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פני אהל מועדפני אהל מועד
שרצה  החסידים  מגדולי  אחד  על  שרצה מספרים  החסידים  מגדולי  אחד  על  מספרים 
הנושא  כשעלה  אך  לרבו,  לנסוע  מאוד  הנושא והשתוקק  כשעלה  אך  לרבו,  לנסוע  מאוד  והשתוקק 
התחיל לחשב, מה יקרה אם בדרך ח"ו אראה איזו התחיל לחשב, מה יקרה אם בדרך ח"ו אראה איזו 
ראיה אסורה, כי אז כל הנסיעה לרבי אינה שווה לי, ראיה אסורה, כי אז כל הנסיעה לרבי אינה שווה לי, 
הנסיעה  נדחתה  וכך  בהפסדי,  שכרי  כיצא  זה  הנסיעה והרי  נדחתה  וכך  בהפסדי,  שכרי  כיצא  זה  והרי 
שוב ושוב, מתוך הפחד הגדול לטמא את העיניים.שוב ושוב, מתוך הפחד הגדול לטמא את העיניים.

לראות  אפשר  הראיה,  כח  גדול  כמה  להבין  לראות כדי  אפשר  הראיה,  כח  גדול  כמה  להבין  כדי 
'והזה  נאמר  הפרשה  בתחילת  השבוע,  'והזה בפרשת  נאמר  הפרשה  בתחילת  השבוע,  בפרשת 
אל נוכח פני אוהל מועד', ורש"י מפרש שם 'עומד אל נוכח פני אוהל מועד', ורש"י מפרש שם 'עומד 
של  פתחו  ורואה  ומתכוין  ירושלים,  של  של במזרחו  פתחו  ורואה  ומתכוין  ירושלים,  של  במזרחו 
היכל בשעת הזאת הדם', רואים כמה חשובה הראיה היכל בשעת הזאת הדם', רואים כמה חשובה הראיה 
שכדי שהפרה אדומה תטהר את הטמא צריך הכהן שכדי שהפרה אדומה תטהר את הטמא צריך הכהן 
הדם!  הזאת  בשעת  היכל  של  פתחו  את  הדם! לראות  הזאת  בשעת  היכל  של  פתחו  את  לראות 
וכן בהמשך הפרשה מסופר על הנחשים השרפים וכן בהמשך הפרשה מסופר על הנחשים השרפים 
אשר שלח ד' וינשכו את העם, אמר הקב"ה למשה אשר שלח ד' וינשכו את העם, אמר הקב"ה למשה 
הנשוך  כל  והיה  נס  על  אותו  ושים  נחש  לך  הנשוך 'עשה  כל  והיה  נס  על  אותו  ושים  נחש  לך  'עשה 
ממית  נחש  'וכי  שואלת  והמשנה  וחי',  אותו  ממית וראה  נחש  'וכי  שואלת  והמשנה  וחי',  אותו  וראה 
או נחש מחיה? אלא  בזמן שהיו ישראל מסתכלין או נחש מחיה? אלא  בזמן שהיו ישראל מסתכלין 
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים 
היו מתרפאים ואם לאו היו נמוקים', גם כאן אנחנו היו מתרפאים ואם לאו היו נמוקים', גם כאן אנחנו 
רואים את חשיבות הראיה, ההסתכלות, עד כדי כך רואים את חשיבות הראיה, ההסתכלות, עד כדי כך 
באותו  יביט  להיכן  תלויים  היו  אדם  של  חייו  באותו שכל  יביט  להיכן  תלויים  היו  אדם  של  חייו  שכל 
רגע, אם יסתכל כלפי מעלה הרי שחייו ניצלו, ואם רגע, אם יסתכל כלפי מעלה הרי שחייו ניצלו, ואם 

לאו, הוא מת.לאו, הוא מת.
שכל  עצום,  כח  יש  שלעיניים  לדעת  יש  שכל באמת  עצום,  כח  יש  שלעיניים  לדעת  יש  באמת 
שלו,  העיניים  בשמירת  תלויים  אדם  של  שלו, חייו  העיניים  בשמירת  תלויים  אדם  של  חייו 
הגשמית,  הצלחתו  גם  ובוודאי  הרוחנית,  הגשמית, הצלחתו  הצלחתו  גם  ובוודאי  הרוחנית,  הצלחתו 
בית,  ובשלום  ומשפחתו,  חבריו  עם  הצלחתו  בית, וכן  ובשלום  ומשפחתו,  חבריו  עם  הצלחתו  וכן 
הכל תלוי בשמירת העיניים. כשלומדים את תורת הכל תלוי בשמירת העיניים. כשלומדים את תורת 
הנהיגה ברכב, ידוע שיש כלל חשוב 'לאן שהעיניים הנהיגה ברכב, ידוע שיש כלל חשוב 'לאן שהעיניים 
לימוד  וזהו  מוליכות',  הידיים  לשם  לימוד מסתכלות,  וזהו  מוליכות',  הידיים  לשם  מסתכלות, 
מובילה  לשם  יביטו  שהעיניים  לאן  עצום,  מובילה מוסר  לשם  יביטו  שהעיניים  לאן  עצום,  מוסר 
המחשבה ולשם ילכו המעשים, אדם לא יכול לומר המחשבה ולשם ילכו המעשים, אדם לא יכול לומר 
שהראיה אינה משפיעה עליו, כי גם אם אינו יודע שהראיה אינה משפיעה עליו, כי גם אם אינו יודע 
משפיעה,  גם  משפיעה  הראיה  בכך,  מודה  אינו  משפיעה, או  גם  משפיעה  הראיה  בכך,  מודה  אינו  או 

ואשרי מי שזוכה לשמור את עיניו בטהרה.ואשרי מי שזוכה לשמור את עיניו בטהרה.

        (עפ"י  טיב התורה-חוקת)(עפ"י  טיב התורה-חוקת)
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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

עמו  כל  ואת  אתו  נתתי  בידך  כי  אתו  תירא  אל  משה  אל  ה'  עמו ויאמר  כל  ואת  אתו  נתתי  בידך  כי  אתו  תירא  אל  משה  אל  ה'  ויאמר 
יושב  אשר  האמרי  מלך  לסיחן  עשית  כאשר  לו  ועשית  ארצו  יושב ואת  אשר  האמרי  מלך  לסיחן  עשית  כאשר  לו  ועשית  ארצו  ואת 

בחשבון: בחשבון: (כא, לד)(כא, לד)
מלך  מעוג  היה  התיירא  רבינו  שמשה  הקדוש,  בזוהר  איתא  מלך הנה,  מעוג  היה  התיירא  רבינו  שמשה  הקדוש,  בזוהר  איתא  הנה, 
הבשן, כי הוא היה מבאי ביתו של אברהם אבינו, והוא היה בין אלו הבשן, כי הוא היה מבאי ביתו של אברהם אבינו, והוא היה בין אלו 
על  כי  לעוג,  לו  יעמוד  הזכות  זה  כי  משה  היה  וסבור  עמו,  על שנימולו  כי  לעוג,  לו  יעמוד  הזכות  זה  כי  משה  היה  וסבור  עמו,  שנימולו 
אותם  הקדים  עוג  הרי  זאת  בכל  נימולים,  היו  ישראל  בני  שגם  אותם אף  הקדים  עוג  הרי  זאת  בכל  נימולים,  היו  ישראל  בני  שגם  אף 
במצוה זו יותר מארבע מאות שנה, כי בני ישראל לא מלו את עצמם במצוה זו יותר מארבע מאות שנה, כי בני ישראל לא מלו את עצמם 
אלא קודם צאתם ממצרים, כדי לקיים מצות קרבן פסח כדבעי. ולזה אלא קודם צאתם ממצרים, כדי לקיים מצות קרבן פסח כדבעי. ולזה 
אמר לו הקב''ה למשה 'אל תירא אותו' כי הן אמת שזכה למילה, אך אמר לו הקב''ה למשה 'אל תירא אותו' כי הן אמת שזכה למילה, אך 
בעדו,  תגן  זו  שמצוה  יזכה  לא  שכן  וכיון  בקדושתו,  פגם  מכן  בעדו, לאחר  תגן  זו  שמצוה  יזכה  לא  שכן  וכיון  בקדושתו,  פגם  מכן  לאחר 
ונפל  לו  עמדו  לא  וגבורותיו  כוחו  ואכן  שתנצחו,  אתה  מובטח  ונפל ולכן  לו  עמדו  לא  וגבורותיו  כוחו  ואכן  שתנצחו,  אתה  מובטח  ולכן 

שדוד לפני בני ישראל. שדוד לפני בני ישראל. 
ומכאן אתה למד שכל הצלחותיו של אדם תלויים במדת הקדושה, ומכאן אתה למד שכל הצלחותיו של אדם תלויים במדת הקדושה, 
ובאים זהיר האדם בה כדבעי, מכשיר עצמו לכל הטוב ולכל ההצלחות, ובאים זהיר האדם בה כדבעי, מכשיר עצמו לכל הטוב ולכל ההצלחות, 
וזוכה על ידה להשגות רמות, כדאיתה בספרים הקדושים על מאמר וזוכה על ידה להשגות רמות, כדאיתה בספרים הקדושים על מאמר 
מה  שכפי  ציון',  ה'  בשוב  יראו  בעין  עין  'כי  ח)  נב,  (ישעיהו  מה הכתוב  שכפי  ציון',  ה'  בשוב  יראו  בעין  עין  'כי  ח)  נב,  (ישעיהו  הכתוב 
שהאדם שומר את עיניו כך יזכה לראות את התגלות השכינה, ובפרט שהאדם שומר את עיניו כך יזכה לראות את התגלות השכינה, ובפרט 
רק  ברוחניות  ההשגות  לכל  זוכים  אנו  אין  בזמננו  וגם  הגאולה,  רק בעת  לכל ההשגות ברוחניות  זוכים  אנו  אין  בזמננו  וגם  הגאולה,  בעת 

על ידי שמירת העינים. על ידי שמירת העינים. 
גם צרכיו הגשמיים של האדם תלויים בזה הדבר, וכמבואר בספרים גם צרכיו הגשמיים של האדם תלויים בזה הדבר, וכמבואר בספרים 
הקדושים שאם האדם שומר את עיניו יש לו פרנסה בשפע, וכמאמר הקדושים שאם האדם שומר את עיניו יש לו פרנסה בשפע, וכמאמר 
הכתוב (תהלים קמה, טו) 'עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את הכתוב (תהלים קמה, טו) 'עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את 
תליא,  בהא  הא  כי  בראיה  הפרנסה  את  הכתוב  תלה  בעתו'  תליא, אכלם  בהא  הא  כי  בראיה  הפרנסה  את  הכתוב  תלה  בעתו'  אכלם 
בעניני  השם  לברכת  הוא  זוכה  כך  עיניו  על  האדם  ששומר  מה  בעניני וכפי  השם  לברכת  הוא  זוכה  כך  עיניו  על  האדם  ששומר  מה  וכפי 

