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ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 •  • פן ינחם העם •פן ינחם העם •
את  מסיע  שהיה  עגלון  היה  אחת  את בעיירה  מסיע  שהיה  עגלון  היה  אחת  בעיירה 
זה  שהיה  והיות  חפצם,  למחוז  הכפר  זה תושבי  שהיה  והיות  חפצם,  למחוז  הכפר  תושבי 
התושבים,  לכל  אחד  עגלון  הספיק  קטן  התושבים, כפר  לכל  אחד  עגלון  הספיק  קטן  כפר 
וחיפש  צעיר  אדם  בכפר  לגור  הגיע  וחיפש לימים  צעיר  אדם  בכפר  לגור  הגיע  לימים 
לעצמו מקור פרנסה, כשראה את העגלון הזקן לעצמו מקור פרנסה, כשראה את העגלון הזקן 
חדשה  עגלה  קנה  הוא  בו,  להתחרות  חדשה החליט  עגלה  קנה  הוא  בו,  להתחרות  החליט 
אנשים  להסיע  והחל  חזקים  סוסים  צמד  אנשים עם  להסיע  והחל  חזקים  סוסים  צמד  עם 
ממקום למקום, פנה אליו העגלון הזקן בטענה: ממקום למקום, פנה אליו העגלון הזקן בטענה: 
לו  ענה  פרנסתי?!  את  מקפח  אתה  זה  לו הכיצד  ענה  פרנסתי?!  את  מקפח  אתה  זה  הכיצד 
לפנות  ועליו  זקן  כבר  הוא  כי  החדש  לפנות העגלון  ועליו  זקן  כבר  הוא  כי  החדש  העגלון 
את התפקיד לצעירים, כשראה הזקן כי הצעיר את התפקיד לצעירים, כשראה הזקן כי הצעיר 
אני  עסקה,  ונעשה  הבה  לו  הציע  אני מתעקש,  עסקה,  ונעשה  הבה  לו  הציע  מתעקש, 
מתאים  אתה  באמת  אם  לראות  אותך  מתאים אבחן  אתה  באמת  אם  לראות  אותך  אבחן 
לתפקיד החדש, והיה אם אתה תענה נכונה על לתפקיד החדש, והיה אם אתה תענה נכונה על 
כל השאלות אזי תקבל את התפקיד, אבל אם כל השאלות אזי תקבל את התפקיד, אבל אם 
לא תדע לענות, תצטרך לסגת מהתפקיד, והוא לא תדע לענות, תצטרך לסגת מהתפקיד, והוא 
לביצה  עגלתך  תכנס  אם  הזקן  שאל  לביצה הסכים,  עגלתך  תכנס  אם  הזקן  שאל  הסכים, 
טובענית מה תעשה? ענה הצעיר: פשוט, ארד טובענית מה תעשה? ענה הצעיר: פשוט, ארד 
הזקן  אך  בחוזקה,  אותה  ואמשוך  הזקן מהעגלה  אך  בחוזקה,  אותה  ואמשוך  מהעגלה 
ממשיך להקשות: העגלה טובעת ואינך מצליח ממשיך להקשות: העגלה טובעת ואינך מצליח 
מה  לך,  שיעזרו  אנשים  בסביבה  ואין  מה לחלצה  לך,  שיעזרו  אנשים  בסביבה  ואין  לחלצה 
תעשה? הצעיר לא ידע מה לענות ונאלץ לעזוב תעשה? הצעיר לא ידע מה לענות ונאלץ לעזוב 
הזקן,  את  שאל  שעזב  לפני  אבל  העיירה,  הזקן, את  את  שאל  שעזב  לפני  אבל  העיירה,  את 
בבקשה גלה לי את התשובה לשאלה, אמר לו בבקשה גלה לי את התשובה לשאלה, אמר לו 

הזקן: עגלון חכם נזהר שלא להיכנס לבוץ!הזקן: עגלון חכם נזהר שלא להיכנס לבוץ!
דרך  ישראל  בני  את  להוליך  רצה  לא  דרך הקב"ה  ישראל  בני  את  להוליך  רצה  לא  הקב"ה 
'פן ינחם העם בראותם מלחמה  'פן ינחם העם בראותם מלחמה ארץ פלשתים  ארץ פלשתים 
ושבו מצרימה', ולשון זו קצת אינה מובנת, וכי ושבו מצרימה', ולשון זו קצת אינה מובנת, וכי 
הקב"ה אינו יודע האם ינחם העם או לא? מהי הקב"ה אינו יודע האם ינחם העם או לא? מהי 
'פן' ינחם? אלא משום ששלושים שנה  'פן' ינחם? אלא משום ששלושים שנה המילה  המילה 
קודם יציאת מצרים היו משבט אפרים שניסו קודם יציאת מצרים היו משבט אפרים שניסו 
לצאת ממצרים ולעלות לארץ, בדרכם הם עברו לצאת ממצרים ולעלות לארץ, בדרכם הם עברו 
דרך ארץ פלשתים, אך הפלשתים נלחמו בהם דרך ארץ פלשתים, אך הפלשתים נלחמו בהם 
והרגו בהם, ועל כך אומר הקב"ה 'פן ינחם', אולי והרגו בהם, ועל כך אומר הקב"ה 'פן ינחם', אולי 
ייזכרו בני ישראל ממה שקרה לאחיהם באותו ייזכרו בני ישראל ממה שקרה לאחיהם באותו 

מקום וירצו לשוב מצרימה.מקום וירצו לשוב מצרימה.
מפגעי  בשמירה  להתחזקות  הוקדשה  זו  מפגעי שבת  בשמירה  להתחזקות  הוקדשה  זו  שבת 
הטכנולוגיה  כי  לזכור  ועלינו  הטכנולוגיה הטכנולוגיה,  כי  לזכור  ועלינו  הטכנולוגיה, 
המודרנית רבים חללים הפילה, וכדי לשמור את המודרנית רבים חללים הפילה, וכדי לשמור את 
מרחק  לשמור  צריכים  ילדינו  ונפשות  מרחק נפשינו  לשמור  צריכים  ילדינו  ונפשות  נפשינו 
כפול, כי אחרי שנכנסים לבוץ לא פשוט לצאת כפול, כי אחרי שנכנסים לבוץ לא פשוט לצאת 
ממנו, אבל אדם חכם נזהר מראש שלא להיכנס ממנו, אבל אדם חכם נזהר מראש שלא להיכנס 

לבוץ!לבוץ!
(ע"פ טיב התורה-בשלח)(ע"פ טיב התורה-בשלח)

המערכ

ע  ּסַ ּיַ ע ַו ּסַ ּיַ ַו
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ה  ָרֵאל ֹמׁשֶ ִיׂשְ ֶאת  ה  ֹמׁשֶ
ְלכּו  ַוּיֵ ׁשּור  ר  ִמְדּבַ ֶאל  ְצאּו  ַוּיֵ סּוף  ם  ִמּיַ

(טו, כב)(טו, כב)

מצרים  שעיטרו  כרחם,  בעל  הסיען  משה  ויסע  ופירש"י: 
והיו  טובות,  ואבנים  וכסף,  זהב  בתכשיטי  סוסיהם,  את 
ישראל מוצאין אותם בים, וגדולה היתה ביזת הים, מביזת ישראל מוצאין אותם בים, וגדולה היתה ביזת הים, מביזת 
מצרים, שנאמר (שיר השירים א, יא) תורי זהב נעשה לך מצרים, שנאמר (שיר השירים א, יא) תורי זהב נעשה לך 

עם נקודות הכסף, לפיכך הסיען בעל כרחם:עם נקודות הכסף, לפיכך הסיען בעל כרחם:
את  המצרים  קישטו  מה  לשם  הדבר,  ייפלא  את לכאורה  המצרים  קישטו  מה  לשם  הדבר,  ייפלא  לכאורה 
כלי  הם  אלו  וכי  טובות?  ואבנים  בתכשיטים  כלי סוסיהם  הם  אלו  וכי  טובות?  ואבנים  בתכשיטים  סוסיהם 

מלחמה? מלחמה? 
אולם  כך,  על  הסבר  נמצא  לא  אכן  וההגיון  השכל  פי  אולם על  כך,  על  הסבר  נמצא  לא  אכן  וההגיון  השכל  פי  על 
יש לומר שמאחר ש'מצרים' היה סמל הטומאה והסטרא יש לומר שמאחר ש'מצרים' היה סמל הטומאה והסטרא 

אחרא נהגו בעצמן על פי תכסיסי כוחות הטומאה.אחרא נהגו בעצמן על פי תכסיסי כוחות הטומאה.
המה  כשרוצים  וחיילותיו,  הרע  היצר  של  דרכו  זהו  המה כי  כשרוצים  וחיילותיו,  הרע  היצר  של  דרכו  זהו  כי 
לבקשו  להם  אפשר  אי  בחטאים,  האדם  את  לבקשו לטמא  להם  אפשר  אי  בחטאים,  האדם  את  לטמא 
יתרצה  לא  בודאי  כי  בוראו,  רצון  את  שימרה  יתרצה מפורשות  לא  בודאי  כי  בוראו,  רצון  את  שימרה  מפורשות 
למרוד  יאבה  לא  בדעתו  שפוי  שהאדם  זמן  כל  כי  למרוד להם.  יאבה  לא  בדעתו  שפוי  שהאדם  זמן  כל  כי  להם. 
שכלו,  את  לעקם  עליהם  ובהכרח  עולם.  של  שכלו, במלכו  את  לעקם  עליהם  ובהכרח  עולם.  של  במלכו 
למצוה,  נחשבת  אפילו  והיא  ישרה  עצתם  כי  למצוה, ולהוכיחו  נחשבת  אפילו  והיא  ישרה  עצתם  כי  ולהוכיחו 
והיטבנו  עמנו  'לכה  בקיצור:  בצידה,  שכרה  מתן  גם  והיטבנו ויש  עמנו  'לכה  בקיצור:  בצידה,  שכרה  מתן  גם  ויש 

לך' ר"ל. לך' ר"ל. 
המתועב,  יצרו  אחר  ונמשך  בנסיון  עומד  האדם  אין  המתועב, ואם  יצרו  אחר  ונמשך  בנסיון  עומד  האדם  אין  ואם 

אבל  משאלותם,  את  ומילא  פרנס  שאתם  הזמן  ברבות  אבל יווכח  משאלותם,  את  ומילא  פרנס  שאתם  הזמן  ברבות  יווכח 
את שכרו עשקו ולא נתנו. הוא רואה שלאמיתו של דבר היתלו בו את שכרו עשקו ולא נתנו. הוא רואה שלאמיתו של דבר היתלו בו 

'מורד'  התואר  מלבד  סרחונו,  בשכר  זכה  לא  טובה  ולשום  הרעים,  'מורד' הכוחות  התואר  מלבד  סרחונו,  בשכר  זכה  לא  טובה  ולשום  הרעים,  הכוחות 
במלכות שמים.במלכות שמים.

בדין  אז  יצרו,  לעצת  מתפתה  ואינו  משמרתו  על  עומד  האדם  כאשר  בדין אולם  אז  יצרו,  לעצת  מתפתה  ואינו  משמרתו  על  עומד  האדם  כאשר  אולם 
הוא שהקב"ה ישלם לו את הטוב שהבטיחה לו הסטרא אחרא, [וזאת מלבד הוא שהקב"ה ישלם לו את הטוב שהבטיחה לו הסטרא אחרא, [וזאת מלבד 
מוכן  שהרי  עבירה],  עשה  ולא  שישב  המעשה  עצם  על  לו  המובטח  מוכן שכרו  שהרי  עבירה],  עשה  ולא  שישב  המעשה  עצם  על  לו  המובטח  שכרו 
לצער  שלא  ובלבד  לו  המובטח  הטוב  את  להקריב  התגברותו  בשעת  לצער היה  שלא  ובלבד  לו  המובטח  הטוב  את  להקריב  התגברותו  בשעת  היה 
את בוראו, ומאמינים אנו שהקב"ה אינו נשאר 'בעל חוב', וכפי שאכן רואים את בוראו, ומאמינים אנו שהקב"ה אינו נשאר 'בעל חוב', וכפי שאכן רואים 

בחוש שאלו שעומדים בנסיונות זוכים ברבות הימים להרבה טובה. בחוש שאלו שעומדים בנסיונות זוכים ברבות הימים להרבה טובה. 
סוסיהם  את  לקשט  לנכון  ראו  הם  מצרים,  בתכסיסי  גם  רואים  אנו  סוסיהם כזאת  את  לקשט  לנכון  ראו  הם  מצרים,  בתכסיסי  גם  רואים  אנו  כזאת 
בתכשיטי כסף וזהב, וזאת כדי להראות את ישראל מה טוב ומה נעים תהיה בתכשיטי כסף וזהב, וזאת כדי להראות את ישראל מה טוב ומה נעים תהיה 
הודיענו  כבר  דבר  של  לאמיתו  אולם  קורתם.  בצל  לחיות  ישובו  אם  הודיענו חלקם  כבר  דבר  של  לאמיתו  אולם  קורתם.  בצל  לחיות  ישובו  אם  חלקם 
את  שלחנו  כי  עשינו  זאת  מה  'ויאמרו  זממם,  היה  מה  ה)  (יד,  לעיל  את הכתוב  שלחנו  כי  עשינו  זאת  מה  'ויאמרו  זממם,  היה  מה  ה)  (יד,  לעיל  הכתוב 
שהשוטה  כדרך  להם  מתפתים  ישראל  היו  אילו  כלומר  מעבדינו'!  שהשוטה ישראל  כדרך  להם  מתפתים  ישראל  היו  אילו  כלומר  מעבדינו'!  ישראל 

מתפתה אל יצרו כי אז רע ומר היה גורלם.מתפתה אל יצרו כי אז רע ומר היה גורלם.
והנה ישראל עמדו בנסיונם ולא התפתו ל'מנעמי מצרים', על כן בדין שיטלו והנה ישראל עמדו בנסיונם ולא התפתו ל'מנעמי מצרים', על כן בדין שיטלו 
שכרם, ואותה טובה שבקשו המצריים לפתות בהם את ישראל נטלו בעצמן...שכרם, ואותה טובה שבקשו המצריים לפתות בהם את ישראל נטלו בעצמן...
אדם  אין  הקב"ה  ש'אמר  להאדם  ולזכרון  לאות  להיות  צריכים  אלו  אדם דברים  אין  הקב"ה  ש'אמר  להאדם  ולזכרון  לאות  להיות  צריכים  אלו  דברים 

שומע לי ומפסיד'שומע לי ומפסיד' (דברים רבה פרשה ד סימן ה).  (דברים רבה פרשה ד סימן ה). 
הכלים  ענין  הוא  זו,  תחבולה  בחוש  רואים  אנו  שבהם  מהדברים  הכלים אחד  ענין  הוא  זו,  תחבולה  בחוש  רואים  אנו  שבהם  מהדברים  אחד 
האיך  חדשה  תחבולה  האחרון  בדור  מצאו  וחיילותיו  היצר  האיך הטכנולוגיים.  חדשה  תחבולה  האחרון  בדור  מצאו  וחיילותיו  היצר  הטכנולוגיים. 
להם  מצפה  מה  הללו  שיבינו  מבלי  במצודתו,  תמימות  נשמות  להם להמשיך  מצפה  מה  הללו  שיבינו  מבלי  במצודתו,  תמימות  נשמות  להמשיך 
בתוכה. ְלָפִנים מראה להם היצר שמדובר במכשירים המעוררים התפעלות, בתוכה. ְלָפִנים מראה להם היצר שמדובר במכשירים המעוררים התפעלות, 
ומפתה להם שבאמצעותם יכולים לחסוך הרבה זמן, כי הרבה דברים שבעבר ומפתה להם שבאמצעותם יכולים לחסוך הרבה זמן, כי הרבה דברים שבעבר 

