
חובת התמימות חובת התמימות 
על  טלפיה  את  לפשוט  רוסיה  ממשלת  על כשבקשה  טלפיה  את  לפשוט  רוסיה  ממשלת  כשבקשה 
שתלמידי  בקשו  ושריה  וולוז'ין,  היא  הישיבות  שתלמידי אם  בקשו  ושריה  וולוז'ין,  היא  הישיבות  אם 
חיצוניות  בחכמות  גם  עצמם  את  ישלימו  חיצוניות הישיבה  בחכמות  גם  עצמם  את  ישלימו  הישיבה 
וראשי  רבנים  של  גדולה  אסיפה  נערכה  וראשי והשכלה,  רבנים  של  גדולה  אסיפה  נערכה  והשכלה, 
כזו.  לעת  השעה  חובת  מהי  לדון  כדי  כזו. הישיבה,  לעת  השעה  חובת  מהי  לדון  כדי  הישיבה, 
לדרישת  שהסירוב  בברור  ידעו  המשתתפים  לדרישת כל  שהסירוב  בברור  ידעו  המשתתפים  כל 
הממשלה פירושו סגירת הישיבה על מנעול ובריח, הממשלה פירושו סגירת הישיבה על מנעול ובריח, 
ולהיענות  בנדון,  להתפשר  שצדדו  אלו  היו  ולהיענות לכן  בנדון,  להתפשר  שצדדו  אלו  היו  לכן 
במדת מה לדרישת הממשלה, כי אחרת, טענו הללו, במדת מה לדרישת הממשלה, כי אחרת, טענו הללו, 

תסגר הישיבה לגמרי ותשתכח תורה מישראל. תסגר הישיבה לגמרי ותשתכח תורה מישראל. 
זצ''ל,  בריסקער  חיים  רבי  הגה''ק  היה  הנוכחים  זצ''ל, בין  בריסקער  חיים  רבי  הגה''ק  היה  הנוכחים  בין 
לדרישת  להיכנע  שלא  בתקיפות  שדרש  זה  לדרישת והוא  להיכנע  שלא  בתקיפות  שדרש  זה  והוא 
לאבדון,  מוביל  הם  אלו  לימודים  שילוב  לאבדון, הממשלה,  מוביל  הם  אלו  לימודים  שילוב  הממשלה, 
לנו  אל  חיים,  רבי  טען  במעל,  ידינו  מלתת  לנו  לנו וחס  אל  חיים,  רבי  טען  במעל,  ידינו  מלתת  לנו  וחס 
רבי  המשיך  התורה,  תשתכח  שמא  כלל  רבי לחשוש  המשיך  התורה,  תשתכח  שמא  כלל  לחשוש 
תשתכח  שלא  אנו  מובטחים  שהרי  במשאו,  תשתכח חיים  שלא  אנו  מובטחים  שהרי  במשאו,  חיים 
תורה מישראל, והשי''ת בודאי כבר יסבב שהבטחה תורה מישראל, והשי''ת בודאי כבר יסבב שהבטחה 

זו תקום ותהיה. זו תקום ותהיה. 
והוכרחו  חיים,  מרבי  הפסק  קבלו  הישיבה  והוכרחו מנהלי  חיים,  מרבי  הפסק  קבלו  הישיבה  מנהלי 
שמסבב  איך  אז  ראו  ואכן  הישיבה,  את  שמסבב לסגור  איך  אז  ראו  ואכן  הישיבה,  את  לסגור 
בעקבות  כי  זו,  הבטחה  עבור  בעצמו  דואג  בעקבות הסיבות  כי  זו,  הבטחה  עבור  בעצמו  דואג  הסיבות 
סגירת הישיבה נפתחו ישיבות בכמה וכמה מקומות סגירת הישיבה נפתחו ישיבות בכמה וכמה מקומות 
רק  ולא  אחרות,  ישיבות  נפתחו  עצמה  בליטא  רק ואף  ולא  אחרות,  ישיבות  נפתחו  עצמה  בליטא  ואף 
עי''ז  נתרבתה  להיפך,  אלא  תורה,  נשתכחה  עי''ז שלא  נתרבתה  להיפך,  אלא  תורה,  נשתכחה  שלא 

יותר תורה בישראל. יותר תורה בישראל. 
פרט  בכל  כולו,  הכלל  על  לרבות  בא  זה  פרט מעשה  בכל  כולו,  הכלל  על  לרבות  בא  זה  מעשה 
יכול היצר לפתות את האדם לבחור הרע במיעוטו, יכול היצר לפתות את האדם לבחור הרע במיעוטו, 
להפסיד  אתה  עלול  ברע  תבחר  לא  אם  לו  להפסיד באמרו  אתה  עלול  ברע  תבחר  לא  אם  לו  באמרו 
להאדם  לו  אסור  אך  טובה,  של  מרובה  להאדם מדה  לו  אסור  אך  טובה,  של  מרובה  מדה 
להתפתות לדבריו, ועליו לדעת שאם ילך בתמימות להתפתות לדבריו, ועליו לדעת שאם ילך בתמימות 
אמר  כך  כי  הטוב,  את  יפסיד  שלא  השי''ת  אמר יעזרהו  כך  כי  הטוב,  את  יפסיד  שלא  השי''ת  יעזרהו 

הקב''ה אין אדם שומע לי ומפסיד. הקב''ה אין אדם שומע לי ומפסיד. 
יזיד  'וכי  נאמר  בו  בפרשתינו,  כן  גם  אנו  רואים  יזיד כך  'וכי  נאמר  בו  בפרשתינו,  כן  גם  אנו  רואים  כך 
תקחנו  תזבחנו  מעם  בערמה  להרגו  רעהו  על  תקחנו איש  תזבחנו  מעם  בערמה  להרגו  רעהו  על  איש 
עבודה  לעבוד  ורוצה  כהן  היה  אם  ופרש''י  עבודה למות',  לעבוד  ורוצה  כהן  היה  אם  ופרש''י  למות', 
תקחנו למות, וכפי שפרשו מפרשי רש''י את כוונתו תקחנו למות, וכפי שפרשו מפרשי רש''י את כוונתו 
הוא  זה  שדין  סנהדרין,  במסכת  התוס'  דברי  פי  הוא על  זה  שדין  סנהדרין,  במסכת  התוס'  דברי  פי  על 
אפילו אם אין כהן אחר ראוי לעבודה, אעפ''כ נדחית אפילו אם אין כהן אחר ראוי לעבודה, אעפ''כ נדחית 
העבודה והא יהרג. והיינו שאין לנו לעשות חשבונות העבודה והא יהרג. והיינו שאין לנו לעשות חשבונות 
ולכן  המקדש,  בבית  העבודה  תתבטל  במיתתו  ולכן כי  המקדש,  בבית  העבודה  תתבטל  במיתתו  כי 
המוטל  את  יעשו  אנו  אלא  בחיים,  להשאירו  המוטל עדיף  את  יעשו  אנו  אלא  בחיים,  להשאירו  עדיף 
את  למלא  איך  שידאג  הוא  והשי''ת  להרגו,  את עלינו  למלא  איך  שידאג  הוא  והשי''ת  להרגו,  עלינו 

רצונו באופן המותר. רצונו באופן המותר. 

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

כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו: (כג, ד)כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו: (כג, ד)
מציווי זה רואים אנו עד כמה חסה התורה על כל איש מישראל, דואגת היא מציווי זה רואים אנו עד כמה חסה התורה על כל איש מישראל, דואגת היא 
על עניניו וצרכיו הגשמיים, ומצווה על המוצא את קניניו הארציים, לטרוח על עניניו וצרכיו הגשמיים, ומצווה על המוצא את קניניו הארציים, לטרוח 
שזה  המוצא,  יודע  אם  ואפילו  להחזירם,  כדי  בעליהם  אחר  ולחזור  שזה עצמו  המוצא,  יודע  אם  ואפילו  להחזירם,  כדי  בעליהם  אחר  ולחזור  עצמו 
מה  לו  ולהשיב  לו  לעזור  כך  על  מצווה  מקום  מכל  לו,  הוא  שונא  מה המאבד  לו  ולהשיב  לו  לעזור  כך  על  מצווה  מקום  מכל  לו,  הוא  שונא  המאבד 

שנחסר ונאבד ממנו. שנחסר ונאבד ממנו. 
האדם  של  הגשמי  רכושו  על  אם  עולם,  של  חשבונו  לעשות  עלינו  האדם ומכאן  של  הגשמי  רכושו  על  אם  עולם,  של  חשבונו  לעשות  עלינו  ומכאן 
שברצונה  וכמה  כמה  אחת  על  מיוחד,  ציווי  עליה  וציוותה  התורה  שברצונה חסה  וכמה  כמה  אחת  על  מיוחד,  ציווי  עליה  וציוותה  התורה  חסה 
ואם  למסבביו,  ערב  יהיה  אחד  שכל  וברצונה  הרוחני,  מהותו  על  ואם שנחוס  למסבביו,  ערב  יהיה  אחד  שכל  וברצונה  הרוחני,  מהותו  על  שנחוס 
מצוה  ודאי  רוחני,  וטיט  ברפש  הוא  ושקוע  חייו,  בדרך  תועה  יהודי  מצוה רואים  ודאי  רוחני,  וטיט  ברפש  הוא  ושקוע  חייו,  בדרך  תועה  יהודי  רואים 

