
ככל היוצא מפיו יעשה

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, רבקה בת אסתר, פירחה בת רבקה

ַבע  "ִאיׁש ִּכי ִיֹּדר ֶנֶדר לה' אֹו ִהּׁשָ
ַנְפׁשֹו  ַעל  ִאָּסר  ֶלְאֹסר  ְׁשֻבָעה 
ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל  ְּדָברֹו  ַיֵחל  ֹלא 

ַיֲעֶׂשה" )במדבר ל, ג(. 

אדם ששומר פיו ולשונו ואינו עושה דבריו חולין, אלא אומר 
וזהיר  )תוספתא מעשר שני פרק ה' הלכה ח'(,  ועל לאו לאו  על הן הן 
)משלי  ָלַעד  ִּתּכֹון  ֱאֶמת  ְׂשַפת  וצדק,  אמת  יהיה  דיבורו  שכל 
ברכותיו  ַיֲעֶׂשה"-  ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  "ְּכָכל  אומר  הכתוב  עליו  יט(  יב, 

מתקיימות, וכל דיבור שלו נחשב כגזירה שיש למלאה, וכמו 
ְוִתְגַזר  כח(  כב,  )איוב  הפסוק  על  ע"א(  כג  )תענית  רבותינו  שדרשו 
ה'  בחינת  )והוא  מקיים  והקב"ה  גוזר  ָלְך-צדיק  ְוָיָקם  אֹוֶמר 
צילך על יד ימינך, שה' יתברך מתנהג עם האדם כמו מעשיו 
את  שומר  הקב"ה  גם  בדיבורו,  תמיד  וכשנזהר  עצמו,  שלו 

דיבורו ומקיים דבריו(.

ורבי  הקדושים,  האדמורי"ם  אחד  על  מסופר  זה  ובעניין 
אחת  ופעם  בדיבורו  מאוד  מאוד  זהיר  שהיה  שמו,  אברהם 
נסע בעגלה לעיירה רחוקה אך בדרך נחסמו הכבישים עקב 
לאדמו"ר  היהודי  העגלון  פנה  לו  בצר  הגויים,  של  חגם  יום 
הדרך  את  שתאריך  עקיפה  בדרך  לעבור  שחייבים  והודיעו 
במספר שעות, אך הרב חייך והורה לעגלון להמתין מעט, לפי 
ויוכלו לעבור בו בשלווה,  שבעוד מספר דקות הדרך תתפנה 
אחד מבתי התיפלה של הגויים שמקריבים שם קטורת יעלה 

בלהבות וכולם ירוצו לכבותו. 

כל  היה, לאחר מספר דקות התפזרה  כך  של הרב  וכדבריו 
את  הצדיק  ששמר  בשביל  וזאת  התפנה,  והכביש  ההמולה 

פיו ולשונו ולכן זכה שכל דבריו יתקיימו. 

לא  והתגלותו  דרכו  שבתחילת  טוב  שם  הבעל  על  מסופר 
היה לו במה לערוך את שולחן הפסח, לא יין ולא מצות, בליל 
י"ד בניסן, אמר הבעל שם טוב לרעייתו הרבנית שאין לה מה 
ישרפוהו  בבוקר  ולמחרת  החמץ  את  כעת  יבדקו  הם  לדאוג, 

ושם  קטנה,  לעיירה  יסעו  מכן  לאחר  ומיד 
יחוגו את הפסח.  

ורעייתו לאחד מבתי  נכנסו הבעל שם טוב 
ה'  להם  שיראה  והמתינו  בעיירה  הכנסיות 

מהעשירים  אחד  העת  באותה  ישועתו.  את 
אורחים  אחר  חיפש  העיירה  של  המופלגים 
הגדול  הסדר  ליל  שולחן  את  שיעטרו 
שם  וראה  הכנסת  לבית  נכנס  שלו,  והמפואר 
את הבעל שם טוב, פנה אליו וביקש שיסכים 
להתארח יחד עם רעייתו בביתו בליל הסדר. 
נעשים  והמאכלים  התבשילים  שכל  והוסיף 
בביתו בשיא הכשרות וההידור ללא כל חשש 

ופקפוק. 