פרנסתו. פרנסתו. 
אך באם אינו זהיר בה כדבעי אז הברכה הוא ממנו והלאה ר'ל. וזאת אך באם אינו זהיר בה כדבעי אז הברכה הוא ממנו והלאה ר'ל. וזאת 
ומסוגל  ראוי  שהוא  מעידים  ותכונותיו  ביותר  מוכשר  שהוא  אף  ומסוגל על  ראוי  שהוא  מעידים  ותכונותיו  ביותר  מוכשר  שהוא  אף  על 
הרשע  זה  וכעין  בה,  יזכה  לא  בפועל  זאת  בכל  גדולה,  הרשע להצלחה  זה  וכעין  בה,  יזכה  לא  בפועל  זאת  בכל  גדולה,  להצלחה 
שלם  הר  שעקר  עד  גבורותיו,  היו  כמה  עד  מתארים  ז''ל  שלם שחכמינו  הר  שעקר  עד  גבורותיו,  היו  כמה  עד  מתארים  ז''ל  שחכמינו 
בכדי להפילו על כלל ישראל, ולולא הניסים שעשה הקב''ה היה אכן בכדי להפילו על כלל ישראל, ולולא הניסים שעשה הקב''ה היה אכן 
זהיר  היה  שלא  מאחר  לו  עמדו  לא  אלו  אך  עליהם,  להפילו  זהיר בכוחו  היה  שלא  מאחר  לו  עמדו  לא  אלו  אך  עליהם,  להפילו  בכוחו 

בקדושה. בקדושה. 
על כן זקוקים אנו למשנה זהירות בזה הדבר, כי כאמור כל מהותו של על כן זקוקים אנו למשנה זהירות בזה הדבר, כי כאמור כל מהותו של 
התלויה  הישראלי,  מהותו  דהיינו  הרוחני  מהותו  הן  בה,  תלוי  התלויה האדם  הישראלי,  מהותו  דהיינו  הרוחני  מהותו  הן  בה,  תלוי  האדם 
בהשגות דקדושה המקרבים את האדם לבוראו, והן מהותו הגשמי, בהשגות דקדושה המקרבים את האדם לבוראו, והן מהותו הגשמי, 
הצלחה  לך  אין  ולכן  הדבר,  בזה  מאוד  מתגבר  זאת  כל  היודע  הצלחה והיצר  לך  אין  ולכן  הדבר,  בזה  מאוד  מתגבר  זאת  כל  היודע  והיצר 

גדולה יותר מזה המצליח במלחמה כבידה זו מול יצרו. גדולה יותר מזה המצליח במלחמה כבידה זו מול יצרו. 
ואכן אצל הצדיקים לדורותיהם ראו שהיה זה הדבר בראש מעיינם, ואכן אצל הצדיקים לדורותיהם ראו שהיה זה הדבר בראש מעיינם, 

והיו זהירים בדבר ביותר, וכמסופר על הגר"א מווילנא זצ''ל שקודם והיו זהירים בדבר ביותר, וכמסופר על הגר"א מווילנא זצ''ל שקודם 
והיה  יכשל,  שלא  השי"ת  לפני  מתחנן  היה  עיר  של  לרחובה  והיה צאתו  יכשל,  שלא  השי"ת  לפני  מתחנן  היה  עיר  של  לרחובה  צאתו 
צלמות,  לגיא  לצאת  עומד  הנני  עולם  של  'רבונו  בתפילתו;  צלמות, אומר  לגיא  לצאת  עומד  הנני  עולם  של  'רבונו  בתפילתו;  אומר 
והגם  הרע',  מיצר  הושיעני  אכשל,  שלא  נא  הצילני  מסוכן,  והגם מקום  הרע',  מיצר  הושיעני  אכשל,  שלא  נא  הצילני  מסוכן,  מקום 
שווילנא היתה עיירה מלאה חכמים וסופרים והיהדות עמדה שם על שווילנא היתה עיירה מלאה חכמים וסופרים והיהדות עמדה שם על 
ועלינו  היצר,  ברשת  ילכד  ח''ו  פן  לנפשו  חרד  היה  זאת  בכל  ועלינו תילה,  היצר,  ברשת  ילכד  ח''ו  פן  לנפשו  חרד  היה  זאת  בכל  תילה, 
ללמוד ק"ו שאם צדיק זה היה ירא לנפשו על אחת כמה וכמה אנשים ללמוד ק"ו שאם צדיק זה היה ירא לנפשו על אחת כמה וכמה אנשים 
שפלים כמנו, ואם בשעתו ובמקומו, על אחת כמה וכמה בזמן הזה שפלים כמנו, ואם בשעתו ובמקומו, על אחת כמה וכמה בזמן הזה 

אשר רבו בה פורצי גדר הממלאים את רחובותינו בזוהמתם.אשר רבו בה פורצי גדר הממלאים את רחובותינו בזוהמתם.
וביותר  הלוהטים,  הקיץ  בימי  הדבר  בזה  זהיר  להיות  עלינו  וביותר וביותר  הלוהטים,  הקיץ  בימי  הדבר  בזה  זהיר  להיות  עלינו  וביותר 
פרושים  הזמן  ובזה  בתוקפה,  היא  החמה  שאז  אב  תמוז  פרושים בחודשי  הזמן  ובזה  בתוקפה,  היא  החמה  שאז  אב  תמוז  בחודשי 
מצודותיו של היצר ברחובות קריה, ואו לו למי שנקרה בהם בדרכו, מצודותיו של היצר ברחובות קריה, ואו לו למי שנקרה בהם בדרכו, 
למקום  ללכת  כדי  מביתו  לצאת  האדם  שנצרך  אימת  בכל  כן  למקום ועל  ללכת  כדי  מביתו  לצאת  האדם  שנצרך  אימת  בכל  כן  ועל 
באם  להתדרדר  הוא  עלול  כמה  עד  להתבונן  עליו  מוטל  באם מסוים  להתדרדר  הוא  עלול  כמה  עד  להתבונן  עליו  מוטל  מסוים 
על  להשגיח  יראה  בצאתו  ומיד  עיניו,  בשמירת  וזריז  זהיר  יהיה  על לא  להשגיח  יראה  בצאתו  ומיד  עיניו,  בשמירת  וזריז  זהיר  יהיה  לא 
קדושת עיניו לבל יפגמו ח''ו, כי בזה תלוי כל עניני הקדושה, והעדר קדושת עיניו לבל יפגמו ח''ו, כי בזה תלוי כל עניני הקדושה, והעדר 
חכמינו  שאמרו  כמו  חטאת,  ולכל  עוון  לכל  הפתח  היא  זו  חכמינו שמירה  שאמרו  כמו  חטאת,  ולכל  עוון  לכל  הפתח  היא  זו  שמירה 
ז"ל (ירושלמי ברכות א, ה) 'עין רואה ולב חומד וכלי מעשי גומרין'. ז"ל (ירושלמי ברכות א, ה) 'עין רואה ולב חומד וכלי מעשי גומרין'. 
ומלבד גודל הפגם הנגרם ע''י התעוררות הרע גורם עצם הראיה פגם ומלבד גודל הפגם הנגרם ע''י התעוררות הרע גורם עצם הראיה פגם 
בנשמת האדם, וזה הפגם גורם למחיצה בינו לבין הטוב, ואין הטוב בנשמת האדם, וזה הפגם גורם למחיצה בינו לבין הטוב, ואין הטוב 

נקלט בו היטב. נקלט בו היטב. 
להאריך,  אמרו  אשר  במקום  לקצר  אוכל  לא  זה  מענין  דברי  להאריך, ומידי  אמרו  אשר  במקום  לקצר  אוכל  לא  זה  מענין  דברי  ומידי 
ימי  באמצע  הזמנים  בין  של  מושג  קהילות  באיזה  יש  לדאבונינו  ימי כי  באמצע  הזמנים  בין  של  מושג  קהילות  באיזה  יש  לדאבונינו  כי 
רבים  יוצאים  בחוצות  מונף  היצר  שחרב  הימים  באלו  ודוקא  רבים הקיץ,  יוצאים  בחוצות  מונף  היצר  שחרב  הימים  באלו  ודוקא  הקיץ, 
בהם  רבתה  אשר  ומשונים  שונים  במקומות  לפוש  הישיבות  בהם מבני  רבתה  אשר  ומשונים  שונים  במקומות  לפוש  הישיבות  מבני 
המכשלה, לפעמים כלל לא עולה על הדעת שיש לחקור על מהותו המכשלה, לפעמים כלל לא עולה על הדעת שיש לחקור על מהותו 
במראות  נתקלים  באים  וכאשר  להינפש,  רוצים  בו  מקום  אותו  במראות של  נתקלים  באים  וכאשר  להינפש,  רוצים  בו  מקום  אותו  של 
עולה  כן  לפעמים  אם  ואף  שחת,  לבאר  ירידה  הם  השלכותיו  עולה אשר  כן  לפעמים  אם  ואף  שחת,  לבאר  ירידה  הם  השלכותיו  אשר 
על הדעת לחקור על מהותו של אותו מקום, מכל מקום אין בודקים על הדעת לחקור על מהותו של אותו מקום, מכל מקום אין בודקים 
את הדבר ביסודיות, וכשבאים נוכחים לדעת כי המקום פרוץ למאוד, את הדבר ביסודיות, וכשבאים נוכחים לדעת כי המקום פרוץ למאוד, 
מבלים  וכך  המקום,  את  לעזוב  קשה  שם  נמצאים  שכבר  מאחר  מבלים אך  וכך  המקום,  את  לעזוב  קשה  שם  נמצאים  שכבר  מאחר  אך 
זמן מה במקומות אלו אשר השלכותיה רואים אנו מידי שנה, כאשר זמן מה במקומות אלו אשר השלכותיה רואים אנו מידי שנה, כאשר 
יקיריהם  על  יללה  ובפיהם  ורצוצים  שבורים  כשהם  באים  יקיריהם הורים  על  יללה  ובפיהם  ורצוצים  שבורים  כשהם  באים  הורים 
ויהיה  בראשו,  עיניו  ישים  החכם  כן  ועל  ר''ל.  תבשילם  ויהיה שהקדיחו  בראשו,  עיניו  ישים  החכם  כן  ועל  ר''ל.  תבשילם  שהקדיחו 
זהיר מאוד לבל יבוא במקום שאין הוא יודע ברורות שהשהייה בזה זהיר מאוד לבל יבוא במקום שאין הוא יודע ברורות שהשהייה בזה 

המקום אינו מיועד גם לאלו הרחוקים מתורה ומצוות ר''ל. המקום אינו מיועד גם לאלו הרחוקים מתורה ומצוות ר''ל. 
על  ונזכה  בקדושה,  זהירים  להיות  שנוכל  בעזרינו  יהיה  על השי''ת  ונזכה  בקדושה,  זהירים  להיות  שנוכל  בעזרינו  יהיה  השי''ת 
בגשמיות  השי''ת  לברכת  ונזכה  העבודה,  במעלות  להתעלות  בגשמיות ידה  השי''ת  לברכת  ונזכה  העבודה,  במעלות  להתעלות  ידה 

וברוחניות.וברוחניות.
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חיוב שלש סעודות בשבתחיוב שלש סעודות בשבת

אדם  חייב  קיז:),  (שבת  בגמרא  איתא  א.א. 
לאכול שלוש סעודות בשבת, ואסמכוהו 
"ויאמר  כה)  טז,  (שמות  דכתיב  אקרא,  רבנן 
לה'  'היום'  שבת  כי  'היום'  אכלוהו  משה 
ושלוש  בשדה",  תמצאוהו  לא  'היום' 
פעמים 'היום' כתוב בפסוק זה (סי' רצא מ"ב 

סק"א).