למשרדים  הגעה  ידי  על  אם  כי  לסדר  יכולים  היינו  למשרדים לא  הגעה  ידי  על  אם  כי  לסדר  יכולים  היינו  לא 
בתורים,  מתמשכת  המתנה  אחר  רק  אז  וגם  בתורים, שונים,  מתמשכת  המתנה  אחר  רק  אז  וגם  שונים, 
באמצעות  ספורות  בדקות  לעשות  כהיום  באמצעות יכולים  ספורות  בדקות  לעשות  כהיום  יכולים 
מכשירים אלו, ואם לא די בכך יכולים מידי יום לחסוך מכשירים אלו, ואם לא די בכך יכולים מידי יום לחסוך 
כי  רוצים,  שרק  חנות  ולכל  מרקט'  ל'סופר  ההליכה  כי את  מרקט' ולכל חנות שרק רוצים,  ל'סופר  את ההליכה 
דרך המכשירים הללו יכולים בקל להזמין את כל הדרוש דרך המכשירים הללו יכולים בקל להזמין את כל הדרוש 

עד הבית, וזוכים בחיים נוחיים.עד הבית, וזוכים בחיים נוחיים.
במכשירים  שיש  הנוחיות  את  היצר  שמסביר  במכשירים אחר  שיש  הנוחיות  את  היצר  שמסביר  אחר 
בהחזקת  שיש  להוכיח  מנסה  גם  הוא  אלו,  בהחזקת טמאים  שיש  להוכיח  מנסה  גם  הוא  אלו,  טמאים 
יצטרכו  לא  מעתה  שהרי  מצוה,  גם  אלו  יצטרכו מכשירים  לא  מעתה  שהרי  מצוה,  גם  אלו  מכשירים 
של  בנסיונות  יכשלו  ולא  העיר,  בחוצות  של להסתובב  בנסיונות  יכשלו  ולא  העיר,  בחוצות  להסתובב 
הנחסכים  הזמנים  את  לנצל  נזכה  וגם  עינים',  הנחסכים 'שמירת  הזמנים  את  לנצל  נזכה  וגם  עינים',  'שמירת 

לתורה ולעבודה...לתורה ולעבודה...
המכשירים  כי  כל,  לעין  נתגלה  כבר  המר  האמת  המכשירים אולם  כי  כל,  לעין  נתגלה  כבר  המר  האמת  אולם 
והליכות  ריצות  בסיבתם  חוסך  האדם  אם  גם  והליכות הללו,  ריצות  בסיבתם  חוסך  האדם  אם  גם  הללו, 
הרחוב  מן  אותו  מפרישים  הם  אין  למשנהו,  הרחוב ממקום  מן  אותו  מפרישים  הם  אין  למשנהו,  ממקום 
המזוהם  הרחוב  את  מביאים  הם  להיפך  המזוהם המזוהם,  הרחוב  את  מביאים  הם  להיפך  המזוהם, 
בחדר  ספון  להיות  הוא  יכול  ר"ל,  ביתו  בתוך  בחדר גם  ספון  להיות  הוא  יכול  ר"ל,  ביתו  בתוך  גם 
גם  השעה  בזו  ולשהות  הצדדים  מכל  מחיצות  גם מוקף  השעה  בזו  ולשהות  הצדדים  מכל  מחיצות  מוקף 

בהמובאות המטונפות ביותר. בהמובאות המטונפות ביותר. 
הנשמה  'מפתה'.  בעודו  מספר  היצר  אין  זאת  הנשמה אולם  'מפתה'.  בעודו  מספר  היצר  אין  זאת  אולם 
שבמכשירים  ה'ברק'  את  לה  מראה  שהיצר  שבמכשירים התמימה  ה'ברק'  את  לה  מראה  שהיצר  התמימה 
הללו, אינה מודעת באיזה נסיונות קשות ומרות עתידה הללו, אינה מודעת באיזה נסיונות קשות ומרות עתידה 
היא להתמודד באם ח"ו תתפתה אליו, ועל כן ישנם הרבה היא להתמודד באם ח"ו תתפתה אליו, ועל כן ישנם הרבה 
לגעת  שלא  אזהרות  באלף  שהוזהרו  אחר  שגם  לגעת תמימים  שלא  אזהרות  באלף  שהוזהרו  אחר  שגם  תמימים 
כי  אחריהם,  ונמשכו  מהאזהרות  התעלמו  אלו,  כעין  כי במכשירים  אחריהם,  ונמשכו  מהאזהרות  התעלמו  אלו,  כעין  במכשירים 
בעיניהם הבשריות לא ראו בכך שום עוול, אולם אחר שכבר היתה הכלי בתוך בעיניהם הבשריות לא ראו בכך שום עוול, אולם אחר שכבר היתה הכלי בתוך 
נמשכו  ולדאבונינו  עיניהם,  מאור  את  החשיך  זה  וכלי  אחריו,  נמשכו  נמשכו חיקם  ולדאבונינו  עיניהם,  מאור  את  החשיך  זה  וכלי  אחריו,  נמשכו  חיקם 
נפשות  אלו  היו  בעבר  לשיזבון.  רחמנא  השתנתה  מהותם  וכל  אחריו,  נפשות שבי  אלו  היו  בעבר  לשיזבון.  רחמנא  השתנתה  מהותם  וכל  אחריו,  שבי 
יקרות שכל שאיפתם היתה רק להרבות בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, יקרות שכל שאיפתם היתה רק להרבות בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, 
וכבר  הרוחני.  להעולם  זיקה  שום  להם  אין  ושוב  וכל,  מכל  נתקררו  וכבר ועכשיו  הרוחני.  להעולם  זיקה  שום  להם  אין  ושוב  וכל,  מכל  נתקררו  ועכשיו 
לידי  הללו  הכלים  מחזיקי  באו  שבהם  מקרים  ספור  אין  גם  לראות  לידי נוכחנו  הללו  הכלים  מחזיקי  באו  שבהם  מקרים  ספור  אין  גם  לראות  נוכחנו 
מצב של 'פריקת עול' מכל וכל, ועוברים על כל התורה כולה ר"ל, יש מהם מצב של 'פריקת עול' מכל וכל, ועוברים על כל התורה כולה ר"ל, יש מהם 
שבחיצוניות הם עדיין נראים כיראים ושלמים, וישנם מהם שגם את זהותם שבחיצוניות הם עדיין נראים כיראים ושלמים, וישנם מהם שגם את זהותם 

היהודי המירו לדאבונינו. היהודי המירו לדאבונינו. 
מכשירים אלו אינם סכנה רק לאלו המחזיקים בהם, כי אם גם למשפחותיהם, מכשירים אלו אינם סכנה רק לאלו המחזיקים בהם, כי אם גם למשפחותיהם, 
כהיום  שהינם  משפחות,  הרבה  להרוס  שטן  מעשה  הצליח  כבר  כהיום לדאבונינו  שהינם  משפחות,  הרבה  להרוס  שטן  מעשה  הצליח  כבר  לדאבונינו 

בבחינת יתומים חיים ה"י.בבחינת יתומים חיים ה"י.
אלו שכבר נצודו ברשות היצר, רואים לבסוף איך היתל בהם היצר, מקודם אלו שכבר נצודו ברשות היצר, רואים לבסוף איך היתל בהם היצר, מקודם 
גם  ה',  לעבודת  זמן  הרבה  כאמור  להם  יעניקו  הללו  שכלים  הבטיחם  גם הוא  ה',  לעבודת  זמן  הרבה  כאמור  להם  יעניקו  הללו  שכלים  הבטיחם  הוא 
הבטיחם חיי קדושה, חיים המובדל מן הרחוב, ועל פי הרוב מבטיחם על ידה הבטיחם חיי קדושה, חיים המובדל מן הרחוב, ועל פי הרוב מבטיחם על ידה 
לריק  הולכים  טובא  זמנים  הפוך,  שהכל  רואים,  לבסוף  אולם  בפרנסה,  לריק גם  הולכים  טובא  זמנים  הפוך,  שהכל  רואים,  לבסוף  אולם  בפרנסה,  גם 
חשבון  על  כמובן  הם  הזמנים  אלו  וכל  המכשירים,  באלו  מהבילוי  חשבון כתוצאה  על  כמובן  הם  הזמנים  אלו  וכל  המכשירים,  באלו  מהבילוי  כתוצאה 
תורה ותפילה ושאר מצוות. כמו כן 'מחברים' כלים אלו את האדם אל הרחוב תורה ותפילה ושאר מצוות. כמו כן 'מחברים' כלים אלו את האדם אל הרחוב 

המכוער, ועל פי הרוב גם מכלה את ממונו...המכוער, ועל פי הרוב גם מכלה את ממונו...
וכל אלו שאינם מתפתים לעצת היצר, – גם אם 'נדמה' להם שכתוצאה מכך וכל אלו שאינם מתפתים לעצת היצר, – גם אם 'נדמה' להם שכתוצאה מכך 
יש להם איזה הפסד פה ושם, – אינם יודעים כמה הפסד הם חוסכים... על כן יש להם איזה הפסד פה ושם, – אינם יודעים כמה הפסד הם חוסכים... על כן 
שומר נפשו ירחיק עצמו ממשחיתים אלו. ובשכר זה יזכו לגדל בתים נאמנים שומר נפשו ירחיק עצמו ממשחיתים אלו. ובשכר זה יזכו לגדל בתים נאמנים 

לה' ולתורתו, וירוו רוב נחת דקדושה. לה' ולתורתו, וירוו רוב נחת דקדושה. 
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נוסח קבלת התעניתנוסח קבלת התענית
א. א.  אין אומרים תחנון בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות, וכן אין אומרים  אין אומרים תחנון בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות, וכן אין אומרים 
ס"ו  קל"א  סי'  (שו"ע  ס"ו   קל"א  סי'  (שו"ע  בו  אומרים  ולמנצח  אפים  ארך  א-ל  אבל  שלפניו,  במנחה  בותחנון  אומרים  ולמנצח  אפים  ארך  א-ל  אבל  שלפניו,  במנחה  תחנון 

ומ"ב סקל"ה). ומ"ב סקל"ה). 

ב. ב. האבל מתפלל בו גם שחריתהאבל מתפלל בו גם שחרית (מ"ב סי' תרע"א ס"ק מ"ד). (מ"ב סי' תרע"א ס"ק מ"ד).
ג. ג. אין מתענין בט"ו בשבט, ואפילו חתן ביום חופתואין מתענין בט"ו בשבט, ואפילו חתן ביום חופתו (מ"ב סי' תקע"ג סק"ז) (מ"ב סי' תקע"ג סק"ז), ומ"מ יאמר , ומ"מ יאמר 

סדר הוידוי במנחהסדר הוידוי במנחה (מבית לוי).  (מבית לוי). 
בשבט,  ט"ו  בתענית  ופגע  ושני,  וחמישי  שני  תענית  לגזור  שביקשו  בשבט, ציבור  ט"ו  בתענית  ופגע  ושני,  וחמישי  שני  תענית  לגזור  שביקשו  ציבור  ד. ד. 
ראש  שהוא  בשבט  בט"ו  תענית  יגזרו  שלא  כדי  הבאה,  לשבת  נדחה  ראש התענית  שהוא  בשבט  בט"ו  תענית  יגזרו  שלא  כדי  הבאה,  לשבת  נדחה  התענית 

השנה לאילנות השנה לאילנות (שו"ע סי' תקע"ב ס"ג).(שו"ע סי' תקע"ב ס"ג).
(עבודת  (עבודת   בשבט  ט"ו  ביום  זו  תענית  יתענה  לא  השובבי"ם,  ימי  תעניות  המתענה  בשבט  ט"ו  ביום  זו  תענית  יתענה  לא  השובבי"ם,  ימי  תעניות  המתענה  ה.ה. 

הקודש להחיד"א ציפורן שמיר אות צ"א צ"ג). הקודש להחיד"א ציפורן שמיר אות צ"א צ"ג). 

פרוטות  ואחת  תשעים  יפריש  בשבט  ט"ו  שביום  הצדקה  מעשה  בספר  פרוטות כתב  ואחת  תשעים  יפריש  בשבט  ט"ו  שביום  הצדקה  מעשה  בספר  כתב  ו. ו. 
סי'  (מל"ח  סי'   (מל"ח  אמן  כמנין  גם  והוא  הכולל,  עם  מים  ובגימ'  איל"ן,  כמנין  שהוא  אמןלצדקה,  כמנין  גם  והוא  הכולל,  עם  מים  ובגימ'  איל"ן,  כמנין  שהוא  לצדקה, 

ל' אות י'). ל' אות י'). 

סקל"א).  ומ"ב  סקט"ז  קל"א  סי'  (מג"א  סקל"א).   ומ"ב  סקט"ז  קל"א  סי'  (מג"א  אילנות  של  פירות  במיני  זה  ביום  להרבות  אילנותנוהגין  של  פירות  במיני  זה  ביום  להרבות  נוהגין  ז. ז. 
ואפשר דהטעם למנהג זה שע"י ריבוי הפירות יזכור שהוא ראש השנה לאילנות ואפשר דהטעם למנהג זה שע"י ריבוי הפירות יזכור שהוא ראש השנה לאילנות 
ויתפלל עליהם שיתברכו הפירות, ע"ד מ"ש במסכת ר"ה מפני מה אמרה תורה ויתפלל עליהם שיתברכו הפירות, ע"ד מ"ש במסכת ר"ה מפני מה אמרה תורה 
הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן, אמר הקב"ה הביאו הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן, אמר הקב"ה הביאו 
שתי הלחם לפני כדי שיתברכו לכם פירות האילןשתי הלחם לפני כדי שיתברכו לכם פירות האילן (אדני פז סי' קל"א). (אדני פז סי' קל"א). ובספה"ק שבט  ובספה"ק שבט 
מוסר מוסר (פט"ז)(פט"ז) כתב: "בני הוי זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט, שמנהג ותיקין הוא. כתב: "בני הוי זהיר לברך על הפירות בט"ו בשבט, שמנהג ותיקין הוא.

להרבות  וזמנו  השובבי"ם,  בימי  חל  בשבט  ט"ו  שיום  טוב  מה  בעיתו  להרבות דבר  וזמנו  השובבי"ם,  בימי  חל  בשבט  ט"ו  שיום  טוב  מה  בעיתו  דבר  ח. ח. 
בברכות בכוונה, וזהו בכלל התיקון של שובבי"ם בברכות בכוונה, וזהו בכלל התיקון של שובבי"ם (ברכת מועדיך לחיים ח"ב דרוש לחודש שבט). (ברכת מועדיך לחיים ח"ב דרוש לחודש שבט). 
ט.ט. נהגו רוב תפוצות ישראל לסדר בשולחן מכל פירות האילן ופירות הארץ עד  נהגו רוב תפוצות ישראל לסדר בשולחן מכל פירות האילן ופירות הארץ עד 
אשר תשיג ידו, וכל אחד מבני הבית מברך על פרי אחד ע"פ הסדר דלהלן: האיש אשר תשיג ידו, וכל אחד מבני הבית מברך על פרי אחד ע"פ הסדר דלהלן: האיש 
וכמ"ש "חלב  בריוח,  מזונות  לו  שיהיה  כדי  המזון,  ברכת  אחר  החיטה  על  וכמ"ש "חלב מברך  בריוח,  מזונות  לו  שיהיה  כדי  המזון,  ברכת  אחר  החיטה  על  מברך 
חיטים ישביעך", והאשה מברכת על הגפן כמ"ש "אשתך כגפן פוריה", והבן מברך חיטים ישביעך", והאשה מברכת על הגפן כמ"ש "אשתך כגפן פוריה", והבן מברך 
על הזית כמ"ש "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך", ונותן רמון ואגוז לבנותיו על הזית כמ"ש "בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך", ונותן רמון ואגוז לבנותיו 
"תחת  הכתוב  ע"ש  לתינוקות  ותפוח  ודבש  פנימה",  מלך  בת  כבודה  "כל  "תחת ע"ש  הכתוב  ע"ש  לתינוקות  ותפוח  ודבש  פנימה",  מלך  בת  כבודה  "כל  ע"ש 

התפוח עוררתיך", "דבש וחלב תחת לשונך"התפוח עוררתיך", "דבש וחלב תחת לשונך" (מל"ח סי' ל' אות ז').  (מל"ח סי' ל' אות ז'). 
י. י. וי"א דהעיקר הוא ט"ו פירות, וילמוד בכל פרי פרק אחד מן המשניות דלהלן: ח' וי"א דהעיקר הוא ט"ו פירות, וילמוד בכל פרי פרק אחד מן המשניות דלהלן: ח' 
פרקים ממס' פיאה, וג' פרקים ממס' בכורים, ד' פרקים ממס' ראש השנה, והם פרקים ממס' פיאה, וג' פרקים ממס' בכורים, ד' פרקים ממס' ראש השנה, והם 

כנגד בריאה יצירה עשיה, ויברך גם על ריח האתרוג כנגד בריאה יצירה עשיה, ויברך גם על ריח האתרוג (שם). (שם). 
(שם  (שם   ישראל  ארץ  בהן  שנשתבחה  פירות  מיני  שבעה  דוקא  לאכול  נוהגין  יש  ישראל  ארץ  בהן  שנשתבחה  פירות  מיני  שבעה  דוקא  לאכול  נוהגין  יש  יא.יא. 

