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בלבבי משכן אבנהבלבבי משכן אבנה
בבית  שחסרו  דברים  חמשה  שהיו  במדרש  בבית מסופר  שחסרו  דברים  חמשה  שהיו  במדרש  מסופר 
שני ממה שהיה בבית ראשון, וכשנבנה בית המקדש שני ממה שהיה בבית ראשון, וכשנבנה בית המקדש 
לראות  זכו  שלא  הצעירים  הכהנים  פרחי  היו  לראות השני,  זכו  שלא  הצעירים  הכהנים  פרחי  היו  השני, 
את הבית הראשון, שרים ורוקדים בשמחה ובצהלה, את הבית הראשון, שרים ורוקדים בשמחה ובצהלה, 
הראשון  הבית  את  ראו  שעדיין  הכהנים  זקני  הראשון ואילו  הבית  את  ראו  שעדיין  הכהנים  זקני  ואילו 
וצווחו  יללו  הם  שחסרו,  דברים  החמשה  את  וצווחו וזכרו  יללו  הם  שחסרו,  דברים  החמשה  את  וזכרו 
יללות נוראות, והיה קול זעקת בכייתם גדול ועצום כל יללות נוראות, והיה קול זעקת בכייתם גדול ועצום כל 
הכהנים  פרחי  של  השיר  קול  את  שמעו  שלא  עד  של פרחי הכהנים כך  קול השיר  את  שלא שמעו  עד  כך 

בשמחתם.בשמחתם.
דברים  כששומעים  בליבותינו  עולים  וצער  כאב  דברים כמה  כששומעים  בליבותינו  עולים  וצער  כאב  כמה 
כמו  מצטערים  אנו  האם  עומדים?  אנו  היכן  כמו אלו,  מצטערים  אנו  האם  עומדים?  אנו  היכן  אלו, 
שצריך על שני הבתים גם יחד? האם כואבים אנו את שצריך על שני הבתים גם יחד? האם כואבים אנו את 
המקדש  בית  את  זוכרים  איננו  אמנם  החסרון?  המקדש כאב  בית  את  זוכרים  איננו  אמנם  החסרון?  כאב 
בתפארתו ואיננו מבינים אפילו בשכלנו הדל את גודל בתפארתו ואיננו מבינים אפילו בשכלנו הדל את גודל 
ההפסד והחסרון, אבל ידוע נדע כי החסרון גדול עד ההפסד והחסרון, אבל ידוע נדע כי החסרון גדול עד 
על  סכין  יהיה  שלא  גזרו  שחז"ל  כך  כל  גדול  על למאוד,  סכין  יהיה  שלא  גזרו  שחז"ל  כך  כל  גדול  למאוד, 
השולחן כשמברכים ברכת המזון, בגלל מעשה שהיה השולחן כשמברכים ברכת המזון, בגלל מעשה שהיה 
וכשהגיע  ברכהמ"ז  ברך  אחד  שיהודי  החורבן  וכשהגיע לאחר  ברכהמ"ז  ברך  אחד  שיהודי  החורבן  לאחר 
ומרוב  הבנויה,  בירושלים  נזכר  ירושלים  ובנה  ומרוב לברכת  הבנויה,  בירושלים  נזכר  ירושלים  ובנה  לברכת 
אנחנו?  נאמר  ומה  עצמו!!  את  והרג  סכין  לקח  אנחנו? צער  נאמר  ומה  עצמו!!  את  והרג  סכין  לקח  צער 
בית  זה  מה  בכלל  זוכרים  איננו  כלום,  מבינים  בית איננו  זה  מה  בכלל  זוכרים  איננו  כלום,  מבינים  איננו 
בזמן  היו  וקדושה  אור  איזה  יודעים  איננו  בזמן המקדש,  היו  וקדושה  אור  איזה  יודעים  איננו  המקדש, 
להוריו  שנולד  לתינוק  אנו  ודומים  קיים,  להוריו שביהמ"ק  שנולד  לתינוק  אנו  ודומים  קיים,  שביהמ"ק 
בבור השבי, שלמרות שהוריו תמיד עצובים, הרי הוא בבור השבי, שלמרות שהוריו תמיד עצובים, הרי הוא 
תמיד שמח ומחייך, מכיוון שמעולם לא ראה את אור תמיד שמח ומחייך, מכיוון שמעולם לא ראה את אור 
השמש, ואיננו יודע בכלל שיש בחוץ עולם יפה, והוא השמש, ואיננו יודע בכלל שיש בחוץ עולם יפה, והוא 

חושב שהמצב שבו נמצא זהו מצב טוב.חושב שהמצב שבו נמצא זהו מצב טוב.
אחד  כל  זה,  ברגע  כבר  להתחיל  יכולים  שאנו  אחד הדבר  כל  זה,  ברגע  כבר  להתחיל  יכולים  שאנו  הדבר 
מאיתנו, הוא להקדיש את ליבנו להשי"ת, כמו שכתב מאיתנו, הוא להקדיש את ליבנו להשי"ת, כמו שכתב 
בספר 'חרדים' 'בתוך לבי משכן אבנה לזיוו', ואם הלב בספר 'חרדים' 'בתוך לבי משכן אבנה לזיוו', ואם הלב 
הוא משכן לשכינה, כמובן שלא יכולים להיות בתוכו הוא משכן לשכינה, כמובן שלא יכולים להיות בתוכו 
כמי  ממש  זה  שהרי  רעים,  והרהורים  זרות  כמי מחשבות  ממש  זה  שהרי  רעים,  והרהורים  זרות  מחשבות 
מכל  כלולה  הגאולה  ובאמת  בהיכל!  צלם  מכל שמכניס  כלולה  הגאולה  ובאמת  בהיכל!  צלם  שמכניס 
כבר  שהם  שאמרו  צדיקים  היו  וכבר  ישראל,  כבר נשמות  שהם  שאמרו  צדיקים  היו  וכבר  ישראל,  נשמות 
בנו את ביהמ"ק שלהם, ובוודאי שכל אחד יכול לבנות בנו את ביהמ"ק שלהם, ובוודאי שכל אחד יכול לבנות 
במשכן  היא  וההתחלה  המקדש,  בבית  חלקו  במשכן את  היא  וההתחלה  המקדש,  בבית  חלקו  את 

הפרטי - בתוך הלב.הפרטי - בתוך הלב.
(עפ"י טיב הנחמה)(עפ"י טיב הנחמה)
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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

ה' אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם ה' אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם 
אלהיך  ה'  נשאך  אשר  ראית  אשר  ובמדבר  לעיניכם:  אלהיך במצרים  ה'  נשאך  אשר  ראית  אשר  ובמדבר  לעיניכם:  במצרים 
כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד 

המקום הזה:המקום הזה: (א, ל - לא) (א, ל - לא)
ופירש רש"י: מוסב על מקרא שלמעלה הימנו: 'ככל אשר עשה ופירש רש"י: מוסב על מקרא שלמעלה הימנו: 'ככל אשר עשה 
אתכם במצרים', ועשה אף – 'במדבר אשר ראית אשר נשאך וגו'':אתכם במצרים', ועשה אף – 'במדבר אשר ראית אשר נשאך וגו'':
לדברי  לב  נתנו  אשר  על  ישראל  את  משה  הוכיח  אלו  לדברי בדברים  לב  נתנו  אשר  על  ישראל  את  משה  הוכיח  אלו  בדברים 
המרגלים שהביאו מורך בלבבם, ואמר להם משה שהיה עליהם המרגלים שהביאו מורך בלבבם, ואמר להם משה שהיה עליהם 
ועושה  תמיד  לפניהם  ההולך  השי''ת  מעשי  גדלו  כמה  ועושה להתבונן  תמיד  לפניהם  ההולך  השי''ת  מעשי  גדלו  כמה  להתבונן 
להם צרכם, הן מה שלחם בעדם במצרים, והן מה שסיפק להם להם צרכם, הן מה שלחם בעדם במצרים, והן מה שסיפק להם 
כל צרכיהם במדבר, כי את כל זאת נעשה שלא על פי דרכי הטבע כל צרכיהם במדבר, כי את כל זאת נעשה שלא על פי דרכי הטבע 
להתחזק  עליהם  היה  הללו  החסדים  בכל  הזכירה  ומכח  להתחזק כלל,  עליהם  היה  הללו  החסדים  בכל  הזכירה  ומכח  כלל, 
בבטחון שכשם שבעבר הטיב עמהם הקב''ה, כמו כן ימשיך חסדו בבטחון שכשם שבעבר הטיב עמהם הקב''ה, כמו כן ימשיך חסדו 