המקיים  כל  קיח.),  (שם  חז"ל  ואמרו  ב.ב. 
משלוש  ניצול  בשבת,  סעודות  שלוש 
פורעניות, מחבלו של משיח, ומדינה של 

גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג (מ"ב שם).

ג.ג. יש שכתבו כי זה שחייבו לאכול שלש 
שהאוכל  מפני  הוא  בשבת,  סעודות 
אכילה גסה יצטרך להרחיק זמן האכילה 
לאכול  מצוה  שהיא  וכשיראה  שאחריה, 
סעודה  בשום  יאכל  לא  סעודות  שלש 
לאכול  שיוכל  בשיעור  אם  כי  מהם 
נמצאו  שאחריה,  הסעודה  זמן  בהגיע 
נפשו,  ולשובע  מצוה  לשם  סעודותיו  כל 
תורה,  בדברי  לעסוק  פנוי  לבו  וישאר 
ונמצא כובש יצרו בסלקו האוכל מלפניו 
זאת  יעשות  וכשיתרגל  לו.  תאב  בעודו 
ביום  שיעשה  שכן  כל  המנוחה  ביום 
המלאכה שלא יכבד האוכל עליו לבטלו 

הכוס  על  בברכה  אמרו  וכן  ממלאכתו. 
ממנו,  דעתו  יסיח  שלא  בו  עיניו  ונותן 
והיינו להראות שצריך לחשוב שהותר לו 
עליו  ולברך  המצוה  לצורך  היין  לשתות 
יבא  לא  בלבו,  כך  וכשיחשוב  השם,  את 

להשתכר מזה (אבודרהם, דיני שלש סעודות).

ד.ד. מי שלא אכל בליל שבת, יאכל שלוש 
סעודות ביום השבת (רמ"א ס"א).

צריך  כן  גם  בערבית,  קידש  לא  אם  ה. 
לקדש בשחרית כל נוסח ברכת הקידוש 
שאין  'ויכולו'  פרשת  מלבד  הלילה,  של 

צריך לאומרו רק בלילה (מ"ב סק"ה).

ו. ו. והוא הדין ביום טוב, מי שלא אכל בליל 
יום טוב, צריך לאכול שתי סעודות למחר 
ביום, כיון שביום טוב החיוב הוא רק שתי 

סעודות, אחת בלילה ואחת ביום (שם).

יאמר  טוב,  ביום  בלילה  קידש  לא  אם  ז. ז. 
יום  של  הקידוש  נוסח  כל  את  בשחרית 

טוב בלילה (שם).

סעודות  שתי  מזון  לו  שיש  מי  ח.ח. 
מצומצמות, ואם יחלקם לשלוש סעודות 
לא יהיה לו כל סעודה כדי לשבוע ממנו, 
מוטב שיאכל שתי סעודות לשבעה, אף 
על פי שעי"ז יבטל סעודה שלישית (מ"ב 

סקי"ז).

זהירות בקיום סעודה שלישיתזהירות בקיום סעודה שלישית

ט.ט. יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית 
ימלא  שלא  בראשו  עיניו  והחכם  בשבת. 
מקום  ליתן  כדי  הבוקר,  בסעודת  כרסו 

לסעודה שלישית (שו"ע ס"א).

לקיים  שהזהירו  הטעם  שכתבו  יש  י.י. 
שבסעודה  לפי  בשבת,  שלישית  סעודה 
שאינו  דבר  שהוא  השבת,  כבוד  ניכר  זו 
יום  דבר  האכילה  עיקר  כי  בחול  עושה 
פעם  וביום  אחת  פעם  בלילה  הוא  ביומו 
כבוד  מגדיל  שלישית  ובסעודה  אחת. 
מחודשת,  סעודה  בו  לעשות  השבת 
והזהיר לקיימה הנה שכרו גם על סעודת 
לילה וסעודה שניה כאילו עשאם לכבוד 
לקיים  יתרשל  אם  אך  דוקא.  שבת 
סעודות  שהשני  מורה  שלישית  סעודה 
לא עשה לכבוד שבת אלא דכך דרכן של 
בני אדם לסעוד בלילה וביום. ומשום הכי 
צריך ליזהר מאד לקיים סעודה שלישית 
כי בקיומה יתברר כי כל מה שעשה היה 

לכבוד השבת (מחב"ר סק"א).

לה  יש  סעודות,  משלש  סעודה  כל  יא.יא. 

והמבטל  בסוד,  וטעם  למעלה  שורש 
והמקיימם  מרובה,  עונשו  מהם  אחת 

שכרו מרובה (כה"ח סק"א בשם הזוהר).

וחשיבות  עדיפות  יש  הסוד  פי  על  יב.יב. 
משני  יותר  שלישית  לסעודה  גדול 
סעודות הראשונות, וצא וראה כי רשב"י 
לא  שמימיו  שמח  היה  דהילולא  ביומא 
ביטל שלש סעודות (זוהר פ' האזינו רפז:), ומזה 
סעודה  גדולת  תפארת  יקר  אנוש  ישכיל 
רבה,  קדושים  בסוד  חיובה  ותוקף  זו 
ויפקח עיניו ולבו לקיימה כהלכתה ויעלוז 

בה (ברכ"י להחיד"א סק"א).

סעודה  מצות  לקיים  בשביל  אף  יג.יג. 
כשמשיג  מעות,  ללוות  צריך  שלישית 

באיזה מקום ללוות (מ"ב סק"א).

למקום,  ממקום  העובר  לעני  ואף  יד.יד. 
שובת  שהוא  מקום  בכל  לסייעו  חייבים 
שם שיתנו לו כל השלוש סעודות בשבת 

(שם).

טו.טו. נשים חייבות בסעודה שלישית (שו"ע 
ס"ו), כיון שלכל עניני שבת, האיש ואשה 

המן,  של  בנס  היו  הם  שגם  ועוד,  שוין. 
'אכלוהו  הכתוב  אמר  המן  אוכלי  כל  ועל 
סעודות  שלוש  חיוב  נלמד  דמזה  היום', 

בשבת (מ"ב סקכ"ו).

גנות מידת הכעסגנות מידת הכעס
ְּפֵני  ֶאל  ַהָּקָהל  ֶאת  ְוַאֲהֹרן  מֶׁשה  ְּפֵני ַוַּיְקִהלּו  ֶאל  ַהָּקָהל  ֶאת  ְוַאֲהרֹן  מֶׁשה  ַוַּיְקִהלּו 
ֲהִמן  ַהֹּמִרים  ָנא  ִׁשְמעּו  ָלֶהם  ַוֹּיאֶמר  ֲהִמן ַהָּסַלע  ַהּמִֹרים  ָנא  ִׁשְמעּו  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַהָּסַלע 
ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים: ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת ַהֶּסַלע ַהֶּזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים: ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת 
ַוֵּיְצאּו  ַּפֲעָמִים  ְּבַמֵּטהּו  ַהֶּסַלע  ֶאת   ַוַּי ַוֵּיְצאּו ָידֹו  ַּפֲעָמִים  ְּבַמֵּטהּו  ַהֶּסַלע  ֶאת   ַוַּי ָידֹו 
ַוֹּיאֶמר  ּוְבִעיָרם:  ָהֵעָדה  ַוֵּתְׁשְּת  ַרִּבים  ַוּיֹאֶמר ַמִים  ּוְבִעיָרם:  ָהֵעָדה  ַוֵּתְׁשְּת  ַרִּבים  ַמִים 
ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַיַען א ֶהֱאַמְנֶּתם ְיֹהָוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען א ֶהֱאַמְנֶּתם 
א  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  א ִּבי  ָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ְלַהְקִּדיֵׁשִני  ִּבי 
ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָתִביאּו ֶאת ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי 

ָלֶהם: ָלֶהם: (כ', י' - י"ב)
לבא  שבכוחו  יאמר  מי  כי  להקדים,  לבא ראוי  שבכוחו  יאמר  מי  כי  להקדים,  ראוי 
משה  של  מריבה'  'מי  חטא  ענין  משה ולבאר  של  מריבה'  'מי  חטא  ענין  ולבאר 
לפניו  הקודמים  הנביאים  אבי  לפניו רבינו  הקודמים  הנביאים  אבי  רבינו 
נביא  עוד  קם  לא  אשר  אחריו,  נביא והבאים  עוד  קם  לא  אשר  אחריו,  והבאים 
אל  פנים  ה'  ידעו  אשר  כמשה  אל בישראל  פנים  ה'  ידעו  אשר  כמשה  בישראל 
אנו  צריכים  בתורה  שכתוב  מה  אך  אנו פנים,  צריכים  בתורה  שכתוב  מה  אך  פנים, 

ללמוד מזה עבורנו.ללמוד מזה עבורנו.
לפי  וז"ל:  רש"י  כתב  לפי   וז"ל:  רש"י  כתב  ח')  (ל"א,  להלן  להלן והנה  והנה 
טעות,  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה  טעות, שבא  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה  שבא 
וכן  נכרים.  גיעולי  הלכות  ממנו  וכן שנתעלמו  נכרים.  גיעולי  הלכות  ממנו  שנתעלמו 
שנאמר  למלואים,  בשמיני  מוצא  שנאמר אתה  למלואים,  בשמיני  מוצא  אתה 
לכלל  בא  איתמר,  ועל  אלעזר  על  לכלל ויקצוף  בא  איתמר,  ועל  אלעזר  על  ויקצוף 
נא  בשמעו  וכן  טעות,  לכלל  בא  נא כעס,  בשמעו  וכן  טעות,  לכלל  בא  כעס, 

המורים ויך את הסלע, על ידי הכעס טעה, 
עכ"ל.עכ"ל.