אות ח'). אות ח'). 

תרפ"ד).  סי'  להחו"י  תרפ"ד).(מקו"ח  סי'  להחו"י  (מקו"ח  הנמצאות  האילן  פירות  מיני  כל  על  לברך  שנוהגין  ויש  הנמצאות   האילן  פירות  מיני  כל  על  לברך  שנוהגין  ויש  יב.יב. 
ומצוה לטעום מכל פרי חדש כדאיתא בירושלמי, והטעם פשוט כדי לתת שבח ומצוה לטעום מכל פרי חדש כדאיתא בירושלמי, והטעם פשוט כדי לתת שבח 
והודיה להשי"ת שמחדש הפירות משנה לשנה כדי להנות בהם בני אדם והודיה להשי"ת שמחדש הפירות משנה לשנה כדי להנות בהם בני אדם (ערוה"ש (ערוה"ש 
סי' רכ"ה ס"ה)סי' רכ"ה ס"ה). ואפילו עני שבישראל ישתדל לקנות מכל פרי חדש לאכול ממנו הוא . ואפילו עני שבישראל ישתדל לקנות מכל פרי חדש לאכול ממנו הוא 

ואנשי ביתו, ולברך עליו שהחיינו להודות להשם ואנשי ביתו, ולברך עליו שהחיינו להודות להשם (בא"ח פר' ראה סט"ז).(בא"ח פר' ראה סט"ז).
יג. יג. יש שעושין לימוד באותו הלילה, דהיינו שלומדים משנה או זוהר המדבר בענין יש שעושין לימוד באותו הלילה, דהיינו שלומדים משנה או זוהר המדבר בענין 
אותו הפרי ואח"כ מברכין עליו, ויש ע"ז סדר מיוחד בספר הנקרא פרי עץ הדר אותו הפרי ואח"כ מברכין עליו, ויש ע"ז סדר מיוחד בספר הנקרא פרי עץ הדר 
שבתהילים,  שירים  הט"ו  את  רק  לומדים  שאין  מקומות  ויש  שבתהילים,   שירים  הט"ו  את  רק  לומדים  שאין  מקומות  ויש  סקצ"ז).  קל"א  סי'  סקצ"ז).(כה"ח  קל"א  סי'  (כה"ח 

ונוהגין שהמלמדי תינוקות מלמדים את תלמידיהם כל ט"ו שירים, כדי שילמדו ונוהגין שהמלמדי תינוקות מלמדים את תלמידיהם כל ט"ו שירים, כדי שילמדו 
בשולחן אביהם בליל ט"ו בשבטבשולחן אביהם בליל ט"ו בשבט (מל"ח שם).  (מל"ח שם). 

מלבד  כי  תולעת,  ספק  בהם  יהיה  שלא  פירות  באכילת  לדקדק  הרבה  מלבד יזהר  כי  תולעת,  ספק  בהם  יהיה  שלא  פירות  באכילת  לדקדק  הרבה  יזהר  יד. יד. 
העונש שיבוא לו ע"י כך, הרי נמצא שבמקום שבא לעשות התיקון הוא מקלקל העונש שיבוא לו ע"י כך, הרי נמצא שבמקום שבא לעשות התיקון הוא מקלקל 

ביותר ביותר (שם אות ט'). (שם אות ט'). 
טו. טו. המנהג שהאתרוג אשר יצאנו בו ידי מצוה בסוכות מטגנין אותו אחר הסוכות המנהג שהאתרוג אשר יצאנו בו ידי מצוה בסוכות מטגנין אותו אחר הסוכות 

ואוכלין אותו בט'"ו בשבטואוכלין אותו בט'"ו בשבט (ליקוטי מהרי"ח חודש שבט).  (ליקוטי מהרי"ח חודש שבט). 
ערלה  ענייני  כגון  בשבט,  לט"ו  השייכות  ההלכות  את  זה  ביום  ללמוד  ראוי  ערלה   ענייני  כגון  בשבט,  לט"ו  השייכות  ההלכות  את  זה  ביום  ללמוד  ראוי  טז.טז. 
להם  תיקן  ע"ה  רבנו  להם "משה  תיקן  ע"ה  רבנו  "משה  ע"א)  ע"א) (ד'  (ד'  מגילה  במס'  וכמ"ש  ומעשרות,  מגילה תרומות  במס'  וכמ"ש  ומעשרות,  תרומות 
לישראל שיהיו שואלין ודורשין בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת לישראל שיהיו שואלין ודורשין בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת 

בעצרת, והלכות חג בחג"בעצרת, והלכות חג בחג" (מנחת יהודה ערך ט"ו בשבט).  (מנחת יהודה ערך ט"ו בשבט). 
בשבט  ט"ו  ביום  לבקש  שצריך  ז"ל  אשכנז  חכמי  ביד  קבלה  שיש  הוא  בשבט ידוע  ט"ו  ביום  לבקש  שצריך  ז"ל  אשכנז  חכמי  ביד  קבלה  שיש  הוא  ידוע  יז. יז. 
בפרטות על האתרוג, שיזדמן לישראל אתרוג טוב בפרטות על האתרוג, שיזדמן לישראל אתרוג טוב (לשון חכמים ח"ב סי' ל"ח), (לשון חכמים ח"ב סי' ל"ח), ורמז לדבר ורמז לדבר 
שקיבלנו  מה  על  לרמז  בא  וזה  לאילנות,  ר"ה  ולא  לאילן  השנה  ראש  ממ"ש  שקיבלנו זה  מה  על  לרמז  בא  וזה  לאילנות,  ר"ה  ולא  לאילן  השנה  ראש  ממ"ש  זה 
מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין השי"ת בעת מרבותינו להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר יפה ומהודר שיזמין השי"ת בעת 
המצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנותהמצטרך למצוה, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות (עי' רש"י ר"ה י"ד ע"ב ד"ה  (עי' רש"י ר"ה י"ד ע"ב ד"ה 
שיתפלל  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מישראל,  אחד  כל  של  הזכות  כפי  שיתפלל והוא  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מישראל,  אחד  כל  של  הזכות  כפי  והוא  הואיל), הואיל), 

את  המצטרך  לעת  השי"ת  לו  שיזמן  הצמיחה  יסוד  ראשית  ההוא  ביום  את האדם  המצטרך  לעת  השי"ת  לו  שיזמן  הצמיחה  יסוד  ראשית  ההוא  ביום  האדם 
הפרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה פירות, וזהו שרמז התנא באומרו לשון יחיד הפרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה פירות, וזהו שרמז התנא באומרו לשון יחיד 
לאילן, להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצוהלאילן, להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה למצוה (בני יששכר מאמרי חודש שבט  (בני יששכר מאמרי חודש שבט 

מאמר ב' אות ב').מאמר ב' אות ב').

הלכות ומנהגי ט"ו בשבטהלכות ומנהגי ט"ו בשבט

ב

  ■■  הרחק מן הכיעור והדומה לוהרחק מן הכיעור והדומה לו    ■■
להתרחק מדברים המביאים לידי נסיון

דרך  אלקים  נחם  ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי  יז)  (יג,  דרך בפרשתן  אלקים  נחם  ולא  העם  את  פרעה  בשלח  ויהי  יז)  (יג,  בפרשתן 
ברֹאתם  העם  ינחם  פן  אלקים  אמר  כי  הוא  קרוב  כי  פלשתים  בראֹתם ארץ  העם  ינחם  פן  אלקים  אמר  כי  הוא  קרוב  כי  פלשתים  ארץ 
'שמא'  או  'פן'  שהמושג  הקושיא  היא  ידועה  מצרימה.  ושבו  'שמא' מלחמה  או  'פן'  שהמושג  הקושיא  היא  ידועה  מצרימה.  ושבו  מלחמה 
כיוון  מה  להבין  כן  אם  וצריכים  עתידות,  היודע  הקב"ה  כלפי  שייך  כיוון לא  מה  להבין  כן  אם  וצריכים  עתידות,  היודע  הקב"ה  כלפי  שייך  לא 

לומר  הכתוב  כיוון  ואם  העם',  ינחם  פן  אלקים  אמר  'כי  באמרו  לומר הכתוב  הכתוב  כיוון  ואם  העם',  ינחם  פן  אלקים  אמר  'כי  באמרו  הכתוב 
שאכן היה ברור כלפי שמיא שההליכה ברדך ארץ פלישתים יעורר חרטה שאכן היה ברור כלפי שמיא שההליכה ברדך ארץ פלישתים יעורר חרטה 

בעם ויוחלט אצלם ההחלטה לחזור מצריימה, היה עליו לומר 'כי ידע אלקים בעם ויוחלט אצלם ההחלטה לחזור מצריימה, היה עליו לומר 'כי ידע אלקים 
שינחם העם וישובו מצריימה'?!שינחם העם וישובו מצריימה'?!

בנוסף עלינו להבין מאי שנא 'דרך פלשתים' מדרך ים סוף'? הלוא גם בזו הדרך לא חסרו נסיונות שבסיבתם נתעוררה בנוסף עלינו להבין מאי שנא 'דרך פלשתים' מדרך ים סוף'? הלוא גם בזו הדרך לא חסרו נסיונות שבסיבתם נתעוררה 
העליתנו  'למה  וטענו  ישראל  בני  התלוננו  שבהם  פעמים  ד'  מונה  אתה  גופא  ובפרשתן  ישראל,  בלבות  'חרטה'  'למה העליתנו כעין  וטענו  ישראל  בני  ד' פעמים שבהם התלוננו  מונה  אתה  גופא  ישראל, ובפרשתן  'חרטה' בלבות  כעין 

ממצרים', והקב"ה היודע עתידות ידע שכן יהיה, ולמה אם כן בחר בדרך זו. ממצרים', והקב"ה היודע עתידות ידע שכן יהיה, ולמה אם כן בחר בדרך זו. 
ובהכרח עלינו לומר כי בעובדא זו שמיאן הקב"ה בדרך ארץ פלשתים, לא רצה כי אם להורות לישראל, שכלל יהיה ובהכרח עלינו לומר כי בעובדא זו שמיאן הקב"ה בדרך ארץ פלשתים, לא רצה כי אם להורות לישראל, שכלל יהיה 

נקוט בידם, שאין עושים דברים שבעבר באו על ידם לידי תקלה. נקוט בידם, שאין עושים דברים שבעבר באו על ידם לידי תקלה. 
ולהבנת הענין נספר את המובא בחז"ל מה שאירע שלושים שנה קודם יציאת מצרים. אז היה חלק גדול משבט אפרים ולהבנת הענין נספר את המובא בחז"ל מה שאירע שלושים שנה קודם יציאת מצרים. אז היה חלק גדול משבט אפרים 
מעשה,  לכלל  באו  וממחשבה  ממצרים.  ולברוח  לקום  לנכון  ראו  שכן  וכיון  גאולתם.  זמן  הגיע  כבר  חשבונם  מעשה, שלפי  לכלל  באו  וממחשבה  ממצרים.  ולברוח  לקום  לנכון  ראו  שכן  וכיון  גאולתם.  זמן  הגיע  כבר  חשבונם  שלפי 
וחצו את גבולות מצרים והלכו במדבר בדרכם לארץ ישראל, וכמובן בחרו ללכת 'דרך ארץ פלשתים' כי קרוב הוא. וחצו את גבולות מצרים והלכו במדבר בדרכם לארץ ישראל, וכמובן בחרו ללכת 'דרך ארץ פלשתים' כי קרוב הוא. 
והפלשתים בראותם אנשים מבני ישראל באים לקראתם, חששו מכניסת ישראל לנחלתם, שמא מבקשים הם לרשת והפלשתים בראותם אנשים מבני ישראל באים לקראתם, חששו מכניסת ישראל לנחלתם, שמא מבקשים הם לרשת 
את אדמתם, וכהבטחת הקב"ה לאבותינו לתת לזרעם נחלת גוים, ובכללם גם ארץ פלשתים שהינו חלק מארץ ישראל. את אדמתם, וכהבטחת הקב"ה לאבותינו לתת לזרעם נחלת גוים, ובכללם גם ארץ פלשתים שהינו חלק מארץ ישראל. 

על כן חגרו כלי מלחמה ויצאו תיכף למלחמה, והרגו הרג רב בבני אפרים.על כן חגרו כלי מלחמה ויצאו תיכף למלחמה, והרגו הרג רב בבני אפרים.
וכיון שההליכה אז דרך ארץ פלשתים היתה למכשול לישראל, לא רצה הקב"ה שילכו שוב בדרך זו. וכאמור היתה זאת וכיון שההליכה אז דרך ארץ פלשתים היתה למכשול לישראל, לא רצה הקב"ה שילכו שוב בדרך זו. וכאמור היתה זאת 
כדי ללמדם 'כלל' שאין עושים פעולה שבעבר היתה זאת סיבה למכשול, כי המכשול בעבר הוכיח שפעולה זו היא כדי ללמדם 'כלל' שאין עושים פעולה שבעבר היתה זאת סיבה למכשול, כי המכשול בעבר הוכיח שפעולה זו היא 

סיבה למכשולים, ועלינו להתנזר ממנה פן נכשל שוב על ידה.סיבה למכשולים, ועלינו להתנזר ממנה פן נכשל שוב על ידה.

מכשירי הטוכנולוגיא מביאים כהיום לידי נסיון
בימינו צריכים הדברים לשמש כיסוד להתנזרות מהכלים הטוכנולגיים, שלדאבונינו הביאו בעבר אין ספור מכשולים בימינו צריכים הדברים לשמש כיסוד להתנזרות מהכלים הטוכנולגיים, שלדאבונינו הביאו בעבר אין ספור מכשולים 
רוחניים, ובין אלו המכשולים נמנים גם אסונות ר"ל, כי רבים הציצו ונפגעו על ידם, עד שפחז עליהם יצרם ונתדררו על רוחניים, ובין אלו המכשולים נמנים גם אסונות ר"ל, כי רבים הציצו ונפגעו על ידם, עד שפחז עליהם יצרם ונתדררו על 
ידם מדחי אל דחי מתוך וויתור הן על עולמם הרוחני והן על עולמם הגשמי ר"ל. מכשירים אלו הם ממש בגדר 'נחש' ידם מדחי אל דחי מתוך וויתור הן על עולמם הרוחני והן על עולמם הגשמי ר"ל. מכשירים אלו הם ממש בגדר 'נחש' 
מסוכן המתהלך חפשי בין הבריות כשארסו בפיו. ועל כן כל מי שאינו זקוק להם יפריש עצמו מהם מכל וכל. ולא מסוכן המתהלך חפשי בין הבריות כשארסו בפיו. ועל כן כל מי שאינו זקוק להם יפריש עצמו מהם מכל וכל. ולא 

יתחכם חלילה ויאמר אני אשתמש בהם ולא אנזק, כי מי ערב בעדו.יתחכם חלילה ויאמר אני אשתמש בהם ולא אנזק, כי מי ערב בעדו.
וגם אלו המוכרחים להשתמש בכלים אלו צריכים להרבות בגדרים וסייגים, ועליהם לראות שהאמצעים שבהם הם וגם אלו המוכרחים להשתמש בכלים אלו צריכים להרבות בגדרים וסייגים, ועליהם לראות שהאמצעים שבהם הם 
משתמשים לא יהיו מעורים באיסורים ח"ו, ועליהם לפנות להאירגונים שנוסדו כדי לעמוד על המשמר, והללו יסדרו משתמשים לא יהיו מעורים באיסורים ח"ו, ועליהם לפנות להאירגונים שנוסדו כדי לעמוד על המשמר, והללו יסדרו 

לו תכנית החוסם ממנו את הגלישה במקומות שאין לו צורך בהם.לו תכנית החוסם ממנו את הגלישה במקומות שאין לו צורך בהם.

