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השירה הזאתהשירה הזאת
סיפר לי גביר אחד שתורם הרבה לצדקה, כי יש לו סיפר לי גביר אחד שתורם הרבה לצדקה, כי יש לו 
מנהג שכל יהודי הפונה אליו בבקשת צדקה בפעם מנהג שכל יהודי הפונה אליו בבקשת צדקה בפעם 
הראשונה מקבל סכום קטן, וסכום זה הוא קבוע לכל הראשונה מקבל סכום קטן, וסכום זה הוא קבוע לכל 
הוא  התרומה  את  שמקבל  אחרי  ואם  הוא המבקשים,  התרומה  את  שמקבל  אחרי  ואם  המבקשים, 
יהודי  אותו  אם  הבאה  בפעם  אזי  לו,  להודות  יהודי טורח  אותו  אם  הבאה  בפעם  אזי  לו,  להודות  טורח 
הגונה,  נדבה  יקבל  הוא  הפעם  צדקה,  שוב  הגונה, יבקש  נדבה  יקבל  הוא  הפעם  צדקה,  שוב  יבקש 
אבל אם אחרי התרומה הראשונה הקטנה, לא טורח אבל אם אחרי התרומה הראשונה הקטנה, לא טורח 
האיש להודות, או שהוא מודה בחצי פה כמי שכפאו האיש להודות, או שהוא מודה בחצי פה כמי שכפאו 

שד.. אז בפעם הבאה הוא יכול לשכוח (כדבריו..).שד.. אז בפעם הבאה הוא יכול לשכוח (כדבריו..).
שבת זו נקראת 'שבת שירה', על שום מה? על שום שבת זו נקראת 'שבת שירה', על שום מה? על שום 
השירה ששרו משה ובני ישראל בקריעת ים סוף? או השירה ששרו משה ובני ישראל בקריעת ים סוף? או 
אולי משום שבשבת זו נקראת שוב אותה השירה? אולי משום שבשבת זו נקראת שוב אותה השירה? 
כך או כך מה המיוחד בשירה זו שמצויינת שוב מדי כך או כך מה המיוחד בשירה זו שמצויינת שוב מדי 
אומר  זה  מה  והעיקר,  בשלח?  בשבת  בשנה  אומר שנה  זה  מה  והעיקר,  בשלח?  בשבת  בשנה  שנה 
לנו, האם יש לזה משמעות לגבינו היום, האם ייתכן לנו, האם יש לזה משמעות לגבינו היום, האם ייתכן 
ששבת זו אינה רק ציון מאורע היסטורי, אלא משהו ששבת זו אינה רק ציון מאורע היסטורי, אלא משהו 
יותר מכך, ואם כן מה זה אומר לנו, מה זה אומר לי, יותר מכך, ואם כן מה זה אומר לנו, מה זה אומר לי, 

לכל אחד ואחד מאיתנו?לכל אחד ואחד מאיתנו?
בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  בן 'ראתה  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  שפחה  'ראתה 
בוזי', כך מגלים לנו חז"ל, ואנו יודעים ללא ספק כי בוזי', כך מגלים לנו חז"ל, ואנו יודעים ללא ספק כי 
זה היה אחד הרגעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של זה היה אחד הרגעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של 
'זה  ואמרו  באצבע  שהראו  כך  כדי  עד  ישראל,  'זה עם  ואמרו  באצבע  שהראו  כך  כדי  עד  ישראל,  עם 
לגילוי  זכו  כיצד  להבין  עלינו  ובאמת  ואנוהו',  לגילוי קלי  זכו  כיצד  להבין  עלינו  ובאמת  ואנוהו',  קלי 