ממידת  להתרחק  יש  כמה  נלמד  ממידת ומכאן  להתרחק  יש  כמה  נלמד  ומכאן 
בא  הכעס  מידת  ידי  על  שמשה  בא הכעס,  הכעס  מידת  ידי  על  שמשה  הכעס, 
לארץ  להיכנס  זכה  ולא  טעות,  לארץ לכלל  להיכנס  זכה  ולא  טעות,  לכלל 
תפילות,  תקט"ו  שהתפלל  למרות  תפילות, ישראל  תקט"ו  שהתפלל  למרות  ישראל 
ואם היה זוכה להיכנס לארץ לא היו נחרב ואם היה זוכה להיכנס לארץ לא היו נחרב 

בית המקדש בית המקדש (אוה"ח הק' כאן פסוק ח; דברים א, לז).
כי מידת הכעס היא המידה הגרועה שבכל כי מידת הכעס היא המידה הגרועה שבכל 
כי  כולה.  בנשמה  פוגמת  שהיא  כי המידות,  כולה.  בנשמה  פוגמת  שהיא  המידות, 
הנשמה  מסתלקת  כועס  האדם  הנשמה כאשר  מסתלקת  כועס  האדם  כאשר 
נכנסת  ובמקומה  לגמרי,  ממנו  נכנסת הקדושה  ובמקומה  לגמרי,  ממנו  הקדושה 
נפש מצד הקליפה, וכל המצוות מסתלקות נפש מצד הקליפה, וכל המצוות מסתלקות 

ממנו לגמרי.ממנו לגמרי.
כמ"ש  כלל,  תקנה  לו  אין  הכעס  כמ"ש ובעל  כלל,  תקנה  לו  אין  הכעס  ובעל 
רבו  בשם  זי"ע  וויטאל  מהר"ח  רבו הרה"ק  בשם  זי"ע  וויטאל  מהר"ח  הרה"ק 
אש  להבות  חוצבים  דברים  הקדוש  אש האר"י  להבות  חוצבים  דברים  הקדוש  האר"י 
על זה על זה (בתחילת שער רוח הקודש) וז"ל: והנה מורי  וז"ל: והנה מורי 
מכל  יותר  הכעס,  בענין  מקפיד  היה  מכל ז"ל  יותר  הכעס,  בענין  מקפיד  היה  ז"ל 
שאר העבירות, אפי' כשהוא כועס בשביל שאר העבירות, אפי' כשהוא כועס בשביל 
כי  ואומר,  לזה  טעם  נותן  והיה  וכו'.  כי מצוה  ואומר,  לזה  טעם  נותן  והיה  וכו'.  מצוה 
הלא כל שאר העבירות אינם פוגמים אלא הלא כל שאר העבירות אינם פוגמים אלא 
אבל  אחד,  אבר  פוגמת  ועבירה  עבירה  אבל כל  אחד,  אבר  פוגמת  ועבירה  עבירה  כל 
כולה,  הנשמה  כל  פוגמת  הכעס  כולה, מדת  הנשמה  כל  פוגמת  הכעס  מדת 

ומחליף אותה לגמרי.ומחליף אותה לגמרי.
וממשיך להסביר שם: והענין הוא, כי כאשר וממשיך להסביר שם: והענין הוא, כי כאשר 
הקדושה  הנשמה  הנה  האדם,  הקדושה יתכעס  הנשמה  הנה  האדם,  יתכעס 
במקומה  ונכנסת  לגמרי,  ממנו  במקומה מסתלקת  ונכנסת  לגמרי,  ממנו  מסתלקת 
שעושה  ואע"פ  וכו',  הקליפה  מצד  שעושה נפש  ואע"פ  וכו',  הקליפה  מצד  נפש 
על  מעולה  ותשובה  לנפשו  תקונים  על האדם  לנפשו ותשובה מעולה  האדם תקונים 
הכל  וגדולות,  רבות  ומצוות  עוונותיו,  הכל כל  וגדולות,  רבות  ומצוות  עוונותיו,  כל 
אותה  שהרי  לפי  לגמרי,  ממנו  אותה נאבדים  שהרי  לפי  לגמרי,  ממנו  נאבדים 
המעשים  כל  שעשתה  הקדושה,  המעשים הנשמה  כל  שעשתה  הקדושה,  הנשמה 
לה,  והלכה  בטמאה  נתחלפה  לה, הטובים,  והלכה  בטמאה  נתחלפה  הטובים, 
וירשה  במקומה,  טמאה  שפחה  וירשה ונשארה  במקומה,  טמאה  שפחה  ונשארה 
אחרת,  פעם  שיחזור  וצריך  גבירתה.  אחרת, את  פעם  שיחזור  וצריך  גבירתה.  את 
הראשונים  התקונים  כל  ולתקן  הראשונים לחזור  התקונים  כל  ולתקן  לחזור 
ופעם  פעם  בכל  הוא  וכן  בתחלה,  ופעם שעשה  פעם  בכל  הוא  וכן  בתחלה,  שעשה 

שהוא כועס.שהוא כועס.
נמצא כי בעל הכעס אין לו תקנה כלל, כי נמצא כי בעל הכעס אין לו תקנה כלל, כי 
גורם  וגם  קיאו,  על  שב  ככלב  הוא  גורם תמיד  וגם  קיאו,  על  שב  ככלב  הוא  תמיד 
אם  הנה  כי  והוא  לעצמו,  אחר  גדול  אם היזק  הנה  כי  והוא  לעצמו,  אחר  גדול  היזק 
בסיבתה  אשר  גדולה  מצוה  איזו  בסיבתה עשה  אשר  גדולה  מצוה  איזו  עשה 
צדיק  איזה  של  קדושה  נשמה  איזו  צדיק היתה  איזה  של  קדושה  נשמה  איזו  היתה 
לסייעו  העיבור  בסוד  בו  מתעבר  לסייעו ראשון  העיבור  בסוד  בו  מתעבר  ראשון 
כנודע, ועתה ע"י הכעס מסתלקת גם היא. כנודע, ועתה ע"י הכעס מסתלקת גם היא. 
וזהו ג"כ ענין 'טורף נפשו באפו', באופן, כי וזהו ג"כ ענין 'טורף נפשו באפו', באופן, כי 
ימי  כל  לו  אפשר  אי  כעס,  בעל  שהוא  ימי מי  כל  לו  אפשר  אי  כעס,  בעל  שהוא  מי 

השגה,  שום  להשיג  זו,  מדה  בעל  השגה, היותו  שום  להשיג  זו,  מדה  בעל  היותו 
אפילו אם יהיה צדיק בכל שאר דרכיו, לפי אפילו אם יהיה צדיק בכל שאר דרכיו, לפי 
עת  בכל  שבנה,  מה  כל  וסותר  בונה  עת שהוא  בכל  שבנה,  מה  כל  וסותר  בונה  שהוא 

שכועס.שכועס.
טורפים  אינם  העבירות,  שאר  טורפים אמנם  אינם  העבירות,  שאר  אמנם 
נשארת  אמנם  ממש,  הנפש  נשארת ועוקרים  אמנם  ממש,  הנפש  ועוקרים 
דבוקה בו, אלא שהיא פגומה, בבחי' אותה דבוקה בו, אלא שהיא פגומה, בבחי' אותה 
העבירה שעושה בלבד, וכאשר יתקן הפגם העבירה שעושה בלבד, וכאשר יתקן הפגם 
הכעס,  אבל  לגמרי,  יתוקן  לבדו,  הכעס, ההוא  אבל  לגמרי,  יתוקן  לבדו,  ההוא 
לחזור  רבות,  והכנות  רבים,  תקונים  לחזור צריך  רבות,  והכנות  רבים,  תקונים  צריך 
וכולי  ממנו,  הנטרפת  נשמתו  את  וכולי להביא  ממנו,  הנטרפת  נשמתו  את  להביא 
האי ואולי, כנז' בזוהר בפ' תצוה כנז"ל, כי האי ואולי, כנז' בזוהר בפ' תצוה כנז"ל, כי 
ההוא,  הכעס  ומציאות  בחי'  כפי  ההוא, לפעמים  הכעס  ומציאות  בחי'  כפי  לפעמים 
אלא  זה  די  ולא  כלל.  תקנה  עוד  לו  אלא אין  זה  די  ולא  כלל.  תקנה  עוד  לו  אין 
ולא  יצ"ו,  אחי  את  מלמד  כשהייתי  ולא אפי'  יצ"ו,  אחי  את  מלמד  כשהייתי  אפי' 
עמו  מתכעס  והייתי  רצוני,  כפי  יודע  עמו היה  מתכעס  והייתי  רצוני,  כפי  יודע  היה 
הזהירני  הזה  הדבר  על  וגם  הזה,  הדבר  על הדבר הזה הזהירני על  על הדבר הזה, וגם 

והוכיחני מורי ז"ל במאד מאד, עכ"ל.והוכיחני מורי ז"ל במאד מאד, עכ"ל.
מידת  את  למנוע  ביותר  הטובה  מידת והעצה  את  למנוע  ביותר  הטובה  והעצה 
אדם  לכל  בנחת  תמיד  לדבר  הוא  אדם הכעס  לכל  בנחת  תמיד  לדבר  הוא  הכעס 
הרמב"ן  באיגרת  שכתוב  כמו  עת,  הרמב"ן בכל  באיגרת  שכתוב  כמו  עת,  בכל 
דבריך  כל  לדבר  תמיד  תתנהג  דבריך הידועה:  כל  לדבר  תמיד  תתנהג  הידועה: 
מן  תנצל  ובזה  עת,  ובכל  אדם  לכל  מן בנחת  תנצל  ובזה  עת,  ובכל  אדם  לכל  בנחת 

הכעס וכו'.הכעס וכו'.
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הבית  בעל  [ממרן  הבית   בעל  [ממרן  ז"ל  קארו  ז"למהר"י  קארו  מהר"י  בפירוש  בפירוש הקשה  הקשה 
"לאמר""לאמר", ,  תיבת  הכתוב  כפל  למה  תיבת ,  הכתוב  כפל  למה  התורה,  התורהעל  על  יוסף] יוסף] 
אחר שכבר נזכר בפסוק הראשון "וידבר ה' כו' אחר שכבר נזכר בפסוק הראשון "וידבר ה' כו' לאמר"לאמר", , 
שהמכוון 'לאמר' פרשה זו לכל ישראל כשאר פרשיות שהמכוון 'לאמר' פרשה זו לכל ישראל כשאר פרשיות 
"אשר  השני  בפסוק  שוב  להזכיר  נצרך  ולמה  "אשר התורה,  השני  בפסוק  שוב  להזכיר  נצרך  ולמה  התורה, 

ציוה ה' ציוה ה' לאמר"לאמר".
זאת  ישראל,  בני  אל  ולומר "דבר  להקדים  לו  היה  זאת גם  ישראל,  בני  אל  ולומר "דבר  להקדים  לו  היה  גם 
ולמה  וגו'".  אליך  ויקחו  ה'  ציוה  אשר  התורה  ולמה חוקת  וגו'".  אליך  ויקחו  ה'  ציוה  אשר  התורה  חוקת 
אחר  ורק  ה'',  ציוה  אשר  התורה  חוקת  'זאת  אחר מקדים  ורק  ה'',  ציוה  אשר  התורה  חוקת  'זאת  מקדים 
שלבני  מזה  שנראה  ישראל',  בני  אל  'דבר  אומר  שלבני כך  מזה  שנראה  ישראל',  בני  אל  'דבר  אומר  כך 
ישראל לא נצרך לומר שהיא חוקת התורה, וצריך עיון.ישראל לא נצרך לומר שהיא חוקת התורה, וצריך עיון.