להזהיר גדולים על הקטנים
והנה ישנם הרבה שאכן יסכימו להתנזר מן הטוכנולוגיא האסורה, אולם לדעתם אינו מן הראוי לדבר אודות רעה זו והנה ישנם הרבה שאכן יסכימו להתנזר מן הטוכנולוגיא האסורה, אולם לדעתם אינו מן הראוי לדבר אודות רעה זו 
עם הצאצאים, סבורים הם שמן הראוי שלא ידעו הנערים לא ממהותו של הרע, ולא מעצם קיומו, כי עצם ידיעת הרע עם הצאצאים, סבורים הם שמן הראוי שלא ידעו הנערים לא ממהותו של הרע, ולא מעצם קיומו, כי עצם ידיעת הרע 
היא לדעתם פגם. ישנם גם אלו הסוברים שאם יודיעו את הנערים שהאינטרנט הוא 'מכשול' יבקשו לחקור אחר הרע היא לדעתם פגם. ישנם גם אלו הסוברים שאם יודיעו את הנערים שהאינטרנט הוא 'מכשול' יבקשו לחקור אחר הרע 

הטמון בו ומתוך כך ִיָוַדע להם דברים שאינם רצויים. הטמון בו ומתוך כך ִיָוַדע להם דברים שאינם רצויים. 
אולם רואים אנו כאן שלא זוהי דעת תורה, וכפי שרואים אנו במקרא שלפנינו, שהקב"ה כן בחר להורות לנו למה אין אולם רואים אנו כאן שלא זוהי דעת תורה, וכפי שרואים אנו במקרא שלפנינו, שהקב"ה כן בחר להורות לנו למה אין 
הוא חפץ בהליכה דרך ארץ פלשתים, הוא לא בחר כעת להרגיל אותנו במצות ה'אמונה' ובביטול דעתינו לדעתו, אלא הוא חפץ בהליכה דרך ארץ פלשתים, הוא לא בחר כעת להרגיל אותנו במצות ה'אמונה' ובביטול דעתינו לדעתו, אלא 
גילה לנו הטעם למה הוא בוחר בדרך ארוכה, הוא גילה לנו שבדרך ארץ פלשתים עלולים אנו לבוא לידי נסיון קשה, גילה לנו הטעם למה הוא בוחר בדרך ארוכה, הוא גילה לנו שבדרך ארץ פלשתים עלולים אנו לבוא לידי נסיון קשה, 
ועל ישראל לדעת כי גם כעת אחר שיצאו ממצרים, וראו כל הנסים, וחדורים הם באמונה, יכולים הם לבוא לידי נסיון, ועל ישראל לדעת כי גם כעת אחר שיצאו ממצרים, וראו כל הנסים, וחדורים הם באמונה, יכולים הם לבוא לידי נסיון, 

ולכן עליהם לעשות כל מה שביכולתם לעשות כדי להתרחק מן הנסיון. ולכן עליהם לעשות כל מה שביכולתם לעשות כדי להתרחק מן הנסיון. 
כעין זה גם עלינו לעשות, עלינו כן להודיע לבנינו שיש רעה נוראה בכלים טכנולוגיים אלו, כדי שיידעו היטב להישמר כעין זה גם עלינו לעשות, עלינו כן להודיע לבנינו שיש רעה נוראה בכלים טכנולוגיים אלו, כדי שיידעו היטב להישמר 
ולהתרחק מהם. וכשם שלא יתחכם שום אדם וימנע מידיעת צאצאיו את הצורך להישמר מסכנות גשמיים, כך אסור ולהתרחק מהם. וכשם שלא יתחכם שום אדם וימנע מידיעת צאצאיו את הצורך להישמר מסכנות גשמיים, כך אסור 

לו להתחכם כשמדובר בסכנות רוחניים.לו להתחכם כשמדובר בסכנות רוחניים.

הנסיון אינו פוסח אפילו על המשפחות המיוחסות 
והנה לפעמים נוטה האדם לחשוב שנסיונות כעין אלו לא יהיו נחלתו, שהרי הוא נמנה על המשפחות מהחוגים היותר והנה לפעמים נוטה האדם לחשוב שנסיונות כעין אלו לא יהיו נחלתו, שהרי הוא נמנה על המשפחות מהחוגים היותר 
חרדיים, ואין הוא תאב אחר רעות כעין אלו, ועל כן גם אם יתור אחר איזה ענין באינטרנט לא יכשל במראות בלתי חרדיים, ואין הוא תאב אחר רעות כעין אלו, ועל כן גם אם יתור אחר איזה ענין באינטרנט לא יכשל במראות בלתי 
רצויות, כיון שלא יציץ באחד ה'אתרים' שהרע מעורה בהם. אולם עליו לדעת שעצם האינטרנט כל כולו הוא מעורה רצויות, כיון שלא יציץ באחד ה'אתרים' שהרע מעורה בהם. אולם עליו לדעת שעצם האינטרנט כל כולו הוא מעורה 
לא  ואז  מתכווין,  בלא  בהרע  לפגוש  הוא  עלול  רע,  של  סממן  בשום  כרוך  שאינו  פרט  איזה  אחר  יתור  אם  וגם  לא ברע,  ואז  מתכווין,  בלא  בהרע  לפגוש  הוא  עלול  רע,  של  סממן  בשום  כרוך  שאינו  פרט  איזה  אחר  יתור  אם  וגם  ברע, 

ימלט מן הנסיון. ימלט מן הנסיון. 
וכפי שרואים אנו כאן שהקב"ה חשש 'פן ינחם העם' על אף שהיה מדובר מה'עידית' שבישראל, וכמו שמביא רש"י וכפי שרואים אנו כאן שהקב"ה חשש 'פן ינחם העם' על אף שהיה מדובר מה'עידית' שבישראל, וכמו שמביא רש"י 
להלן (פסוק יח) על מאמר הכתוב 'וחֻמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים', שהכוונה היא, שרק אחר מחמשה יצאו להלן (פסוק יח) על מאמר הכתוב 'וחֻמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים', שהכוונה היא, שרק אחר מחמשה יצאו 
ממצרים, ושאר הארבעה חלקים מתו בשלשת ימי אפילה, כי רשעים היו ומיאנו ביציאת מצרים. הרי לך כי גם על ממצרים, ושאר הארבעה חלקים מתו בשלשת ימי אפילה, כי רשעים היו ומיאנו ביציאת מצרים. הרי לך כי גם על 

החומש המובחר שבישראל הורה הקב"ה שיתרחקו מן הדברים העלולים להביא לידי נסיון. החומש המובחר שבישראל הורה הקב"ה שיתרחקו מן הדברים העלולים להביא לידי נסיון. 
השי"ת יעורר רוח טהרה בעולם, ונזכה לראות ברבוי אור הקדושה בארץ, וימלא הארץ דיעה את ה' במהרה בימינו אמן. השי"ת יעורר רוח טהרה בעולם, ונזכה לראות ברבוי אור הקדושה בארץ, וימלא הארץ דיעה את ה' במהרה בימינו אמן. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר הלכ‰
הבניןרבינוביץ שליט"א



'עזרת אבותינו''עזרת אבותינו'
שמערך  טהרה  מקווה  יש  בבית  סבא  שמערך אצל  טהרה  מקווה  יש  בבית  סבא  אצל 
שבשעות  שבת,  שעון  על  עובד  שלו  שבשעות החימום  שבת,  שעון  על  עובד  שלו  החימום 
לפי  ומתואם  המקווה  מי  את  מחמם  לפי מסוימות  ומתואם  המקווה  מי  את  מחמם  מסוימות 
לשבת,  נסע  סבא  שישי  יום  סבא.  של  לשבת, הצורך  נסע  סבא  שישי  יום  סבא.  של  הצורך 
פושרים,  היו  שהמים  אלא  לטבול  רציתי  פושרים, ואני  היו  שהמים  אלא  לטבול  רציתי  ואני 
שהמים  כדי  שבת  השעון  את  ניתקתי  שהמים אז  כדי  שבת  השעון  את  ניתקתי  אז 

יתחממו.יתחממו.
החזרתי  לא  שמא  טרוד  הייתי  שבת  החזרתי במוצאי  לא  שמא  טרוד  הייתי  שבת  במוצאי 
יחזור  סבא  ואם  לתפקוד,  שבת  השעון  יחזור את  סבא  ואם  לתפקוד,  שבת  השעון  את 
החימום  את  שהשארתי  וימצא  שבת  החימום במוצאי  את  שהשארתי  וימצא  שבת  במוצאי 
של מי המקווה דולק כל השבת זה לא 'ישמח של מי המקווה דולק כל השבת זה לא 'ישמח 
אותו' התקשרתי לאחי שהיה שם בשבת אבל אותו' התקשרתי לאחי שהיה שם בשבת אבל 
התקשר  הוא  שעתיים  כעבור  לי.  ענה  לא  התקשר הוא  הוא  שעתיים  כעבור  לי.  ענה  לא  הוא 
לברר אצלי משהו, ושאלתי אותו אם המקווה לברר אצלי משהו, ושאלתי אותו אם המקווה 

היה חם? הוא השיב שהיה רותח!!!היה חם? הוא השיב שהיה רותח!!!
למרות שרציתי לישון והשעה מאוחרת זינקתי למרות שרציתי לישון והשעה מאוחרת זינקתי 
הגעתי  השעון,  את  לסדר  סבא  לבית  הגעתי מהבית  השעון,  את  לסדר  סבא  לבית  מהבית 
שבת  למצב  המקווה  את  החזרתי  שכן  שבת וראיתי  למצב  המקווה  את  החזרתי  שכן  וראיתי 
הוחם.  שהמקווה  אחרי  טבל  שאחי  הוחם. וכנראה  שהמקווה  אחרי  טבל  שאחי  וכנראה 
התקשרתי לסבא לשאול מתי הם חוזרים. הוא התקשרתי לסבא לשאול מתי הם חוזרים. הוא 
עמוס  משבת  הנהג  עם  הגיע  שבדיוק  לי  עמוס אמר  משבת  הנהג  עם  הגיע  שבדיוק  לי  אמר 
להעלות  לו  יעזור  מי  יודע  לא  והוא  להעלות חבילות  לו  יעזור  מי  יודע  לא  והוא  חבילות 
שלו,  בבית  שאני  לו  אמרתי  החבילות.  כל  שלו, את  בבית  שאני  לו  אמרתי  החבילות.  כל  את 
הרבות  החבילות  את  להעלות  ירדתי  הרבות ותיכף  החבילות  את  להעלות  ירדתי  ותיכף 

שהביאו חזרה אחרי שבת.שהביאו חזרה אחרי שבת.
לגבי  שקט  אי  לי  היה  למה  הבנתי  עכשיו  לגבי רק  שקט  אי  לי  היה  למה  הבנתי  עכשיו  רק 
לעזור  כדי  הכל  המקווה,  של  שבת  לעזור השעון  כדי  הכל  המקווה,  של  שבת  השעון 
לסבא וסבתא להעלות את החבילות הביתה...לסבא וסבתא להעלות את החבילות הביתה...

בעל המעשה:ש.ר.בעל המעשה:ש.ר.

 • - • - • • - • - •

'הרבה דרכים למקום''הרבה דרכים למקום'
בעבודתי כמלמד צעיר היה יושב אתנו בחדר בעבודתי כמלמד צעיר היה יושב אתנו בחדר 
יצחק  הרב  מרתק,  אדם  ותיק,  מלמד  יצחק מורים  הרב  מרתק,  אדם  ותיק,  מלמד  מורים 
שמו. באחד הפעמים שיתף אותנו שכשהיה שמו. באחד הפעמים שיתף אותנו שכשהיה 
מלמד צעיר בת"ת, כתוספת הכנסה הוא היה מלמד צעיר בת"ת, כתוספת הכנסה הוא היה 
עובד כמלטש יהלומים עבור חברה בורסאית עובד כמלטש יהלומים עבור חברה בורסאית 
בביתו בשעות הפנאי והתשלום היה עבור כל בביתו בשעות הפנאי והתשלום היה עבור כל 
מרוויח  הוא  מזה  עצמו.  בפני  מלוטש  מרוויח יהלום  הוא  מזה  עצמו.  בפני  מלוטש  יהלום 

הרבה יותר ממה שהרוויח כמלמד.הרבה יותר ממה שהרוויח כמלמד.
חדשה  מכונה  לארץ  והגיעה  היום  חדשה ויהי  מכונה  לארץ  והגיעה  היום  ויהי 
במגע  צורך  ללא  היהלומים  את  במגע שמלטשת  צורך  ללא  היהלומים  את  שמלטשת 
של  ופיטורים  לפיטוריו  שגרם  מה  אדם,  של יד  ופיטורים  לפיטוריו  שגרם  מה  אדם,  יד 
בסיפורו  המשיך  הוא  בתחום.  העוסקים  בסיפורו כל  המשיך  הוא  בתחום.  העוסקים  כל 
בדרך המרתקת שלו ואמר: "אמרתי לעצמי: בדרך המרתקת שלו ואמר: "אמרתי לעצמי: 
תיכף  פרנסתי?!"  להשלמת  אעשה  תיכף מה  פרנסתי?!"  להשלמת  אעשה  מה 
אותי  שפרנס  אחד  אותו  ואמרתי  אותי התחזקתי  שפרנס  אחד  אותו  ואמרתי  התחזקתי 

בכבוד עד כה ימשיך ויפרנס אותי הלאה!!!בכבוד עד כה ימשיך ויפרנס אותי הלאה!!!
אשתו בדיוק החלה לעבוד כמתווכת בתחום אשתו בדיוק החלה לעבוד כמתווכת בתחום 
יום  ומאותו  פנים,  לה  האיר  שלא  יום מסוים  ומאותו  פנים,  לה  האיר  שלא  מסוים 
להצליח  אשתו  התחילה  עבודתו  להצליח שנפסקה  אשתו  התחילה  עבודתו  שנפסקה 
שהרוויח  ממה  יותר  עוד  סכומים  שהרוויח ולהרוויח  ממה  יותר  עוד  סכומים  ולהרוויח 

עד כה ביהלומים!!!עד כה ביהלומים!!!
טוב  ואמר:"הקב"ה  סיפורו  את  סיים  טוב בזה  ואמר:"הקב"ה  סיפורו  את  סיים  בזה 
דרכי  לא  אם  מוגבל,  אינו  והוא  לכל  דרכי ומטיב  לא  אם  מוגבל,  אינו  והוא  לכל  ומטיב 
דרכים  הרבה  דרכה,  לא  ואם  אשתי  דרך  דרכים אז  הרבה  דרכה,  לא  ואם  אשתי  דרך  אז 

למקום, העיקר בשמחה להיות!!!למקום, העיקר בשמחה להיות!!!
בעל המעשה:מ.ק.בעל המעשה:מ.ק.