שכינה כזה?שכינה כזה?
'יהודי' זה מלשון הודאה, כי כל מהותו של יהודי היא 'יהודי' זה מלשון הודאה, כי כל מהותו של יהודי היא 
השירה  את  בנ"י  כששרו  כן  ואם  להשי"ת,  השירה להודות  את  בנ"י  כששרו  כן  ואם  להשי"ת,  להודות 
בריאתם  לתכלית  ממש  הגיעו  הם  אזי  לד'  בריאתם הגדולה  לתכלית  ממש  הגיעו  הם  אזי  לד'  הגדולה 
ומובן א"כ מדוע היה זה זמן כל כך גדול ונשגב, ומהי ומובן א"כ מדוע היה זה זמן כל כך גדול ונשגב, ומהי 
באמת החשיבות להודות לקב"ה על כל דבר? מכיון באמת החשיבות להודות לקב"ה על כל דבר? מכיון 
שכשיהודי מודה לקב"ה, בכך הוא מודיע שהוא לא שכשיהודי מודה לקב"ה, בכך הוא מודיע שהוא לא 
עושה כלום, וגם אם מישהו מצליח בעסקיו, או שיש עושה כלום, וגם אם מישהו מצליח בעסקיו, או שיש 
זה  שהכל  לזכור  צריך  הוא  וכו',  מוצלחים  ילדים  זה לו  שהכל  לזכור  צריך  הוא  וכו',  מוצלחים  ילדים  לו 
מהבורא ולא בזכות חכמתו, ממש כמו שבני ישראל מהבורא ולא בזכות חכמתו, ממש כמו שבני ישראל 
ובזכות  סוף,  ים  את  בקעו  הם  שלא  בוודאות  ובזכות ידעו  סוף,  ים  את  בקעו  הם  שלא  בוודאות  ידעו 
הוא  בכך  שקיבל,  מה  על  לקב"ה  מודה  הוא שיהודי  בכך  שקיבל,  מה  על  לקב"ה  מודה  שיהודי 

משפיע על עצמו עוד שפע גדול יותר מן הראשון.משפיע על עצמו עוד שפע גדול יותר מן הראשון.
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הנה כל המתבונן בפרשתן ודאי תמוה יתמה, הלוא הקב''ה הוא מקור הנה כל המתבונן בפרשתן ודאי תמוה יתמה, הלוא הקב''ה הוא מקור 
הטוב, וברחמיו העצומים הטיב לעמו ישראל וגאלם מיד מצרים, שם הטוב, וברחמיו העצומים הטיב לעמו ישראל וגאלם מיד מצרים, שם 
בעודם במצרים הלוא היו במצב שפל מאוד, כי אפילו מנהג חמורים בעודם במצרים הלוא היו במצב שפל מאוד, כי אפילו מנהג חמורים 
לא נהגו בהם, כגוזלי נפשות באו עליהם המצריים והשתעבדו בהם לא נהגו בהם, כגוזלי נפשות באו עליהם המצריים והשתעבדו בהם 
ללא שום תמורה, ואף חוק מאכלם לא ניתן להם כי אם בצמצום רב, ללא שום תמורה, ואף חוק מאכלם לא ניתן להם כי אם בצמצום רב, 
מאכל זול באיכות ובכמות, רק כדי קיומם, וגם בזאת כוונו המצריים מאכל זול באיכות ובכמות, רק כדי קיומם, וגם בזאת כוונו המצריים 
לטובתם כדי לקיים את 'רכושם הנגזל', הלוא אין לך זלזול גדול מזה, לטובתם כדי לקיים את 'רכושם הנגזל', הלוא אין לך זלזול גדול מזה, 
לומר לאדם הפקר אתה וכחמור נדמת, ולהשתעבד כך בכמה וכמה לומר לאדם הפקר אתה וכחמור נדמת, ולהשתעבד כך בכמה וכמה 
דורות, עד שהטיב השי''ת עמהם והוציאם באותות ובמופתים באופן דורות, עד שהטיב השי''ת עמהם והוציאם באותות ובמופתים באופן 
שלא העלו כלל על הדעת, וכל זאת עשה על אף שלא היו ישראל שלא העלו כלל על הדעת, וכל זאת עשה על אף שלא היו ישראל 
ראויים לכך כי כבר היו שקועים במ''ט שערי טומאה, בכל זאת לא ראויים לכך כי כבר היו שקועים במ''ט שערי טומאה, בכל זאת לא 