עליהם בעתיד, ויזכו לכבוש את הארץ.עליהם בעתיד, ויזכו לכבוש את הארץ.
שהתורה  כיון  אמנם  דורו,  לבני  נאמרו  אכן  משה  של  אלו  שהתורה דבריו  כיון  אמנם  דורו,  לבני  נאמרו  אכן  משה  של  אלו  דבריו 
נצחית היא ודאי כיוון משה בדבריו גם להוכיח את זרעם הבאים נצחית היא ודאי כיוון משה בדבריו גם להוכיח את זרעם הבאים 
אחריהם עד סוף כל הדורות, כי ענין זה שייך בכל הזמנים, כי בכל אחריהם עד סוף כל הדורות, כי ענין זה שייך בכל הזמנים, כי בכל 
השמים,  מן  לסיוע  הוא  שזקוק  הוא  שרואה  מצבים  ישנם  השמים, אדם  מן  לסיוע  הוא  שזקוק  הוא  שרואה  מצבים  ישנם  אדם 
וכל עוד שאינו זוכה בכך הרי הוא בגדר אובד עצות, ולעת כזאת וכל עוד שאינו זוכה בכך הרי הוא בגדר אובד עצות, ולעת כזאת 
הוא  הזמן  זה  אך  בבוראו,  עצומה  בבטחון  להתחזק  עליו  הוא מוטל  הזמן  זה  אך  בבוראו,  עצומה  בבטחון  להתחזק  עליו  מוטל 
בגדר נסיון, כי הן אמת שכל איש אשר בשם ישראל יכונה יודע בגדר נסיון, כי הן אמת שכל איש אשר בשם ישראל יכונה יודע 
שעליו  הזמן  בזה  אך  עולמו,  ומנהיג  בורא  השי''ת  כי  שעליו ומאמין  הזמן  בזה  אך  עולמו,  ומנהיג  בורא  השי''ת  כי  ומאמין 
להטרידו  היצר  מנסה  מלבו,  דאגתו  ולהסיר  בטחונו  את  להטרידו לממש  היצר  מנסה  מלבו,  דאגתו  ולהסיר  בטחונו  את  לממש 
ולבטלו מיישוב הדעת, ונמצא שהבטחון הוא ממנו והלאה, וכיון ולבטלו מיישוב הדעת, ונמצא שהבטחון הוא ממנו והלאה, וכיון 
הבטחון  את  להמשיך  איך  הגונה  עצה  רבינו  משה  לנו  נתן  הבטחון שכן  את  להמשיך  איך  הגונה  עצה  רבינו  משה  לנו  נתן  שכן 
שבמשך  איך  ויראה  עליו,  שעברו  הימים  על  שיתבונן  והוא  שבמשך בזו,  איך  ויראה  עליו,  שעברו  הימים  על  שיתבונן  והוא  בזו, 
כאשר  כי  מחייו,  ופרט  פרט  בכל  דשמיא  לסייעתא  זכה  ימיו  כאשר כל  כי  מחייו,  ופרט  פרט  בכל  דשמיא  לסייעתא  זכה  ימיו  כל 
תמיד  עומד  שהשי''ת  יווכח  ודאי  בכך,  יתבונן  הישראלי  תמיד האיש  עומד  שהשי''ת  יווכח  ודאי  בכך,  יתבונן  הישראלי  האיש 
לימינו, והוא זה שהמציא לו כל צרכיו, ולולא יד ה' שליוה אותו לימינו, והוא זה שהמציא לו כל צרכיו, ולולא יד ה' שליוה אותו 
כן  ואם  וכלל.  כלל  חיל  לעשות  ביכולתו  היה  לא  הצלחותיו  כן בכל  ואם  וכלל.  כלל  חיל  לעשות  ביכולתו  היה  לא  הצלחותיו  בכל 
מה לו לדאוג לעת כזאת מאין יבוא עזרו, ועליו להבין שכמו שעד מה לו לדאוג לעת כזאת מאין יבוא עזרו, ועליו להבין שכמו שעד 
הנה עזרונו רחמיו ולא עזבונו חסדיו, כמו כן אל יטשנו ואל יעזבנו הנה עזרונו רחמיו ולא עזבונו חסדיו, כמו כן אל יטשנו ואל יעזבנו 
ומדרך  אהוביו,  לבניו  להיטיב  הרוצה  הרחמן  אב  הוא  כי  ומדרך לנצח.  אהוביו,  לבניו  להיטיב  הרוצה  הרחמן  אב  הוא  כי  לנצח. 
הטוב להיטיב, ואין הדבר תלוי כלל במעשי האדם, והשי''ת הוא הטוב להיטיב, ואין הדבר תלוי כלל במעשי האדם, והשי''ת הוא 
זה שיהיה בעזרו, והרבה דרכים למקום להמציא לכל איש צרכיו. זה שיהיה בעזרו, והרבה דרכים למקום להמציא לכל איש צרכיו. 
הנאמרים  משה  דברי  את  לפרש  כן  גם  יכולים  הדרך  זה  הנאמרים ועל  משה  דברי  את  לפרש  כן  גם  יכולים  הדרך  זה  ועל 
בפרשת המן (שמות טז, ו – ז) 'ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם בפרשת המן (שמות טז, ו – ז) 'ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם 
מארץ מצרים. ובוקר וראיתם את כבוד ה' וגו'' 'ערב' הכוונה לאלו מארץ מצרים. ובוקר וראיתם את כבוד ה' וגו'' 'ערב' הכוונה לאלו 
עליו  מתגבר  והיצר  המוחין,  בקטנות  האדם  נמצא  בהם  עליו הזמנים  מתגבר  והיצר  המוחין,  בקטנות  האדם  נמצא  בהם  הזמנים 
התבוננות  מתוך  להתחזק  עליו  ואז  בבוראו,  מלבטוח  התבוננות ומבטלו  מתוך  להתחזק  עליו  ואז  בבוראו,  מלבטוח  ומבטלו 
שהמציא  היא  העליונה  שההשגחה  ויראה  עליו,  שעברו  שהמציא בהימים  היא  העליונה  שההשגחה  ויראה  עליו,  שעברו  בהימים 

תמיד את צרכיו, ורק על ידה זכה לברכת ה', ולולא אותה השגחה תמיד את צרכיו, ורק על ידה זכה לברכת ה', ולולא אותה השגחה 
הוציא  ה'  כי  'וידעתם  וזהו  מאומה,  לעשות  מעשיו  בכח  היה  הוציא לא  ה'  כי  'וידעתם  וזהו  מאומה,  לעשות  מעשיו  בכח  היה  לא 
הדבר  היה  לא  שאז  כשם  עתה,  כן  וכאז  מצרים'  מארץ  הדבר אתכם  היה  לא  שאז  כשם  עתה,  כן  וכאז  מצרים'  מארץ  אתכם 
ביכולתינו לעשות מאומה, ולולא יד ה' שהביא לגאולתינו ולפדות ביכולתינו לעשות מאומה, ולולא יד ה' שהביא לגאולתינו ולפדות 
דרכי  פי  על  לנפשינו  גאולה  להמציא  ביכולתינו  היה  לא  דרכי נפשינו  פי  על  לנפשינו  גאולה  להמציא  ביכולתינו  היה  לא  נפשינו 
גם  לצרכינו,  כעת  גם  נזכה  איך  לדאוג  עלינו  אין  כן  כמו  גם הטבע,  לצרכינו,  כעת  גם  נזכה  איך  לדאוג  עלינו  אין  כן  כמו  הטבע, 
לשים  ועלינו  עינינו,  לנגד  עצה  רואים  אנו  אין  טבעי  באופן  לשים אם  ועלינו  עינינו,  לנגד  עצה  רואים  אנו  אין  טבעי  באופן  אם 
צרכינו  כל  את  לנו  וימציא  ינהלינו  הוא  כי  בבוראינו  צרכינו מבטחינו  כל  את  לנו  וימציא  ינהלינו  הוא  כי  בבוראינו  מבטחינו 
צרכיו  לכל  וזוכה  האדם  שזוכה  בעת  'ובוקר'  משלו.  צרכיו בדרכים  לכל  וזוכה  האדם  שזוכה  בעת  'ובוקר'  משלו.  בדרכים 
אין  שאז  היינו  ה''  כבוד  את  'וראיתם  בבחינת  הוא  אז  אין במישרין,  שאז  היינו  ה''  כבוד  את  'וראיתם  בבחינת  הוא  אז  במישרין, 
הוא  אז  אלא  בלבד,  'ידיעה'  בבחינת  שהיא  לבטחון  זקוק  הוא הוא  אז  אלא  בלבד,  'ידיעה'  בבחינת  שהיא  לבטחון  זקוק  הוא 
בבחינת 'ראיה' כי רואים בחוש שהכל הוא על פי ה', כי כשיתבונן בבחינת 'ראיה' כי רואים בחוש שהכל הוא על פי ה', כי כשיתבונן 
הכל  כי  לכלום,  זוכה  היה  לא  השי''ת  יד  שלולא  יראה  הכל האדם  כי  לכלום,  זוכה  היה  לא  השי''ת  יד  שלולא  יראה  האדם 
סיבב השי''ת, הוא זה שהביאו על ידי סיבות שונות לעשות אלו סיבב השי''ת, הוא זה שהביאו על ידי סיבות שונות לעשות אלו 

הפעולות שהביא לידי הצלחותיו. הפעולות שהביא לידי הצלחותיו. 
על כל פנים בעת הסתר שאז מוטל על האדם להתחזק בבטחון, אז על כל פנים בעת הסתר שאז מוטל על האדם להתחזק בבטחון, אז 
הוא הזמן להתבונן בכל שעברו עליו, בכדי לעורר בלבבו האמונה הוא הזמן להתבונן בכל שעברו עליו, בכדי לעורר בלבבו האמונה 
והבטחון, ומכח זה ימציא לעצמו פדות ורווחה מכל צרותיו, כי אין והבטחון, ומכח זה ימציא לעצמו פדות ורווחה מכל צרותיו, כי אין 
להאדם שום מוצא מצרותיו, רק על ידי האמונה בבוראו, לדעת להאדם שום מוצא מצרותיו, רק על ידי האמונה בבוראו, לדעת 
שהבורא הוא שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וזה היה עצת שהבורא הוא שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וזה היה עצת 
משה לישראל, להתבונן ולהכיר כי הקב''ה טוב ומטיב, ומתוך כך משה לישראל, להתבונן ולהכיר כי הקב''ה טוב ומטיב, ומתוך כך 

להבין כי הוא יוסיף להטיב עמהם כבראשונה. להבין כי הוא יוסיף להטיב עמהם כבראשונה. 
דורש  נאה  היותו  מלבד  בעצמו  משה  כי  לומר  יש  אפשר  דורש ובדרך  נאה  היותו  מלבד  בעצמו  משה  כי  לומר  יש  אפשר  ובדרך 
היה גם כן נאה מקיים, כי רואים אנו שמשה קרא את שמות בניו היה גם כן נאה מקיים, כי רואים אנו שמשה קרא את שמות בניו 
(שמות  הכתוב  כמאמר  דחקו,  בעת  זכה  להם  ישועותיו  שם  (שמות על  הכתוב  כמאמר  דחקו,  בעת  זכה  להם  ישועותיו  שם  על 
יח, ג – ד) 'אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה: יח, ג – ד) 'אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה: 
כי  פרעה'  מחרב  ויצלני  בעזרי  אבי  אלהי  כי  אליעזר  האחד  כי ושם  פרעה'  מחרב  ויצלני  בעזרי  אבי  אלהי  כי  אליעזר  האחד  ושם 
באותה שעה שברח משה למדין לא היה לו שם שום מכר, ולולא באותה שעה שברח משה למדין לא היה לו שם שום מכר, ולולא 
ההשגחה העליונה שהמציא לפניו את יתרו לא היה זוכה אפילו ההשגחה העליונה שהמציא לפניו את יתרו לא היה זוכה אפילו 
ביתו  את  להקים  ביכולתו  היה  שלא  שכן  וכל  תחתיו,  גג  ביתו לקורת  את  להקים  ביכולתו  היה  שלא  שכן  וכל  תחתיו,  גג  לקורת 
בנכר, וכמו כן ענין בריחתו מפרעה ודאי לא היה ענין טבעי, כי על בנכר, וכמו כן ענין בריחתו מפרעה ודאי לא היה ענין טבעי, כי על 
פי הטבע לא היה שום יכולת לברוח ממצרים, ורק מחסדי שמים פי הטבע לא היה שום יכולת לברוח ממצרים, ורק מחסדי שמים 

