת  לכן  לפניהם,  מחסום  הם  הלבושים  אלו  כי  דרכם לעיניהם  תחילת  לכן  לפניהם,  מחסום  הם  הלבושים  אלו  כי  לעיניהם 
הוא לפתות את האדם לשנות מלבושיו, כי זה כל חפצם לאחוז באלו הוא לפתות את האדם לשנות מלבושיו, כי זה כל חפצם לאחוז באלו 
האורות הפנימיים, ויודעים הם כי רק ע''י הפגם בחומת השמירה יהיה האורות הפנימיים, ויודעים הם כי רק ע''י הפגם בחומת השמירה יהיה 

ביכולתם לחדור בתוך תוכו של אדם ולהתגרות בו.ביכולתם לחדור בתוך תוכו של אדם ולהתגרות בו.
ולכך יזהר מאוד האדם לא לשנות ממנהגי האבות בלבושים, הן בלבוש ולכך יזהר מאוד האדם לא לשנות ממנהגי האבות בלבושים, הן בלבוש 
שלא  הנשים,  בבגדי  והן  אבותיו,  שהלכו  ממה  ישנה  שלא  שלא הגברים,  הנשים,  בבגדי  והן  אבותיו,  שהלכו  ממה  ישנה  שלא  הגברים, 
לשנות מצניעותן של האמהות אפילו כלשהו, כי יש לאלו הבגדים יסוד לשנות מצניעותן של האמהות אפילו כלשהו, כי יש לאלו הבגדים יסוד 
גדול בקדושה, ובאמת ענין זה רואים אנו בחוש, שאדם שרוצה לעזוב גדול בקדושה, ובאמת ענין זה רואים אנו בחוש, שאדם שרוצה לעזוב 
את דרכי אבותיו, הדבר הראשון שהוא עושה הוא החלפת בגדיו, וכך את דרכי אבותיו, הדבר הראשון שהוא עושה הוא החלפת בגדיו, וכך 
הגורמת  היא  כאמור  כי  מטה.  מטה  ברוחניות  להתדרדר  מתחיל  הגורמת הוא  היא  כאמור  כי  מטה.  מטה  ברוחניות  להתדרדר  מתחיל  הוא 
להסרת כל האורות המקיפים מהאדם, ומאז יכולים הקליפות והמזיקין להסרת כל האורות המקיפים מהאדם, ומאז יכולים הקליפות והמזיקין 

לשלוט עליו.לשלוט עליו.
וכשם שזכו אבותינו במצרים לגאולתם בזכות שלא שינו את לבושם, וכשם שזכו אבותינו במצרים לגאולתם בזכות שלא שינו את לבושם, 
לגאולה  המלבושים  באלו  האחיזה  בזכות  השי''ת  אותנו  יזכה  לגאולה כך  המלבושים  באלו  האחיזה  בזכות  השי''ת  אותנו  יזכה  כך 

השלימה במהרה בימינו אמן.השלימה במהרה בימינו אמן.

הלבוש ומשמעוהלבוש ומשמעו
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קידוש מיושב או מעומדקידוש מיושב או מעומד
נס חנוכהנס חנוכה

רשעה,  מלכי  כשמלכו  שני  בית  בזמן  א.א. 
ולא  דתם,  וביטלו  ישראל  על  גזירות  גזרו 
ופשטו  ומצוות,  בתורה  לעסוק  אותם  הניחו 
להיכל  ונכנסו  ובבנותיהם,  בממונם  ידם 
להם  וצר  בו פרצות, וטמאו הטהרות,  ופרצו 
גדול,  לחץ  ולחצום  מפניהם,  מאוד  לישראל 
עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם 
הכהנים  חשמונאי  בני  וגברו  והצילם,  מידם 
מידם,  ישראל  והושיעו  והרגום  הגדולים 
מאתיים  על  יתר  לישראל  מלכות  וחזרה 
שנה עד חורבן הבית השני. וכשגברו ישראל 
כסליו  בחודש  בכ"ה  ואיבדום  אויביהם  על 
טהור  שמן  מצאו  ולא  להיכל  ונכנסו  היה, 
בחותמו  מונח  שהיה  אחד  פך  אלא  במקדש 
של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום 
נרות  ממנו  והדליקו  נס  ונעשה  בלבד,  אחד 
זיתים  שכתשו  עד  ימים,  שמונה  המערכה 

והוציאו שמן טהור (מ"ב סי' תר"ע סק"א). 
הדור  שבאותו  חכמים  התקינו  זה  ומפני  ב. ב.  
בכסליו  כ"ה  שתחילתן  האלו  הימים  שיהיו 
ימי שמחה והלל, ומדליקין בהן הנרות בערב 
על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת 

הלילות, כדי להראות ולגלות הנס (שם).

טעם קריאת שם החג חנוכהטעם קריאת שם החג חנוכה
חנו  ר"ל  'חנוכה',  בשם  נקראין  אלו  ימים  ג. ג. 
מאויביהם  חנו  כ"ה  שביום  שם  על  כ"ה, 
שהוא  חנוכה,  שנקרא  טעם  י"ל  עוד  (שם). 
ה'לל  כ'בית  ו'הלכה  נ'רות  ח'  נוטריקון 

(אבודרהם).

להרבות בסעודהלהרבות בסעודה
ושמחה,  למשתה  קבעום  לא  חנוכה  ימי  ד. ד. 
ובמ"ב  ס"ב  תר"ע  (סי'  והודאה  להלל  אלא 

שם). 
כמו  לשמחה  זה  יום  קבעו  שלא  והטעם  ה.ה. 
אלא  הגזירה  היתה  לא  בפורים  כי  בפורים, 
ביטול  שהוא  הגופות  את  ולהרוג  להשמיד 
היה  לא  הנפשות  על  אבל  ושמחה,  משתה 
ח"ו  דתם  ממירים  היו  אם  שאפילו  הגזירה, 
לא היה מקבל אותם, ולכן כשהצילם הקב"ה 
ע"י  ג"כ  ולשבחו  להללו  קבעו  זו,  מגזירה 
משתה ושמחה, משא"כ במעשה דאנטיוכוס 
שלא גזר עליהם להרוג ולהשמיד, רק צרות 
שאנו  [כמו  דתם  להמיר  כדי  ושמדות 
מעל  ולהעבירם  תורתך  להשכיחם  אומרים 
להם  נכנעים  ישראל  היו  ואם  רצונך],  חוקי 
להיות כבושים תחת ידם ולהעלות להם מס 
וחוזרין לאמונתם ח"ו לא היו מבקשים יותר, 
אלא שהגביר הקב"ה יד ישראל ונצחום, לכך 

לא קבעום אלא להלל ולהודות לבד, כלומר 
כיון שהם רצו למנוע אותנו מזה לכפור בדתו 
וגברה  זממם  הפיקו  לא  ית'  ובעזרתו  ח"ו 
ידינו, לכן אנו מודים ומשבחים לו על שהיה 
לנו לאלוקים ולא עזבנו מעבודתו (מ"ב שם 

בשם הלבוש).
היה  המן  דבימי  משום  הטעם  כתב  והט"ז 
משא"כ  נפשות,  להצלת  מפורסם  הנס 
אך  במלחמה  ישועה  ג"כ  שהיה  אף  בחנוכה 
מ"מ לא היה הנס מפורסם בו כ"כ כמו הנס 