הביט און ביעקב וראה לנכון לשדד המערכות כדי להטיב עמהם. הביט און ביעקב וראה לנכון לשדד המערכות כדי להטיב עמהם. 
צורך  לאיזה  שנזדקקו  פעם  בכל  ממצרים,  צאתם  מעת  מאידך  צורך אך  לאיזה  שנזדקקו  פעם  בכל  ממצרים,  צאתם  מעת  מאידך  אך 
ים  בקריעת  זה  היה  תחילה  הסתרה,  של  בחינה  מתחילה  להם  ים היה  בקריעת  זה  היה  תחילה  הסתרה,  של  בחינה  מתחילה  להם  היה 
סוף, אכן גילה להם אז הקב''ה את ידו החזקה ובאותו מעמד הרבה סוף, אכן גילה להם אז הקב''ה את ידו החזקה ובאותו מעמד הרבה 
ז''ל  חכמינו  שאמרו  עד  עליהם  מכבודו  והאיר  עמהם  להטיב  ז''ל מאוד  חכמינו  שאמרו  עד  עליהם  מכבודו  והאיר  עמהם  להטיב  מאוד 
הים  על  שפחה  ראתה  ג)  שירה  (מכילתא  מצרים  מעשי  ה'  הים מעשי  על  שפחה  ראתה  ג)  שירה  (מכילתא  מצרים  מעשי  ה'  מעשי 
הסתרה  היה  זאת  לכל  תחילה  אך  בוזי,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  הסתרה מה  היה  זאת  לכל  תחילה  אך  בוזי,  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה 
גדולה, עד שצעקו ישראל המבלי אין קברים במצרים, זאת אומרת גדולה, עד שצעקו ישראל המבלי אין קברים במצרים, זאת אומרת 
שההסתרה היתה כל כך גדולה עד אשר לא ראו בכל היציאה הזאת שההסתרה היתה כל כך גדולה עד אשר לא ראו בכל היציאה הזאת 
שום טובה ח"ו, ולמרות גודל שפלותם שהיתה מנת חלקם במצרים שום טובה ח"ו, ולמרות גודל שפלותם שהיתה מנת חלקם במצרים 
ר"ל,  במצרים  עבדים  להיות  ושוב  פרעה  לפני  להיכנע  שוב  ר"ל, העדיפו  במצרים  עבדים  להיות  ושוב  פרעה  לפני  להיכנע  שוב  העדיפו 
והדבר אומר דרשני הרי הקב''ה הוא מקור הטוב והרחמים, ומה הוא והדבר אומר דרשני הרי הקב''ה הוא מקור הטוב והרחמים, ומה הוא 

ענין ההסתרה שנהג עמהם בתחילה. ענין ההסתרה שנהג עמהם בתחילה. 
שוב חזר הדבר על עצמו תיכף ומיד אחר קריאת הים, בבוא ישראל שוב חזר הדבר על עצמו תיכף ומיד אחר קריאת הים, בבוא ישראל 
כי  גדולה,  בהסתרה  היו  אז  גם  לשתות,  מים  להם  היה  ולא  כי מרתה,  גדולה,  בהסתרה  היו  אז  גם  לשתות,  מים  להם  היה  ולא  מרתה, 
לולא אותה הסתרה לא היו מתלוננים אחר שרק לפני שעה קלה ראו לולא אותה הסתרה לא היו מתלוננים אחר שרק לפני שעה קלה ראו 
הסתרה  של  מצב  איזה  נוצר  ודאי  אלא  בוראם,  של  החזקה  ידו  הסתרה את  של  מצב  איזה  נוצר  ודאי  אלא  בוראם,  של  החזקה  ידו  את 
שוב  עיניהם.  במו  שראו  מה  בכל  התחשבו  לא  חוזקה  מחמת  שוב אשר  עיניהם.  במו  שראו  מה  בכל  התחשבו  לא  חוזקה  מחמת  אשר 
נשתלשלו הדברים בבואם במדבר סין, שם נזדקקו ללחם, ושוב נוצר נשתלשלו הדברים בבואם במדבר סין, שם נזדקקו ללחם, ושוב נוצר 
הסתרה ושוב גרם ההסתר שהיו מלינים על משה עד ששוב נתגלה הסתרה ושוב גרם ההסתר שהיו מלינים על משה עד ששוב נתגלה 
והיה  רוחני  מאכל  זה  היה  המן,  להם  והמשיך  הגדול  בחסדו  והיה עליהם  רוחני  מאכל  זה  היה  המן,  להם  והמשיך  הגדול  בחסדו  עליהם 
זה הדבר לתועלת גם עבור צרכיהם הגשמיים כמבואר בדברי חז''ל, זה הדבר לתועלת גם עבור צרכיהם הגשמיים כמבואר בדברי חז''ל, 
הרי לך כאן חזקה של ג' פעמים הסתרה המקדים את הטוב הנגלה, הרי לך כאן חזקה של ג' פעמים הסתרה המקדים את הטוב הנגלה, 
ומן הראוי להתבונן ולהבין מהי פשרה של הנהגה זו, ועל מה ולמה ומן הראוי להתבונן ולהבין מהי פשרה של הנהגה זו, ועל מה ולמה 