זכה להמלט מצפרניו של פרעה. זכה להמלט מצפרניו של פרעה. 
עלול  בהם  זמנים  שישנם  עולם,  של  דרכו  זהו  כי  שידע  עלול ומשה  בהם  זמנים  שישנם  עולם,  של  דרכו  זהו  כי  שידע  ומשה 
הוא  גם  עשה  העתידות,  מן  וחרדה  קטנות  לידי  לבוא  הוא האדם  גם  עשה  העתידות,  מן  וחרדה  קטנות  לידי  לבוא  האדם 
כדי  הזמנים  אלו  שם  על  בניו  שמות  בקריאת  ציונים  כדי לעצמו  הזמנים  אלו  שם  על  בניו  שמות  בקריאת  ציונים  לעצמו 
שיזכור תמיד בחסדי שמים מן העבר, ותשמש לו כעצה להחדיר שיזכור תמיד בחסדי שמים מן העבר, ותשמש לו כעצה להחדיר 

הבטחון לעת כזאת. הבטחון לעת כזאת. 
השי''ת יהיה בעזרינו שנזכה לשים מבטחו בו, ונזכה להיות מבין השי''ת יהיה בעזרינו שנזכה לשים מבטחו בו, ונזכה להיות מבין 
יעקב  שא-ל  אשרי  ה)  קמו,  (תהלים  הכתוב  אמר  שעליהם  יעקב אלו  שא-ל  אשרי  ה)  קמו,  (תהלים  הכתוב  אמר  שעליהם  אלו 

בעזרו שברו על ה' אלוקיו.בעזרו שברו על ה' אלוקיו.

בנתיבות הבטחוןבנתיבות הבטחון
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כל  יטייל  לא  בשבת,  ת"ב  דכשחל  י"א  א.א.  
היום (שע"ת תקנ"ג סק"ב).

בשר  אוכל  בשבת,  באחד  ת"ב  כשחל  ב.ב. 
על  ומעלה  המפסקת  בסעודה  יין  ושותה 
שלחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו, 
ואסור למנוע ממנו, ואע"פ שאין חיוב לאכול 
אבילות  משום  כשנמנע  מ"מ  בשבת,  בשר 

עבירה היא (תקנ"ב ס"י מ"ב סקכ"ג). 
סעודת  שהיא  שלישית  בסעודה  ומ"מ  ג. ג. 
ינהג  שלא  נפש  בדאבון  ישב  המפסקת 
בשמחה, ולכן לא ישב בסעודת חברים, ויש 
שבת  בכל  שרגיל  דמי  ודעתם  ע"ז  חולקים 
ומונע  ומיודעיו  חבריו  עם  זו  סעודה  לסעוד 
ומ"מ  פרהסיא.  כאבילות  הו"ל  זו  בשבת 
לברך  ויכול  ב"ב,  עם  לאכול  מותר  לכו"ע 

בזימון, כיון שהוא שבת (מ"ב שם).
בכל  כרגיל  לשיר  יש  שבת  זמירות  ד. ד. 

הסעודות ואף בסעודה שלישית (מבית לוי).
יום,  מבעוד  הסעודה  את  להפסיק  צריך  ה. ה. 
דהיינו קודם שקיעת החמה, ונכון להודיע זה 
להמון העם שלא יטעו לחשוב שהוא כשאר 

שבת (ס"י ומ"ב סקכ"ד).
ו. ו. יש לברך ברכת המזון קודם השקיעה כדי 
בת"ב,  אחרונים  מים  ליטול  יצטרך  שלא 
אם  ומ"מ  השקיעה,  קודם  ידיו  יטול  ועכ"פ 
לאחר  גם  אחרונים  מים  ליטול  יש  איחר 

השקיעה (דיני ת"ב שחל ביום א' להגר"ש דבליצקי).
שיהיה  כדי  אוכל  שהוא  בשבת  יאמר  לא  ז.ז. 

לו כח לצום למחר.
הצום  קודם  כדורים  לקחת  שרוצה  מי  ח.ח. 
במשקה  או  במאכל  יערבבם  הצום,  להקלת 
אפשר  אם  ומ"מ  בשבת,  לקחתם  ומותר 

לערב מערב שבת עדיף טפי (מבית לוי).
(תקנ"ג  זו  בשבת  אבות  פרקי  אומרים  אין  ט. ט. 

ס"ב), ויש מי שכתב לפקפק בזה וכ' דהלומד 

בשבת אחר חצות לא הפסיד שכרו (מ"ב שם). 
ומ"מ אין ללמוד בפרהסיא וביד רמה מאחר 
דברים  אלא  ללמוד  דאין  כתב  שהרמ"א 

המותרים (דיני ת"ב).
כשמפסיק  החול  ימות  שבשאר  אע"פ  י. י. 
שאינו  להתנות  צריך  ת"ב  בערב  בסעודתו 
אין  בשבת  מ"מ  התענית,  עליו  לקבל  רוצה 
עינוי  להראות  שאסור  דכיון  להתנות,  צריך 
לשם  להפסיק  נתכוין  לא  מסתמא  בשבת 

תענית (שעה"צ תקנ"ג סק"ז).
לאחר  עד  מנעלים  פושטין  אין  בשבת  יא.יא. 
סימן  שום  לעשות  דאסור  משום  ברכו 

אבילות בשבת (תקנ"ג ס"ב ומ"ב שם).
ולחלוץ  השבת  בגדי  לפשוט  ויש  יב.יב. 
החמה,  שקיעת  לאחר  שעה  חצי  המנעלים 
ואז ילבשו בגדי חול, ואף הנוהגים לחומרא 
כשיטת ר"ת יש להם לנהוג כן, אך מ"מ יש 
שבת  בערב  המוקצה  חפצי  להוציא  להם 
הוא  עדיין  שלשיטתם  כיון  החול,  מבגדי 

שבת לחומרא (הלי"ש פט"ו סי"ב).
ערבית  תפילת  לקבוע  הוא  הנכון  והדרך  יג. יג. 
שבת,  מוצאי  מכל  יותר  מאוחרת  לשעה 
יציאת  שעת  עד  בביתם  ישארו  והציבור 
וכו',  המבדיל  ברוך  יאמרו  ואז  השבת, 
וילבשו  העור,  ונעלי  השבת  בגדי  ויפשטו 
ויבואו  באב  תשעה  נעלי  וינעלו  חול  בגדי 

לבית הכנסת (דיני ת"ב). 
ברוך  אומר  המנעלים  שחולץ  קודם  יד. יד. 
ומלכות  שם  בלא  לחול  קודש  בין  המבדיל 

(ס"ב מ"ב סק"ז). 

טו.טו. מותר לישב על כסא גם בבין השמשות 
על  שתמה  משד"ח  והביא  ת"ב,  (דיני  שחשיכה  עד 

הנוהגים לישב על הארץ בבין השמשות של מוצ"ש זו).

למנצח  אומרים  אין  ערבית  קודם  טז.טז. 
בנגינות, ואין אומרים ויהי נועם קודם ואתה 
המשכן  הקמת  על  דנתייסד  משום  קדוש 
ועתה נחרב, וכן אין אומרים פסוקי ויתן לך 
זמירות  אומרים  ואין  שם),  ומ"ב  ס"ב  (תקנ"ט  וכו' 

למוצ"ש ולא זכרון אליהו (דיני ת"ב).
ערבית  בתפילת  חוננתנו  אתה  אומרים  יז. יז. 
כמו בשאר מוצ"ש (תקנ"ט ס"א), ואם טעה ולא 
ולהתפלל,  לחזור  א"צ  חוננתנו  אתה  אמר 
כיון שמבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב 
לעשות  צריך  ואם  סק"ב).  תקנ"ו  מ"ב  ס"ג,  (רצ"ד 

ברוך המבדיל  אומר  קודם שהבדיל  מלאכה 
מלאכה  ועושה  ברכה,  בלא  לחול  קודש  בין 

(רצ"ט ס"י).

ולא  להתפלל  יודעות  שאינן  הנשים  יח. יח. 
הבדילו במוצאי שבת בתפילה, צריך להזהירן 
ברוך  שיאמרו  עד  מלאכה  שום  יעשו  שלא 

המבדיל בין קודש לחול (מ"ב שם).
יט.יט. אסור להכין שום דבר משבת לחול, לכן 
עד  ת"ב  של  והנעליים  הקינות  להכין  אין 
בהקינות  שמעיין  לא  [אם  הכוכבים,  צאת  לאחר 

בשבת] (דיני ת"ב, מבית לוי).

בביהכנ"ס,  הספסלים  את  להפוך  אסור  כ. כ. 
או להוריד את הפרוכת והמפות קודם צאת 

השבת (דיני ת"ב).
כא. כא. אשה שמותרת לה לאכול בתשעה באב 
ותשתה  בעצמה  הבדלה  לכתחילה  תעשה 

את הכוס (שבה"ל ח"ז סי' ע"ז אות ד').
או  ענבים  מיץ  על  הבדלה  יעשו  בת"ב  כב.כב. 
אם יש שכר שהוא חמר מדינה יבדילו עליו, 
(מבית  היין  על  יבדילו  בהנ"ל  שא"א  ובמקום 

לוי).

להבדיל,  א"צ  מים  טעימת  רק  צריך  אם  כג.כג. 
סי'  ח"ח  (שבה"ל  הבדלה  בלא  לשתות  ומותר 

קכ"ט).

חולה  עבור  להבדיל  יכול  שמתענה  מי  כד. כד. 
בעצמו,  להבדיל  יכול  ואינו  לאכול  שצריך 
וגם הוא יוצא ידי חובתו בהבדלה זו, ואח"כ 
יתן הכוס לקטן לשתותו, ואם אין שם קטן 
יתנהו לחולה עצמו שישתה מהכוס (דיני ת"ב, 

שבה"ל שם).

כה. כה. קטן שהגיע לחינוך, המנהג שאוכל מבלי 
לעשות הבדלה לעצמו, ובמוצאי ת"ב ישמע 
הליכות  לנער,  חנוך  ו',  אות  ע"ז  סי'  ח"ז  (שבה"ל  ההבדלה 

אבן ישראל). 

