
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

רק בליבו של  
לוקחים "אדם החושש שכולם 

היא תכנס רק למוחו של מי , "ממנו
שהוא   שחי

כאן לקח , עשוק ורצוץ כל הימים
לו מישהו דבר פלוני שהיה מגיע 

, ושם גזלו ממנו דבר אחר, לו
 וממילא מתפתחות אצלו

  . כלפי הלוקחים
 

 יהודה לייב רבימפורסם היה                                   
 הניי ושהכל שניי. הזמן שלוצול בני, "השפת אמת"בעל 

.  מחושבתההיית
 ואברהם זמן בא בימים הפסוק את דברי 

  .  מעשיםםשימיו באו איתו מלאי
לה יבתפ, וכל השאר עסק בתורה, ישן רק שעתיים ביממה

וכל מה שעשה קבע בזמן מדויק ומחושב עד .  חסידיוובענייני
  . השניה

 מידי שבוע בשבוע את בניו ולאחר מכן את נכדיו 
לת מנחה וקבלת יבדיוק בין הדלקת הנרות של שבת עד לתפ

, בדיוק ברגעים שנקבעו לסעודה, דפעמיים ביום סע. שבת
בל גם כן יואת חסידיו ק

  ם " אמר לאחד האדמוריתפעם אח. 
אפילו מלאך היורד לעולם הזה : חר לבוא לשולחנוישא

  ...מתאים את עצמו לזמן
  

  
  

ל מעולם לא " זצ רבימתמיד עצום היה הגאון  
  .  וזיקנה, ויתר על לימוד שעוריו בישיבה

 – ואך גם אז הוא לא ויתר על החמצן האמיתי שהחיה אות, לעיתים נזקק לחמצן
 בישיבת שלו לחדר השיעורים היו גוררים את . הרבצת תורה

  , אבל ברגע שפתח בדברי תורה. פורת יוסף כדי להשיב את נפשו
  

. ובלהט קודש היה מלמד, היה ראש הישיבה החולה והמיוסר שב לימי עלומיו
  .  חולה ומיוסר, כשאך סיים את שעורו

 

 מעביר על 
מידותיו דמעביר פירושו 
שמעבירן מכל וכל דהיינו 

   
  

 ומבטל עצמיותולגמרי את 
לגמרי הכעס והשנאה שבלבו 

 נגד חברו 
  שלא ירע לבבו 

  . כלל על חברו

 זלמן ברוך קלאראשער רבי הישיש, 
היה מבקר בחצרות האצילים המושלים ומשתדל ל "זצ

 רגיל היה ללבוש. לשחרר יהודים שנאסרו בשרירות
  , מתחת לבגדיו הרגילים 

כשנסע ". אולי יאסרני אציל משתולל ואמות בכלאי: "אמר
עם לפגישת רבנים ל "זצץ ' מנחם מנדל מלובייבירבי

 צורר השאיר את התכריכים בביתו אבל את- מיניסטר
  .לקח עמו 

 

 
שמתנכרים 

אמיתי לתפקידם ה
  עלי אדמות 

 עובדים אך 
בעוד שומרי תורה 

ומצוות הופכים 
הללו ' להיות עבדי ה

הופכים 
  .  ליצריהם

 

 

ה יש לאדם "התגלות הקב 
מפני שבזה עצמו נודע כי , לירא יותר ויותר

וכן .  שבקטניםיב הוא אף על חי
שעל מנת שיזהר , מובא בספרי המוסר

 לא יחשוב על העוון –האדם אף מעוון קל 
  ,  עליו אלא , כי קל הוא

  

הוא הקדוש ברוך הוא ואם כן חלילה 
וממילא מובן , הגדול והנורא' מחטוא לה

, ה וגדולתו "שבהתגלות הקב
משום שבכך ,  באי עולםיחילו וירעדו כל

  .ידוקדק יותר דינם

 

–

 

הבבא  היה רבינו 
ודקדק בזה כחוט השערה , מקפיד מאוד ל"זצ סאלי

לעולם תפילת מנחה התפלל שעה לפני , בלי פשרות
אפילו בעת נסיעות   ,השקיעה

  . וטלטולי דרך שזמנה יחלוף
  

וכל . תומיד בשקיעה החל רבינו בהכנות לתפילת ערבי
ובמיוחד הקפיד . זה דבר יום ביומו חוק ולא יעבור