נזדקקו לכל אלו ההסתרות טרם שהאיר השי''ת מטובו עליהם. נזדקקו לכל אלו ההסתרות טרם שהאיר השי''ת מטובו עליהם. 
כדי להבין את גודל החסד שיש באלו ההסתרות עלינו לבאר מקודם כדי להבין את גודל החסד שיש באלו ההסתרות עלינו לבאר מקודם 
הוא  הקב''ה  לעיל  כאמור  דהנה  לאדם,  הניתן  והבחירה  הנסיון  הוא ענין  הקב''ה  לעיל  כאמור  דהנה  לאדם,  הניתן  והבחירה  הנסיון  ענין 
מקור הטוב והחסד, ותכלית הצמצום לצורך בריאת העולם היה רק מקור הטוב והחסד, ותכלית הצמצום לצורך בריאת העולם היה רק 

כדי להטיב לבריותיו, כמבואר רבות בספרים הקדושים, אך אילו היה כדי להטיב לבריותיו, כמבואר רבות בספרים הקדושים, אך אילו היה 
לא  טובתו  את  להשיג  כדי  טורח  האדם  שיהיה  מבלי  מטיב  לא הקב''ה  טובתו  את  להשיג  כדי  טורח  האדם  שיהיה  מבלי  מטיב  הקב''ה 
לאותה  ראוי  הוא  שאין  מכיר  היה  האדם  כי  שלימה,  הטובה  לאותה היתה  ראוי  הוא  שאין  מכיר  היה  האדם  כי  שלימה,  הטובה  היתה 
של  טבעו  הוא  כך  כי  אנו  שרואים  וכפי  מאוד,  מתבייש  והיה  של טובה  טבעו  הוא  כך  כי  אנו  שרואים  וכפי  מאוד,  מתבייש  והיה  טובה 
בהית  חבריה  מן  דאכיל  ה"ג)  פ"א,  (ערלה  חז''ל  שאמרו  כמו  בהית אדם,  חבריה  מן  דאכיל  ה"ג)  פ"א,  (ערלה  חז''ל  שאמרו  כמו  אדם, 
על  בפניו]  להסתכל  מתבייש  חבירו  מן  האוכל  זה  על מסתכל, [תרגום:  בפניו]  להסתכל  חבירו מתבייש  מן  האוכל  זה  מסתכל, [תרגום: 
יצרו  את  יכוף  שהאדם  כדי  והבחירה,  הנסיון  ענין  בעולם  הנהיג  יצרו כן  את  יכוף  שהאדם  כדי  והבחירה,  הנסיון  ענין  בעולם  הנהיג  כן 
לשעבדו תחת רצון בוראו, ובכך מבטל הוא את ישותו לכבוד בוראו, לשעבדו תחת רצון בוראו, ובכך מבטל הוא את ישותו לכבוד בוראו, 
כי  הוא,  חינם  חסד  כי  שכרו  ליטול  בבואו  מרגיש  הוא  אין  שוב  כי ואז  הוא,  חינם  חסד  כי  שכרו  ליטול  בבואו  מרגיש  הוא  אין  שוב  ואז 
בכל  שהרי  עליה,  עצמו  את  שהקריב  מאחר  שכרו  שיטול  הוא  את עצמו עליה, שהרי בכל בדין  בדין הוא שיטול שכרו מאחר שהקריב 
נסיון מסבבים מן השמים שיהיה רצונו של האדם להיפך מן הראוי, נסיון מסבבים מן השמים שיהיה רצונו של האדם להיפך מן הראוי, 
ועבודתו אז הוא לכוף את רצונו ולבטלו כאילו אינו כדי לקיים רצון ועבודתו אז הוא לכוף את רצונו ולבטלו כאילו אינו כדי לקיים רצון 
בוראו, ולפעמים קשה הדבר מאוד והיא בבחינת מיתה, כי נדמה לו בוראו, ולפעמים קשה הדבר מאוד והיא בבחינת מיתה, כי נדמה לו 
להאדם שכדי לעמוד בנסיון זה מוטל עליו לאבד את עולמו הגשמי, להאדם שכדי לעמוד בנסיון זה מוטל עליו לאבד את עולמו הגשמי, 
וכיון שכן שוב לא יתבייש בבואו בעולם העליון לקבל שכרו, מאחר וכיון שכן שוב לא יתבייש בבואו בעולם העליון לקבל שכרו, מאחר 