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

בפקס: 15326517922

סיפורי השגחה פרטית 
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

מֹאָלם" (יד, כב). (יד, כב). ֹמאָלם""ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה, ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמּׂשְ "ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה, ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמּׂשְ
תורתנו הקדושה מלמדת לנו העצה והדרך, בעת שבאים בני ישראל 'תורתנו הקדושה מלמדת לנו העצה והדרך, בעת שבאים בני ישראל 'בתוך היםבתוך הים', ', 
כאשר הגלים שוטפים ושוצפים בשצף קצף נורא מכל צד וסוחפים אחריהם כל כאשר הגלים שוטפים ושוצפים בשצף קצף נורא מכל צד וסוחפים אחריהם כל 

ד-ה)   קכד,  ד-ה)(תהילים  קכד,  (תהילים  כד"א  לגבולם,  כד"א המתקרב  לגבולם,  המתקרב 
"ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו, "ֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו, 
ַהֵּזידֹוִנים".  ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ַהֵּזידֹוִנים". ֲאַזי  ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי 
מאוד  מתגבר  אחרא  שהסטרא  מאוד בעת  מתגבר  אחרא  שהסטרא  בעת 
בהפצת כוחות הטומאה בכל המכשירים בהפצת כוחות הטומאה בכל המכשירים 
וכלשון  למיניהם,  והמשוקצים  וכלשון הטמאים  למיניהם,  והמשוקצים  הטמאים 
ִנְגָרׁש  ַּכָּים  ִנְגָרׁש "ָהְרָׁשִעים  ַּכָּים  "ָהְרָׁשִעים  כ)   נז,  כ)(ישעיה  נז,  (ישעיה  הכתוב הכתוב 
ֶרֶפׁש  ֵמיָמיו  ַוִּיְגְרׁשּו  יּוָכל,  א  ַהְׁשֵקט  ֶרֶפׁש ִּכי  ֵמיָמיו  ַוִּיְגְרׁשּו  יּוָכל,  א  ַהְׁשֵקט  ִּכי 
עברנו  בעת  איתן  נעמוד  כיצד   – עברנו   בעת  איתן  נעמוד  כיצד   – ָוִטיט".ָוִטיט". 
'בתוך הים' בדור קשה ומזוהם, ולהישאר 'בתוך הים' בדור קשה ומזוהם, ולהישאר 
וקדושה  בטהרה  וקדושה ',  בטהרה  'ביבשהביבשה',  כן  פי  על  'אף  כן  פי  על  אף 
עליונה שלא להיסחף ח"ו אל תוככי הים עליונה שלא להיסחף ח"ו אל תוככי הים 
הסוער. – על כך נותן לנו הכתוב העצה? הסוער. – על כך נותן לנו הכתוב העצה? 
""והמים להם חומה מימינם ומשמאלםוהמים להם חומה מימינם ומשמאלם", ", 
כשנעמיד  כשנעמיד   פב.),  (ב"ק  פב.),  (ב"ק  תורה  אלא  מים  תורהאין  אלא  מים  אין 
בעסק  ונעסוק  התורה  גדרי  את  בעסק בחוזק  ונעסוק  התורה  גדרי  את  בחוזק 
מימין  מימין לחומה  לחומה  לנו  תהיה  היא  לנו התורה,  תהיה  היא  התורה, 

ומשמאלומשמאל! ! 
 •  § • §  • •  § • §  •

כמה הרעישו והזהירו כל צדיקי עולם כמה הרעישו והזהירו כל צדיקי עולם לטהרנולטהרנו ולקדשנו בחובת " ולקדשנו בחובת "שמירת העינייםשמירת העיניים", ", 
שמהם תיפתח הרעה ליפול ח"ו מדחי אל דחי, כמ"ש שמהם תיפתח הרעה ליפול ח"ו מדחי אל דחי, כמ"ש בירושלמיבירושלמי פ"ק דברכות  פ"ק דברכות (הל' (הל' 
בני  בני 'תנה  'תנה  כו)  כג,  (משלי  כו)   כג,  (משלי  דכתיב  דחטאה,  סרסורין  תרין  ועינא  ליבא  דכתיב,  דחטאה,  סרסורין  תרין  ועינא  ליבא  לוי,  לוירבי  רבי  "אמר  "אמר   ה):ה): 

לבך לי ועיניך דרכי תצורנה', אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך אנא לבך לי ועיניך דרכי תצורנה', אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך אנא 
ידע דאת לי". דורשי רשומות דרשו ידע דאת לי". דורשי רשומות דרשו (בראשית לח, כא)(בראשית לח, כא): ": "איה הקדשה היא בעינים על איה הקדשה היא בעינים על 
הדרךהדרך", היכן היא מידת הקדושה, כיצד ניתן לרכוש אותה, היא ", היכן היא מידת הקדושה, כיצד ניתן לרכוש אותה, היא בשמירת העינייםבשמירת העיניים  

על הדרך.על הדרך.
מחזה נורא עומד לנגד עיני ולא ימוש מזיכרוני, היה זה לפני שנים רבות, בתקופת מחזה נורא עומד לנגד עיני ולא ימוש מזיכרוני, היה זה לפני שנים רבות, בתקופת 

מסוימת הייתי משתדל בענין חשוב ונחוץ לטובתם של ישראל.מסוימת הייתי משתדל בענין חשוב ונחוץ לטובתם של ישראל.
להצלחת המשימה על הצד היותר טוב נדרשתי להסדיר פגישה ואסיפה מיוחדת להצלחת המשימה על הצד היותר טוב נדרשתי להסדיר פגישה ואסיפה מיוחדת 
"מנחת  בעל  הגאב"ד  האדיר  "מנחת הגאון  בעל  הגאב"ד  האדיר  הגאון  מרן  של  קודש  נאוה  בביתו  רבנים  כמה  מרן של  של  קודש  נאוה  בביתו  רבנים  כמה  של 

יצחק"יצחק" זצוק"ל שבמעלה רחוב  זצוק"ל שבמעלה רחוב ישעיהוישעיהו..
לקראת האסיפה יצאתי ללוות את הרבנים הגאונים, ולכונסם יחדיו לעלות ברננה לקראת האסיפה יצאתי ללוות את הרבנים הגאונים, ולכונסם יחדיו לעלות ברננה 
אל בית הרב. מתחילה הגעתי אל בית אבי אל בית הרב. מתחילה הגעתי אל בית אבי שבבתי נייטיןשבבתי נייטין, וביחד עם כבוד , וביחד עם כבוד אאמו"ר אאמו"ר 
הומינער  שמואל  רבי  הומינער הגה"צ  שמואל  רבי  הגה"צ  של  ביתו  אל  של יצאנו  ביתו  אל  יצאנו  זצוק"ל  השולחן"  "מעדני  זצוק"ל בעל  השולחן"  "מעדני  בעל 
זצ"ל,  גוטפארב  דוד  יצחק  רבי  זצ"ל, הגה"צ  גוטפארב  דוד  יצחק  רבי  הגה"צ  של  ביתו  אל  עימנו  של שהתלווה  ביתו  אל  עימנו  שהתלווה  זצוק"ל, זצוק"ל, 
ובכן צעדו יחדיו חבורת אלו הצדיקים הנכבדים מסולתה ומשמנה ומנקיי הדעת ובכן צעדו יחדיו חבורת אלו הצדיקים הנכבדים מסולתה ומשמנה ומנקיי הדעת 

שבירושלים אל האסיפה שבבית הגאב"ד.שבירושלים אל האסיפה שבבית הגאב"ד.
הללו  הצדיקים  חבורת  צועדים  כיצד  ולראות  להביט  היה  הנפלא  הללו המחזה  הצדיקים  חבורת  צועדים  כיצד  ולראות  להביט  היה  הנפלא  המחזה 

ברחובותיה הקדושים והטהורים של 'מאה שערים' בשמירת העיניים מופלגה!ברחובותיה הקדושים והטהורים של 'מאה שערים' בשמירת העיניים מופלגה!
הצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל על אף גילו המופלג שהיה כבר בשנות זקונותו, הצדיק רבי שמואל הומינר זצ"ל על אף גילו המופלג שהיה כבר בשנות זקונותו, 
ארצה,  מושפלות  הקדושות  עיניו  ממש  העת  כשכל  כוחותיו  לפי  לאיטו  ארצה, התהלך  מושפלות  הקדושות  עיניו  ממש  העת  כשכל  כוחותיו  לפי  לאיטו  התהלך 

וכמוהו כל אותם צדיקים. וכמוהו כל אותם צדיקים. 
רבי שמואל פנה אל חבריו הרבנים הזקנים, ואמר שמקובל בידו שהשמירה הטובה רבי שמואל פנה אל חבריו הרבנים הזקנים, ואמר שמקובל בידו שהשמירה הטובה 
בדברי  פיו  את  פתח  ותיכף  תורה!  של  בעסקה  היא  בדרכים,  העיניים  על  בדברי ביותר  פיו  את  פתח  ותיכף  תורה!  של  בעסקה  היא  בדרכים,  העיניים  על  ביותר 
תורה ופנינים נפלאים בפסוקי פרשת השבוע וכדומה, וכדרכה של תורה הסתעפו תורה ופנינים נפלאים בפסוקי פרשת השבוע וכדומה, וכדרכה של תורה הסתעפו 
הדברים עד מהרה בכל מקצועות התורה זה מותיב וזה מפרק, כשכל אחד מוסיף הדברים עד מהרה בכל מקצועות התורה זה מותיב וזה מפרק, כשכל אחד מוסיף 

ומגלה פנים חדשות בתורה לפי דרכו. ומגלה פנים חדשות בתורה לפי דרכו. 
קדישתא  חבורתא  אותה  היתה  בחזרתן  והן  בהליכתן  הן  כולה  הדרך  מהלך  קדישתא ובכל  חבורתא  אותה  היתה  בחזרתן  והן  בהליכתן  הן  כולה  הדרך  מהלך  ובכל 
של זקני ירושלים צדיקים יראים ושלמים משמרים את עיניהם הטהורות בשמירה של זקני ירושלים צדיקים יראים ושלמים משמרים את עיניהם הטהורות בשמירה 
עילאה, כשהם עוסקים בצוותא חדא ובאהבה עצומה שביניהם באורייתא קדישא, עילאה, כשהם עוסקים בצוותא חדא ובאהבה עצומה שביניהם באורייתא קדישא, 

ומשתעשעים בדברי תורה ואמרות טהורות. ומשתעשעים בדברי תורה ואמרות טהורות. 
כולם  היו  כבר  כאשר   – כולם '!  היו  כבר  כאשר   – העיניים'!  העינייםשמירת  'שמירת  מידת  מגעת  היכן  עד  בחוש  אז  'ראינו  מידת  מגעת  היכן  עד  בחוש  אז  ראינו 
והנקיות  הקדושות  סמטאותיה  בין  אם  כי  היה  לא  הילוכם  וכל  זקנותם,  והנקיות בשנות  הקדושות  סמטאותיה  בין  אם  כי  היה  לא  הילוכם  וכל  זקנותם,  בשנות 
של 'של 'מאה שעריםמאה שערים' השמורה בצניעות וקדושה מעליא, ואף על פי כן לא נתנו דרור ' השמורה בצניעות וקדושה מעליא, ואף על פי כן לא נתנו דרור 

לעיניהם חלילה להסתכל לכל צד, ומשמרים את העיניים בקדושה וטהרה יתרה.לעיניהם חלילה להסתכל לכל צד, ומשמרים את העיניים בקדושה וטהרה יתרה.
והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!

 •  § • §  • •  § • §  •
כ"ק כ"ק  של  של   העיניים  העינייםבשמירת  בשמירת  הזהירות  גודל  על  נאמנה  עדות  בידי  יש  בדבר  הזהירות כיוצא  גודל  על  נאמנה  עדות  בידי  יש  בדבר  כיוצא 
מאיר  יעקב  רבי  המפו'  מאיר הגה"צ  יעקב  רבי  המפו'  הגה"צ  מפי  מפי   זצוק"ל,  השלחן  מעדני  בעל  הגה"צ  זצוק"ל,אאמו"ר  השלחן  מעדני  בעל  הגה"צ  אאמו"ר 

שכטר שליט"אשכטר שליט"א, אשר סיפר לפנינו בסעודת היארצייט של , אשר סיפר לפנינו בסעודת היארצייט של אאמו"ר זצ"ל. אאמו"ר זצ"ל. 
[פעם אף התבטא שהוא יכול להעיד על אבינו זצ"ל שבכל מה שעשה בחיים חיותו היתה כוונתו [פעם אף התבטא שהוא יכול להעיד על אבינו זצ"ל שבכל מה שעשה בחיים חיותו היתה כוונתו לשם שמיםלשם שמים]. ]. 

זצ"ל  אאמו"ר  אל  להתלוות  פעם  שזכה  סיפר,  שביארצייט  מדרשותיו  זצ"ל באחת  אאמו"ר  אל  להתלוות  פעם  שזכה  סיפר,  שביארצייט  מדרשותיו  באחת 
בליל שבועותבליל שבועות, בדרך הילוכם יחדיו משכונת ', בדרך הילוכם יחדיו משכונת 'בתי נייטיןבתי נייטין' מקום מגוריו של אבי עד ' מקום מגוריו של אבי עד 
שכונת 'שכונת 'גבעת שאולגבעת שאול', בתקופה שנהגו ללכת בליל שבועות לומר התיקון ולהתפלל ', בתקופה שנהגו ללכת בליל שבועות לומר התיקון ולהתפלל 
וותיקין בהשכמה בבית מדרשו של וותיקין בהשכמה בבית מדרשו של הגה"צ רבי יוסף קעניג זצ"ל. הגה"צ רבי יוסף קעניג זצ"ל. ומספר ר' ומספר ר' יעקב יעקב 
שאול  גבעת  ועד  נייטין  שמבתי  אריכתא  דרכא  אותה  שבכל  שליט"א,  שאול   גבעת  ועד  נייטין  שמבתי  אריכתא  דרכא  אותה  שבכל  שליט"א,  מאירמאיר 
הרחוקה, היה אאמו"ר משמר מאוד את עיניו, וכל העת משנן וחוזר ומשנן פרקי הרחוקה, היה אאמו"ר משמר מאוד את עיניו, וכל העת משנן וחוזר ומשנן פרקי 

משניות שלמים בעל פה!משניות שלמים בעל פה!

העיניים   העינייםשמירת  שמירת  מגודל  מתפעם  שהיה  ממה  שיותר  ואמר,  מאיר  יעקב  ר'  מגודל הוסיף  מתפעם  שהיה  ממה  שיותר  ואמר,  מאיר  יעקב  ר'  הוסיף 
חשובה  היתה  דקה  שכל  שלו,  חשובה '  היתה  דקה  שכל  שלו,  הזמן'  הזמןניצול  'ניצול  מידת  את  אז  רואה  היה  הצדיק,  'של  מידת  את  אז  רואה  היה  הצדיק,  של 
על הזמן הרב שצריכים לעשות  לו חבל  לעשות אצלו ומייקר אותה מאוד, ומתוך שהיה  הרב שצריכים  על הזמן  לו חבל  ומתוך שהיה  מאוד,  אותה  ומייקר  אצלו 

בדרכם ניצל את הדרך לשינון תורה שבעל פה!בדרכם ניצל את הדרך לשינון תורה שבעל פה!
לתלמידיו,  הרבה  לתלמידיו, מזהיר  הרבה  מזהיר  זצ"ל  השולחן  מעדני  בעל  הרב  זצ"ל אאמו"ר  השולחן  מעדני  בעל  הרב  אאמו"ר  שהיה  שהיה כידוע  כידוע 
שבזמנים  שבזמנים כדי  כדי  פה,  בעל  משניות  פה, פרקי  בעל  משניות  פרקי  לשונם  על  שגורים  ויהיו  לעצמם  לשונם שישננו  על  שגורים  ויהיו  לעצמם  שישננו 
הספר, כגון בהיותם  בהיותם שקשה ללמוד מתוך  כגון  הספר,  מתוך  ללמוד  שקשה 
מצות  לקיים  יוכלו  וכדומה,  מצות בדרכים  לקיים  יוכלו  וכדומה,  בדרכים 
בדרך', בדרך',  'ובלכתך ובלכתך  ומצות  תורה  'תלמוד  ומצות  תורה  תלמוד 
תהיה  ובכך   – הזיכרון.  מתוך  תהיה כשיגרסו  ובכך   – הזיכרון.  מתוך  כשיגרסו 
לשמירת  ומובטחת  טובה  לשמירת סגולה  ומובטחת  טובה  סגולה  בידם בידם 
יפסיק  לא  כשפיהם  יפסיק ,  לא  כשפיהם  בדרכים,  בדרכיםהעיניים  העיניים 