גדולה היא לעזור לו, ולחלצו ממצבו העגום ולהעלותו על הדרך הישרה. גדולה היא לעזור לו, ולחלצו ממצבו העגום ולהעלותו על הדרך הישרה. 
כשמעוררים על ענין קירוב רחוקים, ישנם הרבה אנשים אשר לדעתם אין כשמעוררים על ענין קירוב רחוקים, ישנם הרבה אנשים אשר לדעתם אין 
שאין  רק  לא  ולדעתם  מהותם,  את  הם  מכירים  עבורם,  אמורים  שאין הדברים  רק  לא  ולדעתם  מהותם,  את  הם  מכירים  עבורם,  אמורים  הדברים 
שיהיו  שבמקום  יתכן  כי  לעצמם,  הם  חוששים  אלא  לקרב,  מוכשרים  שיהיו הם  שבמקום  יתכן  כי  לעצמם,  הם  חוששים  אלא  לקרב,  מוכשרים  הם 
הם המשפיעים והמתקרבים יהיו הנשפעים, יהפכו היוצרות ותהיה חלילה הם המשפיעים והמתקרבים יהיו הנשפעים, יהפכו היוצרות ותהיה חלילה 
בין  שיסתובב  לבקש  יכולים  אחד  לכל  לא  דבריהם,  צדקו  ואכן  בין להיפך.  שיסתובב  לבקש  יכולים  אחד  לכל  לא  דבריהם,  צדקו  ואכן  להיפך. 
השווקים וילמד את הרחוקים בינה. אך עליהם לדעת, שקירוב רחוקים אינו השווקים וילמד את הרחוקים בינה. אך עליהם לדעת, שקירוב רחוקים אינו 
ענין דוקא לזה אשר כבר נמצא לעת עתה בדיוטא התחתונה, ובכדי להחזירו ענין דוקא לזה אשר כבר נמצא לעת עתה בדיוטא התחתונה, ובכדי להחזירו 
לפעמים  אלא  משם,  לחלצו  כדי  נידח  למקום  ללכת  כבר  זקוקים  לפעמים למוטב  אלא  משם,  לחלצו  כדי  נידח  למקום  ללכת  כבר  זקוקים  למוטב 
יכול הוא לקיים מצוה זו עם בחור או נער העומד לצידו, ונפשו עגומה עליו יכול הוא לקיים מצוה זו עם בחור או נער העומד לצידו, ונפשו עגומה עליו 
משום מה, ובמילה טובה אחת מחיה את נפשו, ונוסך בו כוח להחזיק מעמד משום מה, ובמילה טובה אחת מחיה את נפשו, ונוסך בו כוח להחזיק מעמד 

בשעתו הקשה. בשעתו הקשה. 
להם  שיש  קושי  איזה  מחמת  אשר  נערים  כהיום  חסרים  לא  לדאבונינו  להם כי  שיש  קושי  איזה  מחמת  אשר  נערים  כהיום  חסרים  לא  לדאבונינו  כי 
לצדם  שיעמוד  מי  ואין  לרסיסים  לבם  נשבר  מעניניהם,  תחום  לצדם באיזה  שיעמוד  מי  ואין  לרסיסים  לבם  נשבר  מעניניהם,  תחום  באיזה 
פניהם,  על  הדברים  את  לזהות  אפילו  קשה  לפעמים  כי  הקשה,  פניהם, בשעתם  על  הדברים  את  לזהות  אפילו  קשה  לפעמים  כי  הקשה,  בשעתם 
מאירים  הדברים  היו  עידוד,  נטפי  לכמה  הקשה  בשעתם  זוכים  היו  מאירים ואילו  הדברים  היו  עידוד,  נטפי  לכמה  הקשה  בשעתם  זוכים  היו  ואילו 
מכל  מתמודד,  הוא  בו  הקושי  לזה  מענה  הדיבורים  באלו  שאין  ואף  מכל להם,  מתמודד,  הוא  בו  הקושי  לזה  מענה  הדיבורים  באלו  שאין  ואף  להם, 
להחזיק  כוח  בהם  שיהיה  ולהחזיקם  לעודדם  הדיבורים  בכוח  יש  להחזיק מקום  כוח  בהם  שיהיה  ולהחזיקם  לעודדם  הדיבורים  בכוח  יש  מקום 
לב,  על  שם  איש  ואין  מאחר  אך  הקושי,  זה  מהם  יעבור  אשר  עד  לב, מעמד  על  שם  איש  ואין  מאחר  אך  הקושי,  זה  מהם  יעבור  אשר  עד  מעמד 
לשאול,  יודע  שאינו  בבחינת  הוא  לפעמים  קשייו,  עם  הבחור  לו  לשאול, מסתובב  יודע  שאינו  בבחינת  הוא  לפעמים  קשייו,  עם  הבחור  לו  מסתובב 
הוא  אין  אך  יודע,  כן  הוא  ולפעמים  קשייו,  את  לבטא  איך  יודע  הוא  הוא ואין  אין  אך  יודע,  כן  הוא  ולפעמים  קשייו,  את  לבטא  איך  יודע  הוא  ואין 
כקנה  רך  הכל  בסך  שהוא  הבחור  ישורנה,  מי  ותוצאותיה  לפנות,  למי  כקנה יודע  רך  הכל  בסך  שהוא  ישורנה, הבחור  מי  לפנות, ותוצאותיה  למי  יודע 
לגרום  עלול  אשר  והיא  כבידה,  משא  עליו  שהטעינו  הרגשה  עם  לגרום מסתובב  עלול  אשר  והיא  כבידה,  משא  עליו  שהטעינו  הרגשה  עם  מסתובב 
על  לדבר  סובביו  מתעוררים  תבשילו  שמקדיח  אחר  ורק  ח''ו,  להתיאש  על לו  לדבר  אחר שמקדיח תבשילו מתעוררים סובביו  ורק  ח''ו,  לו להתיאש 

לבו ולהחזירו למוטב, ולרוב כבר מאוחר מדי, לבו ולהחזירו למוטב, ולרוב כבר מאוחר מדי, 
ואילו היו שמים עין על הבחור, ועוד טרם 
איזה  לו  נותנים  קושי  איזה  בו  שמכירים 
מילת חיזוק היו יכולים לשנות את מהותו 

ואת עתידו. ואת עתידו. 
ובזה  ואחד,  אחד  כל  ביכולת  הוא  זה  ענין 
בהידור  רחוקים  קירוב  מצות  הוא  מקיים 
במקום  המסתובב  מזה  יותר  והרבה  רב, 

נדחות לקרב את הרחוקים, כי הגם שמחובותינו לקרב נשמות נדחות בכל נדחות לקרב את הרחוקים, כי הגם שמחובותינו לקרב נשמות נדחות בכל 
מקום שהם, אך אלו שכבר נידחו צריכים יגיעה והשקעה מרובה להחזירם, מקום שהם, אך אלו שכבר נידחו צריכים יגיעה והשקעה מרובה להחזירם, 
וכל זה ואולי, ואילו בחור צעיר כל עוד שמחזיק מעמד יכולים בקל להחזיקו, וכל זה ואולי, ואילו בחור צעיר כל עוד שמחזיק מעמד יכולים בקל להחזיקו, 
גם  הרבה  מועילים  המועטים  המילים  ואלו  לא,  ותו  עידוד  דברי  בכמה  גם רק  הרבה  מועילים  המועטים  המילים  ואלו  לא,  ותו  עידוד  דברי  בכמה  רק 
באיכות, כי הם הנותנים לו הכוח והאומץ להתעלות במעלות התורה והיראה באיכות, כי הם הנותנים לו הכוח והאומץ להתעלות במעלות התורה והיראה 
דורות  אדם  מציל  טובות  מילות  בכמה  שלפעמים  ונמצא  שאת,  דורות ביתר  אדם  מציל  טובות  מילות  בכמה  שלפעמים  ונמצא  שאת,  ביתר 
שלמים, כי לפעמים מעודד נער צעיר לימים, ומכוח אותם הדברים מתחזק שלמים, כי לפעמים מעודד נער צעיר לימים, ומכוח אותם הדברים מתחזק 
מצוה  משלו  משפחה  ומקים  לאיש  נעשה  וכשהוא  השי''ת,  בעבודת  מצוה הוא  משלו  משפחה  ומקים  לאיש  נעשה  וכשהוא  השי''ת,  בעבודת  הוא 
הוא את ביתו אחריו ומדריכם בדרכי השי''ת כדבעי, ויתכן שאילו לא היה הוא את ביתו אחריו ומדריכם בדרכי השי''ת כדבעי, ויתכן שאילו לא היה 
שומע את הדברי העידוד האלו, היה נופל לידי יאוש, ואף שבמקרה הטוב שומע את הדברי העידוד האלו, היה נופל לידי יאוש, ואף שבמקרה הטוב 
אינו יורד פלאים, בכל זאת היה נעשה משולי המחנה, וגם את ביתו אשר אינו יורד פלאים, בכל זאת היה נעשה משולי המחנה, וגם את ביתו אשר 
מלות  כמה  כי  ונמצא  התורה,  אדני  על  כדבעי  לחנכם  צורך  יראה  לא  מלות יקים  כמה  כי  ונמצא  התורה,  אדני  על  כדבעי  לחנכם  צורך  יראה  לא  יקים 
'חכם' המכונה בימינו  'חכם' המכונה בימינו טובות בונים דורות שלמים, וכל זה גם מבלי להיות  טובות בונים דורות שלמים, וכל זה גם מבלי להיות 

בשם 'פסיכולוג', אלא אדם מן השורה באשר הוא שם. בשם 'פסיכולוג', אלא אדם מן השורה באשר הוא שם. 
וכן ראוי לכל אחד לבחון את עצמו איזה פעולה ביכולתו לעשות כדי לחזק וכן ראוי לכל אחד לבחון את עצמו איזה פעולה ביכולתו לעשות כדי לחזק 
עניני  בכל  לעסוק  אחד  כל  ביכולת  שאין  אף  כאמור  כי  כושלות,  עניני ברכיים  בכל  לעסוק  אחד  כל  ביכולת  שאין  אף  כאמור  כי  כושלות,  ברכיים 
ואם  בכה,  וזה  בכה  זה  לקרב,  כשרונות  אחד  לכל  ישנם  זאת  בכל  ואם קירוב  בכה,  וזה  בכה  זה  לקרב,  כשרונות  אחד  לכל  ישנם  זאת  בכל  קירוב 
יהיה  רק  ואם  וכדומה,  שבמחנה  לחלשים  אז  גמורים  עבירות  לעוברי  יהיה לא  רק  ואם  וכדומה,  שבמחנה  לחלשים  אז  גמורים  עבירות  לעוברי  לא 
ברצונו ויהיה לבו פתוח להשפיע יראה שהדבר הוא ביכולתו, ויזכה לזכות ברצונו ויהיה לבו פתוח להשפיע יראה שהדבר הוא ביכולתו, ויזכה לזכות 