ברם תירץ בטוב טעם, על פי דרשת רז"ל שהביא ברם תירץ בטוב טעם, על פי דרשת רז"ל שהביא רש"י רש"י 
"חוקה""חוקה"  שנאמר  בטעם  הפרשה,  בפתיחת  שנאמר הקדוש  בטעם  הפרשה,  בפתיחת  הקדוש 
בפרה אדומה: "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את בפרה אדומה: "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את 
בה.  יש  טעם  ומה  הזאת,  המצוה  מה  לומר,  בה. ישראל  יש  טעם  ומה  הזאת,  המצוה  מה  לומר,  ישראל 
לך  ואין  מלפני  היא  גזירה  'חוקה',  בה  כתב  לפיכך  לך –  ואין  מלפני  היא  גזירה  'חוקה',  בה  כתב  לפיכך   –

רשות להרהר אחריה". רשות להרהר אחריה". 
והנה כל זה אמור דוקא בשביל המהרהרים ומערערים והנה כל זה אמור דוקא בשביל המהרהרים ומערערים 
זרע  אבל  העולם.  ואומות  השטן  בתשובת  זרע אחריה,  אבל  העולם.  ואומות  השטן  בתשובת  אחריה, 
ישראל קודש, לא יהרהרו כלום אחר מידותיו יתברך, ישראל קודש, לא יהרהרו כלום אחר מידותיו יתברך, 

רק מקבלים הכל באמונה תמימה ושלמה.רק מקבלים הכל באמונה תמימה ושלמה.
הוא שהכתוב אומר: "זאת חוקת התורה אשר ציוה ה'" הוא שהכתוב אומר: "זאת חוקת התורה אשר ציוה ה'" 
– הטעם שנצרך להזכיר בה שהיא 'חוקה' אשר ציוה ה' – הטעם שנצרך להזכיר בה שהיא 'חוקה' אשר ציוה ה' 
– הוא רק – הוא רק "לאמר""לאמר" לאומות העולם המהרהרים אחריה,  לאומות העולם המהרהרים אחריה, 
על דרך 'ודע מה שתשיב לאפיקורוס' על דרך 'ודע מה שתשיב לאפיקורוס' (אבות ב, יד)(אבות ב, יד). אבל . אבל 
לישראל קדושים אין שום הבדל בין חוק למצוה, והכל לישראל קדושים אין שום הבדל בין חוק למצוה, והכל 
ולפיכך  שלמה.  ובאהבה  בתמימות  ומתקיים  ולפיכך נעשה  שלמה.  ובאהבה  בתמימות  ומתקיים  נעשה 
"דבר אל בני ישראל ויקחו אליך וגו'", להם אינך צריך "דבר אל בני ישראל ויקחו אליך וגו'", להם אינך צריך 
לומר בה 'חוקה' כלל, כי מקבלים הם הכל בתמימות לומר בה 'חוקה' כלל, כי מקבלים הם הכל בתמימות 
ובנאמנות בשווה, ולא יהרהרו אחר מידותיו ית' כלום, ובנאמנות בשווה, ולא יהרהרו אחר מידותיו ית' כלום, 

בשלמות שבח מידת ההשתוות, בשלמות שבח מידת ההשתוות, ושפתי פי חכם חן.ושפתי פי חכם חן.
• ~ • ~ •

מוהר"ר בעריש מוהר"ר בעריש עשיר גדול היה, מחסידיו המובהקים עשיר גדול היה, מחסידיו המובהקים 
של  בנו  של ,  בנו  זצוק"ל,  המלאך  אברהם  רבי  זצוק"להרה"ק  המלאך  אברהם  רבי  הרה"ק  של של 
המגיד הגדול ממעזריטש זי"עהמגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, אליו היה נוסע לעתים , אליו היה נוסע לעתים 
מלוא  שמים  ויראת  תורה  מפיו  ומקבל  מלוא קרובות,  שמים  ויראת  תורה  מפיו  ומקבל  קרובות, 

חופנים. חופנים. 
עשירותו הגדולה של רבי בעריש, היתה אמנם מלאה עשירותו הגדולה של רבי בעריש, היתה אמנם מלאה 
'אושר  אבל  רבים,  ונכסים  בנחלות  ה'  ברכת  'אושר וגדושה  אבל  רבים,  ונכסים  בנחלות  ה'  ברכת  וגדושה 
החיים' רחוק היה ממנו מאוד. – כאשר ידוע ומפורסם, החיים' רחוק היה ממנו מאוד. – כאשר ידוע ומפורסם, 

שלא תמיד העושר והאושר שוכנים יחדיו... שלא תמיד העושר והאושר שוכנים יחדיו... 
חייו של ר' בעריש היו גם 'עשירים' במרורים רבים... חייו של ר' בעריש היו גם 'עשירים' במרורים רבים... 
אשר  בעולמו,  חלקו  מנת  היתה  וקשה  רעה  אשר אשה  בעולמו,  חלקו  מנת  היתה  וקשה  רעה  אשה 
הרעיפה עליו צרות רבות ורעות. היא מיררה את חייו הרעיפה עליו צרות רבות ורעות. היא מיררה את חייו 
בו  העידו  כאשר  לנפשו.  מנוח  מצא  לא  והוא  בו תמיד,  העידו  כאשר  לנפשו.  מנוח  מצא  לא  והוא  תמיד, 

חכמינו ז"ל חכמינו ז"ל (ביצה לב:)(ביצה לב:) שחייו אינם חיים, וכד"א  שחייו אינם חיים, וכד"א (קהלת (קהלת 
ז, כו)ז, כו) "מוצא אני מר ממות את האשה", רחמנא ליצלן. "מוצא אני מר ממות את האשה", רחמנא ליצלן.

הוא  ברוחו,  יתייאש  בעריש  כר'  חסיד  איש  לא  הוא אולם  ברוחו,  יתייאש  בעריש  כר'  חסיד  איש  לא  אולם 
את  והמשיך  ובתמימות,  באהבה  שמים  גזירת  את קיבל  והמשיך  ובתמימות,  באהבה  שמים  גזירת  קיבל 
חלק  אשר  רעה  האשה  עם  אחת  בכפיפה  חייו  חלק שגרת  אשר  רעה  האשה  עם  אחת  בכפיפה  חייו  שגרת 

לו השי"ת.לו השי"ת.
באחת מנסיעותיו לרבו המלאך הקדוש, בשעה שישב באחת מנסיעותיו לרבו המלאך הקדוש, בשעה שישב 
ר' בעריש וכתב את הקוויטעל, בו פירט את שמות בני ר' בעריש וכתב את הקוויטעל, בו פירט את שמות בני 
ביתו ויוצאי חלציו, ואת כל צרכיו ומבוקשיו, עלה בלבו ביתו ויוצאי חלציו, ואת כל צרכיו ומבוקשיו, עלה בלבו 
שעובר  מה  את  הק'  הרבי  מן  להסתיר  נכון  זה  שעובר שאין  מה  את  הק'  הרבי  מן  להסתיר  נכון  זה  שאין 
עליו בביתו פנימה. שכן בכל צרה קטנה וגדולה שיש עליו בביתו פנימה. שכן בכל צרה קטנה וגדולה שיש 
לאדם עליו להתפלל עליה לפני השי"ת, וגם לבקש מן לאדם עליו להתפלל עליה לפני השי"ת, וגם לבקש מן 
הצדיק שיתפלל עבורו לישועה. לפיכך הוסיף באותה הצדיק שיתפלל עבורו לישועה. לפיכך הוסיף באותה 

פתקא כמה מילין, להיוושע בענין פתקא כמה מילין, להיוושע בענין "שלום בית"."שלום בית".
בהיכנסו בקודש פנימה הגיש את הפ"ן לרבי הקדוש בהיכנסו בקודש פנימה הגיש את הפ"ן לרבי הקדוש 
צרתו  את  לבאר  הוסיף  הפתקא  קריאת  ובעת  צרתו כנהוג,  את  לבאר  הוסיף  הפתקא  קריאת  ובעת  כנהוג, 
הגדולה, שסובל הוא מאוד מזוגתו הממררת את חייו הגדולה, שסובל הוא מאוד מזוגתו הממררת את חייו 
תמיד. – אך לפליאתו התייחס הרבי לכך בשוויון נפש, תמיד. – אך לפליאתו התייחס הרבי לכך בשוויון נפש, 
'שלום  ענין  ועל  בכללות,  הפתקא  תוכן  על  ברכו  'שלום הוא  ענין  ועל  בכללות,  הפתקא  תוכן  על  ברכו  הוא 

בית' שביקש לא הזכיר הרבי כלום.בית' שביקש לא הזכיר הרבי כלום.
בתבונתו,  בעריש  ר'  מכך  הסיק  ומבין,  נאמן  בתבונתו, כחסיד  בעריש  ר'  מכך  הסיק  ומבין,  נאמן  כחסיד 
לסבול  והמשיך  גדול,  'עסק'  מזה  לעשות  לסבול שאין  והמשיך  גדול,  'עסק'  מזה  לעשות  שאין 

בדומיה את כל צרותיה וצרות צרותיה.בדומיה את כל צרותיה וצרות צרותיה.
• ~ • ~ •

מנדל  חיים  מנדלרבי  חיים  רבי  בעריש,  לר'  לו  היה  קרוב  וידיד  בעריש, חבר  לר'  לו  היה  קרוב  וידיד  חבר 
הוא  ואף  נכסין,  ועתיר  אמיד  אדם  היה  הוא  גם  הוא שמו,  ואף  נכסין,  ועתיר  אמיד  אדם  היה  הוא  גם  שמו, 
בלב  אוהבים  ידידים  היו  הם  המלאך.  של  בלב מחסידיו  אוהבים  ידידים  היו  הם  המלאך.  של  מחסידיו 
הרבי,  אל  'נסיעותיהם'  את  תדיר  עשו  יחדיו  הרבי, נפש,  אל  'נסיעותיהם'  את  תדיר  עשו  יחדיו  נפש, 
לקבל  בעלותם  קבועה  ב'אכסניה'  התארחו  לקבל יחדיו  בעלותם  קבועה  ב'אכסניה'  התארחו  יחדיו 
קרובים  תמיד.  ועבודה  בתורה  עסקו  ויחדיו  רבם,  קרובים פני  תמיד.  ועבודה  בתורה  עסקו  ויחדיו  רבם,  פני 
לב,  בכל  לזה  זה  ופתוחים  השניים  היו  לב, ומאוחדים  בכל  לזה  זה  ופתוחים  השניים  היו  ומאוחדים 
כשהם מודעים כל אחד היטב על כל העובר על ידידו, כשהם מודעים כל אחד היטב על כל העובר על ידידו, 
ואהבת  באחדות  ומעולם  מאז  חסידים  של  ואהבת כדרכם  באחדות  ומעולם  מאז  חסידים  של  כדרכם 