מגירסא. מגירסא. 
הגאון הגאון  תלמידיו,  מגדולי  אחד  תלמידיו, והעיד  מגדולי  אחד  והעיד 
דיין  זצוק"ל  בלויא  יעקב  רבי  דיין הצדיק  זצוק"ל  בלויא  יעקב  רבי  הצדיק 
שכונת שכונת  ורב  ורב ,  החרדית,  העדה  החרדיתומו"ץ  העדה  ומו"ץ 
סנהדריהסנהדריה ת"ו, שהוא עצמו נבחן אצל אבי  ת"ו, שהוא עצמו נבחן אצל אבי 
סדרי  ששה  סדרי כל  ששה  כל  על  בחרותו  בשנות  על זצ"ל  בחרותו  בשנות  זצ"ל 
שהיה  עצמו  על  שהיה ואמר  עצמו  על  ואמר  פה!  בעל  פה! משנה  בעל  משנה 
שנות  משך  בכל  גדולה  לתועלת  לו  שנות זה  משך  בכל  גדולה  לתועלת  לו  זה 
לתורה,  הזמן  את  ניצל  שבזכותו  לתורה, חייו,  הזמן  את  ניצל  שבזכותו  חייו, 
הכשרות' '  הכשרותוועד  'וועד  מרבני  שהיה  'כידוע  מרבני  שהיה  כידוע 
סיורים  לערוך  נצרך  פעמים  סיורים והרבה  לערוך  נצרך  פעמים  והרבה 
ואותם  ובחו"ל,  בארץ  שונים  ואותם במפעלים  ובחו"ל,  בארץ  שונים  במפעלים 
פרקי המשניות שהיו שגורים על פיו הם פרקי המשניות שהיו שגורים על פיו הם 

שעמדו לו שלא יתבטל זמנו.שעמדו לו שלא יתבטל זמנו.
"שבת  של  קדושתה  ובעוצם  הנעלים,  השובבי"ם  ימי  של  בעיצומם  כה  "שבת בעמדנו  של  קדושתה  ובעוצם  הנעלים,  השובבי"ם  ימי  של  בעיצומם  כה  בעמדנו 
לטהרנו", הבה נא נקבל על עצמנו את הגדר החזק של "שמירת העיניים" בקדושה לטהרנו", הבה נא נקבל על עצמנו את הגדר החזק של "שמירת העיניים" בקדושה 
בחוצות  ולשוטט  להסתכל  ח"ו  הפקר  העיניים  את  להשאיר  שלא  בחוצות ובטהרה,  ולשוטט  להסתכל  ח"ו  הפקר  העיניים  את  להשאיר  שלא  ובטהרה, 
ובמחוזות שאינם לרוחנו, נתחזק ונתעצם בעסק דת תורתנו הקדושה, המשמחת ובמחוזות שאינם לרוחנו, נתחזק ונתעצם בעסק דת תורתנו הקדושה, המשמחת 

לב ועיניים מאירה.לב ועיניים מאירה.
והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!

 •  § • §  • •  § • §  •
עומדים אנו בעיצומה של 'מלחמת מצוה', מלחמה גדולה ועצומה המתחוללת בין עומדים אנו בעיצומה של 'מלחמת מצוה', מלחמה גדולה ועצומה המתחוללת בין 
כוחות הקדושה לכוחות הסטרא אחרא, שקמים כנגדנו במשאבים אדירים וכוחות כוחות הקדושה לכוחות הסטרא אחרא, שקמים כנגדנו במשאבים אדירים וכוחות 
חזקים של כל מיני כלי משחית נוראים מכשירים שונים גדולים וקטנים של פגעי חזקים של כל מיני כלי משחית נוראים מכשירים שונים גדולים וקטנים של פגעי 

הטכנולוגיה, ואין לך שמירת הקדושה יותר מן התורה הקדושה! הטכנולוגיה, ואין לך שמירת הקדושה יותר מן התורה הקדושה! 
הרה"ק  הרה"ק מרן  מרן  חתן  חתן   הי"ד,  זצוק"ל  מאוסטילא  פנחס  רבי  המפו'  הי"ד,הרה"ק  זצוק"ל  מאוסטילא  פנחס  רבי  המפו'  הרה"ק  על  על מסופר  מסופר 
שבזמן  שבזמן ,  זצוק"ל,  מסקווירא  הק'  זצוק"להרבי  מסקווירא  הק'  הרבי  של  וחותנו  של ,  וחותנו  זצוק"ל,  מבעלזא  זצוק"להמהרי"ד  מבעלזא  המהרי"ד 
צדיק  אותו  התחבא  אימה,  ומחדרים  חרב  תשכל  מחוץ  כאשר  הנוראה  צדיק השואה  אותו  התחבא  אימה,  ומחדרים  חרב  תשכל  מחוץ  כאשר  הנוראה  השואה 

נשגב כדרכם של הרבה יהודים בתוככי נשגב כדרכם של הרבה יהודים בתוככי בונקרבונקר מבוצר שהיה מוסתר מאין רואים. מבוצר שהיה מוסתר מאין רואים.
הרעישו  קרב  ומטוסי  אווירונים  ותעצומות,  בעוז  המלחמה  השתוללה  הרעישו בחוץ  קרב  ומטוסי  אווירונים  ותעצומות,  בעוז  המלחמה  השתוללה  בחוץ 
בזו  הוטלו  עוצמה  רבות  פצצות  אדיר,  היה  הארטילריה  רעש  העת,  כל  בזו והפציצו  הוטלו  עוצמה  רבות  פצצות  אדיר,  היה  הארטילריה  רעש  העת,  כל  והפציצו 
אחר זו על בתי היהודים, שהזדעזעו מעוצמת הדף הטילים המלאים בחומר נפץ אחר זו על בתי היהודים, שהזדעזעו מעוצמת הדף הטילים המלאים בחומר נפץ 

מסוכן.מסוכן.
כל יושבי הבונקר רעדו מפחד עצום, אך מה מאוד נדהמו כשהסתכלו על פינתו כל יושבי הבונקר רעדו מפחד עצום, אך מה מאוד נדהמו כשהסתכלו על פינתו 
בלי  עצומה,  הקדושה בהתלהבות  תורתו  בעסק  תמיד  יושב  לראותו  הצדיק,  בלי של  עצומה,  בהתלהבות  הקדושה  תורתו  בעסק  תמיד  יושב  לראותו  הצדיק,  של 

שום הפסק כלל!שום הפסק כלל!
אין כאן שום מלחמה ושום גזירת שמד... מסביב יהום  יהום הוא ותורתו אחד, כאילו  מסביב  שמד...  גזירת  ושום  מלחמה  שום  כאן  אין  כאילו  אחד,  ותורתו  הוא 
נתונים  מעיינותיו  שכל  הצדיק,  של  גבולו  תוך  אל  לחדור  מצליח  אינו  אך  נתונים הסער,  מעיינותיו  שכל  הצדיק,  של  גבולו  תוך  אל  לחדור  מצליח  אינו  אך  הסער, 

בעסק התורה ועבודת השי"ת בדחילו ורחימו.בעסק התורה ועבודת השי"ת בדחילו ורחימו.
פעם בעודם מצטנפים יחדיו בתוככי ה'בונקר' התת קרקעי, החלה פתאום הפצצה פעם בעודם מצטנפים יחדיו בתוככי ה'בונקר' התת קרקעי, החלה פתאום הפצצה 
אווירית כבדה, האווירונים הגרמנים החדשים טסו בגובה נמוך מאוד ממש מעל אווירית כבדה, האווירונים הגרמנים החדשים טסו בגובה נמוך מאוד ממש מעל 
רחובות העיר, המפציצים הטילו פצצות כבדות משקל לכל עבר. רעם המטוסים רחובות העיר, המפציצים הטילו פצצות כבדות משקל לכל עבר. רעם המטוסים 
התערב עם הרעש הנורא של הפצצות והפגזים, בניינים שלמים קרסו על יושביהם התערב עם הרעש הנורא של הפצצות והפגזים, בניינים שלמים קרסו על יושביהם 
ותימרות  אש  לאבוקת  פולין  גולת  כל  שהיתה  עד  ענק,  במדורות  בוערים  ותימרות כשהם  אש  לאבוקת  פולין  גולת  כל  שהיתה  עד  ענק,  במדורות  בוערים  כשהם 

עשן! עשן! 
לפתע נרעדו אמות הסיפים של אותו בונקר בפחד ובהלה, שעל אף היותם מוגנים לפתע נרעדו אמות הסיפים של אותו בונקר בפחד ובהלה, שעל אף היותם מוגנים 
מעל  ממש  החגים  האווירונים  את  היטב  שמעו  האדמה,  בבטן  עמוק  מעל ומבוצרים  ממש  החגים  האווירונים  את  היטב  שמעו  האדמה,  בבטן  עמוק  ומבוצרים 
הקומות  זו,  אחר  בזו  פצצות  של  מטר  הבנין  על  ניתך  מספר  שניות  תוך  הקומות ביתם,  זו,  אחר  בזו  פצצות  של  מטר  הבנין  על  ניתך  מספר  שניות  תוך  ביתם, 

העליונות קרסו ונחרבו, והבנין כולו רעד בטלטלת ההפגזה.העליונות קרסו ונחרבו, והבנין כולו רעד בטלטלת ההפגזה.
ובבונקר עצמו בוקה ומבולקה, הילדים בוכים ורועדים מפחד, האימהות מגוננות ובבונקר עצמו בוקה ומבולקה, הילדים בוכים ורועדים מפחד, האימהות מגוננות 

על עולליהם, וכולם מבוהלים מחמת הצורר המשחית, רחמנא לישזבן.על עולליהם, וכולם מבוהלים מחמת הצורר המשחית, רחמנא לישזבן.
מאוסטילא  הק'  רבינו  לו  ישב  הכבדה,  וההרעשה  הגדול  הבלגן  כל  בתוך  מאוסטילא והנה  הק'  רבינו  לו  ישב  הכבדה,  וההרעשה  הגדול  הבלגן  כל  בתוך  והנה 
הבונקר,  שבפאתי  והשלוה  הקטנה  בפינתו  והדרו,  הודו  בכל  דורו  צדיקי  הבונקר, מגדולי  שבפאתי  והשלוה  הקטנה  בפינתו  והדרו,  הודו  בכל  דורו  צדיקי  מגדולי 
ספון  בקודש  וכדרכו  לצידו,  המונחים  ספריו  שאר  עם  לפניו  פתוחה  ספון כשהגמרא  בקודש  וכדרכו  לצידו,  המונחים  ספריו  שאר  עם  לפניו  פתוחה  כשהגמרא 
הוא בפינתו והוגה בכל עוז בתורתו הק', כאשר גם עתה בעיצומו של הרעש הגדול הוא בפינתו והוגה בכל עוז בתורתו הק', כאשר גם עתה בעיצומו של הרעש הגדול 
שהתחולל סביבו בהפצצת הבית לא פסיק פומיה קדישא מגירסא, ולא הניח לרגע שהתחולל סביבו בהפצצת הבית לא פסיק פומיה קדישא מגירסא, ולא הניח לרגע 

את הדבקות את הדבקות בתורת חיים ובאלקים חיים!בתורת חיים ובאלקים חיים!
המראה הזה היה ממש לחידה סתומה בין יושבי הבונקר, כשהביטו בחרדת קודש המראה הזה היה ממש לחידה סתומה בין יושבי הבונקר, כשהביטו בחרדת קודש 
לגמרי,  אחר  בעולם  שנמצא  כמי  נראה  היה  הרבי  של  בתורה  שקידתו  לגמרי, בהתמדת  אחר  בעולם  שנמצא  כמי  נראה  היה  הרבי  של  בתורה  שקידתו  בהתמדת 

עולם של תורה ודבקות השי"ת!עולם של תורה ודבקות השי"ת!
אחד ממקורביו שעמד לצידו משתומם לנוכח לימודו אחד ממקורביו שעמד לצידו משתומם לנוכח לימודו 
ושאל  ניגש  שכזו,  המולה  בתוך  מלא  בריכוז  ושאל הרצוף  ניגש  שכזו,  המולה  בתוך  מלא  בריכוז  הרצוף 

ג

שבת "לטהרנו" – תשפ"גשבת "לטהרנו" – תשפ"ג
חומה מימינם ומשמאלם!חומה מימינם ומשמאלם!

לרגל האי שבתא עילאה "שבת לטהרנו" של כל אנשי קהילתנו די לרגל האי שבתא עילאה "שבת לטהרנו" של כל אנשי קהילתנו די 
בכל אתר ואתר בכל אתר ואתר (שבת בשלח שובבי"ם תשפ"ג),(שבת בשלח שובבי"ם תשפ"ג), הננו בזה בקובץ "טיב  הננו בזה בקובץ "טיב 

המעשיות" בעניינא דיומא.המעשיות" בעניינא דיומא.
מורה  שליט"א  הגה"צ  ורבינו  מורנו  תמיד  אותנו  מלמד  מורה וכאשר  שליט"א  הגה"צ  ורבינו  מורנו  תמיד  אותנו  מלמד  וכאשר 
דיליה  דרגא  לפום  ואחד  אחד  כל  יתחזק  נתיבותינו,  ומאיר  דיליה דרכנו  דרגא  לפום  ואחד  אחד  כל  יתחזק  נתיבותינו,  ומאיר  דרכנו 
פגעי  מכל  בצורה  חומה  ומשמאל,  מימין  קדושה  חומה  פגעי בהעמדת  מכל  בצורה  חומה  ומשמאל,  מימין  קדושה  חומה  בהעמדת 
הטכנולוגיה שהעמיד הסטרא אחרא בדורנו לעקור ולהרוס כל חלק הטכנולוגיה שהעמיד הסטרא אחרא בדורנו לעקור ולהרוס כל חלק 
במחננו  הקדושה  חומות  ביצור  של  החיזוק  זה  ובזכות  רח"ל.  במחננו טוב  הקדושה  חומות  ביצור  של  החיזוק  זה  ובזכות  רח"ל.  טוב 
ובקהילתנו נזכה לקבל מהרה פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.ובקהילתנו נזכה לקבל מהרה פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

ה‰˘‚ח‰המע˘יות

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

בחרדת קודש: בחרדת קודש: רבירבי! כיצד ניתן במצב איום שכזה להתרכז בתורה, בעת ! כיצד ניתן במצב איום שכזה להתרכז בתורה, בעת 
חייך  חייך "והיו  "והיו  סו):  כח,  (דברים  הקשה  התוכחה  עינינו  לנגד  סו): שמתקיימת  כח,  (דברים  הקשה  התוכחה  עינינו  לנגד  שמתקיימת 
רח"ל! כיצד  רח"ל! כיצד  לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך"  לילה ויומם, ולא תאמין בחייך"תלואים  מנגד, ופחדת  לך  תלואים 

ניתן כך לעסוק בתורה?ניתן כך לעסוק בתורה?
מצפונותיו  מעט  גילה  חן  ובענוות  לעומתו,  הקדוש  הרבי  מצפונותיו התחייך  מעט  גילה  חן  ובענוות  לעומתו,  הקדוש  הרבי  התחייך 
כאן  שיכל  עליכם  ולא  עלינו  שלא  כאן ,  שיכל  עליכם  ולא  עלינו  שלא  ונאמן,  טוב  ונאמןידיד  טוב  ידיד  לי  יש  לי למקורבו:  יש  למקורבו: 
במלחמה הקשה הרבה מילדיו, ובצערו הגדול ביקשני מאוד אם אוכל במלחמה הקשה הרבה מילדיו, ובצערו הגדול ביקשני מאוד אם אוכל 
מסוגל  אינני   – נשמתם!  לעילוי  מסכתות  כמה  ללמוד  הפחות  מסוגל לכל  אינני   – נשמתם!  לעילוי  מסכתות  כמה  ללמוד  הפחות  לכל 
להשיב את פניו ריקם, בהיותו ידיד אהוב צמוד לליבי, מוכרח אני אפוא להשיב את פניו ריקם, בהיותו ידיד אהוב צמוד לליבי, מוכרח אני אפוא 

למלאות את בקשתו, ולהשלים את חוק לימודי!למלאות את בקשתו, ולהשלים את חוק לימודי!
ידיד  הוא  ומי  הרבי:  את  שאל  והוא  גדלה,  המקורב  התלמיד  ידיד סקרנות  הוא  ומי  הרבי:  את  שאל  והוא  גדלה,  המקורב  התלמיד  סקרנות 