את הרבים. את הרבים. 
הרה''ג רבי זונדל קרוזר זצ''ל נדד פעם למרחקים לעיר 'לוגאנו' לתקופה בת הרה''ג רבי זונדל קרוזר זצ''ל נדד פעם למרחקים לעיר 'לוגאנו' לתקופה בת 
כמה שנים לשמש שם כרב, ושאלתי אותו מה ראה על ככה לעזוב מקום כמה שנים לשמש שם כרב, ושאלתי אותו מה ראה על ככה לעזוב מקום 
מגוריו בעיר הקודש, מקום שהיא מלאה עם חכמים וסופרים, ובה היה רגיל מגוריו בעיר הקודש, מקום שהיא מלאה עם חכמים וסופרים, ובה היה רגיל 
הכיר  שלא  מקום  זר,  למקום  ולנדוד  העבודה,  ועל  התורה  על  ימיו  הכיר לבלות  שלא  מקום  זר,  למקום  ולנדוד  העבודה,  ועל  התורה  על  ימיו  לבלות 
מעולם, וגם אנשיה לא היו כל כך אדוקים בתורה ומצוות, לתומי סברתי כי מעולם, וגם אנשיה לא היו כל כך אדוקים בתורה ומצוות, לתומי סברתי כי 
שמא היה זקוק לסך ממון והוכרח לעשות צעד קשה מעין זה, אך לפליאתי שמא היה זקוק לסך ממון והוכרח לעשות צעד קשה מעין זה, אך לפליאתי 
אותו  הזמינו  לשם  נסע  טרם  כי  מאי?  אלא  מעשה,  היה  כך  שלא  לי,  אותו ענה  הזמינו  לשם  נסע  טרם  כי  מאי?  אלא  מעשה,  היה  כך  שלא  לי,  ענה 
לאיזה אסיפה, שמטרתה היתה לעורר את הנאספים לפעול למען הרוחניות לאיזה אסיפה, שמטרתה היתה לעורר את הנאספים לפעול למען הרוחניות 
הראוי  ומן  האסיפה,  מארגני  קראו  לעצמך!'  טובה  תחזיק  'אל  הזולת,  הראוי של  ומן  האסיפה,  מארגני  קראו  לעצמך!'  טובה  תחזיק  'אל  הזולת,  של 
לפניהם  וגלוי  להם,  מאיר  העבודה  דרכי  אשר  חכמים  תלמידי  לפניהם שאנשים  וגלוי  להם,  מאיר  העבודה  דרכי  אשר  חכמים  תלמידי  שאנשים 
מסילות העבודה אשר דרכם יכול כל בר ישראל להתעלות ולהתדבק בקונו, מסילות העבודה אשר דרכם יכול כל בר ישראל להתעלות ולהתדבק בקונו, 
שיאצילו מאורם על אחרים שמשום מה לא זכו לכך, אכן המשיך ר' זונדל, שיאצילו מאורם על אחרים שמשום מה לא זכו לכך, אכן המשיך ר' זונדל, 
לאותו  לנדוד  לי  והציעו  ובאו  ימים,  כמה  עברו  ולא  מדבריהם,  לאותו נתעוררתי  לנדוד  לי  והציעו  ובאו  ימים,  כמה  עברו  ולא  מדבריהם,  נתעוררתי 

מקום שומם, כדי להפיץ בקרב בני המקום אור היהדות, ולכן נענתי לזה. מקום שומם, כדי להפיץ בקרב בני המקום אור היהדות, ולכן נענתי לזה. 
הזולת  למען  מסירות  אנו  רואים  זה  הזולת ממעשה  למען  מסירות  אנו  רואים  זה  ממעשה 
תורה,  היה  מהותו  שכל  עצום  ת''ח  תורה, מהי,  היה  מהותו  שכל  עצום  ת''ח  מהי, 
ונדד  ותרמילו  מקלו  הימים  מן  ביום  ונדד נטל  ותרמילו  מקלו  הימים  מן  ביום  נטל 
לא  הזולת,  על  להשפיע  נידח  לא למקום  הזולת,  על  להשפיע  נידח  למקום 
אותו  יבטלו  אלו  מעשים  כי  חשבון  אותו עשה  יבטלו  אלו  מעשים  כי  חשבון  עשה 
ממשנתו, אלא ידע כי ערב הוא גם לאחיו ממשנתו, אלא ידע כי ערב הוא גם לאחיו 
כל  לעשות  ועליו  בגולה,  אשר  כל היהודים  לעשות  ועליו  בגולה,  אשר  היהודים 

אשר לאל ידו להחזיקם בתורה ויהדות. אשר לאל ידו להחזיקם בתורה ויהדות. 

ישראל ערבים זה לזהישראל ערבים זה לזה
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המקדש לאחריםהמקדש לאחרים
פי  על  אף  לאחרים  לקדש  אדם  יכול  א.א. 
יצא  כבר  אם  ואפילו  עמהם,  אוכל  שאינו 
על  ואף  סעודה.  מקום  הוי  דאצלם  לעצמו, 
אחרים  להוציא  יכול  אינו  היין  דבברכת  גב 
ברכות  כל  [דקי"ל  עמהם,  נהנה  אינו  אם 
הוא  אם  חבירו  את  מוציא  אדם  אין  הנהנין 
כגון  חוב  שהוא  בדבר  ורק  נהנה,  אינו  עצמו 
מכל  חבירו],  מוציא  אדם  בו  וכיוצא  קידוש 
הוא  הגפן  פרי  בורא  ברכת  דכאן  כיון  מקום 
ויכול  היום  כקידוש  הוא  הרי  לקידוש,  חובה 
ובלבד  נהנה,  שאינו  פי  על  אף  להוציאם 
סקי"ז  מ"ב  (ס"ד  בעצמם  לקדש  יודעים  שאינם 

י"ח).

ואפילו  לקטנים  לקדש  דמותר  וה"ה  ב.ב. 
שאינו  פי  על  אף  ביתו,  בני  שאינם  קטנים 
והוא  במצות,  לחנכם  כדי  עמהם,  אוכל 
סקט"ז  (מ"ב  בעצמם  לקדש  יודעים  שאינם 

שעה"צ סקי"ז).

בעצמם,  לקדש  יודעים  אם  דאף  וי"א  ג.ג. 
יוצא  אינו  אף  שלו  בקידוש  להוציאם  יכול 
המצוה  לכתחילה  אך  בהקידוש,  בעצמו  אז 
חבירו  וגם  בקי  שהוא  כיון  בעצמו,  שיקדש 

המוציאו אינו יוצא עתה בהקידוש (מ"ב סק"כ).
רשאי  היום,  קידוש  חובת  ידי  יצא  אם  ד. ד. 
לקדש עבור בני ביתו אף אם יודעים לקדש 
יוכל  ואז  מהיין,  הוא  גם  שותה  אם  לבד, 
צריך  ממילא  [דהא  לכתחילה,  כן  לעשות 

לברך על היין ששותה] (שול"ש סק"י).
איך  בעצמה  יודעת  שאינה  אלמנה  אשה  ה.ה. 
לשמוע  אחר  בבית  ליכנס  תוכל  לא  לקדש, 
אלא  כלל,  שם  סועדת  שאינה  כיון  קידוש, 
מועיל  וזה  לפניה,  לקדש  לביתה  אחר  יכנס 
(מ"ב  בהקידוש  עתה  יוצא  אינו  שהוא  אף  זה 

סק"כ).

רק  ומקדש  קידוש  חובת  ידי  שיצא  מי  ו.ו. 
לפני  בדיבור  המקדש  והפסיק  אחר,  בשביל 
[וכן  בברכתו,  יצא  מהיין,  השומע  שטעם 
הגפן  פרי  בורא  ברכת  שמברך  בחופה  נהוג 
של השבע ברכות, ורק החתן והכלה אסורים 

להפסיק] (שול"ש סק"ז).
ז. ז. אם קידש על הפת, אז מוציאם ידי חובה 
כאן  המוציא  דברכת  המוציא,  בברכת  גם 
היין  בקידוש  הגפן  פרי  בורא  לברכת  דומה 

(מ"ב סקי"ט).

שלא  יזהר  לעצמו,  קידש  לא  עדיין  אם  ח. ח. 
עד  לטעום  לו  אסור  שהרי  עמהם,  יטעום 

שיקדש במקום סעודתו (ס"ד).
בשבת,  בשחרית  יום  של  בקידוש  אפילו  ט. ט. 
יכול לקדש לאחרים אף על פי שאינו אוכל 
עמהם, אף דשם כל הקידוש הוא רק ברכת 
בורא פרי הגפן בלבד, מכל מקום כיון שהיא 
ההנאה,  בשביל  שלא  נתקן  ועיקרו  מצוה, 
אלא הרי זה מצוה כשאר מצות, ולכן מוציא 
וכדין  עמהם,  נהנה  שאינו  פי  על  אף  אחרים 

קידוש הלילה (מ"ב סקי"ט).

שבת  של  המוציא  לברכת  דומה  ואינו  י.י. 
אם  מוציא  דאינו  סעודות,  השלש  כל  של 
אינו אוכל עמהם, דאף שהם חוב, אין החוב 
עליו משום מצוה, אלא כדי שיהנה מסעודת 
שבת, ואין להמצוה עצמה חוב, דהא אם הוא 
נהנה ממה שמתענה אינו צריך לאכול, ולכן 
אין מוציא אחרים אם אינו אוכל עמהם (מ"ב 

סקי"ט).

לקדש  יכול  אינו  בשבת,  מתענה  אם  יא. יא. 
בשחרית, אף אם ירצה ליתן הכוס לאחרים, 
לא  אבל  סעודה,  במקום  אלא  קידוש  דאין 

שהוא פטור מהמצוה (שעה"צ סק"כ).
ושלחנו  שכינו  ושמע  בביתו,  קידש  אם  יב. יב. 
זה  דבאופן  בקידושו,  יוצא  לפניו,  ערוך 
השומע  שנתכוין  וכגון  סעודה.  במקום  הוא 
שצריך  זה  [ודין  להוציא  ומשמיע  לצאת, 
בכל  הוא  קידוש,  ידי  ולהוציא  לצאת  לכוון 

מקדש] (ס"ו מ"ב סק"ל).
יג. יג. ולאו דוקא שולחנו ערוך, אלא הוא הדין 
כשרוצה לערוך השלחן לאכול לאלתר, גם כן 
יוצא ידי קידוש, כיון שהיה דעתו לזה בשעת 

הקידוש (מ"ב סקכ"ט).
שיכול  הפת,  על  כשמקדש  הדין  והוא  יד. 

לברך להם המוציא (מ"ב סקכ"ח).
לחם משנה אלחם משנה א

שחרית  שבת  ושל  שבת  ליל  של  סעודה  א.א. 
אי אפשר לעשותה בלא פת (סי' רע"ד ס"ד).