שהיה בנרות.
והב"ח כ' החילוק דבפורים היתה הגזירה על 
שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ולכן קבעום 
שהיתה  בחנוכה  משא"כ  ושמחה,  למשתה 
קבעום  לכן  בעבודה,  שהתרשלו  על  גזירה 

בהלל והודאה.
הסעודות,  בריבוי  מצוה  קצת  שיש  וי"א  ו.ו. 
חנוכת  כן  גם  היה  הימים  דבאותן  משום 
המזבח. [כדאיתא במדרש דמלאכת המשכן 
הקב"ה  שהמתין  אלא  בכסלו,  בכ"ה  נגמר 
יצחק,  בו  שנולד  ניסן  חודש  עד  בהקמתו 
ושילם  לכסלו,  לשלם  עלי  הקב"ה  ואמר 
בימי  שם  וגם  חשמונאי,  בית  חנוכת  לו 
הבית  חנוכת  ועשו  ההיכל  טמאו  אנטיוכוס 
לומר  ונוהגין  בביהמ"ק].  אלו  ימים  בשמונה 
בהם,  שמרבים  בסעודות  ותשבחות  זמירות 

הרש"ל  וכתב  מצוה.  סעודת  הוי  זה  ובצירוף 
או  למקום  שבח  ליתן  כדי  שעושה  שכל 
מצוה  סעודת  הוי  המצוה  או  הנס  לפרסם 
(רמ"א ומ"ב שם). ובשיירי כנה"ג כ' דהעושה 
משובח  זה  הרי  חנוכה  של  יום  בכל  סעודה 

(א"ר סקט"ז).
ז. ז.  יש לספר לבני ביתו ענין הניסים שנעשו 
קל"ט  סי'  (קישו"ע  האלו  בימים  לאבותינו 

ס"א). 
ח. ח. אפילו הוא מסגף עצמו בכל ימות השנה 
שלא לאכול בשר ולשתות יין משום תשובה, 
מ"מ חייב לאכול ולשתות בחנוכה (מ"ב סי' 

תקכ"ט סק"כ).
סעודה  שעושין  זה  לדבר  רמז  ומצינו  ט. ט. 
בחנוכה בפרשת מקץ "וטבח טבח והכן", אות 
חנוכה,  אותיות  הם  'והכן'  ומילת  מטבח  ח' 
שעושין  לסעודות  וסמך  רמז  טבח'  'וטבח 
בגימטריא  טבח'  'וטבח  ואותיות  בחנוכה, 
מ"ד כמנין הנרות של חנוכה (שלטי הגבורים 

על הגהות מרדכי שבת פ"ב). 
יותר  בסעודותיו  ירבה  חנוכה  בשבת  י.י. 
ראש  גם  בו  חל  אם  וכ"ש  שבתות,  מבשאר 
ימי  באמצע  שחל  טבת  בר"ח  וה"ה  חודש, 
פרסום  בשביל  בסעודה  יותר  ירבה  החנוכה 

הנס (בא"ח חנוכה סכ"ח).

האור הגדול הזה המתגלה בהדלקת האור הגדול הזה המתגלה בהדלקת 
הנרות יש בכוחו להפך חשוכא לנהוראהנרות יש בכוחו להפך חשוכא לנהורא

יש  כא:)  (שבת  דווקא  משתחשך  ההדלקה  תקנת  שתיקנו  יש במה  כא:)  (שבת  דווקא  משתחשך  ההדלקה  תקנת  שתיקנו  במה 
אור,  החושך  מן  לעשות  הוא  חנוכה  נרות  מעלת  עיקר  כי  אור, לומר  החושך  מן  לעשות  הוא  חנוכה  נרות  מעלת  עיקר  כי  לומר 
להפוך חשוכא לנהורא, וכמו שמובא בבת עין (פרשת נח) בשם להפוך חשוכא לנהורא, וכמו שמובא בבת עין (פרשת נח) בשם 
המגיד, שעיקר מהות ישראל ובריאת העולם היה בשביל זה העניין המגיד, שעיקר מהות ישראל ובריאת העולם היה בשביל זה העניין 

להפך חשוכא לנהורא. להפך חשוכא לנהורא. 
החושך,  בתוך  הוי'  אור  להאיר  הוא  העולם  תכלית  עיקר  החושך, והיינו  בתוך  הוי'  אור  להאיר  הוא  העולם  תכלית  עיקר  והיינו 
ולהפך חשוכא לנהורא, וכמו שאמרו בזוהר (ח"א ד, א), מאן מנכון ולהפך חשוכא לנהורא, וכמו שאמרו בזוהר (ח"א ד, א), מאן מנכון 
די חשוכא מהפכין לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, שזה כל עניין די חשוכא מהפכין לנהורא, וטעמין מרירא למתקא, שזה כל עניין 

נרות חנוכה להפך את עצם החושך לאור.נרות חנוכה להפך את עצם החושך לאור.
חנוכה  נר  להדליק  תקנו  שחז"ל  הטעם  דזהו  עוד  לומר  חנוכה ואפשר  נר  להדליק  תקנו  שחז"ל  הטעם  דזהו  עוד  לומר  ואפשר 
למטה מעשרה דווקא, שזה מורה על כפיפת קומה, שצריך לכפוף למטה מעשרה דווקא, שזה מורה על כפיפת קומה, שצריך לכפוף 
קומתו ולהדליק, שכפיפת קומתו מורה על זמן ועת צרה ושברון קומתו ולהדליק, שכפיפת קומתו מורה על זמן ועת צרה ושברון 
רוח, כשהאדם יש עליו עול הגלות ורוב צרות, ומתוך כך נכפפה רוח, כשהאדם יש עליו עול הגלות ורוב צרות, ומתוך כך נכפפה 
נפשו  אדם  ענות  יום  נח)  פרק  (ישעיהו  האמור  דרך  על  נפשו קומתו,  אדם  ענות  יום  נח)  פרק  (ישעיהו  האמור  דרך  על  קומתו, 
הלכוף כאגמן ראשו, הנה דווקא בזמן כזה ובמצב זה הוא מצווה הלכוף כאגמן ראשו, הנה דווקא בזמן כזה ובמצב זה הוא מצווה 

להדליק נרות חנוכה ולהצית בלבו אור האמונה.להדליק נרות חנוכה ולהצית בלבו אור האמונה.
צרות  של  גשמי  בשפלות  הן  עמו,  הקב"ה  שהוא  מקום  בכל  כי  צרות   של  גשמי  בשפלות  הן  עמו,  הקב"ה  שהוא  מקום  בכל  כי   
ויסורים או גלות ושעבוד הגוף, והן בשפלות רוחנית שהאדם נפל ויסורים או גלות ושעבוד הגוף, והן בשפלות רוחנית שהאדם נפל 
מ"מ  נפילות,  שאר  או  חטאים  מחמת  מאוד,  נמוכות  מ"מ למדרגות  נפילות,  שאר  או  חטאים  מחמת  מאוד,  נמוכות  למדרגות 
יש מצווה להתגבר באמונה במסירות נפש ממש, ולהאמין כי גם יש מצווה להתגבר באמונה במסירות נפש ממש, ולהאמין כי גם 
חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, ובכל מקום חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, ובכל מקום 
שהאדם נמצא הוי' עמו, וזה שמחה גדולה לנפש, כי על ידי אמונה שהאדם נמצא הוי' עמו, וזה שמחה גדולה לנפש, כי על ידי אמונה 