רעים כאיש אחד בלב אחד.רעים כאיש אחד בלב אחד.
אחד  כל  קטנה,  לא  'צרה'  היתה  מענדל  חיים  לר'  אחד גם  כל  קטנה,  לא  'צרה'  היתה  מענדל  חיים  לר'  גם 
עיקר  בהיות   – שלו...  הייסורים]  [חבילונת  עיקר והפעקי'ל  בהיות   – שלו...  הייסורים]  [חבילונת  והפעקי'ל 
ברכישת  מסחרו  כל  היה  ברכישת   מסחרו  כל  היה  הנדל"ן,הנדל"ן,  בשוק  בשוק עיסוקו  עיסוקו 
שונים  במקומות  מאתר  היה  הוא  ובתים,  שונים קרקעות  במקומות  מאתר  היה  הוא  ובתים,  קרקעות 
משפץ  כרווחיים,  הנראים  ואחוזות  שדות  או  משפץ דירות  כרווחיים,  הנראים  ואחוזות  שדות  או  דירות 
מעט פה ושם, וממתין לשעת הכושר למכרם הלאה. מעט פה ושם, וממתין לשעת הכושר למכרם הלאה. 
בנכסיו  בעיקר  מושקע  תדיר  היה  הרב  ממונו  אך  בנכסיו –  בעיקר  מושקע  תדיר  היה  הרב  ממונו  אך   –
הרבים, על פי עצת רבו הקדוש לא החזיק כסף מזומן הרבים, על פי עצת רבו הקדוש לא החזיק כסף מזומן 
ממון  כל  כמצוי,  הממון  לבזבוז  מחשש  בידו,  ממון [נזיל]  כל  כמצוי,  הממון  לבזבוז  מחשש  בידו,  [נזיל] 
שהרוויח בעסקים היה תיכף ומיד מושקע בנסי דלא שהרוויח בעסקים היה תיכף ומיד מושקע בנסי דלא 

ניידי.ניידי.

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן "וידבר ה' אל משה ואל אהרן 
לאמר. זאת חוקת התורה אשר לאמר. זאת חוקת התורה אשר 

ציוה ה' לאמר, דבר אל בני ציוה ה' לאמר, דבר אל בני 
ישראל ויקחו אליך" ישראל ויקחו אליך" (יט, א-ב).(יט, א-ב).

'רגלי חסידיו ישמור''רגלי חסידיו ישמור'
מסך עשן סמיך היתמר מאחוריי. ראיתי אותו דרך מראות מסך עשן סמיך היתמר מאחוריי. ראיתי אותו דרך מראות 
נפלט  העשן  כי  קלטתי  מאוד  מהר  נסיעתי,  בעת  נפלט הרכב  העשן  כי  קלטתי  מאוד  מהר  נסיעתי,  בעת  הרכב 
הסבתי  מיד  באפי.  עלה  כבר  ורעלים  פיח  ריח  שלי  הסבתי מרכבי  מיד  באפי.  עלה  כבר  ורעלים  פיח  ריח  שלי  מרכבי 

את כיוון נסיעתי היישר למוסכניק לייעוץ.את כיוון נסיעתי היישר למוסכניק לייעוץ.
המוסכניק אבחן את התקלה והסביר לי מה דרוש על מנת המוסכניק אבחן את התקלה והסביר לי מה דרוש על מנת 
לתקנו, אני שה' חנני בידיים טכניות טובות המשכתי הביתה לתקנו, אני שה' חנני בידיים טכניות טובות המשכתי הביתה 

וניגשתי למלאכת תיקון הרכב. וניגשתי למלאכת תיקון הרכב. 
הרכב  תחת  נשכבתי  הדרושים  הכלים  את  שהכנתי  הרכב לאחר  תחת  נשכבתי  הדרושים  הכלים  את  שהכנתי  לאחר 
מסמרת  זעקה  שמעתי  התיקון  באמצע  התקלה,  מסמרת לתיקון  זעקה  שמעתי  התיקון  באמצע  התקלה,  לתיקון 
שבקעה מגרונו של ילד, לא הספקתי להסתכל ומשהו לפת שבקעה מגרונו של ילד, לא הספקתי להסתכל ומשהו לפת 
את כף רגלי בחוזקה, משכתי את רגלי הלפוטה אל מתחת את כף רגלי בחוזקה, משכתי את רגלי הלפוטה אל מתחת 
בן  בני  את  וראיתי  המדרכה  לכיוון  עצמי  את  גלגלתי  בן לרכב  בני  את  וראיתי  המדרכה  לכיוון  עצמי  את  גלגלתי  לרכב 
העשר עומד מעלי נסער: התברר שכאשר עבדתי על תיקון העשר עומד מעלי נסער: התברר שכאשר עבדתי על תיקון 
ולא  לבית  מתחת  צידית  בחנייה  רכבי  את  העמדתי  ולא הרכב  לבית  מתחת  צידית  בחנייה  רכבי  את  העמדתי  הרכב 
לקחתי בחשבון שרכב עלול להצמד לרכב שלי וכך כאשר לקחתי בחשבון שרכב עלול להצמד לרכב שלי וכך כאשר 
כף רגלי מציץ מתחת לרכב הגיע שכן ברכבו שחיפש חניה. כף רגלי מציץ מתחת לרכב הגיע שכן ברכבו שחיפש חניה. 
על  המבצבצת  לרגלי  לב  שם  לא  השמש  מסינוור  על כתוצאה  המבצבצת  לרגלי  לב  שם  לא  השמש  מסינוור  כתוצאה 
לכף  בדיוק  מכוונות  גלגליו  כאשר  לאיטו  והתקרב  לכף הכביש  בדיוק  מכוונות  גלגליו  כאשר  לאיטו  והתקרב  הכביש 
מה  דבר  לו  שאקנה  חשק  קיבל  בדיוק  העשר  בן  בני  מה רגלי,  דבר  לו  שאקנה  חשק  קיבל  בדיוק  העשר  בן  בני  רגלי, 
את  לו  שיקנה  מאבא  לבקש  לחניה  מהבית  רץ  ילד  את וכמו  לו  שיקנה  מאבא  לבקש  לחניה  מהבית  רץ  ילד  וכמו 
מבוקשו, אלא שלעיניו התגלה מחזה מבעית : רכב החונה מבוקשו, אלא שלעיניו התגלה מחזה מבעית : רכב החונה 
עוד רגע על רגלי אביו ומרוב חרדה זעק זעקה מצמררת ובו עוד רגע על רגלי אביו ומרוב חרדה זעק זעקה מצמררת ובו 
זמנית רקע בידיו וברגליו מנסה לסמן לרכב הדורס שישים זמנית רקע בידיו וברגליו מנסה לסמן לרכב הדורס שישים 
לב, הנהג ששמע את זעקתו וראה את ריקועיו נבהל ובלם לב, הנהג ששמע את זעקתו וראה את ריקועיו נבהל ובלם 
את רכבו כדי להבין מה רוצה הילד המבועת, הוא כבר עצר את רכבו כדי להבין מה רוצה הילד המבועת, הוא כבר עצר 
למזלנו  הספיק  לא  אך  רגלי  את  לפת  הרכב  גלגל  למזלנו כאשר  הספיק  לא  אך  רגלי  את  לפת  הרכב  גלגל  כאשר 
לרמוס אותה ובכך ניצלה רגלי מריסוק ומי יודע איזה שיקום לרמוס אותה ובכך ניצלה רגלי מריסוק ומי יודע איזה שיקום 

ושנים של סבל וייסורים נחסכו ממני בהשגחה נפלאה זו.ושנים של סבל וייסורים נחסכו ממני בהשגחה נפלאה זו.
בעל המעשה: ע.פבעל המעשה: ע.פ

 

חלב על הזמןחלב על הזמן
בעלת  חניכה  בביתי  אירחתי  חסד  בארגון  בעלת כמתנדבת  חניכה  בביתי  אירחתי  חסד  בארגון  כמתנדבת 
למשפחתה  לאפשר  מנת  על  אחד  ללילה  מיוחדים  למשפחתה צרכים  לאפשר  מנת  על  אחד  ללילה  מיוחדים  צרכים 

להשתתף באירוע חשוב עבורם.להשתתף באירוע חשוב עבורם.
איתה  להתייצב  אמורה  הייתי  בדיוק  בבוקר  איתה   להתייצב  אמורה  הייתי  בדיוק  בבוקר   7:307:30 בשעה בשעה 
להסעה  להעלותה  בכדי  לביתי  הקרובה  איסוף  להסעה בנקודת  להעלותה  בכדי  לביתי  הקרובה  איסוף  בנקודת 
לפעילות  מתורגלת  הייתי  בדיוק  שלא  אלא  ספרה.  לפעילות לבית  מתורגלת  הייתי  בדיוק  שלא  אלא  ספרה.  לבית 
מהבית  לצאת  הצלחתי  גדול  ובקושי  החניכה  של  מהבית הבוקר  לצאת  הצלחתי  גדול  ובקושי  החניכה  של  הבוקר 
שההסעה  אותי  שהזהירו  אחרי  וזה  שההסעה   אותי  שהזהירו  אחרי  וזה   7:307:30 בשעה  בשעה שלי  שלי 
את  להביא  עלי  יהיה  בדקה  אפספס  ואם  מאוד  את דייקנית  להביא  עלי  יהיה  בדקה  אפספס  ואם  מאוד  דייקנית 
חששות  מלאה  ועתה  העיר  של  השני  לקצהו  עד  חששות הילדה  מלאה  ועתה  העיר  של  השני  לקצהו  עד  הילדה 
עשיתי את דרכי ליעד מתפללת שלא הפסדתי את ההסעה. עשיתי את דרכי ליעד מתפללת שלא הפסדתי את ההסעה. 
ולתדהמתי  ולתדהמתי   בשעה 7:357:35  האיסוף  לנקודת  הגעתי  בשעה מתנשפת  האיסוף  לנקודת  הגעתי  מתנשפת 
בתחושת  החניכה  את  העליתי  וממתינה.  עומדת  בתחושת ההסעה  החניכה  את  העליתי  וממתינה.  עומדת  ההסעה 
סירב  שהנהג  הסתבר  לעיכוב,  גרם  מה  והתעניינתי  סירב רווחה  שהנהג  הסתבר  לעיכוב,  גרם  מה  והתעניינתי  רווחה 
להעלות על רכבו את אחת החניכות הקטנות מכיוון שנראה להעלות על רכבו את אחת החניכות הקטנות מכיוון שנראה 
היה כי הרטיבה בגדיה ושלח אותה להחליף בגדים, למפרע היה כי הרטיבה בגדיה ושלח אותה להחליף בגדים, למפרע 
שהצילה  לעיכוב  וגרם  חלב  מעט  עליה  נשפך  כי  שהצילה התברר  לעיכוב  וגרם  חלב  מעט  עליה  נשפך  כי  התברר 