ב.ב. אם יש לו אונס שאינו יכול לקיים סעודת 

ערבית בליל שבת, ידחה הסעודה עד למחר, 
שיקדש  ובלבד  ביום,  סעודות  שלוש  ויאכל 
כזית  הקידוש  אחר  מיד  ויאכל  בלילה, 
מחמשת המינים, או שישתה רביעית יין (מ"ב 

סק"ט).

דכתיב  למן,  זכר  ככרות,  שתי  על  בוצע  ג. ג. 
לקטו לחם משנה, וגם ביום טוב צריך לבצוע 

על שתי ככרות (ס"א מ"ב סק"א).
ד. ד. אם סועד הרבה פעמים בשבת צריך לכל 

סעודה שתי כיכרות (רמ"א סי' רצ"א ס"ד).
קודם  בשחרית  ביום  כשמקדש  י"א  ה.ה. 
יש  כיסנין,  פת  ואוכל  הקבועה  הסעודה 
ויש  סי"ז),  ע"ז  סי'  (קישו"ע  שלמות  שתים  לקחת 
חולקים, וי"א דאם רוצה להחמיר עליו, יעשה 
השלחן  על  נותנים  אם  או  בצנעה,  בביתו  כן 
מהשלימים  נוטל  והוא  ופתיתים,  שלימים 

(שו"ת מנח"י ח"ג סי' י"ג).

מדאורייתא  הוא  משנה  לחם  דמצוות  י"א  ו.ו. 
וי"א  סק"ב),  תרע"ח  סי'  ט"ז  ס"א  (ערוה"ש 

דהוא מדרבנן (מג"א ופמ"ג שם סק"ב).
על  מסדרין  ז"ל,  האר"י  ע"פ  הנוהגים  ז.ז. 
סעודה,  לכל  קטנות  ככרות  י"ב  השלחן 
ולוקחים  סגול,  שני  כמין  ששה  ע"ג  ששה 
שאינו  מי  ואף  מאחד,  ובוצעין  האמצעים  ב' 
יודע הכוונות אם רוצה ליישר מעשיו באופן 
שיהא  לשמים  ולבו  דרזין  מארי  שנוהגים 
חשוב לפני ה' כאילו כיון, הא מעלייתא היא 

(שע"ת סק"א בשם המח"ב).

בין אדם לחבירו - כבוד חבירובין אדם לחבירו - כבוד חבירו
פרשיות הללו של ימי השובבי"ם הק', בוודאי הזמן גרמא לשאוב פרשיות הללו של ימי השובבי"ם הק', בוודאי הזמן גרמא לשאוב 
לדעת  לעצמנו  הוראה  ולקחת  תיבותיהם,  בתרי  מבין  חיים  לדעת מים  לעצמנו  הוראה  ולקחת  תיבותיהם,  בתרי  מבין  חיים  מים 

הדרך נלך בה בדרכי מישרים לפניו ית"ש.הדרך נלך בה בדרכי מישרים לפניו ית"ש.
הבה נעיין בפרשת וארא, שם כתוב, שפרעה אמר למשה ולאהרן הבה נעיין בפרשת וארא, שם כתוב, שפרעה אמר למשה ולאהרן 
שלא  רבינו  משה  לו  ענה  מצרים,  בארץ  לאלקים  לזבוח  שלא שילכו  רבינו  משה  לו  ענה  מצרים,  בארץ  לאלקים  לזבוח  שילכו 
נכון לעשות כן, כי אם נזבח את תועבת מצרים לעיניהם האם לא נכון לעשות כן, כי אם נזבח את תועבת מצרים לעיניהם האם לא 

יסקלונו.יסקלונו.
ואפשר ללמוד מכאן ענין של התנהגות 'בין אדם לחבירו', שאם ואפשר ללמוד מכאן ענין של התנהגות 'בין אדם לחבירו', שאם 
להיזהר  לו  יש  לשני,  צער  לגרום  יכול  שלו  שמעשה  יודע  להיזהר אחד  לו  יש  לשני,  צער  לגרום  יכול  שלו  שמעשה  יודע  אחד 
שלא לעשות זאת בפניו, כי אסור לצער את השני בלי שום סיבה, שלא לעשות זאת בפניו, כי אסור לצער את השני בלי שום סיבה, 

אפילו שהוא רשע.אפילו שהוא רשע.
פעם שאלו את הגאון רבי זונדל קרויזר זצ"ל אודות בעל שהיה פעם שאלו את הגאון רבי זונדל קרויזר זצ"ל אודות בעל שהיה 
מתנהג באלימות כלפי אשתו, מה צריכים לעשות בענין זה? ענה מתנהג באלימות כלפי אשתו, מה צריכים לעשות בענין זה? ענה 
מקומה,  על  להעמידה  שצריך  יתכן  מחכימה,  תשובה  זונדל  מקומה, רבי  על  להעמידה  שצריך  יתכן  מחכימה,  תשובה  זונדל  רבי 
האדם  על  אך  כך,  לידי  להביאו  במעשיה  גרמה  שהיא  האדם משום  על  אך  כך,  לידי  להביאו  במעשיה  גרמה  שהיא  משום 
כשעוסק  וגם  ושנאה.  למחלוקת  לגרום  שלא  במעשיו  כשעוסק להיזהר  וגם  ושנאה.  למחלוקת  לגרום  שלא  במעשיו  להיזהר 
בעבודת ה' צריך לשמור שלא להכעיס את השני ולגרום לשנאה, בעבודת ה' צריך לשמור שלא להכעיס את השני ולגרום לשנאה, 

ותן לחכם ויחכם עוד.ותן לחכם ויחכם עוד.
הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זצ"ל אמר פעם שבענייני 'חושן הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זצ"ל אמר פעם שבענייני 'חושן 
אלו  בענינים  ודווקא  ביותר,  המרובות  ההלכות  את  יש  אלו משפט'  בענינים  ודווקא  ביותר,  המרובות  ההלכות  את  יש  משפט' 
כמעט ואין שואלים, וכל אחד פוסק לעצמו, ודבר זה צריך תיקון כמעט ואין שואלים, וכל אחד פוסק לעצמו, ודבר זה צריך תיקון 

ביותר.ביותר.
מורי  מורי אבי  קידושין אבי  לסדר  כשבא  הכ"מ  קידושין זצ"ל  לסדר  כשבא  הכ"מ  זצ"ל 

הוא מבקש לקחת עדים בעלי תורה שלומדים כל היום, כי 
אחד שעובד הוא כמעט בחזקת 'גזלן', ולא ימלט שלא נכשל 
בדיני ממונות. ואם אין ברירה אחרת אלא לקחת עד שעובד, בדיני ממונות. ואם אין ברירה אחרת אלא לקחת עד שעובד, 
אבי שואל אותו אם הוא מקבל על עצמו לשאול על כל דבר קטן אבי שואל אותו אם הוא מקבל על עצמו לשאול על כל דבר קטן 
שיש לו בדיני ממונות, ואם הוא מסכים לכך, אזי הוא לוקח אותו שיש לו בדיני ממונות, ואם הוא מסכים לכך, אזי הוא לוקח אותו 

לעדות.לעדות.
וכמה  זה,  על  הזהירו  כמה  עד  ובחז"ל  בפסוקים  הרבה  וכמה ומצינו  זה,  על  הזהירו  כמה  עד  ובחז"ל  בפסוקים  הרבה  ומצינו 
חמור עוון הגזל שלא נחתם דינם של דור המבול אלא על הגזל, חמור עוון הגזל שלא נחתם דינם של דור המבול אלא על הגזל, 
והזהירות בממון חבירו זה חלק ממצות 'ואהבת לרעך כמוך', כמו והזהירות בממון חבירו זה חלק ממצות 'ואהבת לרעך כמוך', כמו 

שאמרו חז"ל שאמרו חז"ל (אבות ב, יב)(אבות ב, יב): יהי ממון חברך חביב עליך כשלך.: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך.
פרשת  תחילה  שקוראים  הפרשיות,  בסדר  יש  זה  ענין  על  פרשת ורמז  תחילה  שקוראים  הפרשיות,  בסדר  יש  זה  ענין  על  ורמז 
בדיני  להיזהר  איך  שיודעים  ואחרי  ממונות,  דיני  שזה  בדיני 'משפטים'  להיזהר  איך  שיודעים  ואחרי  ממונות,  דיני  שזה  'משפטים' 
ממונות והממון הוא נקי וטהור, או אז אפשר עם כסף כזה לבנות ממונות והממון הוא נקי וטהור, או אז אפשר עם כסף כזה לבנות 

את המשכן וכליו, כאשר מפורט בפרשיות תרומה-תצוה.את המשכן וכליו, כאשר מפורט בפרשיות תרומה-תצוה.
מן  ולהסתלק  רב  לשאול  עצמו  את  ירגיל  לו  שיש  ספק  כל  מן ועל  ולהסתלק  רב  לשאול  עצמו  את  ירגיל  לו  שיש  ספק  כל  ועל 
'סייעתא דשמיא' מיוחדת  'סייעתא דשמיא' מיוחדת הספק, ואם שואל על כל דבר יש לו  הספק, ואם שואל על כל דבר יש לו 

להינצל מכל איסור.להינצל מכל איסור.