החושך  החושך זו  הוא זו  זה  ועניין  לאור,  נהפך  הוא עצמו  זה  ועניין  לאור,  נהפך  עצמו 

עיקר תכלית הבריאה כמו שמובא לעיל בשם המגיד.
ואף שהאדם נראה לו ומרגיש שבזמני החושך הוא רחוק מעם 
ה', וכאילו עבודתו נמאסת לפניו יתברך, שהרי הוא בשפלות, 
ואין לו רוממות הנפש, שהוא מרגיש שפל ואינו יכול לעבוד 
את ה' כראוי לו, הנה האמת אינו כן, אלא לכל זמן ועת ולכל 
מצב שעובר על האדם, יש בזה תכלית טוב ותפקיד בעליית האדם מצב שעובר על האדם, יש בזה תכלית טוב ותפקיד בעליית האדם 
והתקרבותו לה' כמבואר כל זה בספרים הקדושים הרבה מאוד, כי והתקרבותו לה' כמבואר כל זה בספרים הקדושים הרבה מאוד, כי 
החושך הוא הכנה להתגלות האור, שעל ידי החושך, האור מתראה החושך הוא הכנה להתגלות האור, שעל ידי החושך, האור מתראה 

כראוי לו, וימי החושך המה הכנה לימי האור וההתגלות.כראוי לו, וימי החושך המה הכנה לימי האור וההתגלות.
אלו  בימים  האמונה  בעבודת  להתעלות  צריך  כמה  כן  כי  אלו הנה  בימים  האמונה  בעבודת  להתעלות  צריך  כמה  כן  כי  הנה 
ולשמוח ולהודות לה', על שזכינו ונטע האמונה בלבנו, כמו שכתב ולשמוח ולהודות לה', על שזכינו ונטע האמונה בלבנו, כמו שכתב 
ה'  ביחוד  באמונתו  ושמח  שש  שיהיה  לג)  (פרק  התניא  ה' בעל  ביחוד  באמונתו  ושמח  שש  שיהיה  לג)  (פרק  התניא  בעל 
בתכלית השמחה, כאילו לא הייתה עליו רק מצוה זו לבדה, והיא בתכלית השמחה, כאילו לא הייתה עליו רק מצוה זו לבדה, והיא 
לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, הרי בכח וחיות נפשו לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות, הרי בכח וחיות נפשו 
בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום בשמחה רבה זו, תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל המונעים קיום 
התרי"ג מצות מבית ומבחוץ, עכ"ל. וכל זה מפני שעל ידי השמחה התרי"ג מצות מבית ומבחוץ, עכ"ל. וכל זה מפני שעל ידי השמחה 
ומקיים  לנהורא,  חשוכא  מהפך  הוא  האמונה  עם  האדם  ומקיים שישמח  לנהורא,  חשוכא  מהפך  הוא  האמונה  עם  האדם  שישמח 
וצדיק  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  הכוונה  וזה  הבריאה,  וצדיק כוונת  אחת  על  והעמידן  חבקוק  בא  הכוונה  וזה  הבריאה,  כוונת 
לחיות  יכול  בשמחת האמונה והתקווה, האדם  כי  יחיה,  באמונתו יחיה, כי בשמחת האמונה והתקווה, האדם יכול לחיות באמונתו 

מכל צר ומצוק ולהאיר כל חשכות או העדר אור.מכל צר ומצוק ולהאיר כל חשכות או העדר אור.
נר  להדליק  כשנבוא  הנה  אלה,  כל  את  ידענו  כאשר  כן  כי  נר והנה  להדליק  כשנבוא  הנה  אלה,  כל  את  ידענו  כאשר  כן  כי  והנה 
חנוכה, תהיה כל מאוויינו ומשאלות לבנו ותשוקתינו, להפך חשוכא חנוכה, תהיה כל מאוויינו ומשאלות לבנו ותשוקתינו, להפך חשוכא 
לנהורא, ולהאיר את החושך באור פני מלך חיים, וכמו שהאריך בזה לנהורא, ולהאיר את החושך באור פני מלך חיים, וכמו שהאריך בזה 
בספה"ק מאיר עיני חכמים (בשער ו') וכתב שם, כי האור הגדול בספה"ק מאיר עיני חכמים (בשער ו') וכתב שם, כי האור הגדול 
הזה המתגלה בהדלקת הנרות שיש בכוחו להפך חשוכא לנהורא, הזה המתגלה בהדלקת הנרות שיש בכוחו להפך חשוכא לנהורא, 
ולתקן כל דבר רע, לא זכו לו ישראל אפילו במעמד הר סיני שפסק ולתקן כל דבר רע, לא זכו לו ישראל אפילו במעמד הר סיני שפסק 

זוהמתן.זוהמתן.
ואנשי  הצדיקים  וכל  רבותינו,  אצל  ושמענו  ראינו  כך  כן  ואנשי ואמנם  הצדיקים  וכל  רבותינו,  אצל  ושמענו  ראינו  כך  כן  ואמנם 
ונפש  לב  להכין  כוחם,  בכל  מאוד  הרבה  מתייגעין  שהיו  ונפש מעשה,  לב  להכין  כוחם,  בכל  מאוד  הרבה  מתייגעין  שהיו  מעשה, 
לקראת הדלקת הנרות, והיו מתבוננים ושוהים שעה אחת לדעת לקראת הדלקת הנרות, והיו מתבוננים ושוהים שעה אחת לדעת 

מה זה ועל מה זה הם הולכים להעלות שלהבת המנורה, ולפני מי מה זה ועל מה זה הם הולכים להעלות שלהבת המנורה, ולפני מי 
הם באים לעבוד עבודת עבד, עד שכאשר היו מדליקים המנורה, הם באים לעבוד עבודת עבד, עד שכאשר היו מדליקים המנורה, 
היו לבם בוער באש להבת שלהבת קודש באהבה ותשוקה גדולה היו לבם בוער באש להבת שלהבת קודש באהבה ותשוקה גדולה 
כל כך להשי"ת, שיש בכוחה לשרוף ולבער כל מדה רעה ותשוקת כל כך להשי"ת, שיש בכוחה לשרוף ולבער כל מדה רעה ותשוקת 
כמים,  לבם  את  שופכים  היו  דולקים  הנרות  שהיו  בעת  וכן  כמים, הבל,  לבם  את  שופכים  היו  דולקים  הנרות  שהיו  בעת  וכן  הבל, 
זועקים  והיו  וביראה,  באהבה  לחוננם  העולמים,  כל  צור  זועקים לפני  והיו  וביראה,  באהבה  לחוננם  העולמים,  כל  צור  לפני 
מקירות לבבם הטהור אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה, מפני מקירות לבבם הטהור אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה, מפני 
להאיר  פתוחים  שמים  ושערי  מאוד,  נפלא  רצון  עת  אז  להאיר שהוא  פתוחים  שמים  ושערי  מאוד,  נפלא  רצון  עת  אז  שהוא 
וכמו  בו,  יבואו  צדיקים  השער  בזה  ולהכניסם  ישראל,  בני  וכמו לבבות  בו,  יבואו  צדיקים  השער  בזה  ולהכניסם  ישראל,  בני  לבבות 