אותי מטרטור לא קטן...אותי מטרטור לא קטן...
בעלת המעשה: ש.סבעלת המעשה: ש.ס
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רבו  פקודת  פי  על  מענדל  חיים  ר'  שנהג  זו  רבו הנהגה  פקודת  פי  על  מענדל  חיים  ר'  שנהג  זו  הנהגה 
עצמו,  המסחר  ניהול  את  רבות  פעמים  עליו  עצמו, הקשתה  המסחר  ניהול  את  רבות  פעמים  עליו  הקשתה 
'הפתעות'  מעט  לא  מזדמנים  הנדל"ן  שבשוקי  'הפתעות' כידוע  מעט  לא  מזדמנים  הנדל"ן  שבשוקי  כידוע 
שלא  וממולח  טוב  לסוחר  הראוי  שמן  יפות,  שלא ומציאות  וממולח  טוב  לסוחר  הראוי  שמן  יפות,  ומציאות 
אך  לאלתר. –  לסוגרם  אלא  כאלו,  פז  עסקאות  אך לפספס  לאלתר. –  לסוגרם  אלא  כאלו,  פז  עסקאות  לפספס 
בהיותו חסר כסף מזומן ונזיל התקשה לעמוד בתשלומי בהיותו חסר כסף מזומן ונזיל התקשה לעמוד בתשלומי 
בדרכים  פועל  היה  התשלום  עת  בהגיע  ולכן  בדרכים הסחר,  פועל  היה  התשלום  עת  בהגיע  ולכן  הסחר, 
לתשלומים  העסקה  סכום  את  פורס  לפעמים  לתשלומים עקיפות.  העסקה  סכום  את  פורס  לפעמים  עקיפות. 
רבים, או כשנצרך לשלם במזומן לווה הלוואות גדולות, רבים, או כשנצרך לשלם במזומן לווה הלוואות גדולות, 
להשיג  הצליח  הרבים  נכסיו  'ערבויות'  סמך  להשיג שעל  הצליח  הרבים  נכסיו  'ערבויות'  סמך  שעל 
הלוואות מיידיות. – בכך מצא את עצמו ר' חיים מענדל הלוואות מיידיות. – בכך מצא את עצמו ר' חיים מענדל 
חובות  בעלי  רבים  בנושים  מוקף  הסופי,  במאזן  חובות תמיד  בעלי  רבים  בנושים  מוקף  הסופי,  במאזן  תמיד 
שלא פסקו לרודפו, ואף למרר את חייו בכל מיני דרכים שלא פסקו לרודפו, ואף למרר את חייו בכל מיני דרכים 
הצליח  לא  הוא  כספם,  את  לקבל  הנחרצת  הצליח בדרישתם  לא  הוא  כספם,  את  לקבל  הנחרצת  בדרישתם 

לעמוד בתאריכי התשלומים, וסבל מנושיו סבל רב.לעמוד בתאריכי התשלומים, וסבל מנושיו סבל רב.
נסיעה,  באותה  פנימה  בקודש  נכנס  מענדל  חיים  ר'  נסיעה, גם  באותה  פנימה  בקודש  נכנס  מענדל  חיים  ר'  גם 
וכמו רעהו ר' בעריש אף הוא הזכיר את צרתו בפתקא, וכמו רעהו ר' בעריש אף הוא הזכיר את צרתו בפתקא, 
מרדיפת  הרב  סבלו  את  הרבי  בפני  לתאר  מרדיפת והוסיף  הרב  סבלו  את  הרבי  בפני  לתאר  והוסיף 
הנושים. – אולם לפליאתו, גם לבקשתו שלו לא התייחס הנושים. – אולם לפליאתו, גם לבקשתו שלו לא התייחס 
ברכו  רק  הרבי  בעריש,  ר'  חבירו  לבקשת  כמו  ברכו הרבי,  רק  הרבי  בעריש,  ר'  חבירו  לבקשת  כמו  הרבי, 
של  צרה  לאותה  התייחס  ולא  בכללות,  הקוויטעל  של על  צרה  לאותה  התייחס  ולא  בכללות,  הקוויטעל  על 

הנושים כלום.הנושים כלום.
פי  על  צרתו  עם  שהשלים  בעריש  ר'  כחבירו  שלא  פי אך  על  צרתו  עם  שהשלים  בעריש  ר'  כחבירו  שלא  אך 
הרבי  שאין  מענדל  חיים  ר'  בראות  רבו,  שתיקת  הרבי הבנת  שאין  מענדל  חיים  ר'  בראות  רבו,  שתיקת  הבנת 
לעצמו,  מעשה  לעשות  החליט  בקשה,  לאותה  לעצמו, מתייחס  מעשה  לעשות  החליט  בקשה,  לאותה  מתייחס 
ולהפר את עצתו ופקודתו של הרבי אליו שלא להחזיק ולהפר את עצתו ופקודתו של הרבי אליו שלא להחזיק 
הוכרח  הנושים  של  הגדול  בלחץ  מזומנים.  כספים  הוכרח בידו  הנושים  של  הגדול  בלחץ  מזומנים.  כספים  בידו 
ידו,  תחת  השאיר  פדיונם  שאת  מנכסיו,  חלק  ידו, למכור  תחת  השאיר  פדיונם  שאת  מנכסיו,  חלק  למכור 
מלא  כיסו  היה  שכאלה  טובות  מכירות  כמה  לאחר  מלא וכך  כיסו  היה  שכאלה  טובות  מכירות  כמה  לאחר  וכך 
ותפוח מצלצלין... ותיכף פרע את כל חובותיו עד פרוטה ותפוח מצלצלין... ותיכף פרע את כל חובותיו עד פרוטה 

אחרונה, עד שכל הנושים הטרדנים עזבוהו לנפשו.אחרונה, עד שכל הנושים הטרדנים עזבוהו לנפשו.
מנדל  חיים  ר'  חלה  לפתע  והנה  הימים,  ארכו  לא  מנדל ברם,  חיים  ר'  חלה  לפתע  והנה  הימים,  ארכו  לא  ברם, 
נבצר  והכואבים  הקשים  ייסוריו  ועקב  קשה,  נבצר במחלה  והכואבים  הקשים  ייסוריו  ועקב  קשה,  במחלה 
ממנו להשתתף עם ר' בעריש אל 'הנסיעה' לרבי הקדוש, ממנו להשתתף עם ר' בעריש אל 'הנסיעה' לרבי הקדוש, 

כדרכם מימים ימימה.כדרכם מימים ימימה.
ושאל,  הרבי  התפלא  לרבו,  בגפו  בעריש  ר'  ושאל, כשהגיע  הרבי  התפלא  לרבו,  בגפו  בעריש  ר'  כשהגיע 

מדוע הגעת הפעם לבדך? והיכן חיים מענדל?מדוע הגעת הפעם לבדך? והיכן חיים מענדל?
בשעה  בעיניו  זלגו  חמות  דמעות  בוכה,  החל  בעריש  בשעה ר'  בעיניו  זלגו  חמות  דמעות  בוכה,  החל  בעריש  ר' 
שהזכיר את דבר מחלתו הקשה של חבירו וידידו הקרוב. שהזכיר את דבר מחלתו הקשה של חבירו וידידו הקרוב. 
בהוסיפו שאף הרופאים אינם יודעים פשר אותה מחלה, בהוסיפו שאף הרופאים אינם יודעים פשר אותה מחלה, 
באותה  החולה  שנתקף  הסיבה  לגלות  מצליחים  באותה ואינם  החולה  שנתקף  הסיבה  לגלות  מצליחים  ואינם 

מחלה מוזרה.מחלה מוזרה.
"הסיבה לכך פשוטה מאוד!", פתח הרבי וגילה מכבשונו "הסיבה לכך פשוטה מאוד!", פתח הרבי וגילה מכבשונו 
לעצתי,  שעה  לא  הנראה  כפי  מענדל  חיים  עולם,  לעצתי, של  שעה  לא  הנראה  כפי  מענדל  חיים  עולם,  של 
הנושים  מלחץ  להינצל  בכדי  מאחוזותיו,  מוכר  הנושים והחל  מלחץ  להינצל  בכדי  מאחוזותיו,  מוכר  והחל 
הרבים שלפתוהו. – איני יודע אם ניתן עוד לסייע בעדו... הרבים שלפתוהו. – איני יודע אם ניתן עוד לסייע בעדו... 

אך לך ר' בעריש יכול אני לגלות פשר דבר.אך לך ר' בעריש יכול אני לגלות פשר דבר.
• ~ • ~ •

(ח"ג (ח"ג  פנחס  בפרשת  פנחס   בפרשת  הזוהרהזוהר  בדברי  פתח  הקדוש  בדברי הרבי  פתח  הקדוש  הרבי 
שלשה  רק  הזה  לעולם  בגלגול  תבוא  שהנשמה  שלשה ,  רק  הזה  לעולם  בגלגול  תבוא  שהנשמה  רטז.)רטז.), 

פעמים  קל  יפעל  אלה  כל  "הן  פעמים :  קל  יפעל  אלה  כל  "הן  (בקיצור)(בקיצור):  וזל"ק  וזל"ק פעמים.  פעמים. 
שלש עם גבר שלש עם גבר (איוב לג, כט)(איוב לג, כט), אלו רשיעייא דאתמר עלייהו , אלו רשיעייא דאתמר עלייהו 
שלשה  'על  ו]  ב,  עמוס  עליהם,  שנאמר  הרשעים  שלשה [אלו  'על  ו]  ב,  עמוס  עליהם,  שנאמר  הרשעים  [אלו 
פשעי ישראל', בתר דקלקלו גרמייהו תלת זמנין [לאחר פשעי ישראל', בתר דקלקלו גרמייהו תלת זמנין [לאחר 
'על  זכו,  ולא  בגלגול]  פעמים  שלש  עצמם  'על שקלקלו  זכו,  ולא  בגלגול]  פעמים  שלש  עצמם  שקלקלו 
ארבעה לא אשיבנו', ואתדנו [ונידונים] בגיהנם במשחית ארבעה לא אשיבנו', ואתדנו [ונידונים] בגיהנם במשחית 
אף וחימה וכו'. אבל לחייביא לא אייתי ליה יתיר מתלת אף וחימה וכו'. אבל לחייביא לא אייתי ליה יתיר מתלת 
זמנין [לחייבים לא נותנים יותר משלוש פעמים בגלגול]. זמנין [לחייבים לא נותנים יותר משלוש פעמים בגלגול]. 
ואי חזר בתיובתא, אתמר ביה [ואם חזר בתשובה נאמר ואי חזר בתיובתא, אתמר ביה [ואם חזר בתשובה נאמר 