מעביר על מידותיומעביר על מידותיו
כתוב בפסוק כתוב בפסוק (שמות א, ח)(שמות א, ח): 'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע : 'ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע 
פרעה,  של  רשעותו  גודל  זה  בפסוק  שמרומז  ונראה  יוסף'.  פרעה, את  של  רשעותו  גודל  זה  בפסוק  שמרומז  ונראה  יוסף'.  את 
שלא הכיר במידת יוסף הצדיק שמידתו 'יסוד', כי בעצם הוא היה שלא הכיר במידת יוסף הצדיק שמידתו 'יסוד', כי בעצם הוא היה 
לרחוץ  הילדים  ששחט  ענין  היה  [שזה  היסוד  מקדושת  לרחוץ ההיפך  הילדים  ששחט  ענין  היה  [שזה  היסוד  מקדושת  ההיפך 

בדמם כידוע מספרים הקדושים].בדמם כידוע מספרים הקדושים].
שהיה  הצדיק  יוסף  אצל  שרואים  ונפלאה  קדושה  מידה  שהיה ועוד  הצדיק  יוסף  אצל  שרואים  ונפלאה  קדושה  מידה  ועוד 
שהשליכו  אף  על  אחיו  את  מכלכל  שהיה  מידותיו,  על  שהשליכו מעביר  אף  על  אחיו  את  מכלכל  שהיה  מידותיו,  על  מעביר 
אותו לבור ומכרוהו לישמעאלים. ופרעה היה ההיפך מזה שהיה אותו לבור ומכרוהו לישמעאלים. ופרעה היה ההיפך מזה שהיה 
כפוי טובה כלפי יוסף, למרות שהוא זה שפתר לו את החלום ונתן כפוי טובה כלפי יוסף, למרות שהוא זה שפתר לו את החלום ונתן 

לו עצה על שנות הרעב. וכבר אמרו חז"ל לו עצה על שנות הרעב. וכבר אמרו חז"ל (שמות רבה א, ח)(שמות רבה א, ח) שהכופר  שהכופר 
בטובתו של חבירו סופו לכפור בטובתו של מקום. ולעומת זאת, בטובתו של חבירו סופו לכפור בטובתו של מקום. ולעומת זאת, 
מי שיש לו מידה זו שהוא מעביר על מידותיו הוא זוכה שמעבירים מי שיש לו מידה זו שהוא מעביר על מידותיו הוא זוכה שמעבירים 

לו על כל פשעיו לו על כל פשעיו (ר"ה יז, א).(ר"ה יז, א).
של  בענינים  הם  בהם  נקנית  שהתורה  מקנינים  הרבה  של ובאמת,  בענינים  הם  בהם  נקנית  שהתורה  מקנינים  הרבה  ובאמת, 

מידות טובות בין אדם לחבירו והרבה גופי תורה תלויים בזה.מידות טובות בין אדם לחבירו והרבה גופי תורה תלויים בזה.
מידות  בעניני  מאד  להתחזק  צריכים  הק'  השובבי"ם  בימי  מידות אכן,  בעניני  מאד  להתחזק  צריכים  הק'  השובבי"ם  בימי  אכן, 
תשובה  ימי  כעשרת  שקולים  אלו  ימים  שהרי  לחבירו,  אדם  תשובה בין  ימי  כעשרת  שקולים  אלו  ימים  שהרי  לחבירו,  אדם  בין 
שהתשובה מתקבלת ביותר, וכי יש לך כפרת עוונות גדולה מזו שהתשובה מתקבלת ביותר, וכי יש לך כפרת עוונות גדולה מזו 
כל  על  לו  ש'מעבירים  מובטח  שהוא  מידותיו'  על  'מעביר  כל של  על  לו  ש'מעבירים  מובטח  שהוא  מידותיו'  על  'מעביר  של 

פשעיו'.פשעיו'.

יתלה האשמה בעצמויתלה האשמה בעצמו
כל אחד שרואה איזה חסרון אצל השני אל יאשים בזה את השני, כל אחד שרואה איזה חסרון אצל השני אל יאשים בזה את השני, 
זו  והנהגה  לתקן.  עליו  מה  ויתבונן  בעצמו  האשמה  יתלה  זו אלא  והנהגה  לתקן.  עליו  מה  ויתבונן  בעצמו  האשמה  יתלה  אלא 
כג): :  ה,  כג)(שמות  ה,  (שמות  להקב"ה  שאמר  רבינו  משה  אצל  אפילו  ראינו  להקב"ה מצינו  שאמר  רבינו  משה  אצל  אפילו  ראינו  מצינו 
'ומאז באתי אל פרעה... הרע לעם הזה'. ועוד אמר 'ומאז באתי אל פרעה... הרע לעם הזה'. ועוד אמר (שם ו, יב)(שם ו, יב): 'ואיך : 'ואיך 
נאמן  רועה  שהיה  שאף  הרי  שפתים'.  ערל  ואני  פרעה  נאמן ישמעני  רועה  שהיה  שאף  הרי  שפתים'.  ערל  ואני  פרעה  ישמעני 

ומנהיגם של ישראל אע"פ כן תלה את האשמה בעצמו.ומנהיגם של ישראל אע"פ כן תלה את האשמה בעצמו.
ידוע את המסופר על מרן הבעש"ט זי"ע שראה פעם בשבת איך ידוע את המסופר על מרן הבעש"ט זי"ע שראה פעם בשבת איך 
כזה  דבר  לו  הגיע  איך  מאד  והצטער  רח"ל,  שבת  מחלל  כזה שיהודי  דבר  לו  הגיע  איך  מאד  והצטער  רח"ל,  שבת  מחלל  שיהודי 
לראות חילול שבת, שהרי אם ראה זאת הרי זה סימן שיש לו איזו לראות חילול שבת, שהרי אם ראה זאת הרי זה סימן שיש לו איזו 
שייכות לפגם הזה. וגילו לו מן השמים שזה מחמת שראה פעם שייכות לפגם הזה. וגילו לו מן השמים שזה מחמת שראה פעם 
אחת שמבזים תלמיד חכם שהוא בחי' שבת, ולא מחה על זה, ועל אחת שמבזים תלמיד חכם שהוא בחי' שבת, ולא מחה על זה, ועל 

כן הראו לו חילול שבת.כן הראו לו חילול שבת.
את  לתלות  צריך  אחד  שכל  איך  מזה  רואים  גדול  השכל  את ומוסר  לתלות  צריך  אחד  שכל  איך  מזה  רואים  גדול  השכל  ומוסר 
האשמה בעצמו, וכבר קבע לנו כלל גדול, החכם מכל אדם האשמה בעצמו, וכבר קבע לנו כלל גדול, החכם מכל אדם (משלי כז, (משלי כז, 

יט)יט): 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם'. : 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם'. 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˘ב˙ ˜ו„˘ – ב 
דרך  על  פירש  דרך   על  פירש  דידן)  פרשא  דידן)(שלהי  פרשא  (שלהי  ישראל  ישראלעבודת  עבודת  בספה"ק בספה"ק 
הקדושה  לקבל  אפשר  אי  כי  "ידוע  הקדושה :  לקבל  אפשר  אי  כי  "ידוע  (בקיצור)(בקיצור):  וזל"ק  וזל"ק הרמז,  הרמז, 
עושה  שאדם  ההכנה,  ידי  על  לא  אם  קודש,  שבת  עושה ביום  שאדם  ההכנה,  ידי  על  לא  אם  קודש,  שבת  ביום 
תלוי  לעילא  הקדושה  הכנת  והנה  החול.  ימי  ששת  תלוי כל  לעילא  הקדושה  הכנת  והנה  החול.  ימי  ששת  כל 
על  מכינים  שאנו  גשמית  בהכנה  דלתתא,  על באתערותא  מכינים  שאנו  גשמית  בהכנה  דלתתא,  באתערותא 

שבת קודש".שבת קודש".

"כן הענין שאנו רואים, שאיש העשיר אשר יש לו כל, מכין "כן הענין שאנו רואים, שאיש העשיר אשר יש לו כל, מכין 
על שבת בהרחבה, ומזמין עמו לאין נכון לו. – כיוצא בזה על שבת בהרחבה, ומזמין עמו לאין נכון לו. – כיוצא בזה 
הצדיק הגדול, המכין את עצמו בקדושתו כל ימות השבוע הצדיק הגדול, המכין את עצמו בקדושתו כל ימות השבוע 
על כבוד שבת קודש, מזמין עמו הנלווים אליו והפחותים על כבוד שבת קודש, מזמין עמו הנלווים אליו והפחותים 
ממנו, אשר אין לאל ידם להכין הכנה כראוי. עם כל זה הם ממנו, אשר אין לאל ידם להכין הכנה כראוי. עם כל זה הם 
שבת,  לכבוד  עמו  להתפלל  הצדיק,  קדושת  עם  שבת, נכללים  לכבוד  עמו  להתפלל  הצדיק,  קדושת  עם  נכללים 

ולשמוח ולהתענג בתענוג חי עולמים".ולשמוח ולהתענג בתענוג חי עולמים".

דהיינו  דהיינו   מעשיך',  תעשה  ימים  'ששת  מעשיך',  תעשה  ימים  'ששת  בפסוק  נרמז  בפסוק"וזה  נרמז  "וזה 
'תשבות','תשבות', ותוכל  ותוכל  הכנה לקדושה, כדי שיבוא יום השביעי הכנה לקדושה, כדי שיבוא יום השביעי 

לקבל הקדושה, ותעשה הכנה גדולה". לקבל הקדושה, ותעשה הכנה גדולה". 

וכמו  עצמו.  את  שיתחזק  אדם,  כל  על  הוא  הצווי  וכמו "וזה  עצמו.  את  שיתחזק  אדם,  כל  על  הוא  הצווי  "וזה 
חול',  שבתך  חול','עשה  שבתך  'עשה  קיח.)  קיח.)(שבת  (שבת  הגמרא  פירוש  הגמרא שאמרנו  פירוש  שאמרנו 
'אל 'אל  ואז  קודש,  שבת  לכבוד  בחול  עצמך  את  הכן  ואז כלומר  קודש,  שבת  לכבוד  בחול  עצמך  את  הכן  כלומר 
תצטרך לבריות',תצטרך לבריות', כלומר שלא תצטרך לישועת מי שגדול  כלומר שלא תצטרך לישועת מי שגדול 
אל  בעצמך  מוכן  תהיה  אלא  אותך,  יזמין  שהוא  אל ממך,  בעצמך  מוכן  תהיה  אלא  אותך,  יזמין  שהוא  ממך, 

קבלת הקדושה" עכל"ק.קבלת הקדושה" עכל"ק.

• ~ • ~ •

אחד מחשובי אנשי ירושלים של מעלה, היה אחד מחשובי אנשי ירושלים של מעלה, היה הרה"צ רבי הרה"צ רבי 
זצ"ל, אשר יראתו קודמת לחכמתו,  אשר יראתו קודמת לחכמתו,  גוטפארב  דוד  זצ"ל,יצחק  גוטפארב  דוד  יצחק 

ומדקדק בקלה כבחמורה. ומדקדק בקלה כבחמורה. 

כאשר היה מברך ברכה, היו כל איבריו רועדים ומזדעזעים, כאשר היה מברך ברכה, היו כל איבריו רועדים ומזדעזעים, 
ולא משנה איזו ברכה שהיא, שהרי ניגש להזכיר את שם ולא משנה איזו ברכה שהיא, שהרי ניגש להזכיר את שם 

השם הגדול והנורא! השם הגדול והנורא! 