שביארנו לעיל.שביארנו לעיל.
 הרי שמעלת אור נרות חנוכה נפלא מאוד, שהאור יורד ומאיר את  הרי שמעלת אור נרות חנוכה נפלא מאוד, שהאור יורד ומאיר את 
כל המקומות החשוכים, וכל המדות רעות נהפכים לטובה, ומי פתי כל המקומות החשוכים, וכל המדות רעות נהפכים לטובה, ומי פתי 
יעמוד בשערי ישועה, עת אשר אביו שבשמים פושט ידו, ומרכין יעמוד בשערי ישועה, עת אשר אביו שבשמים פושט ידו, ומרכין 
עצמו לרוממו מבור שאון ומטיט היוון, אשר אנו שקועים בו בהבל עצמו לרוממו מבור שאון ומטיט היוון, אשר אנו שקועים בו בהבל 
הבלים כל ימינו, ואיך יאמר בטפשות פה אין אני חפץ בו, וטוב לי הבלים כל ימינו, ואיך יאמר בטפשות פה אין אני חפץ בו, וטוב לי 

כי עונתי ודלותי.כי עונתי ודלותי.
כוחו  בכל  להתרומם  חלציו,  כגבר  אחד  כל  יאזור  כן  על  כוחו אשר  בכל  להתרומם  חלציו,  כגבר  אחד  כל  יאזור  כן  על  אשר 
הנרות,  הדלקת  קודם  אחת  שעה  וישהה  הזמן,  הבלי  הנרות, ממרוצת  הדלקת  קודם  אחת  שעה  וישהה  הזמן,  הבלי  ממרוצת 
נפלאה,  בתשוקה  הנרות  להדליק  ויבוא  קונו,  באהבת  נפלאה, ויתבודד  בתשוקה  הנרות  להדליק  ויבוא  קונו,  באהבת  ויתבודד 
להפך חשוכא לנהורא, ולהאיר על הארץ, לדעת כי אין עוד מלבדו. להפך חשוכא לנהורא, ולהאיר על הארץ, לדעת כי אין עוד מלבדו. 
וישפוך נפשו, לפני מי שאמר והיה העולם שיזכה לקיים תכליתו וישפוך נפשו, לפני מי שאמר והיה העולם שיזכה לקיים תכליתו 
בעולם הזה, והוא גם עת מסוגל להתפלל על הבנים, כמו שאמרו בעולם הזה, והוא גם עת מסוגל להתפלל על הבנים, כמו שאמרו 
חז"ל (בשבת כג:) הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים, ולא חז"ל (בשבת כג:) הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים, ולא 
ימהר לילך לדרכו, אלא ישהה מעט על יד הנרות לפחות חצי שעה, ימהר לילך לדרכו, אלא ישהה מעט על יד הנרות לפחות חצי שעה, 
שהוא עיקר זמן החיוב, וקיום המצוה מן הדין, ויקח לעצמו סדר שהוא עיקר זמן החיוב, וקיום המצוה מן הדין, ויקח לעצמו סדר 
עם  צוותא  וייקח  בסידורים,  כהיום  שמסודר  והתפילות  עם הזמירות  צוותא  וייקח  בסידורים,  כהיום  שמסודר  והתפילות  הזמירות 
בני משפחתו, וביחד ירננו אל קל חי, להודות ולהלל על כל הניסים בני משפחתו, וביחד ירננו אל קל חי, להודות ולהלל על כל הניסים 
שיטע  ויתפללו  אבותינו,  ועם  עמנו  שעשה  והטובות  שיטע והנפלאות  ויתפללו  אבותינו,  ועם  עמנו  שעשה  והטובות  והנפלאות 
ה' בלבבנו אמת האמונה, כמו שאמחז"ל (מכות כ"ד) בא חבקוק ה' בלבבנו אמת האמונה, כמו שאמחז"ל (מכות כ"ד) בא חבקוק 

והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה.והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

כיבו„ ‡ב ו‡ם
שירד  עד  ממנו  משפירש  שנה,  ושתים  "עשרים  שירד   עד  ממנו  משפירש  שנה,  ושתים  "עשרים  רש"י:רש"י:  פירש פירש 
יעקב למצרים, כנגד עשרים ושתים שנה שלא קיים יעקב כבוד יעקב למצרים, כנגד עשרים ושתים שנה שלא קיים יעקב כבוד 
אב ואם". וכן הוא אב ואם". וכן הוא במדרש בראשית רבתיבמדרש בראשית רבתי (פרשה דידן)(פרשה דידן): "יעקב עבר : "יעקב עבר 
שנה,  כ"ב  ממנו  חוץ  יוסף  שעמד  ונענש  האב,  כבוד  מצות  שנה, על  כ"ב  ממנו  חוץ  יוסף  שעמד  ונענש  האב,  כבוד  מצות  על 

כאותן כ"ב שנה שעמד יעקב חוץ מאביו" ע"כ.כאותן כ"ב שנה שעמד יעקב חוץ מאביו" ע"כ.

ואם',  אב  ואם','כיבוד  אב  'כיבוד  של  זו  רבתי  מצוה  מגעת  היכן  עד  כאן  של למדנו  זו  רבתי  מצוה  מגעת  היכן  עד  כאן  למדנו 
שהגם שלא נגרם לו ליצחק צער גדול כל כך מחמת יעקב, כמו שהגם שלא נגרם לו ליצחק צער גדול כל כך מחמת יעקב, כמו 
של  מדרגתו  לפי  מקום  מכל   – מיוסף.  יעקב  שסבל  צער  של אותו  מדרגתו  לפי  מקום  מכל   – מיוסף.  יעקב  שסבל  צער  אותו 
יעקב אבינו ע"ה דקדקו עמו, ונענש בכ"ב שנים של צער גדול יעקב אבינו ע"ה דקדקו עמו, ונענש בכ"ב שנים של צער גדול 

ואבלות קשה. ואבלות קשה. 
גדול  שכרו  המצוה  בזו  ומהדר  שהנזהר  מרובה,  טובה  גדול ומידה  שכרו  המצוה  בזו  ומהדר  שהנזהר  מרובה,  טובה  ומידה 
(פאה (פאה  הבא  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיה  הבא מאוד,  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיה  מאוד, 

פ"א מ"א)פ"א מ"א).

• ~ • ~ •

לפני שנים רבות נשאלתי מאברך אמריקאי אחד תלמיד לפני שנים רבות נשאלתי מאברך אמריקאי אחד תלמיד ישיבת ישיבת 
מיר המעטירהמיר המעטירה, בהיות שאביו מגיע בקרוב מחו"ל לביקור קצר , בהיות שאביו מגיע בקרוב מחו"ל לביקור קצר 
בטיוליו  עמו  ולהתלוות  לשמשו  יצטרך  וכנראה  הקודש,  בטיוליו בארץ  עמו  ולהתלוות  לשמשו  יצטרך  וכנראה  הקודש,  בארץ 
הוא  מחויב  כמה  עד  לדעת  ומבקש  הארץ,  ברחבי  הוא ובנסיעותיו  מחויב  כמה  עד  לדעת  ומבקש  הארץ,  ברחבי  ובנסיעותיו 

להצטרף עמו בכל הטיולים והסיורים הללו.להצטרף עמו בכל הטיולים והסיורים הללו.