שהמית עצמו עליה. שהמית עצמו עליה. 
וכיון שכל זה היא תכלית הבריאה, רצה הקב''ה לגלות סוד זה לבניו וכיון שכל זה היא תכלית הבריאה, רצה הקב''ה לגלות סוד זה לבניו 
רוחמיו תיכף ומיד עוד בטרם קבלו עליהם עול מלכותו ית' בקבלת רוחמיו תיכף ומיד עוד בטרם קבלו עליהם עול מלכותו ית' בקבלת 
המצוי  והנסיון  ההסתרה  ענין  וידעו  טובו,  דרכי  שיכירו  כדי  המצוי התורה,  והנסיון  ההסתרה  ענין  וידעו  טובו,  דרכי  שיכירו  כדי  התורה, 
שכן  וכיון  אדם,  של  חלדו  ימי  באחרית  ידה  על  להטיב  כדי  שכן בעולם  וכיון  אדם,  של  חלדו  ימי  באחרית  ידה  על  להטיב  כדי  בעולם 
הסתרה  לעבור  ההכרח  על  להם  והראה  הסתרות,  בג'  אותם  הסתרה ניסה  לעבור  ההכרח  על  להם  והראה  הסתרות,  בג'  אותם  ניסה 
הרצון  המעורר  הגורם  היא  ההסתרה  כי  לחסד,  ידה  על  לזכות  הרצון כדי  המעורר  הגורם  היא  ההסתרה  כי  לחסד,  ידה  על  לזכות  כדי 
רצון  בהם  לעורר  שגרמו  הסתרות  הג'  באלו  שרואים  כמו  רצון השלילי,  בהם  לעורר  שגרמו  הסתרות  הג'  באלו  שרואים  כמו  השלילי, 
לא  מרצון  נתעורר  משה  על  מלינים  היותם  ועצם  למצרים,  לא לחזור  מרצון  נתעורר  משה  על  מלינים  היותם  ועצם  למצרים,  לחזור 
טוב, אך למרות רצונם המשיכו במסירות נפש על הים ללכת אחרי טוב, אך למרות רצונם המשיכו במסירות נפש על הים ללכת אחרי 
השי''ת, וכיון שכן ראויים היו לחסד, וזכו לבהירות והשגות נפלאות. השי''ת, וכיון שכן ראויים היו לחסד, וזכו לבהירות והשגות נפלאות. 
ואף שלפי פשוטו של מקרא נראה שבשאר נסיונות לא עמדו כדבעי, ואף שלפי פשוטו של מקרא נראה שבשאר נסיונות לא עמדו כדבעי, 
הדרך  כי  לגלות  זו,  ידיעה  לצורך  היה  ההסתרה  תכלית  מקום  הדרך מכל  כי  לגלות  זו,  ידיעה  לצורך  היה  ההסתרה  תכלית  מקום  מכל 
לזכות לטוב הוא לעשות רצון השי''ת מתוך עול מלכות שמים, ומה לזכות לטוב הוא לעשות רצון השי''ת מתוך עול מלכות שמים, ומה 
שזכו לחסדים גם אחר שלא עמדו בנסיון, היה זה בזכות לבם הנשבר שזכו לחסדים גם אחר שלא עמדו בנסיון, היה זה בזכות לבם הנשבר 
עמד  ולא  נסיון  עליו  עבר  כי  מכיר  שהאדם  הדבר  עצם  כי  עמד והנדכא,  ולא  נסיון  עליו  עבר  כי  מכיר  שהאדם  הדבר  עצם  כי  והנדכא, 
בה, היא המשבר את לבו וראוי גם בזכותה לחסד השי''ת, אך תכלית בה, היא המשבר את לבו וראוי גם בזכותה לחסד השי''ת, אך תכלית 
לחסד  יזכה  ובכך  בנסיון  האדם  שיעמוד  ידי  על  להטיב  הוא  לחסד הרצון  יזכה  ובכך  בנסיון  האדם  שיעמוד  ידי  על  להטיב  הוא  הרצון 