ובישר  הנשים  לעזרת  טוב  שם  הבעל  עלה 
אצל  אירוח  "קיבלנו  הישועה,  את  לאשתו 
מופלג  ועשיר  בתכלית  שמים  ירא  יהודי 
ויחדיו  הרבנית  שמחה  מלכים",  בארמון 

הלכו לביתו של העשיר.

התחיל העשיר לומר את ההגדה בחשק שמחה והתלהבות 
ותוך כדי אמר מעט חידושים בעניין ההגדה ויציאת מצרים, 
ולאחר מכן נתן אפשרות גם לאורח לומר את חידושיו, הבעל 
שם טוב שבידו היו חידושים רבים ועמוקים פתח פיו בחכמה, 
וגרם לעשיר להשתומם מעוצם ידיעותיו וחידושיו העמוקים, 
ושמח שזכה לארח בביתו איש אלוקים קדוש. וכך המשיכו 

בדברי תורה ובסיפור יציאת מצרים עד אור הבוקר.

בצאת החג ביקש הבעל שם טוב לחזור למקומו, אך העשיר 
החג,  ימי  כל  במשך  בביתו  להתארח  להמשיך  בו  הפציר 
ואירחו העשיר בכבוד גדול ובהערכה רבה ונתן לו ולרעייתו 

את כל אשר חפצו, על היותו איש אלוקים קדוש. 

ואמר:  העשיר  הבית  לבעל  טוב  שם  הבעל  פנה  החג  לאחר 
וכעת ברצוני לברכך, במה תחפוץ  ואמת,  "עשית עמדי חסד 

להתברך?". 



עשר  שבעה  צום  שבין  הימים  א. 
באב,  תשעה  צום  לבין  בתמוז, 

פסוק  א'  פרק  )איכה  הפסוק  שם  על  המצרים",  "בין  ימי  נקראים 
יגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים". ואמרו חז"ל )במדרש איכה  ג'( "ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהׂשִּ

באב,  לתשעה  בתמוז  עשר  שבעה  שבין  הימים  שהם  שם(, 

בישראל,  פרעות  ופרעו  לירושלים,  האויבים  נכנסו  שבהם 
ולכן  המקדש.  בית  את  החריבו  שבו  באב,  תשעה  יום  עד 
עד  בתמוז  עשר  שבעה  מיום  וצער  אבל  מנהגי  כמה  נוהגים 

אחר תשעה באב. 
בנביא  נרמזו  אלו  שימים  ה"ה(  פ"ד  )תענית  בירושלמי  ואמרו 
ָוֹאַמר  ִיְרְמָיהּו  ַוְיִהי ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאֹמר ָמה ַאָּתה ֹרֶאה  ירמיהו, 
ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני ֹרֶאה, מה הלוז הזה משהוא מוציא את ניצו עד 
הובקעה  שבו  בתמוז  י"ז  מיום  כך  יום,  כ"א  פירותיו  שגומר 

העיר עד יום ט' באב שבו חרב הבית כ"א יום. 
ַלֲעֹׂשתֹו  ְּדָבִרי  ַעל  ֲאִני  ֹׁשֵקד  ִּכי  ִלְראֹות  ֵהיַטְבָּת  ֵאַלי  ה'  ַוֹּיאֶמר 
היות  הרעה,  לעשות  לשקוד  הקב"ה  הוצרך  יא-יב(,  א,  )ירמיה 

ואם לא היה עושה זאת ה' ולא מחריב את ביתו היו ממשיכים 

ישראל,  לעם  תקומה  הייתה  לא  וחלילה  לפשוע  ישראל 
ישראל  של  שונאם  על  ולא  ואבנים  עצים  על  חמתו  השליך 

חלילה )איכה רבה פרשה ד', יא(.  
מתחלת  יחידי  ללכת  שלא  המצרים  בין  בימי  להזהר  יש  ב. 
הכל  )שבסך  תשיעית,  שעה  סוף  עד  היום  של  רביעית  שעה 
הם שש שעות(, מפני קטב מרירי, שהוא שד השולט בימים 
ביותר  בזה  להזהר  יש  קיא:(  )פסחים  הגמרא  דברי  ולפי  ההם, 
מאחד בתמוז והלאה, וכן יש להזהר בימים אלה שלא ללכת 

ברחוב בין חמה לצל. 
בהם  שאין  במקומות  לעיר  מחוץ  דווקא  הוא  זה  כל  אולם 
ישוב בני אדם, אבל בתוך העיר במקומות שאנשים מצויים 
לא צריך לחוש לזה )אשל אברהם בוטשאטש, ערוה"ש סעיף ל"ט וכן הוא 

הכרעת החזו"ע עמוד קכ"ז בהערות(.