כו. כו. לא ישטוף את הכלים של שבת עד לאחר 
שיהוי  בה  שיש  מלאכה  שהוא  כיון  חצות, 
קצת וזה אסור עד חצות אפילו הוא מעשה 
האבילות,  מן  דעת  להסיח  שלא  כדי  הדיוט 
אבל מותר לקפל הטלית דהוי מלאכה שאין 

בה שיהוי (מבית לוי). 
השולחן  מן  הכלים  את  לפנות  ומותר  כז.כז. 
שאכלו עליו בשבת מיד במוצאי שבת (הליכות 

א"י).

הצום,  במוצאי  מתעכב  שבעלה  אשה  כח. כח. 
תעשה הבדלה בעצמה ותשתה הכוס (שבה"ל 

ח"ד סי' נ"ד אות ז').

קודם  אף  מותרת  בלבד  מים  טעימת  כט. 
הבדלה (שם ח"ח סי' קכ"ט).

איסור  נוהגים  נדחה  ת"ב  במוצאי  אף  ל.ל. 
מפני  בלילה  יין  ושתיית  בשר  באכילת 
(תקנ"ח  מיד  מותר  ובבוקר  יום,  של  אבילות 
ביין  לעשותה  שמותר  בהבדלה  מלבד  ס"א), 

(מ"ב תקנ"ו סק"ג).

(מ"ב  מיד  מותר  ותספורת  רחיצה  אבל  לא.לא. 
ולבישת  בכביסה  מיד  שמותר  וה"ה  סק"ד), 

שמיעת  ולגבי  לוי),  (מבית  מכובסים  בגדים 
תזמורת, נכון למנוע (דבר הכהן).

אבני דרך וכללי יסוד בהבנת עומק מגילת 
איכהאיכה

ידי  על   - החורבן  לפני  עוד   - בנבואה  נכתבה  איכה  ידי מגילת  על   - החורבן  לפני  עוד   - בנבואה  נכתבה  איכה  מגילת 
ירמיה הנביא אשר ראה בנבואה את החורבן הראשון וגם השני ירמיה הנביא אשר ראה בנבואה את החורבן הראשון וגם השני 
מוכיח  והיה  לחטוא,  ימשיכו  באם  ישראל  על  לבוא  מוכיח העתידים  והיה  לחטוא,  ימשיכו  באם  ישראל  על  לבוא  העתידים 
לשפר  יאבו  לא  אם  כי  לאמור  ומזהירם  לשונו  בשבט  לשפר אותם  יאבו  לא  אם  כי  לאמור  ומזהירם  לשונו  בשבט  אותם 
דרכיהם הרי שהפורעניות המתוארות הללו יעלו ויבואו עליהם דרכיהם הרי שהפורעניות המתוארות הללו יעלו ויבואו עליהם 
ורע ומר יהיה גורלם. אלא שלמרבה הצער ריקד השטן ביניהם ורע ומר יהיה גורלם. אלא שלמרבה הצער ריקד השטן ביניהם 
בשם  אותם  המוכיח  הנביא  לקול  שמוע  לבלתי  אותם  בשם ופיתה  אותם  המוכיח  הנביא  לקול  שמוע  לבלתי  אותם  ופיתה 
ונתקיימו  הבית  שנחרב  עד  הרעים  במעלליהם  והמשיכו  ונתקיימו ה',  הבית  שנחרב  עד  הרעים  במעלליהם  והמשיכו  ה', 

תוכחותיו של הנביא במילואן.תוכחותיו של הנביא במילואן.
כי  ולחשוב  איכה  במגילת  האמור  בכל  להתבונן  לנו  יש  כי אולם  ולחשוב  איכה  במגילת  האמור  בכל  להתבונן  לנו  יש  אולם 
דברים אלו היו ראויים להתרחש אף עם בני הדור הזה, שהרי דברים אלו היו ראויים להתרחש אף עם בני הדור הזה, שהרי 
שכל  ה"א)  פ"א  יומא  (ירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  שכל אמרו  ה"א)  פ"א  יומא  (ירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו 
באופן  בימיו,  נחרב  כאילו  בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  באופן דור  בימיו,  נחרב  כאילו  בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  דור 
שדור הזה שוה לדור החורבן, אלא שמחמת רוב רחמיו וחסדיו שדור הזה שוה לדור החורבן, אלא שמחמת רוב רחמיו וחסדיו 
העצים  על  וחמתו  כעסו  ה'  שפך  עלינו,  המרחם  הקב"ה  העצים של  על  וחמתו  כעסו  ה'  שפך  עלינו,  המרחם  הקב"ה  של 
שכינה  גלתה  בכך  כאשר  המקדש  בית  את  בהחריבו  שכינה והאבנים  גלתה  בכך  כאשר  המקדש  בית  את  בהחריבו  והאבנים 
עונשים  יסבלו  שלא  ישראל  של  לטובתם  והכל  עונשים ממקומה,  יסבלו  שלא  ישראל  של  לטובתם  והכל  ממקומה, 
קשים ומרים, באופן שה' יתברך נטל כביכול על עצמו את עול קשים ומרים, באופן שה' יתברך נטל כביכול על עצמו את עול 
היסורים שהיו ישראל צריכים לקבל, רחמנא לשיזבן, ועל דרך היסורים שהיו ישראל צריכים לקבל, רחמנא לשיזבן, ועל דרך 
ּוַמְכֹאֵבינּו  ָנָׂשא  הּוא  ֳחָלֵינּו  'ָאֵכן  ד-ה)  נג,  (ישעיה  הכתוב  ּוַמְכאֵֹבינּו לשון  ָנָׂשא  הּוא  ֳחָלֵינּו  'ָאֵכן  ד-ה)  נג,  (ישעיה  הכתוב  לשון 
ְסָבָלם וכו', ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ְסָבָלם וכו', ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו 

ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא ָלנּו". ָעָליו ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא ָלנּו". 
הקב"ה  של  שנטילתו  הקב"ה ובאמת  של  שנטילתו  ובאמת 
עצמו,  על  היסורים  עול  עצמו, את  על  היסורים  עול  את 

בזמן  כמו  בצרות  נענש  דורינו  אין  שמחמתה  הסיבה  היא 
ירחם,  ה'  שונים,  וקשיים  צרות  לנו  שיש  ואף  החורבן, 
באותם  שהיו  הצרות  לאותן  מגיעים  הם  אין  מקום  מכל 
הדורות, ועלינו להודות לה' יתברך על שאינו מנסה אותנו 
שאנו  הגם  שכאלו,  קשות  ובגזירות  חמורים  בנסיונות 
גורמים בעוונותינו צער וגלות לשכינה הקדושה בכל שעה 

שהגאולה מתעכבת בגללנו.שהגאולה מתעכבת בגללנו.
קריאת המגילה ואמירת הקינות היא מתוך הכנעהקריאת המגילה ואמירת הקינות היא מתוך הכנעה

מאשר  צרות  הרבה  מזכירים  אנו  בקינות  וכן  איכה  מאשר במגילת  צרות  הרבה  מזכירים  אנו  בקינות  וכן  איכה  במגילת 
אירעו לישראל בזמן החורבנות ובשאר שנות הגלות הארוכה, אירעו לישראל בזמן החורבנות ובשאר שנות הגלות הארוכה, 
כגון  מאוד  קשים  דיבורים  מוצאים  אנו  הללו  הפסוקים  כשבין הפסוקים הללו אנו מוצאים דיבורים קשים מאוד כגון כשבין 
'היה ה' כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו' (ב 'היה ה' כאויב בלע ישראל בלע כל ארמנותיה שחת מבצריו' (ב 
באף  'סכותה  י);  ג  במסתרים' (שם  ארי  לי  הוא  אורב  'דוב  באף ה);  'סכותה  י);  ג  במסתרים' (שם  ארי  לי  הוא  אורב  'דוב  ה); 
ותרדפנו הרגת לא חמלת' (ג מג); ועוד. והנה בהשקפה ראשונה ותרדפנו הרגת לא חמלת' (ג מג); ועוד. והנה בהשקפה ראשונה 
חלילה  באה  הללו  הצרות  הזכרת  כי  ולסבור  לטעות  חלילה אפשר  באה  הללו  הצרות  הזכרת  כי  ולסבור  לטעות  אפשר 
וחלילה מתוך תרעומת וטענה על מה עשה ה' ככה לעם הזה, וחלילה מתוך תרעומת וטענה על מה עשה ה' ככה לעם הזה, 
ובהנהגת  שמים  במלכות  גלויה  מרידה  הוא  שכזה  דבר  ובהנהגת אשר  שמים  במלכות  גלויה  מרידה  הוא  שכזה  דבר  אשר 

הבורא ית"ש.הבורא ית"ש.
 - ואדרבא  אדרבא   - כי  הדבר,  הוא  הפוך  האמת  לפי  - ואמנם  ואדרבא  אדרבא   - כי  הדבר,  הוא  הפוך  האמת  לפי  ואמנם 
הטלת  מתוך  דוקא  באה  הקשות  והמאורעות  הצרות  הטלת הזכרת  מתוך  דוקא  באה  הקשות  והמאורעות  הצרות  הזכרת 
עוונותיהם  אשר  ועלינו,  אבותינו  על  להתרחשותן  עוונותיהם האחריות  אשר  ועלינו,  אבותינו  על  להתרחשותן  האחריות 
הרעה  כל  את  גרמו  אשר  והם  נוה  החריבו  אשר  הם  הרעה ועוונותינו  כל  את  גרמו  אשר  והם  נוה  אשר החריבו  הם  ועוונותינו 
הזאת, וכדרך שפירש רש"י על הפסוק (דברים א מה) 'ותשובו הזאת, וכדרך שפירש רש"י על הפסוק (דברים א מה) 'ותשובו 
מדת  עשיתם  'כביכול   - בקולכם'  ה'  שמע  ולא  ה'  לפני  מדת ותבכו  עשיתם  'כביכול   - בקולכם'  ה'  שמע  ולא  ה'  לפני  ותבכו 
בעצמינו  מפשפשים  אנו  כך  כשאגב  אכזרי',  כאילו  בעצמינו רחמיו  מפשפשים  אנו  כך  כשאגב  אכזרי',  כאילו  רחמיו 
לראות ולברר האם חלילה נשאר אצלינו עדיין מאותם העוונות לראות ולברר האם חלילה נשאר אצלינו עדיין מאותם העוונות 
לעיכוב  הסיבה  הם  ואשר  הבית,  לחורבן  הסיבה  היו  לעיכוב אשר  הסיבה  הם  ואשר  הבית,  לחורבן  הסיבה  היו  אשר 

הגאולה השלימה.הגאולה השלימה.
באב  תשעה  בליל  הקינות  ואמירת  המגילה  קריאת  אופן  באב ואכן  תשעה  בליל  הקינות  ואמירת  המגילה  קריאת  אופן  ואכן 
הדברים  שהזכרת  לכך  ברור  היותר  והסימן  העדות  הוא  הדברים ויומו,  שהזכרת  לכך  ברור  היותר  והסימן  העדות  הוא  ויומו, 
שהרי  רוח,  ושפלות  הכנעה  מתוך  דוקא  באה  הללו  שהרי הקשים  רוח,  ושפלות  הכנעה  מתוך  דוקא  באה  הללו  הקשים 

קריאת ואמירת המגילה והקינות מתקיימת מתוך הישיבה על קריאת ואמירת המגילה והקינות מתקיימת מתוך הישיבה על 
הארץ אשר זה סימן והוכחה על הכנעתינו ושפלות רוחינו.הארץ אשר זה סימן והוכחה על הכנעתינו ושפלות רוחינו.