שלחתי אותו עם שאלתו אל ראש הישיבה, מרן שלחתי אותו עם שאלתו אל ראש הישיבה, מרן הגאון רבי חיים הגאון רבי חיים 
שמואלביץ זצוק"לשמואלביץ זצוק"ל, שיפסוק הלכה בשאלתו, וגם בשביל בקשת , שיפסוק הלכה בשאלתו, וגם בשביל בקשת 

הרשות לימי העדרו מן הישיבה בשביל מצות כיבוד אב.הרשות לימי העדרו מן הישיבה בשביל מצות כיבוד אב.
תשובתו של הגאון זצ"ל הפתיעה את האברך:תשובתו של הגאון זצ"ל הפתיעה את האברך:

שהיית  כשם  הישיבה,  ראש  פסק  אביך,  את  לכבד  אתה  שהיית צריך  כשם  הישיבה,  ראש  פסק  אביך,  את  לכבד  אתה  צריך 
הגולה',  בני  כל  של  'רבן  מפורסם,  וצדיק  הדור  גדול  את  הגולה', מכבד  בני  כל  של  'רבן  מפורסם,  וצדיק  הדור  גדול  את  מכבד 
'תלמיד חכם',  'תלמיד חכם', אם היה מגיע אליך לביקור! – אף אם אין אביך  אם היה מגיע אליך לביקור! – אף אם אין אביך 
את  שמכבדים  כמו  הוא  'אב',  מדין  לכבדו  צריך  שאתה  את הכבוד  שמכבדים  כמו  הוא  'אב',  מדין  לכבדו  צריך  שאתה  הכבוד 

רבן של כל בני הגולה! והדברים מבהילים על הרעיון.רבן של כל בני הגולה! והדברים מבהילים על הרעיון.

• ~ • ~ •

שמונה,  מגיל  ומאם  מאב  יתום  היה  שמונה,   מגיל  ומאם  מאב  יתום  היה  הכ"מ  זצוק"ל  מורי  הכ"מאבי  זצוק"ל  מורי  אבי 
וכאשר נולדה בתו הראשונה למזל טוב היה חפץ מאוד לקרוא וכאשר נולדה בתו הראשונה למזל טוב היה חפץ מאוד לקרוא 
את שמה על שם אמו עליה השלום, שעדיין לא ניתן עד אז שום את שמה על שם אמו עליה השלום, שעדיין לא ניתן עד אז שום 
שם אחריה. – אולם חמותו שם אחריה. – אולם חמותו זקנתי הרבנית ע"הזקנתי הרבנית ע"ה רצתה לקרוא לה  רצתה לקרוא לה 

על שם אימה שלה. על שם אימה שלה. 

דייטש  שמואל  רבי  דייטש מהרה"צ  שמואל  רבי  מהרה"צ  עצה  לשאול  ז"ל  מארי  אבא  עצה הלך  לשאול  ז"ל  מארי  אבא  הלך 
זצ"לזצ"ל, שהיה מרבה להיוועץ עמו, ושאלו כדת מה לעשות., שהיה מרבה להיוועץ עמו, ושאלו כדת מה לעשות.

בבית  'קעסט'  עתה  אוכל  שהוא  שבהיות  היתה,  הרב  בבית תשובת  'קעסט'  עתה  אוכל  שהוא  שבהיות  היתה,  הרב  תשובת 
חמיו, הרי מן הראוי לכבד את חמותו. – שאף בכבודה הוא חייב חמיו, הרי מן הראוי לכבד את חמותו. – שאף בכבודה הוא חייב 
בהלכות כיבוד אב ואם, כמבואר בהלכות כיבוד אב ואם, כמבואר בשולחן ערוך יורה דעהבשולחן ערוך יורה דעה (סימן ר"מ (סימן ר"מ 
סכ"ד, ופתחי תשובה שם ס"ק כ)סכ"ד, ופתחי תשובה שם ס"ק כ) – ולתת לה דין קדימה בקריאת השם,  – ולתת לה דין קדימה בקריאת השם, 

מחמת 'הכרת טובה' שמחויב הוא כלפיהם, שהכרת הטוב דוחה מחמת 'הכרת טובה' שמחויב הוא כלפיהם, שהכרת הטוב דוחה 
כל שאר צדדים. ובפרט שאנו נוהגים על פי רוב לתת את שם כל שאר צדדים. ובפרט שאנו נוהגים על פי רוב לתת את שם 
שמה  את  נתן  ואכן  כנודע,  היילוד  אם  צד  אחר  הראשון  שמה הילד  את  נתן  ואכן  כנודע,  היילוד  אם  צד  אחר  הראשון  הילד 

כרצונה של חמותו. כרצונה של חמותו. 
לאחר שנים בהגיע אחותי לגיל השידוכים, נמצא עבורה חתן מן לאחר שנים בהגיע אחותי לגיל השידוכים, נמצא עבורה חתן מן 
של  אמו  שם  הצדדים. –  מכל  עבורה  שהתאים  ביותר,  של הטובים  אמו  שם  מכל הצדדים. –  עבורה  ביותר, שהתאים  הטובים 
החתן היה כשמה של אם אבי ע"ה, ואילו היה נותן לבתו אותו החתן היה כשמה של אם אבי ע"ה, ואילו היה נותן לבתו אותו 
הפועל,  אל  יוצא  השידוך  היה  לא  בלידתה,  שרצה  כפי  הפועל, השם  אל  יוצא  השידוך  היה  לא  בלידתה,  שרצה  כפי  השם 
מחמת איסור 'כלה וחמותה' שאסר מחמת איסור 'כלה וחמותה' שאסר בצוואת רבי יהודה החסיד בצוואת רבי יהודה החסיד 
העליונה עליונה  ההשגחה'  'טיב  ה  ההשגחה'  'טיב  למפרע  התברר  אז  או  למפרע.  התברר  אז  או  כ"ג).  כ"ג)(ס"ק  (ס"ק  ז"ל ז"ל 
מלעילא  מושגחים  שאנו  כשם  הבת,  שם  קריאת  בעת  מלעילא שהיתה  מושגחים  שאנו  כשם  הבת,  שם  קריאת  בעת  שהיתה 

בכל פרט וענין.בכל פרט וענין.

• ~ • ~ •

משמעת  ואין  זה,  בענין  זלזול  מעט  יש  בדורנו  לב  לדאבון 
שלפנינו,  בדורות  שהיתה  כפי  הוריהם  אל  והבנות  הבנים 
הוריהם  את  ומנצלים  ויותר,  יותר  להתפנק  מתרגלים  הצעירים 
שמעתי  כך  על   – בכבודם.  כראוי  מקפידים  ואין  צרכיהם,  לפי 
מאמי מורתי ע"ה, מאמי מורתי ע"ה, בראותה פעם את הילדים הצעירים של דורנו 
דורשים מהוריהם בנחרצות את מבוקשם, שבהתנהגות כזו הרי 
התהפכו היוצרות, ומתקיים בנו "כבד את בנך ואת בתך"... רח"ל.

התבטא  יואל,  דברי  יואלבעל  דברי  בעל  זצוק"ל  מסטמאר  אדמו"ר  מרן  זצוק"לכ"ק  מסטמאר  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
פעם בחריפותו, מילא מה שחושבים הצעירים את עצמם תמיד 
'חכמים' יותר מהוריהם ניתן עוד לסבול, אבל מה שחושבים את 

עצמם יותר 'מבוגרים' מהוריהם זה אי אפשר לסבול...עצמם יותר 'מבוגרים' מהוריהם זה אי אפשר לסבול...