מעולם  אצלו  קרה  שלא  שליט"א,  הרבנים  בניו  לי  מעולם סיפרו  אצלו  קרה  שלא  שליט"א,  הרבנים  בניו  לי  סיפרו 
שהסתפק אם ברך הברכה או לא, כאשר מצוי אצל אנשים שהסתפק אם ברך הברכה או לא, כאשר מצוי אצל אנשים 
ובכל  כוחו  בכל  רם,  בקול  בירך  ברכה  שכל  משום  ובכל רבים,  כוחו  בכל  רם,  בקול  בירך  ברכה  שכל  משום  רבים, 

כוונתו.כוונתו.

מכל  הסעודה  אחר  שבת  בליל  עייף  כשהיה  מכל לפעמים  הסעודה  אחר  שבת  בליל  עייף  כשהיה  לפעמים 
לכבוד  דרבה  בהכנה  הרבה  טורח  שהיה  היום,  לכבוד עבודת  דרבה  בהכנה  הרבה  טורח  שהיה  היום,  עבודת 
שבת מלכתא, הכנת הגוף והכנת הנפש, חשש על עצמו שבת מלכתא, הכנת הגוף והכנת הנפש, חשש על עצמו 
המזון',  המזון','ברכת  ברוב צדקותו שמא יתנמנם מעט באמצע ברוב צדקותו שמא יתנמנם מעט באמצע 'ברכת 
ויימצאו כמה תיבות חסרות בברכה. – לפיכך נהג סלסול ויימצאו כמה תיבות חסרות בברכה. – לפיכך נהג סלסול 
בליל  סעודתו  תום  עם  עולה  שהיה  טוב,  במנהג  בליל בעצמו  סעודתו  תום  עם  עולה  שהיה  טוב,  במנהג  בעצמו 
ידוע  ידוע  [צדיק  זצ"ל, [צדיק  שובקס  דוד  רבי  זצ"ל,הגה"צ  שובקס  דוד  רבי  הגה"צ  בית  אל  בית שבת  אל  שבת 
שם  מביתו,  הרחק  לא  שהתגורר  שערים],  מאה  שם בשכונת  מביתו,  הרחק  לא  שהתגורר  שערים],  מאה  בשכונת 
שומר  צדיק  אותו  והיה  המזון',  'ברכת  את  מברך  שומר היה  צדיק  אותו  והיה  המזון',  'ברכת  את  מברך  היה 
ומשגיח שלא יפסיד אף תיבה, וכך היה לבו שקט שקיים ומשגיח שלא יפסיד אף תיבה, וכך היה לבו שקט שקיים 
המצוה כראוי ולא החסיר מילים בברכה... [כמובן שכיוון המצוה כראוי ולא החסיר מילים בברכה... [כמובן שכיוון 

בעת נטילת ידיים לסיים סעודתו באותו מקום, כדין].בעת נטילת ידיים לסיים סעודתו באותו מקום, כדין].

דוד  יצחק  רבי  דוד   יצחק  רבי  לתורה',  לתורה','עליה  'עליה  ממכריו  אחד  לו  קנה  ממכריו פעם  אחד  לו  קנה  פעם 
שמח מאוד באותה עליה, ולאחר שירד מן הבימה ניגש אל שמח מאוד באותה עליה, ולאחר שירד מן הבימה ניגש אל 

ידידו שקנאה עבורו והודה לו בכל לב בברכתידידו שקנאה עבורו והודה לו בכל לב בברכת "יישר כח", 
והטעים לפניו את סיבת גודל שמחתו באותה עליה: תדע 
לך, שהיום בבוקר התעורר ספק בלבי, אם אמרתי לך, שהיום בבוקר התעורר ספק בלבי, אם אמרתי 'ברכת 
התורה'התורה' כראוי, והייתי נבוך בדבר... ועתה כשאמרתי ברכת 
התורה בעלייה שקנית עבורי, כיוונתי בה כראוי כדי לצאת 

מכל הספקות! מכל הספקות! 

["פרטיות" קובץ 5]

• ~ • ~ •

בעל  הכ"מ,  זצ"ל  לוי  רבי  הגה"צ  הכ"מ,אאמו"ר  זצ"ל  לוי  רבי  הגה"צ  אאמו"ר  כבוד  לי  כבוד שח  לי  שח 
רב, הבריסקער  זצוק"ל,  הגרי"ז  מרן  על  על ,  השולחן,  השולחןמעדני  מעדני 

יום,  בכל  ברכות'  ברכות''מאה  'מאה  דין  לקיים  מאוד  מקפיד  דין שהיה  לקיים  מאוד  מקפיד  שהיה 
משגיח  והיה  ס"ג),  מ"ו  סי'  (או"ח  ערוך  ערוך בשולחן  בשולחן  כנפסק כנפסק 

ומונה ברכותיו תמיד, לדעת אם קיים ההלכה כראוי.ומונה ברכותיו תמיד, לדעת אם קיים ההלכה כראוי.

אחר  קודש  שבת  ביום  קודש  נאוה  לביתו  כשעלה  פעם 
ברכות  סדר  ומונה  וביראה  באימה  יושב  מצאו  הצהריים, 
שבירך מן השחר ועד עתה. – כאשר ידוע חשבון הפוסקים 
למנין  ברכות  עשרה  שלש  ברכות   עשרה  שלש  אנו  חסרים  קודש  אנושבשבת  חסרים  קודש  שבשבת 

וכיוצא, מגדנות  ומיני  בפירות  להשלימם  ויש  וכיוצא,מאה,  מגדנות  ומיני  בפירות  להשלימם  ויש  מאה, 
משנה ברורה שם ס"ק יד)משנה ברורה שם ס"ק יד). – ועל כן ערך חשבון ברכותיו במדויק, 

וסידר  עדיין,  לו  חסרים  וכמה  עתה,  עד  בידו  יש  כמה 
לעצמו בחרדת קודש כיצד ישלים אותם ברכות החסרים 

בידו!בידו!

כך מקיימים דין בשולחן ערוך!כך מקיימים דין בשולחן ערוך!

 ["פרטיות" קובץ 11]

• ~ • ~ •

בעל טייטלבום  יהודה  יקותיאל  רבי  הגה"ק  אדמו"ר  טייטלבוםכ"ק  יהודה  יקותיאל  רבי  הגה"ק  אדמו"ר  כ"ק 
'סיגעט'  בעיר  גדולה  ישיבה  החזיק  זצוק"ל,  לב  לב ייטב  ייטב 
הגדולה לאלקים, שם למדו מאות בחורים יראים ושלמים 
מטובי בניה של היהדות החרדית שבאונגארין של מעלה 

באותם ימים.באותם ימים.

לקומץ  גם  הצדיק,  של  הרחום  לבו  דאג  צדקותו  ברוב 
בחורים נחשלים, שמשום מה נפלטו מספסלי הלימודים, 
כל אחד מסיבה אחרת, וירדו מעט מדרך התורה והיראה 
מסגרת  עם  מיוחדת  ישיבה  עבורם  והעמיד  (נושרים). 
נפרדת שהתאימה עבור בחורים כושלים אלו. [עיין ספר 
על  מופלא  מעשה  דידן,  פרשה  תשע"ד'   – הקהילה  'טיב 

אחד מאלו השבאבניקים ותעלוליו בחוצות סיגעט]. אחד מאלו השבאבניקים ותעלוליו בחוצות סיגעט]. 

להחזירם  ואופנים  דרכים  בהרבה  טורח  הרבי  והיה 
זה  היה   – שבשמים.  לאביהם  לבם  את  ולקרב  בתשובה, 
על  הצדיק  שהעמיס  שבמקדש,  קשות  מעבודות  אחד 
הקהילה  שבהנהגת  ויגיעותיו,  טרחותיו  כל  מלבד  עצמו 

ולימודי הישיבה הקדושה.ולימודי הישיבה הקדושה.

באחת מנסיעותיו אלבאחת מנסיעותיו אל הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב 
זצוק"ל, זצוק"ל, הזכיר את אותם בחורים לברכה וישועה, והוסיף 
שמתייגע עמם קשות להחזירם למוטב, ולא תמיד רואה שמתייגע עמם קשות להחזירם למוטב, ולא תמיד רואה 

ברכה בעמלו... וביקש להשיבם בתשובה שלמה.ברכה בעמלו... וביקש להשיבם בתשובה שלמה.

ביקש  בעניינם,  הקוויטעל  את  הזידיטושבער  ביקש כשקרא  בעניינם,  הקוויטעל  את  הזידיטושבער  כשקרא 
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'כתמר  יפרח''כתמר  יפרח'
הזדמנתי באקראי לרחוב בו דרים הורי, החלטתי הזדמנתי באקראי לרחוב בו דרים הורי, החלטתי 

לעשות גיחה קצרה  כדי לדרוש בשלומם. הורי לעשות גיחה קצרה  כדי לדרוש בשלומם. הורי 

אמנם לא היו בבית  אך פגשתי באחי  שקפץ אף אמנם לא היו בבית  אך פגשתי באחי  שקפץ אף 

הוא  לבקר עם בתו בת השנתיים. הוא  לבקר עם בתו בת השנתיים. 

שהציע  מה  וכל  הפוגה  ללא  בכתה  הקטנה  שהציע בתו  מה  וכל  הפוגה  ללא  בכתה  הקטנה  בתו 

המהומה  מה  על  שאלתיו  לקבל.  מאנה  המהומה לידה  מה  על  שאלתיו  לקבל.  מאנה  לידה 

שמא לא חשה בטוב?   ענה בייאוש  כי הילדה שמא לא חשה בטוב?   ענה בייאוש  כי הילדה 

שהיא  מה  וכל  השולחן  על  יבש  תמר  שהיא ראתה  מה  וכל  השולחן  על  יבש  תמר  ראתה 

בעודו  כרגע.   בנמצא  ואין  תמרים  זה  בעודו רוצה  כרגע.   בנמצא  ואין  תמרים  זה  רוצה 

איתי  לקחתי  יומיים  לפני  שאך  נזכרתי  איתי מדבר   לקחתי  יומיים  לפני  שאך  נזכרתי  מדבר  

רצתי  תיכף  אותם.  אכלתי  ולא  לעבודה  רצתי תמרים  תיכף  אותם.  אכלתי  ולא  לעבודה  תמרים 

לרכב והבאתי את התמרים, בראות הפעוטה את לרכב והבאתי את התמרים, בראות הפעוטה את 

התמרים עטה עליהם ואכלה בשמחה .התמרים עטה עליהם ואכלה בשמחה .