 ,רבינו על תפילת שחרית כותיקין עם הנץ החמה
ל " מסעוד זצרבי, זה קיבלו מאביו 

  . א"ל זיע" זצוק רבישקיבלו מאביו 
 

, היה מעשה ששאלו לאחד הגדולים
טה לחסידים או האם דעתו נו

 של : והשיב, למתנגדים
? עסקת בתורה,  הבאבעולםאדם 

 אף ? נשאת ונתת באמונה
  . במילה אחת שישאלו חסיד או מתנגד
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 "נחמו נחמו"

 

   

 



 

  "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"
  

ן והספורנו אומרים שפסוקים אלו נאמרו על " הרמב
מצות התשובה שעליה נאמרה כל פרשה זו לא בשמים היא ולא 

  .מעבר לים כי קרוב אליך הדבר מאוד
  

התשובה היא קרובה היא בידו של כל אדם ואדם אלא שיש 
" אין איש שב מדרכו"להשתומם אם התשובה היא כה קלה מדוע 

עטים ביחס למרוחקים מדרכי התשובה ובעלי תשובה עדיין מו
  .והיהדות

הן ודאי הרבה חוטאים יודעים באמת שעיותו ואין דרכם נכונה 
ומדוע באמת לא יבחרו בדרך התשובה שקרובה היא לאדם ואין 
אדם צריך אלא לומר בפיו ולהרהר בלבו והרי הוא כבר כקטן 

  .שנולד וכאיש זך וטהור לפני הבורא
  

רדמה שבשיגרה היא אסון הגדול של אלא ששיגרת החיים והת
  האדם שמתרגל למצבו וכפי מה שאנו רואים

באמת בספרים הקדושים שהשלטון על האדם הוא ההרגל 
  .שבשיגרא

  

  
  

 

ל שני בחורים " זצאהרון קוטלר רבישהו בביתו של  
חר שהפריזו בדברי תורה הבחינו שעוד זמן קט יתחיל הסדר בישיבה ולא

 אהרון הזדרז לצאת ושאל רבי בזמן וצריכים להזדרז 
השניים לא , אותם אם מעונינים להצטרף אליו לדרך בה רגיל הוא ללכת

והלכו עימו על אף שפחדו מאוד מפני שבחצרות בהם היה , יכלו לסרב
. ים מאיימים עזי נפשמדלג הרב היו כלב

 מחצר לחצר עד שהגיעו לחצר בה היו כלבים גדולים ועזים 
שני הבחורים נעצרו ואמרו לראש הישיבה שלא יוכלו להמשיך , מאוד

  , משום שכלבים אלו מסוכנים ויכולים להרוג
 החזיקו נא בשולי ,  אהרון ואמררביפנה אליהם 

  כך אחזו הבחורים שהיו , מה לדאוגמעילי ויותר אין לכם 
מן המבוגרים בישיבה בשולי מעילו של הרב ועברו את החצר והכלבים 

   .אף לא חרצו לשונם
 

מראה : "א" זיע
בני יתברך שאפילו אנו ' לנו ה

אדם חלושי כח יכולים לעשות 
י טבע הבריאה "עצה ע

שהדיבורים יהיו קיימם כמה 
 . וכמה שנים

מתת האדם שנעשה כבר עפש 
ממש הדיבור יהיה בשלמות 

בקולו ובחתוך האותיות ובכל 
  .תנועותיו ממש כאשר הוא בחיים

 

 

שבצעירותו היה תלמידו של הרב , ל"זצ 'חיים מצאנז רבי
התחיל , החתם סופר סופר בנו של שמעון רבי, מקראקא

  . ישראל מרוזין רבילאחר זמן לנסוע ל
ן ונתעכב ' חיים בדרכו בחזרה מרוזירבייום אחד כשהיה 

וכי ? היתכן:  שמעון לקרוא לו ושאלורבישלח אליו , בקראקא
  ? רה יותר ממניני גדול בתו'הרייזי

  

 חיים שני הרים חשובים מצויים בארץ רביהשיב לו על כך 
,  שבו קיבלו בני ישראל את התורהישראל 

 שהוליך אברהם אבינו אליו את יצחק לעקידה והרי 
מפני מה נבנה בית המקדש על הר המוריה : לכאורה הדבר נוקשה