• ~ • ~ •
פישר  יעקב  ישראל  רבי  הגה"צ  מורנו  לי  אמר  אחת  מורנו בהזדמנות  לי  אמר  אחת  בהזדמנות 
זצוק"ל ראב"ד דפעיה"קזצוק"ל ראב"ד דפעיה"ק, שהרבה ייסורים ועגמות נפש שהאדם 
סובל בימי חייו, הינם מחמת הצער שציער את אביו ואת אמו, 
היכן  עד  יודעים  הבריות  היו  ואילו  להם.  כראוי  כיבדם  ושלא 
מגעת אותה מצוה, ואף כלפי פירותיהם שבעולם הזה מגעת אותה מצוה, ואף כלפי פירותיהם שבעולם הזה (פאה פ"א 
מ"א)מ"א), היו מהדרים בה עד מאוד, וחוסכים מהם ומבני ביתם הרבה 

צער ויגון. צער ויגון. 
ואת  אביך  את  "כבד  יב):  כ,  יב)(שמות  כ,  (שמות  יתרו  פרשת  יתרו   פרשת  ברש"יברש"י  כדאיתא כדאיתא 
אמך, למען יאריכון ימיך. – אם תכבד יאריכון, ואם לאו יקצרון, 
שדברי תורה נוטריקון הם נדרשין, מכלל הן לאו ומכלל לאו הן" 

ע"כ.ע"כ.

• ~ • ~ •

שלפנינו,  בדור  הקודש  עיר  בירושלים  המנהיגים  מגדולי  אחד 
צדקותו  ברוב  והתפרסם  שנודע  זצ"ל,  בלוי  משה  זצ"למוהר"ר  בלוי  משה  מוהר"ר  היה היה 

ופעלו עבור תושבי קרתא דשופריא.ופעלו עבור תושבי קרתא דשופריא.
בידו  נושא  כשהוא  העיר,  ברחוב  בתו  עם  מתהלך  נראה  פעם 
האלמנה.  אמו  עבור  בביתו  שהכינו  תבשיל,  עם  גדולה  'קדרה' 
ובהתהלכו כך לבית אמו עם הסיר בידו, העיר לו אחד מחבריו 
של  ברחובה  כך  להתהלך  כמותו  נכבד  לאיש  'מכובד'  זה  שאין 
בכיסוי,  הקדרה  את  לכסות  אולי  הראוי  ומן  ביד...  סיר  עם  עיר 

ולתת לבתו שהיא תישא אותו בידה...ולתת לבתו שהיא תישא אותו בידה...
נועד  מי  בשביל  וכי  כאן,  יש  ביזיון  מה  הבין  לא  משה  רבי  אך 
אמי  עבור  שהוא  יודעים  הכל  הלא  האיש,  על  צעק  זה?!  סיר 
אם,  כיבוד  מצות  בשביל  בגופי  אטרח  לא  זה  ומדוע  האלמנה! 
גוונא  כהאי  בכל  מא.)  מא.)(קידושין  (קידושין  ז"ל  חכמינו  בנו  העידו  כבר  ז"ל הלא  חכמינו  בנו  העידו  כבר  הלא 

שמצוה בו יותר מבשלוחו! אדרבה זהו כבודי ולא ביזיוני...שמצוה בו יותר מבשלוחו! אדרבה זהו כבודי ולא ביזיוני...

• ~ • ~ •

שנים  כמאה  לפני  גילה  התכלת,  בעל  זצוק"ל  מראדזין  התכלתהרה"ק  בעל  זצוק"ל  מראדזין  הרה"ק 
את החילזון הנצרך בשביל צבע התכלת שבציצית. כאשר ידוע 
נפשו  ומסר  התכלת,  בבירור  בשנים  רבות  וחוקר  דורש  שהיה 
הנקרא  שלם  חיבור  כך  על  וחיבר  הים.  במדינות  אף  זה  בדבר 
'ספר התכלת','ספר התכלת', בו בירר דעתו שזהו אותו חילזון הנצרך, וזהו צבע 

התכלת המדובר בחז"ל.התכלת המדובר בחז"ל.
אמנם רבים מחכמי ישראל באותו הדור לא קיבלו דעתו, וסברו 
שעדיין נעלם מאיתנו התכלת הנרצה בתורה. והיה הרב הקדוש 
מסובב בין הצדיקים והרבנים ראשי אלפי ישראל, כדי להוכיח מסובב בין הצדיקים והרבנים ראשי אלפי ישראל, כדי להוכיח 

צדקת אותה תכלת. צדקת אותה תכלת. 
והנה בהגיעו אצל והנה בהגיעו אצל הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זצוק"להרה"ק מהרי"ד מבעלזא זצוק"ל, החל כדרכו , החל כדרכו 
העוסקות  בסוגיות  תורה,  של  ולרחבה  לארכה  עמו  העוסקות להתפלפל  בסוגיות  תורה,  של  ולרחבה  לארכה  עמו  להתפלפל 
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'מתנת חינם''מתנת חינם'
המונית נעצרה בפתח הבניין כאשר הנהג באדיבותו המונית נעצרה בפתח הבניין כאשר הנהג באדיבותו 

סייע בידי להוציא מתא המטען מזוודה כבדה. סייע בידי להוציא מתא המטען מזוודה כבדה. 
ישלח  כי  מבוראי  ביקשתי  הבניין  בפתח  ישלח בעומדי  כי  מבוראי  ביקשתי  הבניין  בפתח  בעומדי 
בקומה  לביתי  המשא  את  להעלות  לי  שיעזור  בקומה בחור  לביתי  המשא  את  להעלות  לי  שיעזור  בחור 

השנייה.השנייה.
לבורא  אמרתי  איש,  אין  כי  וראיתי  וכה  כה  לבורא פניתי  אמרתי  איש,  אין  כי  וראיתי  וכה  כה  פניתי 
אינך  אבל  עזרה  מבקש  אני  "אמנם  בהכנעה:  אינך עולם  אבל  עזרה  מבקש  אני  "אמנם  בהכנעה:  עולם 
חייב לי דבר ואם טוב בעיניך הדבר אזי שאקבל את חייב לי דבר ואם טוב בעיניך הדבר אזי שאקבל את 

רצונך  באהבה."רצונך  באהבה."
בלית ברירה התחלתי לסחוב את המזוודה לבדי.בלית ברירה התחלתי לסחוב את המזוודה לבדי.

הבניין  לתוך  בחור  הציץ  הראשונה  למדרגה  הבניין בהגיעי  לתוך  בחור  הציץ  הראשונה  למדרגה  בהגיעי 
המזוודה  את  נטל   - לעברי  רץ  ודברים  אומר  המזוודה וללא  את  נטל   - לעברי  רץ  ודברים  אומר  וללא 

מידי וחיש קל העלהו לביתי.מידי וחיש קל העלהו לביתי.
בליבו  שם  ומי  לבניין?!  להציץ  הבחור  בלב  שם  בליבו מי  שם  ומי  לבניין?!  להציץ  הבחור  בלב  שם  מי 

להעלות את המשא ללא שביקשתי?!להעלות את המשא ללא שביקשתי?!
הנקודה היא שצריך לדעת כיצד לבקש מבורא עולם, הנקודה היא שצריך לדעת כיצד לבקש מבורא עולם, 
באמת  ויודעים  באמת  חינם  מתנת  מבקשים  באמת באם  ויודעים  באמת  חינם  מתנת  מבקשים  באם 

שה' לא חייב לנו דבר, אזי שישועת ה' כהרף עין!!!שה' לא חייב לנו דבר, אזי שישועת ה' כהרף עין!!!
בעל המעשה: מורנו הרב שליט''א בעל המעשה: מורנו הרב שליט''א 