קרוב זה, שהרבי נטל על עצמו את כל זאת למען ילדיו?!קרוב זה, שהרבי נטל על עצמו את כל זאת למען ילדיו?!
י):  כז,  (משלי  בו  האמור  זהו  הלא  וענה:  בחכמה,  פיו  את  הרבי  י): פתח  כז,  (משלי  בו  האמור  זהו  הלא  וענה:  בחכמה,  פיו  את  הרבי  פתח 
""רעך ורע אביך אל תעזוברעך ורע אביך אל תעזוב" - "" - "זה דודי וזה רעיזה דודי וזה רעי"! (שיר השירים ה, טז), "! (שיר השירים ה, טז), 
כמה בנים טובים חביבים למקום נפלו חללים לפנינו כאן, הלא שכינתא כמה בנים טובים חביבים למקום נפלו חללים לפנינו כאן, הלא שכינתא 
כדששנינו  עליהם,  ומייללת  ובוכה  קרנה  בעפר  מגוללת  כדששנינו קדישתא  עליהם,  ומייללת  ובוכה  קרנה  בעפר  מגוללת  קדישתא 
בסנהדריןבסנהדרין (מו.): "קלני מראשי, קלני מזרועי! אם כן המקום מצטער על  (מו.): "קלני מראשי, קלני מזרועי! אם כן המקום מצטער על 
דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים". במצב הנורא דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים". במצב הנורא 
וייסורים  צער  כך  כל  סובלת  רעייתי  אחותי  הקדושה  שהשכינה  וייסורים הזה  צער  כך  כל  סובלת  רעייתי  אחותי  הקדושה  שהשכינה  הזה 

בשפך דם בניה, עלינו להרבות בתורה לעילוי נשמתם! בשפך דם בניה, עלינו להרבות בתורה לעילוי נשמתם! 
חיה  כעת  אנו  נתונים  כאשר  סוד,  כממתיק  הרבי  הוסיף  חיה ,  כעת  אנו  נתונים  כאשר  סוד,  כממתיק  הרבי  הוסיף  נאמנה,  נאמנהתדע  תדע 
למטה  כאן  רק  נטושה  המלחמה  אין  אדירה,  מלחמה  של  למטה בעיצומה  כאן  רק  נטושה  המלחמה  אין  אדירה,  מלחמה  של  בעיצומה 
שם  שם ,  העליונה,  העליונההמלחמה  המלחמה  היא  מלחמה  של  עיקרה  אם  כי  היא בתחתונים,  מלחמה  של  עיקרה  אם  כי  בתחתונים, 
שמנגד,  לכוחות  הקדושה  בין  המלחמה  עיקר  היא  מרומים  שמנגד, בגבהי  לכוחות  הקדושה  בין  המלחמה  עיקר  היא  מרומים  בגבהי 
כלי  את  לחגור  אם  כי  בהם  להתאזר  כלים  לנו  אין  מלחמה  כלי באותה  את  לחגור  אם  כי  בהם  להתאזר  כלים  לנו  אין  מלחמה  באותה 

מלחמתה של תורה!מלחמתה של תורה!
השמירה היותר נעלה בעיתותי מלחמה קשה כזו, היא שמירת התורה, השמירה היותר נעלה בעיתותי מלחמה קשה כזו, היא שמירת התורה, 
העוסק בתורה הרי היא מגינה ומצלא, ולכן מן ההכרח שלא לעזוב את העוסק בתורה הרי היא מגינה ומצלא, ולכן מן ההכרח שלא לעזוב את 

התורה בשום אופן!התורה בשום אופן!
בונקר,  אותו  יושבי  לכל  הצדיק  של  הקדושה  תורתו  להם  עמדה  בונקר, ואכן  אותו  יושבי  לכל  הצדיק  של  הקדושה  תורתו  להם  עמדה  ואכן 
שסביבותיהם  הבניינים  מאוד,  ארוכה  תקופה  ומוגנים  שמורים  שסביבותיהם שהיו  הבניינים  מאוד,  ארוכה  תקופה  ומוגנים  שמורים  שהיו 
נפלו כזבובים בזה אחר זה והפכו לעיי חרבות, ואילו אותו בונקר נשאר נפלו כזבובים בזה אחר זה והפכו לעיי חרבות, ואילו אותו בונקר נשאר 
ונצרכו  החבילה,  התפרדה  העתים  שבצוק  עד  ומשומר,  שמור  רב  ונצרכו זמן  החבילה,  התפרדה  העתים  שבצוק  עד  ומשומר,  שמור  רב  זמן 

לצאת ולנוס כל אחד למקומו.לצאת ולנוס כל אחד למקומו.
[בהמשך המלחמה שתה גם הרבי עצמו את כוס התרעלה עד תומה, בעלותו בסערה על קידוש ה', יחד [בהמשך המלחמה שתה גם הרבי עצמו את כוס התרעלה עד תומה, בעלותו בסערה על קידוש ה', יחד 

עם רוב בנין ורוב מנין של בנים ונכדים וחסידים רבים, שעלו ביקד יקוד אש קודש, ארץ אל תכסי דמם! עם רוב בנין ורוב מנין של בנים ונכדים וחסידים רבים, שעלו ביקד יקוד אש קודש, ארץ אל תכסי דמם! 

– זכות כל אותם קרבנות עולות תמימות, עומדת בוודאי לקיומם של ישראל בגשמיות וברוחניות בדורות – זכות כל אותם קרבנות עולות תמימות, עומדת בוודאי לקיומם של ישראל בגשמיות וברוחניות בדורות 

שפלים אלו].שפלים אלו].

קדושים  שישראל  בעת  לדורות,  קודש  כצוואת  הם  הללו,  קדשו  קדושים דברי  שישראל  בעת  לדורות,  קודש  כצוואת  הם  הללו,  קדשו  דברי 
את  לטמאות  כאש  המסתערת  קשה  רוחנית  במלחמה  כיום  את נתונים  לטמאות  כאש  המסתערת  קשה  רוחנית  במלחמה  כיום  נתונים 
נשמותיהם של ישראל קדושים. – אין לך שמירה בעת כזאת כשמירתה נשמותיהם של ישראל קדושים. – אין לך שמירה בעת כזאת כשמירתה 
של תורה, שככל שנדבק יותר את ליבנו ואת נפשנו בתורתנו הקדושה, של תורה, שככל שנדבק יותר את ליבנו ואת נפשנו בתורתנו הקדושה, 
כן נהיה יותר שמורים ומוגנים בטהרתה של תורה, ולא תוכל הטומאה כן נהיה יותר שמורים ומוגנים בטהרתה של תורה, ולא תוכל הטומאה 
הדורות  בכל  ישראל  של  שמירתם  התורה,  אש  לחומת  מבעד  הדורות לחדור  בכל  ישראל  של  שמירתם  התורה,  אש  לחומת  מבעד  לחדור 

מבית ומחוץ.מבית ומחוץ.
והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!

 •  § • §  • •  § • §  •
חכמים,  לנו  שקבעו  והסייגים  הגדרים  שמירת  חובת  מגעת  היכן  חכמים, עד  לנו  שקבעו  והסייגים  הגדרים  שמירת  חובת  מגעת  היכן  עד 
בכל הנוגע לריחוק מן המכשירים הטמאים? – זאת נוכל ללמוד מטיב בכל הנוגע לריחוק מן המכשירים הטמאים? – זאת נוכל ללמוד מטיב 

המעשה שלפנינו. המעשה שלפנינו. 
כידוע בעת שחיבר רבם של ישראל כידוע בעת שחיבר רבם של ישראל מרן ה'חפץ חיים' זצוק"למרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל את ספרו  את ספרו 
הגדול "הגדול "משנה ברורהמשנה ברורה" היה יושב הדק היטב היטב הדק על כל הלכה ודין, " היה יושב הדק היטב היטב הדק על כל הלכה ודין, 

ללבן היטב ולברר הכל עד תומו.ללבן היטב ולברר הכל עד תומו.
את  הכתב  על  להעלות  יחדיו  עימו  יושב  שהיה  הגאונים  מחתניו  את אחד  הכתב  על  להעלות  יחדיו  עימו  יושב  שהיה  הגאונים  מחתניו  אחד 
החיבור האדיר והנהדר של ה'משנה ברורה', סיפר שפעם נסגרו שניהם החיבור האדיר והנהדר של ה'משנה ברורה', סיפר שפעם נסגרו שניהם 
אחד  קטן'  'סעיף  אחד על  קטן'  'סעיף  על  קשה  ויגיעה  בעמל  קשה !  ויגיעה  בעמל  רצופים!  יומיים  רצופיםלמשך  יומיים  למשך  יחדיו יחדיו 
שבמשנה ברורה, עד שהעלו במצודתם דבר דיבור על אופניו, לאסוקי שבמשנה ברורה, עד שהעלו במצודתם דבר דיבור על אופניו, לאסוקי 

שמעתתא אליבא דהלכתא.שמעתתא אליבא דהלכתא.
שאל החתן את חותנו החפץ חיים, האם צריכים אנו למסור נפשנו שאל החתן את חותנו החפץ חיים, האם צריכים אנו למסור נפשנו 

עד כדי כך על 'סעיף קטן' אחד בלבד?!עד כדי כך על 'סעיף קטן' אחד בלבד?!

כדרכו ענה לו החפץ חיים עם סיפור נאה.כדרכו ענה לו החפץ חיים עם סיפור נאה.
לבנות  הרוסי  הצאר  גזר  ברוסיה,  הענק  רכבות  את  לייצר  שהחלו  לבנות בעת  הרוסי  הצאר  גזר  ברוסיה,  הענק  רכבות  את  לייצר  שהחלו  בעת 
פסי רכבת שיובילו אל כל רחבי רוסיה הענקית, אלפי רבבות קילומטרים פסי רכבת שיובילו אל כל רחבי רוסיה הענקית, אלפי רבבות קילומטרים 
של פסי רכבת נסללו על ידי פועלים רבים לאורך כל תוואי המסילות. של פסי רכבת נסללו על ידי פועלים רבים לאורך כל תוואי המסילות. 
מהם  לחתוך  היערות,  מן  רבים  עצים  לעקור  נצרכו  הנאמנים  מהם הפועלים  לחתוך  היערות,  מן  רבים  עצים  לעקור  נצרכו  הנאמנים  הפועלים 
מסילות טובות וחזקות, ליישר ולשייף אותם היטב כדי שיוכלו לשמש מסילות טובות וחזקות, ליישר ולשייף אותם היטב כדי שיוכלו לשמש 

את הרכבות הרבות שינועו עליהם.את הרכבות הרבות שינועו עליהם.
לו  הראה  בעבודה,  לו  לסייעו  ילדו  את  עימו  שהביא  הפועלים  מן  לו אחד  הראה  בעבודה,  לו  לסייעו  ילדו  את  עימו  שהביא  הפועלים  מן  אחד 
לילד את כל המלאכה העצומה שמוטלת עליהם למן כריתת העצים ועד לילד את כל המלאכה העצומה שמוטלת עליהם למן כריתת העצים ועד 
פריסת המסילות. הילד שהתפעם מאוד מכל תהליך העבודה המסובך, פריסת המסילות. הילד שהתפעם מאוד מכל תהליך העבודה המסובך, 
שאל את אביו לפי תומו, מדוע צריכים אנו לעמול כל כך קשה על כל שאל את אביו לפי תומו, מדוע צריכים אנו לעמול כל כך קשה על כל 
חתיכת עץ? והרי בשביל הנחת מסילה אחת בלבד נדרשים שעות רבות חתיכת עץ? והרי בשביל הנחת מסילה אחת בלבד נדרשים שעות רבות 

של עבודה מייגעת מכריתתו של העץ ועד השלמתו אל המסילה!של עבודה מייגעת מכריתתו של העץ ועד השלמתו אל המסילה!
מתחילה ניסה האב להסביר לבנו את סיבת כל אותו תהליך ארוך, מדוע מתחילה ניסה האב להסביר לבנו את סיבת כל אותו תהליך ארוך, מדוע 
שלב  העבודה  מתקדמת  כיצד  לו  והראה  ומלאכה,  מלאכה  כל  שלב נצרכת  העבודה  מתקדמת  כיצד  לו  והראה  ומלאכה,  מלאכה  כל  נצרכת 
אחר שלב. – אך דעתו של הנער לא נחה, ובכל זאת שאל, למה לעבוד אחר שלב. – אך דעתו של הנער לא נחה, ובכל זאת שאל, למה לעבוד 

כל כך קשה בשביל מסילה אחת?כל כך קשה בשביל מסילה אחת?
פועלים  פועלים אנו  אנו  גמורה,  בפשטות  לו  ענה  מבין,  הילד  שאין  האב  גמורה, כראות  בפשטות  לו  ענה  מבין,  הילד  שאין  האב  כראות 
נאמנים של הקיסר, באם הצאר מצווה עלינו לעשות מלאכה זו, הרי אנו נאמנים של הקיסר, באם הצאר מצווה עלינו לעשות מלאכה זו, הרי אנו 

מחויבים לפעול על פי פקודתו!מחויבים לפעול על פי פקודתו!
שאין  ראשית,  בכפלים,  להבין  לבן  ונתן  תשובתו,  את  האב  חתם  שאין בכך  ראשית,  בכפלים,  להבין  לבן  ונתן  תשובתו,  את  האב  חתם  בכך 
לנו לערער אחר גזירתו של הקיסר ירום הודו כלום, וסומכים אנו עליו לנו לערער אחר גזירתו של הקיסר ירום הודו כלום, וסומכים אנו עליו 
לעבוד  שעלינו  ועוד,  כך.  עלינו  שגוזר  הסיבה  את  ומבין  יודע  לעבוד שבוודאי  שעלינו  ועוד,  כך.  עלינו  שגוזר  הסיבה  את  ומבין  יודע  שבוודאי 
בכל הכוחות ובמסירות עצומה למלא את גזירתו של הקיסר, בלא שום בכל הכוחות ובמסירות עצומה למלא את גזירתו של הקיסר, בלא שום 

עוררין!עוררין!
כיוצא בדבר אומר אני, סיים החפץ חיים את משלו הנפלא, הלא דברים כיוצא בדבר אומר אני, סיים החפץ חיים את משלו הנפלא, הלא דברים 
קל וחומר, אם בקיסר גוי שהיום כאן ומחר בקבר הדברים אמורים, על קל וחומר, אם בקיסר גוי שהיום כאן ומחר בקבר הדברים אמורים, על 
למסור  מצווים  שאנו  הקב"ה,  המלכים  מלכי  במלך  וכמה  כמה  למסור אחת  מצווים  שאנו  הקב"ה,  המלכים  מלכי  במלך  וכמה  כמה  אחת 
אם  גם  הקדושה,  שבתורה  תג  וכל  הלכה  כל  על  כוחותינו  בכל  אם נפשנו  גם  הקדושה,  שבתורה  תג  וכל  הלכה  כל  על  כוחותינו  בכל  נפשנו 
אחד  קטן'  'סעיף  על  כך  כל  ולעמול  לטרוח  צריך  למה  מבינים  אנו  אחד אין  קטן'  'סעיף  על  כך  כל  ולעמול  לטרוח  צריך  למה  מבינים  אנו  אין 
בלבד, הרי עבדים נאמנים אנו למלך, וחייבים אנו לעשות את מלאכתו בלבד, הרי עבדים נאמנים אנו למלך, וחייבים אנו לעשות את מלאכתו 
בדייקנות מדויקת, וכל אות ואות שבחיבור דנן צריכה להיות מחושבת בדייקנות מדויקת, וכל אות ואות שבחיבור דנן צריכה להיות מחושבת 

ומדויקת עד להפליא!ומדויקת עד להפליא!
אם  והסייגים,  הגדרים  שמירת  חובת  גודל  דרכנו,  לפי  למדנו  אנו  אם ואף  והסייגים,  הגדרים  שמירת  חובת  גודל  דרכנו,  לפי  למדנו  אנו  ואף 
ברור  שייצא  אחד  קטן'  'סעיף  על  נפשו  את  מסר  הצדיק  חיים  ברור החפץ  שייצא  אחד  קטן'  'סעיף  על  נפשו  את  מסר  הצדיק  חיים  החפץ 
ומזוקק, הרי גם אנו צריכים לעמוד היטב על המשמר, שלא לזלזל ושלא ומזוקק, הרי גם אנו צריכים לעמוד היטב על המשמר, שלא לזלזל ושלא 
לעבור אף על 'סעיף קטן' אחד מן הגדרים והסייגים שהתקינו לנו צדיקי לעבור אף על 'סעיף קטן' אחד מן הגדרים והסייגים שהתקינו לנו צדיקי 
להרהר  ולא  כשרים בלבד,  בסדרי השתמשות בכלים ומכשירים  להרהר הדור,  ולא  בלבד,  כשרים  ומכשירים  בכלים  השתמשות  בסדרי  הדור, 

אחר גזירותיהם כלום!אחר גזירותיהם כלום!
והמים להם חומה מימינם ומשמאלם! והמים להם חומה מימינם ומשמאלם! 