ולאור האמור יש לומר שמזה הטעם תיקנו את קריאת המגילה ולאור האמור יש לומר שמזה הטעם תיקנו את קריאת המגילה 
לפי  באב,  בתשעה  בשנה,  אחד  ליום  רק  הקינות  לפי ואמירת  באב,  בתשעה  בשנה,  אחד  ליום  רק  הקינות  ואמירת 
באה  האמירה  שכזה  ובאופן  הארץ,  על  ישובים  אנו  זה  באה שביום  האמירה  שכזה  ובאופן  הארץ,  על  ישובים  אנו  זה  שביום 
אופן  בשום  מתפרשת  ואינה  הדין,  וצידוק  הלב  הכנעת  אופן מתוך  בשום  מתפרשת  ואינה  הדין,  וצידוק  הלב  הכנעת  מתוך 
כתרעומות וטענות חלילה. משא"כ בשאר ימות השנה שבהם כתרעומות וטענות חלילה. משא"כ בשאר ימות השנה שבהם 
עלולה הזכרת הצרות להתפרש כתרעומות וטענה - ח"ו - אשר עלולה הזכרת הצרות להתפרש כתרעומות וטענה - ח"ו - אשר 

דבר זה עלול לגבֹול בכפירה ואפיקורסות חלילה.דבר זה עלול לגבֹול בכפירה ואפיקורסות חלילה.
לא זו בלבד, אלא שבתשעה באב יש סגולה מיוחדת להכנעת לא זו בלבד, אלא שבתשעה באב יש סגולה מיוחדת להכנעת 
הלב ופשפוש המעשים, וזאת מצד התענית הנהוג באותו היום, הלב ופשפוש המעשים, וזאת מצד התענית הנהוג באותו היום, 
הרמב"ם  שכתב  וכפי  התשובה,  היא  ומהותו  תכליתו  הרמב"ם אשר  שכתב  וכפי  התשובה,  היא  ומהותו  תכליתו  אשר 
לפני  הדורש  שהחכם  (ה"ב)  תעניות  מהלכות  רביעי  לפני בפרק  הדורש  שהחכם  (ה"ב)  תעניות  מהלכות  רביעי  בפרק 
תענית  ולא  שק  לא  "אחינו  להם  אומר  התענית  ביום  תענית הציבור  ולא  שק  לא  "אחינו  להם  אומר  התענית  ביום  הציבור 
שלא  בנינוה  מצינו  שכן  טובים  ומעשים  תשובה  אלא  שלא גורמין  בנינוה  מצינו  שכן  טובים  ומעשים  תשובה  אלא  גורמין 
נאמר באנשי נינוה וירא האלקים את שקם ואת תעניתם אלא נאמר באנשי נינוה וירא האלקים את שקם ואת תעניתם אלא 
(יונה ב) וירא האלקים את מעשיהם ובקבלה הוא אומר (יואל (יונה ב) וירא האלקים את מעשיהם ובקבלה הוא אומר (יואל 

ב) וקרעו לבבכם ואל בגדיכם" - עד כאן דברי הרמב"ם. ב) וקרעו לבבכם ואל בגדיכם" - עד כאן דברי הרמב"ם. 
הוא  התענית  של  ומהותו  תכליתו  עיקר  שכל  מזה  הוא ומבואר  התענית  של  ומהותו  תכליתו  עיקר  שכל  מזה  ומבואר 
ואת  הקינות  את  אומרים  שכאשר  הרי  זה  ולפי  ואת התשובה.  הקינות  את  אומרים  שכאשר  הרי  זה  ולפי  התשובה. 
טענות  של  אמירה  זו  אמירה  אין  התענית  מתוך  טענות המגילה  של  אמירה  זו  אמירה  אין  התענית  מתוך  המגילה 

ותרעומות, אלא הינה אמירה של תשובה ופשפוש המעשים.ותרעומות, אלא הינה אמירה של תשובה ופשפוש המעשים.
ובאמת שעצם פסוקי המגילה וחרוזי הקינות מלאים וגדושים ובאמת שעצם פסוקי המגילה וחרוזי הקינות מלאים וגדושים 
לה'  ומתוודים  מודים  אנו  שבהם  הדין  וצידוק  הכנעה  לה' בדברי  ומתוודים  מודים  אנו  שבהם  הדין  וצידוק  הכנעה  בדברי 
הצרה  עלינו  באה  כן  ועל  מרינו  פיהו  וכי  הוא  צדיק  כי  הצרה יתברך  עלינו  באה  כן  ועל  מרינו  פיהו  וכי  הוא  צדיק  כי  יתברך 
(איכה  מריתי'  פיהו  כי  ה'  הוא  'צדיק  הפסוק  וכדוגמת  (איכה הזאת,  מריתי'  פיהו  כי  ה'  הוא  'צדיק  הפסוק  וכדוגמת  הזאת, 
א יח), [אותו אמר יאשיהו המלך בעת פטירתו, לאחר שעינוהו א יח), [אותו אמר יאשיהו המלך בעת פטירתו, לאחר שעינוהו 

ועשו את כל גופו ככברה (כמבואר במסכת תענית כב ע"א)].ועשו את כל גופו ככברה (כמבואר במסכת תענית כב ע"א)].
ויהא רעוא מן שמיא שנזכה לראות בבנין בית המקדש במהרה ויהא רעוא מן שמיא שנזכה לראות בבנין בית המקדש במהרה 

בימינו אמן.בימינו אמן.
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טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

תשעה באב שחל בשבתתשעה באב שחל בשבת



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˙ בעמ˜ ‰בכ‡ ּבָ ַ ׁ̆ רב לך 

כתב  כתב ,  חזון),  (לשבת  חזון)  (לשבת  שלמה  שלמהתפארת  תפארת  הקדוש  הקדוש בספר  בספר 
וזל"ק: וזל"ק: "אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו',"אז תרצה הארץ את שבתותיה וגו', בפרשת  בפרשת 
הכתוב,  כוונת  לפרש  הנראה  הכתוב, .  כוונת  לפרש  הנראה  לד).  כו,  לד)(ויקרא  כו,  (ויקרא  בחוקותי בחוקותי 
להורות להורות גודל מעלת יום השבת בזמן הגלות, כשבא גודל מעלת יום השבת בזמן הגלות, כשבא 
יום השבת יש שמחה לפני השי"ת ב"ה יותר מבזמן יום השבת יש שמחה לפני השי"ת ב"ה יותר מבזמן 
נעשה  קודש  דבשבת  נעשה משום  קודש  דבשבת  משום  קיים.  היה  קיים. שבהמ"ק  היה  שבהמ"ק 
קביעא  הוא  כי  הגלות,  בזמן  גם  למעלה  קביעא היחוד  הוא  כי  הגלות,  בזמן  גם  למעלה  היחוד 
על  בגלות,  הקב"ה  גם  כביכול  החול  ובימי  על וקיימא.  בגלות,  הקב"ה  גם  כביכול  החול  ובימי  וקיימא. 
דרך דרך (תהלים צא, טו)(תהלים צא, טו) 'עמו אנכי בצרה'. אם כן כשבא יום  'עמו אנכי בצרה'. אם כן כשבא יום 
שבת קודש יש לו להשי"ת שמחה גדולה, שנעשה שבת קודש יש לו להשי"ת שמחה גדולה, שנעשה 
היחוד ויוצא מהגלות. אבל בזמן שבהמ"ק היה קיים היחוד ויוצא מהגלות. אבל בזמן שבהמ"ק היה קיים 
היה היחוד נעשה גם בחול, אלא בשבת היה היחוד היה היחוד נעשה גם בחול, אלא בשבת היה היחוד 
להשי"ת  שמחה  היה  לא  כן  אם  יותר,  במעלה  להשי"ת גדול  שמחה  היה  לא  כן  אם  יותר,  במעלה  גדול 

כל כך". כל כך". 
את  הארץ  את 'תרצה  הארץ  'תרצה  הגלות  בזמן  'אז'  פירוש  הגלות "וזה  בזמן  'אז'  פירוש  "וזה 
הקב"ה  לפני  לרצון  המה  השובתים  הם  הקב"ה ,  לפני  לרצון  המה  השובתים  הם  שבתותיה'שבתותיה', 

בשמחה גדולה". בשמחה גדולה". 
"כמ"ש "כמ"ש (בתפילת שב"ק)(בתפילת שב"ק) 'רב לך שבת בעמק הבכא''רב לך שבת בעמק הבכא', ימי , ימי 
'עמק  המה  באב  לתשעה  בתמוז  י"ז  בין  'עמק המצרים  המה  באב  לתשעה  בתמוז  י"ז  בין  המצרים 
בימי  קודש  השבת  יום  שבת',  לך  בימי 'רב  קודש  השבת  יום  שבת',  לך  'רב  ואז  ואז הבכא',  הבכא', 
מפני  מפני   השנה.  ימות  מכל  גדול  יותר  הוא  השנה.המצרים  ימות  מכל  גדול  יותר  הוא  המצרים 
נתרבה  קודש  בשבת  לכן  הצער,  גדול  החול  נתרבה שבימי  קודש  בשבת  לכן  הצער,  גדול  החול  שבימי 
נתעלה  השביעי  ביום  נתעלה   השביעי  ביום  (שם)  (שם)  כמ"ש  למעלה,  כמ"שהשמחה  למעלה,  השמחה 
וישב על כסא כבודו. הגם שבני ישראל המה בצער, וישב על כסא כבודו. הגם שבני ישראל המה בצער, 