'כפיות טובה''כפיות טובה'
"המפתחות בפנים, סע לשלום!" ברכני חברי כאשר "המפתחות בפנים, סע לשלום!" ברכני חברי כאשר 
לדרכי.  ונסעתי  דחופה  לשליחות  רכבו  את  לי  לדרכי. נתן  ונסעתי  דחופה  לשליחות  רכבו  את  לי  נתן 
אלא שכעבור מספר קילומטרים העפתי מבט על מד אלא שכעבור מספר קילומטרים העפתי מבט על מד 

הדלק וגיליתי כי המיכל ריק לחלוטין.הדלק וגיליתי כי המיכל ריק לחלוטין.
כיוון שלא מתאים לו לשלוח אותי כך לדרכי ואפילו כיוון שלא מתאים לו לשלוח אותי כך לדרכי ואפילו 
מקולקל  המד  כי  סברתי  אזל  שהדלק  לעדכן  מקולקל לא  המד  כי  סברתי  אזל  שהדלק  לעדכן  לא 
וליתר ביטחון הסתכלתי על הצג הדיגיטלי המציג את וליתר ביטחון הסתכלתי על הצג הדיגיטלי המציג את 
הדלק  בכמות  לנסיעה  שנותרו  הקילומטרים  הדלק מספר  בכמות  לנסיעה  שנותרו  הקילומטרים  מספר 

הנוכחי וגם הצג אישר כי נותרו  הנוכחי וגם הצג אישר כי נותרו  0 ק"מ לנסיעה. ק"מ לנסיעה.
הקרובה  מהתחנה  ק''מ  שלוש  מרחק  הייתי  הקרובה עתה  מהתחנה  ק''מ  שלוש  מרחק  הייתי  עתה 
אחד,  ק''מ  לא  אף  לנסוע  מסוגל  אינו  הרכב  אחד, כאשר  ק''מ  לא  אף  לנסוע  מסוגל  אינו  הרכב  כאשר 
הדלק  מדוושת  הרגל  את  הרפיתי  ברירה  הדלק בלית  מדוושת  הרגל  את  הרפיתי  ברירה  בלית 
תפילה  בתוספת  ביותר  החסכוני  באופן  תפילה ונסעתי  בתוספת  ביותר  החסכוני  באופן  ונסעתי 
רצופה כי אזכה להגיע לתחנה טרם ייעצר הרכב בעל רצופה כי אזכה להגיע לתחנה טרם ייעצר הרכב בעל 
באופק,  התחנה  את  ראיתי  כבר  פלא  באורח  באופק, כורחי.  התחנה  את  ראיתי  כבר  פלא  באורח  כורחי. 
עד  לתחנה  שהתקרבתי  ככל  הואטו  התפילות  עד קצב  לתחנה  שהתקרבתי  ככל  הואטו  התפילות  קצב 
מחשבה  התגנבה  כבר  מהתחנה  ספורים  מחשבה שמטרים  התגנבה  כבר  מהתחנה  ספורים  שמטרים 
ברזרבות  רב  דלק  עוד  ברכב  יש  "כנראה  ברזרבות בליבי:  רב  דלק  עוד  ברכב  יש  "כנראה  בליבי: 
יתקעו  שלא  כזה  באופן  הרכב  את  תכנתו  יתקעו ובחברה  שלא  כזה  באופן  הרכב  את  תכנתו  ובחברה 

אנשים בדרכים." אנשים בדרכים." 
באותו רגע החל המנוע לגמגם והרכב נעצר.באותו רגע החל המנוע לגמגם והרכב נעצר.

עימי  שעשה  עולם  מבורא  סליחה  ביקשתי  עימי תיכף  שעשה  עולם  מבורא  סליחה  ביקשתי  תיכף 
חסד ואני  כפרתי בטובתו...   חסד ואני  כפרתי בטובתו...   

יהודי שהיה בקרבת מקום נחלץ לעזרתי ויחד דחפנו יהודי שהיה בקרבת מקום נחלץ לעזרתי ויחד דחפנו 
את הרכב עד לעמדת התדלוק.את הרכב עד לעמדת התדלוק.

לבורא  להודות   כדי  זו  חשובה  במה  לנצל  לבורא ברצוני  להודות   כדי  זו  חשובה  במה  לנצל  ברצוני 
עולם על החסד שעשה ועושה עמדי ואילולא נתקע עולם על החסד שעשה ועושה עמדי ואילולא נתקע 
ממשיך  הייתי  התחנה  לפני  ספורים  מטרים  ממשיך הרכב  הייתי  התחנה  לפני  ספורים  מטרים  הרכב 

להסתובב במחשבה כאילו היה זה טבע ולא נס!!!להסתובב במחשבה כאילו היה זה טבע ולא נס!!!
בעל המעשה: י. ס. בעל המעשה: י. ס. 

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ויקרע יעקב שמלותיו, וישם שק במתניו, 
ויתאבל על בנו ימים רבים" (לז, לד)



במצות התכלת. – אך הרב מבעלז לא אבה להיכנס בעומקה במצות התכלת. – אך הרב מבעלז לא אבה להיכנס בעומקה 
של סוגיא, כשאר גדולי הדור שהיו לנים עמו בעומקה של של סוגיא, כשאר גדולי הדור שהיו לנים עמו בעומקה של 
הלכה, הגם שהיה גאון עצום מגאוני הדור כידוע. ואמר לו הלכה, הגם שהיה גאון עצום מגאוני הדור כידוע. ואמר לו 
הקדוש  מאבי  קיבלתי  ציצית  מצות  הנה  גדולה,  הקדוש בפשטות  מאבי  קיבלתי  ציצית  מצות  הנה  גדולה,  בפשטות 
תורה  של  קיומה  שכל  כשם  מבעלזא],  זצוק"ל  תורה [המהר"י  של  קיומה  שכל  כשם  מבעלזא],  זצוק"ל  [המהר"י 
בידינו כיום הכל על פי המסורה והקבלה שקיבלנו מאבותינו בידינו כיום הכל על פי המסורה והקבלה שקיבלנו מאבותינו 
ורבותינו הקדושים נ"ע, ואבי הקדוש הלבישני בזו הציצית ורבותינו הקדושים נ"ע, ואבי הקדוש הלבישני בזו הציצית 
שנינו: שנינו:  (מג:)  (מג:)   מנחות  בגמרא  עמי  למד  וכאשר  התכלת.  מנחותבלא  בגמרא  עמי  למד  וכאשר  התכלת.  בלא 
"מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין, מפני שהתכלת דומה "מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין, מפני שהתכלת דומה 
צריך  כן  אם  הכבוד".  לכסא  ורקיע  לרקיע,  דומה  וים  צריך לים,  כן  אם  הכבוד".  לכסא  ורקיע  לרקיע,  דומה  וים  לים, 
צבע התכלת להיות דומה לים, ואין אני זז מתורתו של אבא צבע התכלת להיות דומה לים, ואין אני זז מתורתו של אבא 
כמלוא נימה, והלוואי שאזכה לעשות התורה ולקיימה כמו כמלוא נימה, והלוואי שאזכה לעשות התורה ולקיימה כמו 
אבה  ולא  תכלת  אותה  דחה  ובכך   – מלמדני.  אבי  אבה שהיה  ולא  תכלת  אותה  דחה  ובכך   – מלמדני.  אבי  שהיה 

להכניסה בקהילתו.להכניסה בקהילתו.