 •  § • §  • •  § • §  •
של ההשתמשות  הגדול  והמכשול  החטא  שמלבד  נאמנה,  לדעת  ההשתמשות יש  של  הגדול  והמכשול  החטא  שמלבד  נאמנה,  לדעת  יש 
הקשים.  הטכנולוגיה  פגעי  של  הללו,  והמשחיתים  הטמאים  הקשים. בכלים  הטכנולוגיה  פגעי  של  הללו,  והמשחיתים  הטמאים  בכלים 
הרי לא ימלט האדם גם מעוון הקשה של 'הרי לא ימלט האדם גם מעוון הקשה של 'ביטול תורהביטול תורה' ושריפת בילוי ' ושריפת בילוי 

הזמן היקר שמבלה בכל אותם מאני בישא.הזמן היקר שמבלה בכל אותם מאני בישא.
לשון  בביאור  לשון ,  בביאור  זצוק"ל,  הגר"א  זצוק"לרבינו  הגר"א  רבינו  של  הנוקב  מאמרו  ידוע  של כאשר  הנוקב  מאמרו  ידוע  כאשר 
דין דין  ליתן  עתיד  אתה  מי  "ולפני  מ"א):  פ"ג  (אבות  במשנתנו  ליתן התנא  עתיד  אתה  מי  "ולפני  מ"א):  פ"ג  (אבות  במשנתנו  התנא 
וגם  וגם '  'דיןדין'  גם  שבמשנה,  הלשון  כפל  להבין  יש  שלכאורה   ,"' גם  שבמשנה,  הלשון  כפל  להבין  יש  שלכאורה  וחשבוןוחשבון", 
''חשבוןחשבון'. ותו, הלא מתחילה נותנים את החשבון, ורק אחר כך חורצים '. ותו, הלא מתחילה נותנים את החשבון, ורק אחר כך חורצים 

אתאת  הדין. הדין. 
העבירה  מעשה  גוף  על  לתת  האדם  שצריך  העבירה '  מעשה  גוף  על  לתת  האדם  שצריך  ה'דיןה'דין'  עצם  מלבד  עצם ברם,  מלבד  ברם, 
עצמה, בכל מה שקלקל ופגם בה לעילא ולתתא, ידרשו ממנו אחר כך עצמה, בכל מה שקלקל ופגם בה לעילא ולתתא, ידרשו ממנו אחר כך 
לתת גם 'לתת גם 'חשבוןחשבון' על ה'זמן' היקר שהיה יכול באותה עת לקיים מצוה ' על ה'זמן' היקר שהיה יכול באותה עת לקיים מצוה 

ולעסוק בתורה בזמן שעשה העבירה.ולעסוק בתורה בזמן שעשה העבירה.
השלחן"  "מעדני  בעל  הגה"צ  מורי  השלחן" אבי  "מעדני  בעל  הגה"צ  מורי  אבי  מפי  קבלתי  נוראה  מפי עובדא  קבלתי  נוראה  עובדא 
שהיה  אחד,  עבירה  בעל  פעם  הוכיח  זצוק"ל  הגר"א  שרבינו  שהיה ,  אחד,  עבירה  בעל  פעם  הוכיח  זצוק"ל  הגר"א  שרבינו  זצוק"לזצוק"ל, 
ליצלן,  רחמנא  קודש  שבת  יום  בעצם  בפרהסיא  'סיגריה'  ליצלן, מעשן  רחמנא  קודש  שבת  יום  בעצם  בפרהסיא  'סיגריה'  מעשן 

וכשעבר שם הגר"א אמר לו: דע לך, שלאחר מאה ועשרים עתיד אתה וכשעבר שם הגר"א אמר לו: דע לך, שלאחר מאה ועשרים עתיד אתה 
ליתן דין וחשבון על עוון 'ליתן דין וחשבון על עוון 'ביטול תורהביטול תורה' שבידך בזמן עישון הסיגריה...' שבידך בזמן עישון הסיגריה...

הסביר   – לכאן?  תורה'  'ביטול  ענין  מה  פוקר,  אותו  של  הסביר לפליאתו   – לכאן?  תורה'  'ביטול  ענין  מה  פוקר,  אותו  של  לפליאתו 
ומצוות  תורה  עול  ממך  שפרקת  שמחמת  חשבת,  מה  וכי  ומצוות הגר"א,  תורה  עול  ממך  שפרקת  שמחמת  חשבת,  מה  וכי  הגר"א, 
תיפטר  כבר  בשבת,  סיגריה  עישון  של  התחתונה  דיוטא  עד  תיפטר והגעת  כבר  בשבת,  סיגריה  עישון  של  התחתונה  דיוטא  עד  והגעת 
לתת  שתצטרך  לתת '  שתצטרך  ה'דיןה'דין'  מלבד  והרי  שלך?  תורה  הביטול  עוון  על  מלבד בכך  והרי  שלך?  תורה  הביטול  עוון  על  בכך 
שביטלת  הזמן  על  שביטלת '  הזמן  על  'חשבוןחשבון'  גם  ממך  ידרשו  עצמה,  העבירה  עצם  'על  גם  ממך  ידרשו  עצמה,  העבירה  עצם  על 
מרע' '  מרעסור  'סור  חובת  מלבד  הרי  העבירה.  מעשה  בזמן  תורה  'מתלמוד  חובת  מלבד  הרי  העבירה.  מעשה  בזמן  תורה  מתלמוד 
שהאדם מצווה, ישנה גם חובת 'שהאדם מצווה, ישנה גם חובת 'עשה טובעשה טוב' להתעלות בתורה ועבדות ' להתעלות בתורה ועבדות 

השם יתברך.השם יתברך.
אותו פוקר שמע והתפעם, שמתוך תוכחתו הנוקבת של הגר"א הבין אותו פוקר שמע והתפעם, שמתוך תוכחתו הנוקבת של הגר"א הבין 
לעסוק  וביכולתו  לגדולות,  ממנו  מצפים  עדיין  הירוד  מצבו  אף  לעסוק שעל  וביכולתו  לגדולות,  ממנו  מצפים  עדיין  הירוד  מצבו  אף  שעל 
בתורה ולהתעלות בטוב. הוא עזב אפוא את כל הבליו, חזר בתשובה בתורה ולהתעלות בטוב. הוא עזב אפוא את כל הבליו, חזר בתשובה 

שלמה, ונעשה אדם גדול.שלמה, ונעשה אדם גדול.
השונים,  המכשירים  שבבילוי  הזמן  שריפת  עוון  חומר  מכאן  השונים, ונלמד  המכשירים  שבבילוי  הזמן  שריפת  עוון  חומר  מכאן  ונלמד 
וקווי הנייעס למיניהם, שמלבד עצם הרס הנשמה שבדברי הבל הללו, וקווי הנייעס למיניהם, שמלבד עצם הרס הנשמה שבדברי הבל הללו, 

הרי יש בהם ביטול תורה נורא!הרי יש בהם ביטול תורה נורא!
מסופר על בחור אחד מתלמידיו הקרובים של מסופר על בחור אחד מתלמידיו הקרובים של הגאון רבי אהרן קוטלר הגאון רבי אהרן קוטלר 
זצ"ל, ראש ישיבת ליקווד המפוארה ומקים עולה של תורה באמריקה, זצ"ל, ראש ישיבת ליקווד המפוארה ומקים עולה של תורה באמריקה, 
גדול,  סקרן  הבחור  היה  מטבעו  אך  בלימודיו,  ומצליח  מתמיד  גדול, שהיה  סקרן  הבחור  היה  מטבעו  אך  בלימודיו,  ומצליח  מתמיד  שהיה 
ומאוד חשקה נפשו לדעת 'ומאוד חשקה נפשו לדעת 'חדשות'חדשות' [נייעס...] [נייעס...] מה התרחש ומה התחדש  מה התרחש ומה התחדש 
יום  בכל  יום   בכל  דקות  דקותעשרים  עשרים  של  זמן  לעצמו  קבע  כן  על  הגדול,  של בעולם  זמן  לעצמו  קבע  כן  על  הגדול,  בעולם 

בהפסקת הצהריים, כדי לשמוע ולהתעניין מה קורה בעולם וכדומה.בהפסקת הצהריים, כדי לשמוע ולהתעניין מה קורה בעולם וכדומה.
אם  ממנו  וביקש  בחור,  לאותו  אהרן  רבי  קרא  ימים  כחודש  אם כעבור  ממנו  וביקש  בחור,  לאותו  אהרן  רבי  קרא  ימים  כחודש  כעבור 
יכול לגולל בפניו את המאורעות והחדשות שהתחוללו במשך החודש יכול לגולל בפניו את המאורעות והחדשות שהתחוללו במשך החודש 
שחלף, הרי יש לך זיכרון טוב, ובודאי תוכל לסכם לי את הכל... סנט שחלף, הרי יש לך זיכרון טוב, ובודאי תוכל לסכם לי את הכל... סנט 

בו ר' אהרן.בו ר' אהרן.
הבחור התבייש מאוד מבקשה מוזרה זו מפי ראש הישיבה גדול הדור, הבחור התבייש מאוד מבקשה מוזרה זו מפי ראש הישיבה גדול הדור, 
אך חזקה עליו מצות רבו, והתחיל להרצות לפני הרב את כל הקורות אך חזקה עליו מצות רבו, והתחיל להרצות לפני הרב את כל הקורות 
ולפרטן כסדרן, כך במשך ולפרטן כסדרן, כך במשך כחמש עשרה דקותכחמש עשרה דקות הוא עבר על ה'כותרות'  הוא עבר על ה'כותרות' 
של המאורעות הגדולים והחשובים שהתרחשו בעולם במשך החודש של המאורעות הגדולים והחשובים שהתרחשו בעולם במשך החודש 

החולף, כשרבי אהרן יושב ומקשיב לסיפוריו. החולף, כשרבי אהרן יושב ומקשיב לסיפוריו. 
כשסיים את הרצאתו הקצרה ביקש ממנו ר' אהרן, הבט נא על השעון, כשסיים את הרצאתו הקצרה ביקש ממנו ר' אהרן, הבט נא על השעון, 

כמה זמן ארך לך הסיכום המתומצת הזה של כל החודש כולו?כמה זמן ארך לך הסיכום המתומצת הזה של כל החודש כולו?
הבחור הביט בשעונו, ואמר בערך כחמש עשרה דקות!הבחור הביט בשעונו, ואמר בערך כחמש עשרה דקות!

לראות  נוכחת  הנה  נוקבת,  מוסר  בתוכחת  ופתח  אהרן  ר'  לראות התחייך  נוכחת  הנה  נוקבת,  מוסר  בתוכחת  ופתח  אהרן  ר'  התחייך 
בתוך  כך  כל  יפה  בסיכום  לתמצת  הצלחת  יחדיו  הנייעס  כל  בתוך שאת  כך  כל  יפה  בסיכום  לתמצת  הצלחת  יחדיו  הנייעס  כל  שאת 
חמש עשרה דקות בלבד! תאמר לי אם כן למה לנו 'לשרוף' עשרים חמש עשרה דקות בלבד! תאמר לי אם כן למה לנו 'לשרוף' עשרים 
ולבזבז  מלימודך  לבטל  ההיתר  לך  מנין  יום?  בכל  מפז  יקרות  ולבזבז דקות  מלימודך  לבטל  ההיתר  לך  מנין  יום?  בכל  מפז  יקרות  דקות 
אתה  צריך  מה  בשביל  תמימות...  דקות  כעשרים  יום  מידי  אתה עבורן  צריך  מה  בשביל  תמימות...  דקות  כעשרים  יום  מידי  עבורן 
'להתעדכן' בכל הפרשנויות והתגובות השונות של אנשים ריקים על 'להתעדכן' בכל הפרשנויות והתגובות השונות של אנשים ריקים על 
כל התרחשות, ולדעת בדיוק מה אמר על כך פלוני, וכיצד הגיב אותו כל התרחשות, ולדעת בדיוק מה אמר על כך פלוני, וכיצד הגיב אותו 
אלמוני... כל אלו הבלי הבלים, דברים המלאים בריקנות ושעמום עד אלמוני... כל אלו הבלי הבלים, דברים המלאים בריקנות ושעמום עד 
המאורעות  מכל  סיכום  לקבל  בחודש  אחת  פעם  לנו  מספיק  המאורעות גדות...  מכל  סיכום  לקבל  בחודש  אחת  פעם  לנו  מספיק  גדות... 

כולם בבת אחת!...כולם בבת אחת!...
עתה נוכח הבחור כמה אכן צדקו דברי הרב, הוא עזב במהרה את כל עתה נוכח הבחור כמה אכן צדקו דברי הרב, הוא עזב במהרה את כל 
ואכן  יתברך,  השם  ועבודת  לתורה  ורק  אך  והתחבר  הללו,  ואכן השטותים  יתברך,  השם  ועבודת  לתורה  ורק  אך  והתחבר  הללו,  השטותים 
חכמים  התלמידי  האברכים  מן  לאחד  ונעשה  נתגדל  הימים  חכמים ברבות  התלמידי  האברכים  מן  לאחד  ונעשה  נתגדל  הימים  ברבות 

והיראים מן החשובים והיקרים של ליקוואד!והיראים מן החשובים והיקרים של ליקוואד!
אחד  כל  לטהרנו",  "שבת  לכבוד  עצמנו,  על  אנו  אף  נקבל  נא  אחד הבה  כל  לטהרנו",  "שבת  לכבוד  עצמנו,  על  אנו  אף  נקבל  נא  הבה 
אלו  מכל  להתרחק  נוספת,  אחת  מעלה  להוסיף  בו,  שנמצא  אלו ממקום  מכל  להתרחק  נוספת,  אחת  מעלה  להוסיף  בו,  שנמצא  ממקום 
לבלות  שלא  תולדותיהם,  ותולדות  תולדותיהם  המשחיתים,  לבלות הכלים  שלא  תולדותיהם,  ותולדות  תולדותיהם  המשחיתים,  הכלים 
את הזמן לריק. "שגבנו 'טהרנו' נורא", להיטהר ולהתקדש אנו ובתינו את הזמן לריק. "שגבנו 'טהרנו' נורא", להיטהר ולהתקדש אנו ובתינו 
בתורתנו הקדושה, טהורה היא וגם פרושה, אשר הנחיל לנו מורשה, בתורתנו הקדושה, טהורה היא וגם פרושה, אשר הנחיל לנו מורשה, 

משה עבד ה'. משה עבד ה'. 
קדישא  בשבתא  מתקדשים  שישראל  טובות  קבלות  אותן  קדישא ובזכות  בשבתא  מתקדשים  שישראל  טובות  קבלות  אותן  ובזכות 
את  מהרה  להחיש  זרענו,  ועל  עלינו  עליונה  לשמירה  נזכה  את הדין,  מהרה  להחיש  זרענו,  ועל  עלינו  עליונה  לשמירה  נזכה  הדין, 
גאולתנו ופדות נפשנו, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.גאולתנו ופדות נפשנו, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!והמים להם חומה מימינם ומשמאלם!
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