אבל להשי"ת אין לו בשב"ק שום צער כלל". אבל להשי"ת אין לו בשב"ק שום צער כלל". 
ואחד  אחד  כל  שיהיה  ללמוד  מזה,  העולה  ואחד "נמצא  אחד  כל  שיהיה  ללמוד  מזה,  העולה  "נמצא 
הצער  עיקר  כי  בשמחה,  השבת  ביום  ישראל  הצער מבני  עיקר  כי  בשמחה,  השבת  ביום  ישראל  מבני 
שהיא  השכינה,  גלות  על  להיות  צריך  אדם  בני  שהיא של  השכינה,  גלות  על  להיות  צריך  אדם  בני  של 
לשכינה  שיש  בשב"ק  אך  בגלות.  עמנו  לשכינה בחול  שיש  בשב"ק  אך  בגלות.  עמנו  בחול 
לנו  יש  אנו  אף  ממילא  שמחה,  כן  גם  לנו הקדושה  יש  אנו  אף  ממילא  שמחה,  כן  גם  הקדושה 
למעלה  גורמים  אנו  בזה  כי  שב"ק,  ביום  למעלה לשמוח  גורמים  אנו  בזה  כי  שב"ק,  ביום  לשמוח 
בשמחה"  אנו  אם  ב"ה  להשי"ת  יותר  בשמחה" שמחה  אנו  אם  ב"ה  להשי"ת  יותר  שמחה 

עכלה"ט.עכלה"ט. [ועיין עוד בסה"ק שפתי צדיק לשבת חזון].[ועיין עוד בסה"ק שפתי צדיק לשבת חזון].
• ~ • ~ •

השולחן  מעדני  בעל  ורבי  מורי  השולחן אבי  מעדני  בעל  ורבי  מורי  אבי  כבוד  לי  כבוד סיפר  לי  סיפר 
הגרי"ז  הגרי"ז מרן  מרן  של  נפש  המסירות  מידת  על  של   נפש  המסירות  מידת  על  זצוק"ל,זצוק"ל, 
בשבתו  שבת  מדי  לקיים  בשבתו   שבת  מדי  לקיים  רב,  הבריסקער  רב,זצוק"ל,  הבריסקער  זצוק"ל, 
דין דין "מאה ברכות""מאה ברכות". כמו שנפסק . כמו שנפסק בשולחן ערוך אורח בשולחן ערוך אורח 
השבת  תפילות  שבהיות  השבת ,  תפילות  שבהיות  ס"א),  רץ  סי'  שבת  ס"א)(הל'  רץ  סי'  שבת  (הל'  חייםחיים 
רק בז' ברכות נחסר המנין, וצריך להשלים המספר רק בז' ברכות נחסר המנין, וצריך להשלים המספר 

בברכות נוספות, עיין שם ובנושאי כלים.בברכות נוספות, עיין שם ובנושאי כלים.
בשבת קודש אחר הצהריים, היה מתהלך עם חשבון בשבת קודש אחר הצהריים, היה מתהלך עם חשבון 

מדויק על מספר הברכות החסרים לפניו עדיין, והיה מדויק על מספר הברכות החסרים לפניו עדיין, והיה 
מונה כסדר, עכשיו אוכל בננה ואשתה כוס משקה, מונה כסדר, עכשיו אוכל בננה ואשתה כוס משקה, 
פרי  בורא  בידי,  ברכות  שלשה  עוד  יימצאו  פרי ובכך  בורא  בידי,  ברכות  שלשה  עוד  יימצאו  ובכך 
ברכתי  עתה  והנה  נפשות.  ובורא  שהכל,  ברכתי האדמה,  עתה  והנה  נפשות.  ובורא  שהכל,  האדמה, 
'אשר יצר', נמצאה עוד ברכה בידי! וכן על זה הדרך.'אשר יצר', נמצאה עוד ברכה בידי! וכן על זה הדרך.
כך מדי שבת בשבתו היה שומר חשבונו שיהיו 'מאה כך מדי שבת בשבתו היה שומר חשבונו שיהיו 'מאה 
ברכות' בידו, והיה אבי ז"ל מלמדנו בזה להבין, ברכות' בידו, והיה אבי ז"ל מלמדנו בזה להבין, כמה 
מסירות נפש צריך איש ישראל בשביל קיום הלכה 

שבשולחן ערוך!שבשולחן ערוך!
["פרטיות" קובץ ["פרטיות" קובץ 1313]

• ~ • ~ •
בעיצומה  פעם  נצרך  בעיצומה   פעם  נצרך  ברוסיא,  הרבנים  מגדולי  ברוסיא,אחד  הרבנים  מגדולי  אחד 
של השבת, להתהלך בין חצרות השרים, בשתדלנות של השבת, להתהלך בין חצרות השרים, בשתדלנות 
דחופה בענין שיש בו פיקוח נפש שלא סבל דיחוי. דחופה בענין שיש בו פיקוח נפש שלא סבל דיחוי. 
ביושבו כך באסיפה מיוחדת בענין בביתו של אחד ביושבו כך באסיפה מיוחדת בענין בביתו של אחד 
השרים, הציע לו השר להתכבד השרים, הציע לו השר להתכבד בסיגריה משובחת!בסיגריה משובחת!

באדיבות,  דחהו  אך  הצעתו,  על  לשר  הודה  באדיבות, הרב  דחהו  אך  הצעתו,  על  לשר  הודה  הרב 
באומרו שאיננו מעשן!באומרו שאיננו מעשן!

והנה היה אותו רב רגיל מאוד בעישון הסיגריות, אך והנה היה אותו רב רגיל מאוד בעישון הסיגריות, אך 
מעשן,  הוא  שאין  לשר  שהשיב  תשובה  אותה  מעשן, מאז  הוא  שאין  לשר  שהשיב  תשובה  אותה  מאז 
הפסיק בבת אחת לגמרי עם העישון, עד סוף ימיו!הפסיק בבת אחת לגמרי עם העישון, עד סוף ימיו!

ומכיון  דיבורו,  את  לקיים  הוא  שצריך  טעמו,  ומכיון ונימק  דיבורו,  את  לקיים  הוא  שצריך  טעמו,  ונימק 
היתה  כוונתו  שעיקר  אף  מעשן,  שאינו  מפיו  היתה שיצא  כוונתו  שעיקר  אף  מעשן,  שאינו  מפיו  שיצא 
מכל  השבת.  מחמת  סיגריה  אותה  את  רק  מכל לדחות  השבת.  מחמת  סיגריה  אותה  את  רק  לדחות 
ומאחר  דיבורו,  את  לחלל  רוצה  הוא  אין  ומאחר מקום,  דיבורו,  את  לחלל  רוצה  הוא  אין  מקום, 
שכך יצא מפיו עליו לעמוד בדיבורו. שכך יצא מפיו עליו לעמוד בדיבורו. [עיין גיליון[עיין גיליון "טיב 

הקהילה" הקהילה" פרשת מטות, מדור זה].פרשת מטות, מדור זה].
["פרטיות" קובץ ["פרטיות" קובץ 8]

• ~ • ~ •
סיפר סיפר הגה"צ מגיד מישרים רבי בן ציון ידלר זצוק"ל, 
שנשא פעם דרשה חשובה בפני בחורי חמד צעירי שנשא פעם דרשה חשובה בפני בחורי חמד צעירי 
בפניהם  ותיאר  הדוכן  על  עמד  ארוכה  שעה  בפניהם הצאן,  ותיאר  הדוכן  על  עמד  ארוכה  שעה  הצאן, 

באריכות את גודל מתיקות התורה. באריכות את גודל מתיקות התורה. 
בין הדברים התבטא בדרשתו, שכאשר זוכים להבין בין הדברים התבטא בדרשתו, שכאשר זוכים להבין 
עונג  חשים  הרי  בתוספות,  מוקשה  דיבור  עונג היטב  חשים  הרי  בתוספות,  מוקשה  דיבור  היטב 
עילאי וטעם משובח! יותר מטעמה של 'כוס בירה' עילאי וטעם משובח! יותר מטעמה של 'כוס בירה' 

צוננת שלאחר הטשולנט!...צוננת שלאחר הטשולנט!...
פוגש  דרשה,  מאותה  שנים  עשרה  שמונה  פוגש לאחר  דרשה,  מאותה  שנים  עשרה  שמונה  לאחר 
באברך  שבירושלים  הכנסת  מבתי  באחד  באברך הוא  שבירושלים  הכנסת  מבתי  באחד  הוא 
דרשה.  אותה  את  לו  הזכיר  הדברים  שבין  דרשה. מבוגר,  אותה  את  לו  הזכיר  הדברים  שבין  מבוגר, 
לשתות כוס  שבת  אף  מחמיץ  איננו  שמאז  והוסיף, שמאז איננו מחמיץ אף שבת לשתות כוס והוסיף, 

בירה קרה לאחר הטשולנט...בירה קרה לאחר הטשולנט...

"מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת "מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבת 
בעמק הבכא, והוא יחמול עליך חמלה" בעמק הבכא, והוא יחמול עליך חמלה" (שירת לכה דודי)(שירת לכה דודי)

'ידוע מראש''ידוע מראש'
פטנט  על  לי  סיפר  הטוב,  חברי  עם  שיחה  במהלך  פטנט   על  לי  סיפר  הטוב,  חברי  עם  שיחה  במהלך   

לסיר טשולנט (חמין) שרוף: "אם נשרף הסיר ורוצים לסיר טשולנט (חמין) שרוף: "אם נשרף הסיר ורוצים 

עם  תשאר  לא  שהתכולה  השרוף  הסיר  את  עם להציל  תשאר  לא  שהתכולה  השרוף  הסיר  את  להציל 

מטוגן  בצל  עם  נוסף  סיר  מכינים  שרוף,  וריח  מטוגן טעם  בצל  עם  נוסף  סיר  מכינים  שרוף,  וריח  טעם 

ומוריקים לתוכו את התכולה שלא נשרפה, מכסים ומוריקים לתוכו את התכולה שלא נשרפה, מכסים 

לך  ויש  נצמד  בניילון  עטוף  קרטון  עם  הסיר  לך את  ויש  נצמד  בניילון  עטוף  קרטון  עם  הסיר  את 

טשולנט ללא כל טעם או ריח שרוף!!!"טשולנט ללא כל טעם או ריח שרוף!!!"