אמרנו פה אחד: "הסיפור מתאים במיוחד למדור אמרנו פה אחד: "הסיפור מתאים במיוחד למדור 

טיב ההשגחה!!!"טיב ההשגחה!!!"

אז הנה שלחנו!אז הנה שלחנו!

בעל המעשה: א. ש. בעל המעשה: א. ש. 

'פת שחרית''פת שחרית'
עמוס  ליום  ואז  שחרית  פת  שחרית,  עמוס תפילת  ליום  ואז  שחרית  פת  שחרית,  תפילת 

לפי  דבר  להכניס  מספיק  איני  כלל  בדרך  לפי כאשר  דבר  להכניס  מספיק  איני  כלל  בדרך  כאשר 

שבצאתי  אלא  המאוחרות.  הערב  שעות  שבצאתי עד  אלא  המאוחרות.  הערב  שעות  עד 

חשובה,  מצוה  לידי  הזדמנה  הכנסת  חשובה, מבית  מצוה  לידי  הזדמנה  הכנסת  מבית 

ארוחת  חשבון  על  לעשותה  אם  ארוחת התלבטתי  חשבון  על  לעשותה  אם  התלבטתי 

כל  לסבול  ולא  לאכול  עדיף  שמא  או  כל הבוקר  לסבול  ולא  לאכול  עדיף  שמא  או  הבוקר 

ויתרתי  דבר  של  בסופו  מקרקרת,  מקיבה  ויתרתי היום  דבר  של  בסופו  מקרקרת,  מקיבה  היום 

מיהרתי  ומשם  בהידור  המצווה  את  מיהרתי וקיימתי  ומשם  בהידור  המצווה  את  וקיימתי 

לפגישה שתוכננה מראש.  לפגישה שתוכננה מראש.  

ישב  האדון  נעימה,   הפתעה  לי  נכונה  ישב בפגישה  האדון  נעימה,   הפתעה  לי  נכונה  בפגישה 

מול שולחן ערוך בכל טוב וביקש כי אצטרף אליו מול שולחן ערוך בכל טוב וביקש כי אצטרף אליו 

ולא  לאכול   הספיק  שלא  כיוון  בוקר  ולא לארוחת  לאכול   הספיק  שלא  כיוון  בוקר  לארוחת 

נעים לו לאכול לבד. כמובן שלא סירבתי ובסוף נעים לו לאכול לבד. כמובן שלא סירבתי ובסוף 

טובה  עסקה  סגרנו  מליאה  קיבה  על  טובה הפגישה  עסקה  סגרנו  מליאה  קיבה  על  הפגישה 

לשביעות רצון שני הצדדים.לשביעות רצון שני הצדדים.

שממצווה  חז"ל  דברי  נכונים  כמה  עד  שממצווה נפעמתי  חז"ל  דברי  נכונים  כמה  עד  נפעמתי 

לעולם לא מפסידים.לעולם לא מפסידים.
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לשבת  'נסיעה'  כשיגיע  הבאה  שבפעם  לב  לשבת מהייטב  'נסיעה'  כשיגיע  הבאה  שבפעם  לב  מהייטב 
קבוצת  אותה  את  יחדיו  עמו  יביא  לזידיטשוב,  קבוצת קודש  אותה  את  יחדיו  עמו  יביא  לזידיטשוב,  קודש 
ובעיקר  קודש.  בשבת  בצילו  שיסתופפו  ובעיקר בחורים  קודש.  בשבת  בצילו  שיסתופפו  בחורים 
יעמיד  יעמיד   קודש,  שבת  של  שחרית  קודש,שבתפילת  שבת  של  שחרית  שבתפילת  ביקשו ביקשו 

אותם סמוך ונראה אליו! – סתם ולא פירש...אותם סמוך ונראה אליו! – סתם ולא פירש...

הרב הק' מסיגעט, את פקודת רבו שמרה רוחו, ותיכף הרב הק' מסיגעט, את פקודת רבו שמרה רוחו, ותיכף 
החל לארגן החל לארגן 'שבת נסיעה' 'שבת נסיעה' מיוחדת עבור אותם בחורים מיוחדת עבור אותם בחורים 

נושרים, ונסע עמהם זידיטשובה. נושרים, ונסע עמהם זידיטשובה. 

בהגיעם אל הצדיק קבלם במאור פנים מיוחד, ובמשך בהגיעם אל הצדיק קבלם במאור פנים מיוחד, ובמשך 
כל השבת קירבם בסבר פנים יפות. – הסיגעטער זכר כל השבת קירבם בסבר פנים יפות. – הסיגעטער זכר 
היטב את פקודתו של הרבי בדבר תפילת היטב את פקודתו של הרבי בדבר תפילת שחרית של שחרית של 
שבת,שבת, ואכן דאג להעיר את כל הבחורים בשבת קודש  ואכן דאג להעיר את כל הבחורים בשבת קודש 
התפילה,  בעת  יחסר  לא  אחד  שאף  וראה  שחר,  התפילה, עם  בעת  יחסר  לא  אחד  שאף  וראה  שחר,  עם 
והגבאים סידרו עבורם ספסלים מיוחדים, סמוך ונראה והגבאים סידרו עבורם ספסלים מיוחדים, סמוך ונראה 

למקומו של הרבי הקדוש בתפילה.למקומו של הרבי הקדוש בתפילה.

בפזמון  יוצר  לברכת  אייזיקיל  ר'  הרבי  בהגיע  בפזמון והנה  יוצר  לברכת  אייזיקיל  ר'  הרבי  בהגיע  והנה 
בחורים,  אותם  אל  לפתע  הסתובב  יודוך",  בחורים, "הכל  אותם  אל  לפתע  הסתובב  יודוך",  "הכל 
והחל לזמר בקול חוצב להבות אש: "והחל לזמר בקול חוצב להבות אש: "הכלהכל יודוך,  יודוך, והכלוהכל 
שהיה  ותוך  כה'"!  קדוש  אין  יאמרו  שהיה   ותוך  כה'"!  קדוש  אין  יאמרו  והכלוהכל  ישבחוך, ישבחוך, 
מזמר בקול נעים ורנן תיבות הללו, [בהדגשה מיוחדת מזמר בקול נעים ורנן תיבות הללו, [בהדגשה מיוחדת 
כל  אל  היוקדות  קדשו  בעיני  הביט  'הכל'],  תיבת  כל על  אל  היוקדות  קדשו  בעיני  הביט  'הכל'],  תיבת  על 
מאחד  בקודש  מבטו  את  כך  והעביר  בחורים,  מאחד אותם  בקודש  מבטו  את  כך  והעביר  בחורים,  אותם 

לשני כמה פעמים.לשני כמה פעמים.

חזרו  שבת,  אותה  אחר  שתיכף  היה,  גדול  חזרו ולפלא  שבת,  אותה  אחר  שתיכף  היה,  גדול  ולפלא 
משם כל אותה קבוצה כבעלי תשובה גמורים, וסיפרו משם כל אותה קבוצה כבעלי תשובה גמורים, וסיפרו 
לבם  נהפך  זמר  אותו  הצדיק  לפניהם  לבם שכשזימר  נהפך  זמר  אותו  הצדיק  לפניהם  שכשזימר 

בקרבם, ונהפכו כבריה חדשה.בקרבם, ונהפכו כבריה חדשה.

בתוך תקופה קצרה עברה כל אותה קבוצה אל הישיבה בתוך תקופה קצרה עברה כל אותה קבוצה אל הישיבה 
הגדולה המפורסמת של הרבי הקדוש בסיגעט, ונעשו הגדולה המפורסמת של הרבי הקדוש בסיגעט, ונעשו 
אצל  ונראה  סמוך  ראשונה  היושבים  המדרגה  אצל מבעלי  ונראה  סמוך  ראשונה  היושבים  המדרגה  מבעלי 
מורי  חשובים  רבנים  יצאו  ככולם  ורובם  לב,  מורי הייטב  חשובים  רבנים  יצאו  ככולם  ורובם  לב,  הייטב 

הוראה בישראל.הוראה בישראל.

בתשובה,  ישראל  לב  להשיב  הצדיקים  כוח  בתשובה, ללמדך  ישראל  לב  להשיב  הצדיקים  כוח  ללמדך 
שכשנאמרת  יודוך",  "הכל  תפילת  סגולת  שכשנאמרת וללמדנו  יודוך",  "הכל  תפילת  סגולת  וללמדנו 

בכוונה טובה, ניתן לזכות בה לתשובה שלמה.בכוונה טובה, ניתן לזכות בה לתשובה שלמה.

["פרטיות" קובץ 9]
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והדרכה  ייעוץ  לבקשת  שהגיע  אחד,  יהודי  לי  והדרכה שח  ייעוץ  לבקשת  שהגיע  אחד,  יהודי  לי  שח 
לבין  בינו  שהתעוררו  לבין לאחר  בינו  שהתעוררו  לאחר  בית',  בית', 'שלום  'שלום  בענייני בענייני 
אשתו כמה מחלוקות, בעיקר בענייני עבודתם והעסק אשתו כמה מחלוקות, בעיקר בענייני עבודתם והעסק 
המשפחתי המשותף שלהם. – והעיד בפני שיום אחד המשפחתי המשותף שלהם. – והעיד בפני שיום אחד 

ביום  הוא  הלא  בבית,  והשלוה  השקט  שורר  ביום בשבוע  הוא  הלא  בבית,  והשלוה  השקט  שורר  בשבוע 
השבת קודש, שבת מנוחה.השבת קודש, שבת מנוחה.

על  שקיבלנו  שנים  כמה  זה  הנה  יפה,  שיחתו  על ופירש  שקיבלנו  שנים  כמה  זה  הנה  יפה,  שיחתו  ופירש 
עצמנו, שלא לדבר מענין הביזנעס ועסק החנות כלום, עצמנו, שלא לדבר מענין הביזנעס ועסק החנות כלום, 
ולא  עבודה  לא  להם  שאין  כמי  אחת!  מילה  לא  ולא אף  עבודה  לא  להם  שאין  כמי  אחת!  מילה  לא  אף 
השבת,  ביום  השי"ת  רצון  לקיים  כדי   – כלל!  השבת, חנות  ביום  השי"ת  רצון  לקיים  כדי   – כלל!  חנות 
רגלך  משבת  תשיב  "אם  רגלך   משבת  תשיב  "אם  יג):  נח,  יג):(ישעיה  נח,  (ישעיה  עלינו  עלינו שציוה  שציוה 
עשות חפציך ביום קדשי וגו', וכבדתו מעשות דרכיך, עשות חפציך ביום קדשי וגו', וכבדתו מעשות דרכיך, 
ממצוא חפצך ודבר דבר", ודרשינןממצוא חפצך ודבר דבר", ודרשינן (שבת קיג.) (שבת קיג.): שלא יהא : שלא יהא 

דיבורך של שבת כדיבורך של חול!דיבורך של שבת כדיבורך של חול!