מקום שבו : ירוץ הואוהת? ולא על הר סיני שעליו נתנה התורה
ה חשוב " לעשות את רצונו של הקב

:  חיים ואמררביבעיניו יותר ממקום שניתנה בו התורה סיים 
 אצלך הרבה יותר תורה ולמדנות אלו דברים 
  . ן ראיתי מסירות נפש'אבל ברוזי

 

  שישתדל אדם להשמיע לאוזניו  
ים  חושאת כל אשר לומד כי 

משתתפים בלימוד התורה סיכויי זכירתה גדולים 
יותר ולא בלימוד התורה בלבד אלא גם בתפילה 
  אלא שכאן חובה היא מדין הגמרא שכך אמרו 

  

כתוב על חנה ) א"ל(במסכת ברכות 
 מכאן למתפלל שיחתוך את שפתיו והם אמרו 

שצריך גם להשמיע לאוזניו אלא ) ו"שם ט(
  דה צריך להזהר שישמיעשבתפילת העמי

  לאוזניו בלבד ולא ישמעו אחרים 
ולדברי הזוהר הקדוש הדבר חמור ומונע התפילה (

  ). ד"מלהתקבל ברכות כ
 

 שאנו 
גרועים מכל ופוחתים והולכים 

ים אנו מ חייב"מ

ת אינו " שהשי
אלו " עמו"נוטש אפילו את 

  . הפשוטי עם

  , יוסף שלמה כהנמן רבי 
והיה במצב אנוש ביותר עד ', הרב מפונוביז

שהרופאים אמרו לו כי נותרו לו רק ארבעה ימים 
 כמה יהודים ביקש הרב , לחיות

וכאשר באו לפניו התחיל ' משרידי העיר פונוביז
חקור אותם בפרוטרוט על אודות הימים המרים ל

 בשואה והנוראים של השמדת 
  .לא תקום פעמיים צרה. הארורה

  

 למה לו לדעת עתה את כל 
, הלא אנוכי בדרכי לעולם העליון, הפרטים השיב

  והרי אפשר שישאלו אותי מה 
  

ואולי יתבעו ' היה מהלך הענינים בעיר פונוביז
אולי יכולתי לעשות , ו ממני מה עשיתי בנידוןוישאל

  ....פעולות להצלתם ולכן עלי לדעת את כל הפרטים
 

  - 
. כועס על עצמו

   –עצבות 
  כועס הוא 

.  
 

 

 
כרוכים הם יחד 
המאמין בוטח 
ושאינו בוטח 

  
 

 אינה 
אהבה בלי יראה , שלמות

.  

 וחומר קל מישראל מצווה לדון לכף זכות 
 

 
 

, טיפחה בן ששון, אילðה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דיðה, חורשיד בת שרה, רימה בן םðיסי :ðשמת לעילוי
  , יעקב בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת ðעימה, חðיðה בן אוחðה חיים פðחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה
  ,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהיםמר , בן איזהדוד, מלכה בן יגאל  ,פðחס בן פðחס . שרה בת מלכה

   ,מורי אורה בן שלום, רגיðה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב ,יאיר יהודה הרב, קלרה בן רפאל
  , פתייא ðהח בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה, רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,ל'אברג יורם הרב 

  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דוðה
  

אחת רדף חתול אחרי  
העכבר רץ והתחבא בתוך . העכבר

. חתול יתייאש וילךחור וחיכה שה
החתול לא התייאש וחיכה הרבה 

  לעכבר לא היתה ברירה . זמן
והוא נעמד בתוך החור והתחיל 

החתול . לנבוח כמו כלב בכל הכח
  , נבהל וברח

ואז הגיע הכלב ושאל את העכבר 
אמר העכבר ? " מה אתה עושה"

תראה בשביל לשרוד "לכלב 
  בארץ הזאת 

 ." 

 

רב עם חבר שלו ואמר לו  
אתה לא שווה כלום ובוא אני אוכיח 

עצר כביש הראשי הלכו ל, לך זאת
כמה , מונית  ושאל את נהג המונית

עונה לו ? יעלה לי מפה ועד לטיילת 
 המשיך,  שקל20בשבילך : הנהג 

ושאל וכמה זה יעלה לי ביחד עם 
אותו , עונה לו הנהג ? החבר שלי

מסתובב ואומר ,  שקל20דבר ה
   ?רואה  : חבר שלול

.. 
 