אותו  והחזרתי  שלנו,  לשיחה  קשור  היה  לא  זה  אותו   והחזרתי  שלנו,  לשיחה  קשור  היה  לא  זה   

לנושא השיחה.לנושא השיחה.

גבוהה  להבה  על  החמין  סיר  את  שכחתי  גבוהה למחרת  להבה  על  החמין  סיר  את  שכחתי  למחרת 

אותי  הזניק  הבית  בכל  שהתפשט  השרוף  אותי והריח  הזניק  הבית  בכל  שהתפשט  השרוף  והריח 

קוצר  ומחמת  קשורה"  ה"לא  בהערה  נזכרתי  קוצר לסיר,  ומחמת  קשורה"  ה"לא  בהערה  נזכרתי  לסיר, 

בצל  ללא  אחר  לסיר  התכולה  את  העברתי  בצל הזמן  ללא  אחר  לסיר  התכולה  את  העברתי  הזמן 

ישר  והעברתי  נצמד  וניילון  בקרטון  כיסיתי  ישר מטוגן,  והעברתי  נצמד  וניילון  בקרטון  כיסיתי  מטוגן, 

לפלטה.לפלטה.

ורחימו  בדחילו  הסיר  את  פתחתי  בבוקר  ורחימו בשבת  בדחילו  הסיר  את  פתחתי  בבוקר  בשבת 

מצפה לגרוע מכל, להפתעתי הגדולה נהנינו מהחמין מצפה לגרוע מכל, להפתעתי הגדולה נהנינו מהחמין 

לא  פשוט  לוואי,  ריח  או  טעם  כל  ללא  היה  לא שאכן  פשוט  לוואי,  ריח  או  טעם  כל  ללא  היה  שאכן 

לנקות  הצלחתי  בקושי  השרוף  הסיר  את  לנקות להאמין,  הצלחתי  בקושי  השרוף  הסיר  את  להאמין, 

מהשכבה העבה שדבקה בתחתית הסיר. או אז היה מהשכבה העבה שדבקה בתחתית הסיר. או אז היה 

לי ברור לגמרי עד כמה היה קשור הנושא, אמנם לא לי ברור לגמרי עד כמה היה קשור הנושא, אמנם לא 

לשיחה עצמה.לשיחה עצמה.

סיפור דומה התרחש לפני מספר שנים כאשר אחד סיפור דומה התרחש לפני מספר שנים כאשר אחד 

על  ומתלונן  בעינו  דומע  לחנות  חזר  שלי  על העובדים  ומתלונן  בעינו  דומע  לחנות  חזר  שלי  העובדים 

דבר,  הראתה  לא  שטחית  הסתכלות  בעיניו,  זר  דבר, גוף  הראתה  לא  שטחית  הסתכלות  בעיניו,  זר  גוף 

ישנם  כי  אתמול  לי  סיפר  שמישהו  נזכרתי  ישנם תיכף  כי  אתמול  לי  סיפר  שמישהו  נזכרתי  תיכף 

של  עיניים  בתוך  זעירים  תולעים  המטילים  של זבובים  עיניים  בתוך  זעירים  תולעים  המטילים  זבובים 

בני אדם, תיכף שאלתיו אם זבוב בא במגע עם עינו בני אדם, תיכף שאלתיו אם זבוב בא במגע עם עינו 

עינו  את  פתחתי  אתר  על  הדבר,  את  אישר  עינו והוא  את  פתחתי  אתר  על  הדבר,  את  אישר  והוא 

וחיפשתי זחל שאכן היה שם בתחתית עינו, כאיש וחיפשתי זחל שאכן היה שם בתחתית עינו, כאיש 

מתאים  עזר  כלי  הבאתי  רפואי  רקע  בעל  מתאים הצלה  עזר  כלי  הבאתי  רפואי  רקע  בעל  הצלה 

ובעדינות שלפתי תולעת מתחתית עינו כאשר הוא ובעדינות שלפתי תולעת מתחתית עינו כאשר הוא 

חווה תחושת שחרור ורווחה מיידית.חווה תחושת שחרור ורווחה מיידית.

בעל המעשה: נ.שבעל המעשה: נ.ש

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
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צריך לדעת מה להוציא מכל דרשה...צריך לדעת מה להוציא מכל דרשה...
[שם][שם]

• ~ • ~ •
ישיבת  ישיבת ראש  ראש  זצוק"ל  צדקה  יהודה  זצוק"לרבי  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  הגאון הרב  הרב 
"פורת יוסף","פורת יוסף", נסע פעם במונית ביום שישי  נסע פעם במונית ביום שישי ערב שבת ערב שבת 
הנהג  את  נסיעה  כדי  תוך  הוא  שומע  והנה  הנהג   את  נסיעה  כדי  תוך  הוא  שומע  והנה  קודש,קודש, 
משוחח במכשיר האלחוטי עם 'סדרן' התחנה, שהציע משוחח במכשיר האלחוטי עם 'סדרן' התחנה, שהציע 
הנהג  קודש.  שבת  בליל  לנתב"ג,  'ספישל'  נסיעת  הנהג לו  קודש.  שבת  בליל  לנתב"ג,  'ספישל'  נסיעת  לו 
של של  במחיר  וסגר  הפרטים,  את  לקח  להצעה,  במחיר הסכים  וסגר  הפרטים,  את  לקח  להצעה,  הסכים 
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כשסיים הנהג את השיחה, רואה הוא פתאום שמעיניו כשסיים הנהג את השיחה, רואה הוא פתאום שמעיניו 

של הרב זולגות דמעות! הוא פשוט יושב ובוכה...של הרב זולגות דמעות! הוא פשוט יושב ובוכה...
מרגיש  הרב  אין  שמא  בבהלה,  הנהג  שאל  קרה?  מרגיש מה  הרב  אין  שמא  בבהלה,  הנהג  שאל  קרה?  מה 

טוב?טוב?
כיצד  אבל  בטוב,  אני  חש  השם  ברוך  הרב,  ענה  כיצד לא!  אבל  בטוב,  אני  חש  השם  ברוך  הרב,  ענה  לא! 
אוכל לראות יהודי הנענה בהסכמה שכזו לחלל שבת אוכל לראות יהודי הנענה בהסכמה שכזו לחלל שבת 
בפהרסיא?! הרי זה עתה קיבלת 'נסיעה' בעיצומה של בפהרסיא?! הרי זה עתה קיבלת 'נסיעה' בעיצומה של 

השבת!השבת!
במחשבותיו  מאוד  נבוך  הוא  ונכלמו,  חפו  הנהג  במחשבותיו פני  מאוד  נבוך  הוא  ונכלמו,  חפו  הנהג  פני 
וברגשותיו, היו כמה דקות של שקט ומבוכה באוויר. וברגשותיו, היו כמה דקות של שקט ומבוכה באוויר. 
אינני  עבודה!  זו  והרי  ושאל:  הנהג,  ננער  אינני כשלפתע  עבודה!  זו  והרי  ושאל:  הנהג,  ננער  כשלפתע 

מחלל סתם את השבת... מדובר כאן בעבודה!מחלל סתם את השבת... מדובר כאן בעבודה!
על אתר נענה הרב, ואמר: באם ישלמו לך אני את דמי על אתר נענה הרב, ואמר: באם ישלמו לך אני את דמי 
הפדיון שאמור להיכנס מאותה נסיעה, התסכים לבטל הפדיון שאמור להיכנס מאותה נסיעה, התסכים לבטל 

את ההזמנה?את ההזמנה?
את  לקלוט  בינתיים  הספיק  שכבר  הנהג,  ענה  את בודאי!  לקלוט  בינתיים  הספיק  שכבר  הנהג,  ענה  בודאי! 

חומר חילולה של השבת, שהרב יושב ובוכה עליה!חומר חילולה של השבת, שהרב יושב ובוכה עליה!
שקלים  מאות  שקליםשש  מאות  שש  מכיסו,  הרב  הוציא  אתר  מכיסו, על  הרב  הוציא  אתר  על 

במזומן, ותחב אל ידו של הנהג.במזומן, ותחב אל ידו של הנהג.
הנהג התרגש מאוד ולא הבין כלום, הרי הרב לא קשור הנהג התרגש מאוד ולא הבין כלום, הרי הרב לא קשור 
לאותה נסיעה, ומדוע ישלם הרב על נסיעה שלא נסע לאותה נסיעה, ומדוע ישלם הרב על נסיעה שלא נסע 

בה? בה? 
אבל השבת אבל השבת שלךשלך חשובה לי יותר מהכסף! ענה הרב. חשובה לי יותר מהכסף! ענה הרב.

לא  הדברים,  מגיעים  היכן  עד  המונית  נהג  לא כשראה  הדברים,  מגיעים  היכן  עד  המונית  נהג  כשראה 
הרב,  של  מידו  הכסף  את  לקבל  אופן  בשום  הרב, הסכים  של  מידו  הכסף  את  לקבל  אופן  בשום  הסכים 
ההזמנה.  את  וביטל  המוניות  לתחנת  התקשר  ההזמנה. ותיכף  את  וביטל  המוניות  לתחנת  התקשר  ותיכף 
ובבכיות  הרב,  של  ידו  את  לב  בכל  נישק  מכן  ובבכיות לאחר  הרב,  של  ידו  את  לב  בכל  נישק  מכן  לאחר 
רבות ביקש להתפלל עבורו, כי מקבל הוא עליו מכאן רבות ביקש להתפלל עבורו, כי מקבל הוא עליו מכאן 

ואילך שלא לחלל את השבת בשום אופן!ואילך שלא לחלל את השבת בשום אופן!