ובזכות אותה קבלה טובה, זוכים הם לכל הפחות ביום ובזכות אותה קבלה טובה, זוכים הם לכל הפחות ביום 
השבת, ליום של מנוחה ושלווה והשקט ובטח, מנוחה השבת, ליום של מנוחה ושלווה והשקט ובטח, מנוחה 
לבורא  רוח  נחת  לעשות  בה,  רוצה  שאתה  לבורא שלמה  רוח  נחת  לעשות  בה,  רוצה  שאתה  שלמה 

יתברך שמו!יתברך שמו!

["פרטיות" קובץ 5]

• ~ • ~ •

כאשר  הנוראה,  השואה  שלאחר  הראשונות  כאשר בשנים  הנוראה,  השואה  שלאחר  הראשונות  בשנים 
מעיר  אחד  פזורותיהם,  במקומות  השרידים  מעיר התקבצו  אחד  פזורותיהם,  במקומות  השרידים  התקבצו 
ושנים ממשפחה, היה קשה מאוד למצוא 'חסידישע ושנים ממשפחה, היה קשה מאוד למצוא 'חסידישע 

יודען' עם כל הלבוש בהידור.יודען' עם כל הלבוש בהידור.

כאשר הגיע כאשר הגיע כ"ק הגה"ק בעל 'ויואל משה' מסטמאר כ"ק הגה"ק בעל 'ויואל משה' מסטמאר 
כמה  שם  נמצאו  בקושי  רבתי,  כמה   שם  נמצאו  בקושי  רבתי,  יורק'  יורק''ניו  'ניו  אל  אל   זצוק"לזצוק"ל 

חסידים יראים ושלמים.חסידים יראים ושלמים.

את  הקדוש  הרבי  כשחבש  קודש  שבת  בהגיע  את והנה  הקדוש  הרבי  כשחבש  קודש  שבת  בהגיע  והנה 
מוהר"ר  מוהר"ר   הנאמן  הגבאי  לו  אמר  לראשו,  הנאמן  הגבאי  לו  אמר  לראשו,  השטריימלהשטריימל 
עדיין  באמריקה  שכאן  זצ"ל,  משב"ק  עדיין   באמריקה  שכאן  זצ"ל,  משב"ק  אשכנזי  אשכנזייוסף  יוסף 
אין זה נהוג לצאת עםאין זה נהוג לצאת עם 'שטריימל'  'שטריימל' בשבת, וחושש הוא בשבת, וחושש הוא 
שמא ילעגו עליהם... אך הרבי כמובן לא שמע לדבריו, שמא ילעגו עליהם... אך הרבי כמובן לא שמע לדבריו, 
השבת  בגדי  וכל  השטריימל  עם  הכנסת  לבית  השבת ויצא  בגדי  וכל  השטריימל  עם  הכנסת  לבית  ויצא 

בשלמות!בשלמות!

להביט  עבר  מכל  יצאו  בדרכם,  כך  בהתהלכם  להביט והנה  עבר  מכל  יצאו  בדרכם,  כך  בהתהלכם  והנה 
רבי  אמר  השטריימל.  למראה  ולעגו  וצחקו  רבי אחריהם,  אמר  השטריימל.  למראה  ולעגו  וצחקו  אחריהם, 
הם  הרי  צדקו חששותיי,  כי כן  לרבי, הנה  גבאי  יוס'ל גבאי לרבי, הנה כי כן צדקו חששותיי, הרי הם יוס'ל 

כולם צוחקים למראה השטריימל הזה...כולם צוחקים למראה השטריימל הזה...

צוחקים  אינם  לבם  בסתר  הרבי,  היסהו  כן!  צוחקים לא  אינם  לבם  בסתר  הרבי,  היסהו  כן!  לא 
ללא  הולך  הנך  באשר  ממך!  אם  כי  ומלבושי,  ללא ממני  הולך  הנך  באשר  ממך!  אם  כי  ומלבושי,  ממני 

השטריימל... השטריימל... 

בשבת הבאה כבר הגיע גם רבי יוס'ל עם השטריימל... בשבת הבאה כבר הגיע גם רבי יוס'ל עם השטריימל... 

[שם]

• ~ • ~ •

בדיבוריהם  להיזהר  ההורים  צריכים  כמה  בדיבוריהם עד  להיזהר  ההורים  צריכים  כמה  עד 
ובתגובותיהם, הנקלטים בלב ונפש הרכה והעדינה של ובתגובותיהם, הנקלטים בלב ונפש הרכה והעדינה של 
הילדים. – נוכל ללמוד מטיב מעשייה נאה, שהתרחשה הילדים. – נוכל ללמוד מטיב מעשייה נאה, שהתרחשה 

בכיתת 'גן ילדות' לבנות ישראל. בכיתת 'גן ילדות' לבנות ישראל. 

ובכיתות  בגנים  ישראל  של  היפה  מנהגם  ובכיתות כידוע  בגנים  ישראל  של  היפה  מנהגם  כידוע 
שבת  ערב  שישי  ביום  שבוע  מדי  שנבחרת  שבת הנמוכות,  ערב  שישי  ביום  שבוע  מדי  שנבחרת  הנמוכות, 
קודש, קודש, 'שבת מאמע''שבת מאמע' [אמא של שבת], הלבושה בבגדי  [אמא של שבת], הלבושה בבגדי 
שבת, עורכים לה בגן 'שולחן של שבת' [שבת טיש] שבת, עורכים לה בגן 'שולחן של שבת' [שבת טיש] 
להדלקת  גדולה  אמא  כמו  ניגשת  והילדה  נרות,  להדלקת עם  גדולה  אמא  כמו  ניגשת  והילדה  נרות,  עם 
את  לחנך  כדי  לחברותיה,  מגדנות  ומחלקת  את הנר,  לחנך  כדי  לחברותיה,  מגדנות  ומחלקת  הנר, 

התינוקות לאור השבת.התינוקות לאור השבת.

לבושה  מאמע'  ה'שבת  ניגשה  אחד,  שבוע  לבושה והנה  מאמע'  ה'שבת  ניגשה  אחד,  שבוע  והנה 
ובטרם  קטנה,  'מאמע'  כמו  השבת  בגדי  בכל  ובטרם בהדרה  קטנה,  'מאמע'  כמו  השבת  בגדי  בכל  בהדרה 
הדלקת הנר הניחה ידה על מצחה, ובכובד ראש רציני הדלקת הנר הניחה ידה על מצחה, ובכובד ראש רציני 
האב  שווער  וואו  'אוי,  האב   שווער  וואו  'אוי,  ואמרה:  עמוקה,  אנחה  ואמרה:נאנחה  עמוקה,  אנחה  נאנחה 
היום...],  עבדתי  קשה  [כמה  היום...], .  עבדתי  קשה  [כמה  היינט'...  ג'ארבעט  היינט'..איך  ג'ארבעט  איך 

ותיכף ניגשה אל הנרות...ותיכף ניגשה אל הנרות...

התברר, שכך רואה הילדה את אימה בשבת, שבטרם התברר, שכך רואה הילדה את אימה בשבת, שבטרם 
הקשה  עבודתה  על  היא  נאנחת  הנרות  את  הקשה מדליקה  עבודתה  על  היא  נאנחת  הנרות  את  מדליקה 
היטב!  הילדה  זאת  למדה  והנה  השבת...  היטב! בהכנת  הילדה  זאת  למדה  והנה  השבת...  בהכנת 

וחשבה לתומה שכך סדר נרות שבת אמור...וחשבה לתומה שכך סדר נרות שבת אמור...

ת"ו,  ירושלים  ת"ו, שבעיה"ק  ירושלים  באחת השבתות המושלגות באחת השבתות המושלגות שבעיה"ק 
ובשכונות  העירוב,  מחוטי  הרבה  הגדול  השלג  ובשכונות קרע  העירוב,  מחוטי  הרבה  הגדול  השלג  קרע 

רבות לא היה ניתן לטלטל באותה שבת.רבות לא היה ניתן לטלטל באותה שבת.

והנה באחת השכונות הגיעה השמועה, שממש בטרם והנה באחת השכונות הגיעה השמועה, שממש בטרם 
ויש  הנזקים,  כל  את  לתקן  הספיקו  השבת  ויש כניסת  הנזקים,  כל  את  לתקן  הספיקו  השבת  כניסת 

עירוב!עירוב!

לנו  יש  ה',  ברוך  לנו   יש  ה',  ברוך  ואמר:  בשמחה,  הנוכחים  אחד  ואמר:נענה  בשמחה,  הנוכחים  אחד  נענה 
תלמיד  אליו  בסמוך  שם  עמד  תלמיד   אליו  בסמוך  שם  עמד  לטלטל'!  וניתן  לטלטל'!עירוב,  וניתן  עירוב, 
העומדים  האיש  של  בילדיו  שכשהבחין  חשוב,  העומדים חכם  האיש  של  בילדיו  שכשהבחין  חשוב,  חכם 
והעיר  כך  אחר  אליו  ניגש  לדבריו,  ומקשיבים  ידו  והעיר על  כך  אחר  אליו  ניגש  לדבריו,  ומקשיבים  ידו  על 
לו, שהמשפט הזה אינו חינוכי לאוזניהם של הילדים, לו, שהמשפט הזה אינו חינוכי לאוזניהם של הילדים, 
'טלטול  של  'בעיה'  לנו  שיש  כך  מתוך  הם  מבינים  'טלטול כי  של  'בעיה'  לנו  שיש  כך  מתוך  הם  מבינים  כי 

בשבת', והנה נמצא הפתרון להסתדר עם זה... בשבת', והנה נמצא הפתרון להסתדר עם זה... 

עלינו להראות לילדים השמחה והנעימות שאנו זוכים עלינו להראות לילדים השמחה והנעימות שאנו זוכים 
לקיים מצוותיה של תורה באהבה וביראה כראוי!לקיים מצוותיה של תורה באהבה וביראה כראוי!

["פרטיות" קובץ 8]

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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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
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