אפילו  התלמידים  להכות  שלא  יזהרו  תלמידים  והמלמדים 
ברצועה קלה, וכן ההורים יזהרו שלא יכו את ילדיהם בשעות 

אלו, מפני שיש חשש סכנה בדבר. 

העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל, שרה בת ציונה ז׳׳ל

אני  "חי  העשיר,  השיב  דבר",  לי  חסר  שלא  רואה  "כבודו 
בכבודה של מלכות, בארמון מפואר ומשרתים רבים יש לי 
שכבר  לקבלו  ניתן  לא  חסר  שבאמת  הדבר  את  אך  לרוב, 

נגזרה גזירה". 

מהו  לספר  העשיר  את  וחייב  טוב  שם  הבעל  התעניין 
הדבר שחסר לו, ולאחר הפצרות רבות גילה העשיר שחסר 
בעקבות  וזאת  ובנות.  בנים  קיימא,  של  קודש  זרע  לו- 
וניסה  אחד  קדוש  אדמו"ר  בצל  להסתופף  רגיל  שהיה 
אך  בבנים,  שיברכו  באדמו"ר  רבות  להפציר  אשתו  בעצת 
האדמו"ר שהיה דבוק באותה העת במחשבותיו בעולמות 
העולמים ביקש לבל יטרידו כעת כיון שעוסק בענין הקשור 
לכלל ישראל ואין השעה מוכשרת לעסוק בענין הפרט, אך 
להפציר  והמשיך  רצון  עת  הוא  ודאי  שכעת  חשב  העשיר 
ברב שימלא אחר בקשתו, עד שחרה אפו של הצדיק ואמר: 
"אני נשבע כי לא יהיה לך בנים לעולם!", ולכן סיים העשיר 
ואמר שבקשה זו אינה יכולה להתקיים, שכבר נגזרה גזירה.  

מיד ניחמו הבעל שם טוב ואמר "אם יש לי איזה זכות בשמים, 

ובשנה הבאה  נשבע לך שכעת חיה  אני 
היה,  וכן  קיימא".  של  בן  אתה  חובק 
ן באותה שנה נפקדה אשת העשיר וילדה  ב

זכר.

באותה העת שנשבע הבעל שם טוב נעשה רעש גדול מאוד 
הקדוש  האדמו"ר  מי,  מפני  ידחה  מי  מעלה,  של  בפמליא 
נשבע כך, והבעל שם טוב נשבע כך, עד שהוחלט בבית דין 
של מעלה שאחד משני הצדיקים שלא נשבע לעולם, אפילו 
כי  ומצאו  בדקו  קיימת.  תהיה  שבועתו  אמת,  של  שבועה 

הבעל שם טוב מעולם לא נשבע, וקיימו את שבועתו.  

ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא  ְּכָכל  ְּדָברֹו  ַיֵחל  ֹלא  מהו,  הדיבור  כח  ללמדנו 
יעשו  שדבריו  זוכה  בדיבורו  ונשמר  שזהיר  אדם  ַיֲעֶׂשה, 

רושם ויתקבלו בשמים. 

אהבה  ונרבה  ולשוננו  פינו  את  לשמור  שנזכה  רצון  יהי 
ישראל  בגאולת  לראות  נזכה  כך  ובזכות  בעולם  ואחווה 

השלימה במהרה, אמן.

שבת שלום לכל בית ישראל

דיני בין המצרים  



העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל, שרה בת ציונה ז׳׳ל

העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה, דוד רחמים בן אילנה

הילולת רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל
לגאון  הזיכרון  יום  היה  י"ט תמוז(  )יום שני,  השבוע 
להיות  זכינו  זצוק"ל,  שאול  אבא  ציון  בן  רבי 
ולהכין  הקדושות,  מהנהגותיו  ללמוד  במחיצתו, 
עמו במשך כארבע וחצי שנים את השיעור הקבוע 

שהיה מוסר בגמרא בישיבת "פורת יוסף".