ונעשה  שלמה,  בתשובה  חזר  והאיש  רב  זמן  חלף  ונעשה לא  שלמה,  בתשובה  חזר  והאיש  רב  זמן  חלף  לא 
לאחד מתלמידיו של הרב הגדול זצ"ל, ביתו הפך לבית לאחד מתלמידיו של הרב הגדול זצ"ל, ביתו הפך לבית 
בדרך  הולכים  צאצאיו  וכל  שמים,  ויראת  תורה  בדרך של  הולכים  צאצאיו  וכל  שמים,  ויראת  תורה  של 
מבורכים,  ישרים  דורות  לראות  וזכה  והיראה,  מבורכים, התורה  ישרים  דורות  לראות  וזכה  והיראה,  התורה 

זרע ברך ה'.  זרע ברך ה'.  
[מתוך שיחת התעוררות לשבת קודש, פרטיות קובץ [מתוך שיחת התעוררות לשבת קודש, פרטיות קובץ 1111]
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אותו  משפחתי,  'עסק'  לו  שיש  נאמן,  איש  לי  אותו סיפר  משפחתי,  'עסק'  לו  שיש  נאמן,  איש  לי  סיפר 
ביניהם  התקשורת  אך  אשתו,  עם  ביחד  הוא  ביניהם מנהל  התקשורת  אך  אשתו,  עם  ביחד  הוא  מנהל 
אינה תקינה בלשון המעטה... בכל דבר ודבר מוצאים אינה תקינה בלשון המעטה... בכל דבר ודבר מוצאים 
הם את עצמם חלוקים בדעותיהם, הן בענייני הביזנס הם את עצמם חלוקים בדעותיהם, הן בענייני הביזנס 
פוסקים  אינם  והמחלוקת  המריבה  הבית,  בענייני  פוסקים והן  אינם  והמחלוקת  המריבה  הבית,  בענייני  והן 
שבת שבת  הוא  הלא  בשבוע!  אחד  מיום  חוץ  פעם...  הוא אף  הלא  בשבוע!  אחד  מיום  חוץ  פעם...  אף 

קודש!!!קודש!!!
מריבה  אין  במנוחה,  כולנו  האיש,  סיפר  השבת,  מריבה ביום  אין  במנוחה,  כולנו  האיש,  סיפר  השבת,  ביום 
עיניים  בכיליון  מצפים  כולה  המשפחה  צווחה,  עיניים ואין  בכיליון  מצפים  כולה  המשפחה  צווחה,  ואין 

לשבת קדשנו, שבה שוקט הבית על מי מנוחות. לשבת קדשנו, שבה שוקט הבית על מי מנוחות. 
וחילוקי  מריבות  אותם  כל  נעלמים  להיכן  וחילוקי לפליאתי,  מריבות  אותם  כל  נעלמים  להיכן  לפליאתי, 

הדעות שביניהם ביום השבת?הדעות שביניהם ביום השבת?
קיבלתי  רבות  שנים  לפני  מאוד,  פשוט  האיש:  קיבלתי אמר  רבות  שנים  לפני  מאוד,  פשוט  האיש:  אמר 
שום  הברכה  מקור  השבת  ביום  לדבר  שלא  עצמי  שום על  הברכה  מקור  השבת  ביום  לדבר  שלא  עצמי  על 
עניינים.  בשאר  ולא  הביזנס  בענייני  לא  חולין,  עניינים. דיבורי  בשאר  ולא  הביזנס  בענייני  לא  חולין,  דיבורי 
אותי  למשוך  אפשר  אי  זה  שביום  יודעת  כבר  אותי זוגתי  למשוך  אפשר  אי  זה  שביום  יודעת  כבר  זוגתי 
קשור  שאינו  נושא  שום  להעלות  ניתן  ולא  קשור בלשוני...  שאינו  נושא  שום  להעלות  ניתן  ולא  בלשוני... 

אל השבת או לפרשת השבוע וכיוצא.אל השבת או לפרשת השבוע וכיוצא.
שיום  השנים,  במשך  הזוג  התרגלו  זו  קבלה  שיום ומתוך  השנים,  במשך  הזוג  התרגלו  זו  קבלה  ומתוך 

אחד בשבוע ישנה 'שביתת נשק'... הפסקת אש...אחד בשבוע ישנה 'שביתת נשק'... הפסקת אש...
אם כך, נעניתי על אתר, הרי מוכח הדבר בעליל בפנינו אם כך, נעניתי על אתר, הרי מוכח הדבר בעליל בפנינו 
הנכם  יכולים  אתם  רוצים  שאם  בשבתו,  שבת  הנכם מדי  יכולים  אתם  רוצים  שאם  בשבתו,  שבת  מדי 
להגדיל  נא  ננסה  הבה  יחדיו!  בשלום  לחיות  להגדיל בהחלט  נא  ננסה  הבה  יחדיו!  בשלום  לחיות  בהחלט 
אש'  'הפסקת  אותה  את  ולמשוך  השבת,  מנוחת  אש' את  'הפסקת  אותה  את  ולמשוך  השבת,  מנוחת  את 

על פני ימים נוספים מלפניה ומלאחריה... על פני ימים נוספים מלפניה ומלאחריה... 
ואכן מתחילה הוסיפו לעצמם בני הזוג את יום השישי ואכן מתחילה הוסיפו לעצמם בני הזוג את יום השישי 
נוצרים  שבהם  בשבוע,  הראשון  יום  ואת  שבת,  נוצרים ערב  שבהם  בשבוע,  הראשון  יום  ואת  שבת,  ערב 
את לשונם, ומתנהגים ביניהם כביום השבת, ללא שום את לשונם, ומתנהגים ביניהם כביום השבת, ללא שום 

וויכוחים ומריבות.וויכוחים ומריבות.
מריבותיהם...  כל  נתמעטו  תקופה  לאחר  אט  מריבותיהם... אט  כל  נתמעטו  תקופה  לאחר  אט  אט 
נמצאה  וכך   – פסקו.  והמחלוקות  נדמו,  נמצאה הצעקות  וכך   – פסקו.  והמחלוקות  נדמו,  הצעקות 
ימים  לאורך  הבית  שלום  את  מכוננת  קודש,  ימים השבת  לאורך  הבית  שלום  את  מכוננת  קודש,  השבת 

ושנים טובות!ושנים טובות!
כי היא מקור הברכה!כי היא מקור הברכה!

[שם][שם]
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מחו' מחו' הרה"ח רבי אברהם נח זלצמן זצ"ל הרה"ח רבי אברהם נח זלצמן זצ"ל מזקני חסידי מזקני חסידי 
קרליןקרלין, היה גר לפני שנים רבות בעיר , היה גר לפני שנים רבות בעיר "תל אביב","תל אביב", אך  אך 

לא מצא בה את פרנסתו.לא מצא בה את פרנסתו.
הוא נכנס לשאול בעצתו של הוא נכנס לשאול בעצתו של מרן החזון איש זצוק"ל, מרן החזון איש זצוק"ל, 
ת"ו,  ת"ו, בירושלים  בירושלים  לגור  לעבור  עדיף  כזה  במצב  לגור שמא  לעבור  עדיף  כזה  במצב  שמא 

כאשר בתל אביב אין פרנסתו מצויה.כאשר בתל אביב אין פרנסתו מצויה.
אך החזון איש לא הסכים עמו, ואמר: תל אביב זקוקה אך החזון איש לא הסכים עמו, ואמר: תל אביב זקוקה 
שטריימל  עם  קודש  בשבת  המתהלך  כמוך,  שטריימל לאדם  עם  קודש  בשבת  המתהלך  כמוך,  לאדם 
כתפיו!  על  לתפארה  מתנוססת  טלית  ועם  כתפיו! לראשו,  על  לתפארה  מתנוססת  טלית  ועם  לראשו, 
בשטריימל  אביב  תל  של  ברחובותיה  בשטריימל שיסתובבו  אביב  תל  של  ברחובותיה  שיסתובבו 
עם  שבת  בליל  גם  הולך  היה  קרלין  [כחסיד  עם ובטלית  שבת  בליל  גם  הולך  היה  קרלין  [כחסיד  ובטלית 
טלית לבית הכנסת]. דומני שמתאים אתה גם למסור טלית לבית הכנסת]. דומני שמתאים אתה גם למסור 
בעזרת  תמצא  ובוודאי  במקום!  בתים  לבעלי  בעזרת שיעור  תמצא  ובוודאי  במקום!  בתים  לבעלי  שיעור 
השם גם פרנסה טובה, ושמא תוכל אשתך לנהל את השם גם פרנסה טובה, ושמא תוכל אשתך לנהל את 

המקווה במקום!המקווה במקום!
שמו  את  פתק  על  להשאיר  איש  החזון  ממנו  שמו ביקש  את  פתק  על  להשאיר  איש  החזון  ממנו  ביקש 
אברהם  ר'  עבורו.  להתפלל  שיוכל  כדי  אמו,  שם  אברהם ואת  ר'  עבורו.  להתפלל  שיוכל  כדי  אמו,  שם  ואת 
המעבר  ענין  את  ודחה  חכמים,  לעצת  שמע  המעבר נח  ענין  את  ודחה  חכמים,  לעצת  שמע  נח 

לירושלים מסדר היום.לירושלים מסדר היום.
של  דבריו  שמכל  התברר,  ימים  מספר  לאחר  של והנה  דבריו  שמכל  התברר,  ימים  מספר  לאחר  והנה 
קיבל  הוא  ארצה!  נפלה  לא  אחת  שערה  צדיק  קיבל אותו  הוא  ארצה!  נפלה  לא  אחת  שערה  צדיק  אותו 
גבוהה  בפקידות  מיוחדת,  עבודה  הצעת  גבוהה פתאום  בפקידות  מיוחדת,  עבודה  הצעת  פתאום 
במשרד הסעד בתל אביב, משרה שהיה בה כמובן גם במשרד הסעד בתל אביב, משרה שהיה בה כמובן גם 
משכורת מכובדת. שנים רבות החזיק הוא במשרה זו, משכורת מכובדת. שנים רבות החזיק הוא במשרה זו, 
הקדוש  משולחנו  היישר  אליו  נשלחה  שהיא  הקדוש באומרו  משולחנו  היישר  אליו  נשלחה  שהיא  באומרו 

של החזון איש... והטיב עם הרבה יהודים בתפקידו. של החזון איש... והטיב עם הרבה יהודים בתפקידו. 
את  אשתו  גם  קיבלה  הזמן  באותו  הפלא  את למרבה  אשתו  גם  קיבלה  הזמן  באותו  הפלא  למרבה 
התבקש  הוא  ובנוסף  המקומי,  המקווה  ניהול  התבקש משרת  הוא  ובנוסף  המקומי,  המקווה  ניהול  משרת 
השכונתי,  הכנסת  בבית  ביומו  יום  מדי  שיעור  השכונתי, למסור  הכנסת  בבית  ביומו  יום  מדי  שיעור  למסור 

והצליח בכל מעשה ידיו. והצליח בכל מעשה ידיו. 
ולפי דרכנו למדנו כאן כמה דאג החזון איש, שהיהודים ולפי דרכנו למדנו כאן כמה דאג החזון איש, שהיהודים 
שטריימל  קודש  בשבת  יראו  אביב  בתל  שטריימל החילונים  קודש  בשבת  יראו  אביב  בתל  החילונים 

וטלית...וטלית...
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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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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

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