• ~ • ~ •

סיפר לי סיפר לי כבוד אבי מורי זצוק"ל הכ"מ.כבוד אבי מורי זצוק"ל הכ"מ.

אביו של רבינו אביו של רבינו המהר"ם מרוטנבורג ז"להמהר"ם מרוטנבורג ז"ל היה מכבדו מאוד,  היה מכבדו מאוד, 
ובהיות שהיה בנו המהר"ם ראש ישיבה מפורסם ורבן של ובהיות שהיה בנו המהר"ם ראש ישיבה מפורסם ורבן של 
מאוד  הצטער  המהר"ם  אך  לכבודו.  קם  אביו  היה  מאוד ישראל,  הצטער  המהר"ם  אך  לכבודו.  קם  אביו  היה  ישראל, 
יכול  ולא היה  בשבילו,  לקום  אביו  את  על שמטריח  על שמטריח את אביו לקום בשבילו, ולא היה יכול בדבר,  בדבר, 
לסבול אותו כבוד שאביו מנחילו, והיה נמנע מטעם זה לילך לסבול אותו כבוד שאביו מנחילו, והיה נמנע מטעם זה לילך 

אצל אביו.אצל אביו.

• ~ • ~ •
זצוק"ל  קרוזר  זונדל  רבי  הרב  מורנו  הצדיק  הגאון  מחותני מחותני 
בעל אור החמהבעל אור החמה, הגיע פעם לתחנת מוניות שירות 'ירושלים , הגיע פעם לתחנת מוניות שירות 'ירושלים 
בני ברק', שבמעלה רחוב שטראוס בני ברק', שבמעלה רחוב שטראוס (פינת חיי אדם)(פינת חיי אדם) בירושלים.  בירושלים. 
הרכב  שיתמלא  במונית  בישיבתו  ממתין  בעודו  הרכב והנה  שיתמלא  במונית  בישיבתו  ממתין  בעודו  והנה 
החלון  מן  פתאום  ראה  ברקה,  בני  בנסיעתם  לצאת  החלון ויוכלו  מן  פתאום  ראה  ברקה,  בני  בנסיעתם  לצאת  ויוכלו 
את אביו את אביו מוהר"ר צבי הירש זצ"למוהר"ר צבי הירש זצ"ל כשהוא חוצה בדרכו את  כשהוא חוצה בדרכו את 

לרחוב  רחוב שטראוס, בהילוכו לרחוב רחוב שטראוס, בהילוכו 
'בליליוס' בחזרתו מבית הכנסת 'בליליוס' בחזרתו מבית הכנסת 
תיכף   – לביתו.  משה'  תיכף 'זכרון   – לביתו.  משה'  'זכרון 
כשראהו קפץ רבי זונדל החוצה כשראהו קפץ רבי זונדל החוצה 
על  בחוץ  ונעמד  המונית,  על מן  בחוץ  ונעמד  המונית,  מן 
הכבוד,  ויראת  בהכנעה  הכבוד, מקומו  ויראת  בהכנעה  מקומו 
אף שאביו לא ראהו כלל, והביט אף שאביו לא ראהו כלל, והביט 
כך על אביו בכל עת חצייתו את כך על אביו בכל עת חצייתו את 
שהמשיך  עד  שטראוס,  שהמשיך רחוב  עד  שטראוס,  רחוב 

פנימה לדרכו.פנימה לדרכו.
לאחר שכבר לא היה אביו לנגד לאחר שכבר לא היה אביו לנגד 
במונית,  למקומו  חזר  במונית, עיניו,  למקומו  חזר  עיניו, 
בנוסעים  התמלאה  בנוסעים שלבינתיים  התמלאה  שלבינתיים 

ויצאה לדרכה.ויצאה לדרכה.
[א.ה.א.ה. האחרונים דנו בהאי דינא,  האחרונים דנו בהאי דינא, 

אם יש חיוב לקום מפני אביו או רבו בעת שאינו רואהו כלל. אם יש חיוב לקום מפני אביו או רבו בעת שאינו רואהו כלל. 
עיין עיין שער אפריםשער אפרים (סי' ס"ח)(סי' ס"ח) ובהגהת בנו הרב,  ובהגהת בנו הרב, גינת ורדיםגינת ורדים (יו"ד (יו"ד 
כלל ד' ס"ב)כלל ד' ס"ב), , ברכי יוסף להחיד"אברכי יוסף להחיד"א (יו"ד סי' רמ"ד סק"ב) (יו"ד סי' רמ"ד סק"ב) ושיורי ברכהושיורי ברכה 

שם, שם, פרח שושןפרח שושן (יו"ד כלל ד' סי' א')(יו"ד כלל ד' סי' א'), , ערוך השולחןערוך השולחן (יו"ד סי' רמ"ד ס"ז)(יו"ד סי' רמ"ד ס"ז), , 
בן איש חיבן איש חי פר' תצא  פר' תצא (אות טו) (אות טו) ועוד. – וכנראה נהג הרב סלסול ועוד. – וכנראה נהג הרב סלסול 
ראוי  חסידות  שלמידת  הפוסקים  שם  כמ"ש  בזה,  ראוי בעצמו  חסידות  שלמידת  הפוסקים  שם  כמ"ש  בזה,  בעצמו 

להדר ולקום גם בכהאי גוונא עי"ש].להדר ולקום גם בכהאי גוונא עי"ש].

• ~ • ~ •
זכורני מימי בחרותי, כשהייתי חוזר בליל שבת קודש בשעה זכורני מימי בחרותי, כשהייתי חוזר בליל שבת קודש בשעה 
מאוחרת מן הטיש, כשנכנסתי הביתה חלצתי את הנעליים מאוחרת מן הטיש, כשנכנסתי הביתה חלצתי את הנעליים 
מחוץ לבית, וכך נכנסתי חרש הביתה על בהונות רגלי, כדי מחוץ לבית, וכך נכנסתי חרש הביתה על בהונות רגלי, כדי 

שלא להעיר את ההורים. שלא להעיר את ההורים. 

יש להיזהר בזה הרבה, ובפרט מצוי הדבר בבחורים צעירים יש להיזהר בזה הרבה, ובפרט מצוי הדבר בבחורים צעירים 
ההורים  את  להעיר  שלא  הביתה  מאוחרת  בשעה  ההורים החוזרים  את  להעיר  שלא  הביתה  מאוחרת  בשעה  החוזרים 
עד  כך  לו  לדאוג  אותם  להשאיר  שלא  ובוודאי  עד משנתם.  כך  לו  לדאוג  אותם  להשאיר  שלא  ובוודאי  משנתם. 

מאוחר בלילה, וזה מן החמורה שבחמורות.מאוחר בלילה, וזה מן החמורה שבחמורות.

[מתוך הקדמה לספר 'טיב כיבוד אב ואם', בשלבי עריכה סופיים]
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לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

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

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו

ברכ˙ מזל טוב
לר' לר' יהושע כהן יהושע כהן הי"והי"ו
לרגל אירוסי הבתלרגל אירוסי הבת

לר' לר' יוסף פרקש יוסף פרקש הי"והי"ו
לנישואיולנישואיו

שיעלו הזיווגים יפה ויזכו לבנות שיעלו הזיווגים יפה ויזכו לבנות 
בתים נאמנים בישראלבתים נאמנים בישראל

ל
טיב ‰˘מחו˙