רבינו חיים בן עטר כותב בספרו אור החיים הקדוש  
המפסיד  מר  עשב  הוא  העצלות  כי  ב(  יט,  )שמות 

התורה  ללימוד  נכון  הדבר  תורה.  של  השגתה 
בפרטות ולכל מעשי האדם בכללות, העצלות הוא 
שהיה  הדברים  אחד  וזהו  ביותר,  הגדול  המפסיד 
אבא  ציון  בן  רבי  הגאון  כוחו  בכל  עליהם  עמל 
להיות  העצלות,  מידת  לשבור את  זצוק"ל-  שאול 

כל כולו בזריזות, במחשבה, בדיבור, ובמעשה.

יב, כח(, אם צריך  ַוַּיֲעׂשּו )שמות  ַוֵּיְלכּו 
אותו  עושים  דבר-  איזה  לעשות 
"ּוְׁשַמְרֶּתם  להתמהמה,  בלא  מיד 
יז(, אל תקרי  יב,  )שמות  ַהַּמּצֹות"  ֶאת 

מצוות,  אלא  מצות 
לידך  הבאה  מצוה 
תחמיצנה  אל 
ישמעאל,  דרבי  )מכילתא 

דפסחא  מסכתא  בא- 

פרשה ט(. 

ימיו  שבסוף  אף  על 
והשתתק  הרב  חלה 

בכל  להתאמץ  המשיך  מ"מ  מינן,  בר  גופו,  בחצי 
כוחו ולא היה מוכן להיסמך על מקל או על אדם 
אחר אלא גרר את גופו בכוחות עצמו ולא היה מוכן 
לשבת וללמוד רק בביתו, אלא היה מתאמץ ללכת 
וללמוד במקום בו היה רגיל במשך  לבית הכנסת 

שנים רבות. 

לו  קשה  היה  לרבנו,  שהייתה  הנפש  מסירות  זהו 
לדבר אך בכל זאת הוא התאמץ לחזור שוב ושוב 

על הדברים והמשיך בהכנת השיעורים ומסירתם 
כסדרם בעמקות מופלאה, וזאת כדי להרגיל עצמו 
להתרחק מהעצלות, כל הזמן היה חושד את עצמו 
בזה  נלחם  והיה  עצלות  מחמת  נובע  הדבר  שמא 

בכל כוחו במסירות נפש עצומה. 

חכם בן ציון זצ"ל לא פטר את עצמו בטענת "אנוס 
לו  שהיה  אף  על  ע"א(  כז  )נדרים  פטריה"  רחמנא 
הרבה צדדים לטעון כך, אלא אדרבה להיפך הוא 
חייב את עצמו והתאמץ שלא להיות בגדר אנוס. 
לפני  שנים  כמה 
כמעט  הרב  פטירתו 
לא היה רואה בעיניו, 
חוזר  היה  זאת  ובכל 
בעל  תורתו  על 
שהיה  ופעמים  פה 
ומביט  ספר  פותח 
יצליח  שמא  בו, 
להיטהר  והבא  בעצמו..  בו  לקרוא 
הרב  זכה  ע"ב(,  כט  )מנחות  בידו  מסייעין 
המשיך  הוא  נאבדה,  לא  שתורתו 
ובמסירתה  הקדושה  התורה  בלימוד 
לעדרים במסירות נפש, וזכה לעת זקנתו להעמיד 
את  מעבירים  בעצמם  הם  אשר  רבים  תלמידים 
ומזריחים  ומאירים  גדולה,  בעמקות  הדברים 
בהקמת  ישראל  בעם  והקדושה  התורה  אור  את 
לימוד  מחמת  נובע  זה  וכל  תורה,  של  מוסדות 

תורתו במסירות נפש ובהתאמצות אדירה.

יושר  למליץ  לנו  תהיה  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 
ונזכה לגאולה השלימה בקרוב, אמן. 