בו, ברכות נו.] גלות מכפרת עוון וכו'" עכל"ק.בו, ברכות נו.] גלות מכפרת עוון וכו'" עכל"ק.
[א. ה. עיין [א. ה. עיין באלשיך הקדושבאלשיך הקדוש (ויקרא יג, ז)(ויקרא יג, ז) שפירש לפי זה  שפירש לפי זה 
טעם הסגר הצרעת על ידי הכהן העליון מטהר הנפשות טעם הסגר הצרעת על ידי הכהן העליון מטהר הנפשות 
רק שתי פעמים, אך בפעם השלישית אם לא יטהר הנגע רק שתי פעמים, אך בפעם השלישית אם לא יטהר הנגע 
טימא אותו הכהן וידיחנו אל כוחות הטומאה שבגיהנם טימא אותו הכהן וידיחנו אל כוחות הטומאה שבגיהנם 
הפסוק  הפסוק   כד)  כג,  כד)ויקרא  כג,  ויקרא  יפות  יפותבפנים  בפנים  פירש  ובזה  שם.  פירש עיין  ובזה  שם.  עיין 
וירפאנו  טרף  הוא  כי  ה',  אל  ונשובה  "לכו  וירפאנו   טרף  הוא  כי  ה',  אל  ונשובה  "לכו  א)  א)(ו,  (ו,  בהושעבהושע 
יך ויחבשנו, יחיינו מיומים, ביום השלישי יקיימנו ונחיה יך ויחבשנו, יחיינו מיומים, ביום השלישי יקיימנו ונחיה 
לפניו". לומר, שעלינו לשוב בתשובה ולרפאות ולחבוש לפניו". לומר, שעלינו לשוב בתשובה ולרפאות ולחבוש 
שיחזור  גלגולים  שני  הם  'מיומיים',  לחיינו  הנפש,  שיחזור נגעי  גלגולים  שני  הם  'מיומיים',  לחיינו  הנפש,  נגעי 
שהוא  השלישי'  'ביום  אבל  מעשיו.  את  לתקן  שהוא האדם  השלישי'  'ביום  אבל  מעשיו.  את  לתקן  האדם 

שאם  לפניו,  ונחיה  שיקיימנו  מוכרח  השלישי  שאם הגלגול  לפניו,  ונחיה  שיקיימנו  מוכרח  השלישי  הגלגול 
לא כן לא יחזור עוד בגלגול רק יידחה חלילה וינתן ביד לא כן לא יחזור עוד בגלגול רק יידחה חלילה וינתן ביד 

כוחות הטומאה חלילה, עיין שם].כוחות הטומאה חלילה, עיין שם].
הרבי,  המשיך  הקדושים,  בספרים  מבואר  הרבי, אולם  המשיך  הקדושים,  בספרים  מבואר  אולם 
הזדמנות  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  נותן  הזדמנות שלפעמים  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  נותן  שלפעמים 
בדרשת  הקדוש  בזוהר  כנרמז  בגלגול.  לחזור  בדרשת רביעית  הקדוש  בזוהר  כנרמז  בגלגול.  לחזור  רביעית 
"ועל ארבעה לא אשיבנו", שלפעמים נותן לגבר ארבעה "ועל ארבעה לא אשיבנו", שלפעמים נותן לגבר ארבעה 
אך   – עוד.  אשיבנו  לא  פעמים  ד'  לאחר  ורק  אך פעמים,   – עוד.  אשיבנו  לא  פעמים  ד'  לאחר  ורק  פעמים, 
מוכרח  בעולם,  הרביעית  בפעם  שמתגלגל  זה  מוכרח באופן  בעולם,  הרביעית  בפעם  שמתגלגל  זה  באופן 
כדי  ומרורות,  ייסורים  מלאים  הזה  בעולם  חייו  כדי שיהיו  ומרורות,  ייסורים  מלאים  הזה  בעולם  חייו  שיהיו 
ב"ה  המקום  מחסדי  וזה  נפשו.  תיקון  בזה  ב"ה שיתחייב  המקום  מחסדי  וזה  נפשו.  תיקון  בזה  שיתחייב 
שהוא רחום וחנון, וחותר חתירה מיוחדת לתיקון הנפש, שהוא רחום וחנון, וחותר חתירה מיוחדת לתיקון הנפש, 
בגלגול רביעי בעולם, שבו יהיה בהכרח תיקון נפשו, על בגלגול רביעי בעולם, שבו יהיה בהכרח תיקון נפשו, על 

ידי ייסורים ועגמות נפש שיסבול בחיי עולם הזה.ידי ייסורים ועגמות נפש שיסבול בחיי עולם הזה.
דע לך, הוסיף הרבי כממתיק סוד, שאתה וחבירך ר' חיים דע לך, הוסיף הרבי כממתיק סוד, שאתה וחבירך ר' חיים 
מנדל נמצאים כאן בגלגול הרביעי והאחרון בעולם הזה, מנדל נמצאים כאן בגלגול הרביעי והאחרון בעולם הזה, 
בגלגולים  כבר  מאז  היתה  קשורה  ונשמתכם  בגלגולים נפשכם  כבר  מאז  היתה  קשורה  ונשמתכם  נפשכם 
הקודמים, ושניכם נשלחתם כאחת בחסדי השי"ת לתקן הקודמים, ושניכם נשלחתם כאחת בחסדי השי"ת לתקן 
את נשמתכם לגלגול רביעי, שבו מתוקנת הנפש על ידי את נשמתכם לגלגול רביעי, שבו מתוקנת הנפש על ידי 

הייסורים.הייסורים.
להקל  כדי  ותחינות  רבות  בתפילות  התאזרתי  להקל לפיכך,  כדי  ותחינות  רבות  בתפילות  התאזרתי  לפיכך, 
מעליכם במידת האפשר את הייסורים, שלא יהיו במידה מעליכם במידת האפשר את הייסורים, שלא יהיו במידה 
קשה וחמורה כל כך. – מהאי טעמא נגזר עליך ר' בעריש קשה וחמורה כל כך. – מהאי טעמא נגזר עליך ר' בעריש 
לסבול מאשה רעה, שבזה יצאת ידי חובתך, ולא תסבול לסבול מאשה רעה, שבזה יצאת ידי חובתך, ולא תסבול 
חלילה מצרות קשות יותר, כאשר ברוך ה' כל בני ביתך חלילה מצרות קשות יותר, כאשר ברוך ה' כל בני ביתך 
נחת  ושובע  גדול  עשיר  והנך  ומוצלחים,  בריאים  נחת כולם  ושובע  גדול  עשיר  והנך  ומוצלחים,  בריאים  כולם 
מזרעך, ואת מידת הייסורים דגלגול ד' הנך משלם בצער מזרעך, ואת מידת הייסורים דגלגול ד' הנך משלם בצער 

שאשתך מצערת אותך תמיד.שאשתך מצערת אותך תמיד.
להחזיק  שלא  הצעתי  מענדל  חיים  ר'  לחברך  להחזיק ואילו  שלא  הצעתי  מענדל  חיים  ר'  לחברך  ואילו 
אחריו  ירדפו  כך  שמתוך  כדי  מזומנים,  במעות  אחריו לעולם  ירדפו  כך  שמתוך  כדי  מזומנים,  במעות  לעולם 
בעלי  בלחץ  תדיר  נרדף  עצמו  וימצא  הנושים,  בעלי תמיד  בלחץ  תדיר  נרדף  עצמו  וימצא  הנושים,  תמיד 
החובות כשהוא משלם להם מעט מעט, ובכך כיפר הוא החובות כשהוא משלם להם מעט מעט, ובכך כיפר הוא 
על מידת ייסורי גלגול ד', ואף הוא חי את חייו בבריאות על מידת ייסורי גלגול ד', ואף הוא חי את חייו בבריאות 
ובנחת ובפרנסה בריוח. – לפיכך כאשר המרה את עצתי, ובנחת ובפרנסה בריוח. – לפיכך כאשר המרה את עצתי, 
אותה  עליו  קפצה  תיכף  הנושים,  מייסורי  עצמו  אותה ופטר  עליו  קפצה  תיכף  הנושים,  מייסורי  עצמו  ופטר 
מחלה, שסובל ממנה ייסורים קשים רח"ל, כדי להשלים מחלה, שסובל ממנה ייסורים קשים רח"ל, כדי להשלים 
הנשמה  את  בזה  ולהביא  רביעי,  בגלגול  הנפש  הנשמה תיקון  את  בזה  ולהביא  רביעי,  בגלגול  הנפש  תיקון 

למקומה ולנחלתה בגנזי מרומים.למקומה ולנחלתה בגנזי מרומים.
מעט  שגילה  אחר  הרבי  סיים  לשניכם,  כן  אם  הראוי  מעט מן  שגילה  אחר  הרבי  סיים  לשניכם,  כן  אם  הראוי  מן 
הללו  הייסורים  מנת  את  לקבל  יומין,  עתיק  הללו מגילויי  הייסורים  מנת  את  לקבל  יומין,  עתיק  מגילויי 
באמונה תמימהבאמונה תמימה באהבה וברצון, כאשר בכך נשלם בכם  באהבה וברצון, כאשר בכך נשלם בכם 
תיקון הנפש וזיכוכה בשלמות. ובזאת תזכו לחיי העולם תיקון הנפש וזיכוכה בשלמות. ובזאת תזכו לחיי העולם 
הבא, כמאמר הנביא הבא, כמאמר הנביא (ישעיה סד, ג)(ישעיה סד, ג) "עין לא ראתה אלקים  "עין לא ראתה אלקים 

זולתך יעשה למחכה לו", אמן.זולתך יעשה למחכה לו", אמן.
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ברכ˙ מזל טובברכ˙ מזל טוב
למורנו ורבנו שליט"א
ולבנו הרה"ג ר' ולבנו הרה"ג ר' דובדוב

מו"צ דעדתנומו"צ דעדתנו

לרגל אירוסי נכדתו / בתולרגל אירוסי נכדתו / בתו

~~~~~~~~

יה"ר שיעלה הזיווג יפהיה"ר שיעלה הזיווג יפה

וירוו נחת דקדושה מכל יוצ"חוירוו נחת דקדושה מכל יוצ"ח

טיב ‰˘מחו˙

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