עליון בשלמות. עליון בשלמות. 
יסוד זה הוא לכל החסדים בהם זוכה האדם, הן גשמיים והן רוחניים, יסוד זה הוא לכל החסדים בהם זוכה האדם, הן גשמיים והן רוחניים, 
לנסותו  כדי  גדולה  הסתרה  לידי  האדם  את  מביאים  פעמים  לנסותו הרבה  כדי  גדולה  הסתרה  לידי  האדם  את  מביאים  פעמים  הרבה 
ברוחניות,  רמה  מדרגה  לו  ולהעניק  לרוממו  היא  המטרה  ברוחניות, ותכלית  רמה  מדרגה  לו  ולהעניק  לרוממו  היא  המטרה  ותכלית 
ויהיה זה שכרו, וזהו לשון 'נסיון' שהוא לשון נס והגבהה, כי על ידם ויהיה זה שכרו, וזהו לשון 'נסיון' שהוא לשון נס והגבהה, כי על ידם 

זוכה האדם להתעלות במעלות רמות בעניני עבודה ודבקות.זוכה האדם להתעלות במעלות רמות בעניני עבודה ודבקות.

תכלית הנסיוןתכלית הנסיון

א

פר˘˙ ב˘לח
ט"ו ˘בט ˙˘ע"ז
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שבת שירהשבת שירה
הים  בשירת  להחכם  לקרות  נוהגים  א. א. 

(מ"א סי' תכ"ח סק"ח).

ב.ב. אין להפסיק בשירת הים ואין לשנות, 
ז'  שער  אפרים  (שערי  הרבה  חיובים  יש  אפילו 

סכ"ה).

הקורא  כשמתחיל  לעמוד  נוהגים  ג.ג. 
ויושע עד סוף השירה (קצוה"ש סי' פ"ד סקכ"ב).
עופות  לפני  חטים  ליתן  נוהגין  יש  ד.ד. 
משום  י"א  [והטעם,  שירה,  בשבת 
וי"א  הים,  על  שירה  אמרו  שהציפרים 
המן  הציפורים  שאכלו  משם  הטעם 
שהשליכו דתן ואבירם בשבת], ואינו נכון 
שהרי אין מזונותן עליך (מ"ב סי' שכ"ד סקל"א 
שבת  בערב  מניחין  יש  וע"כ  המג"א),  בשם 

לפני הציפורים.
אין  שהרי  תורה,  ישראל  דמנהג  וי"א  ה.ה. 
בשבילנו,  אלא  בשבילם  טורחים  אנו 
אמרו  שהעופות  ההמון  בפי  דמרגלא 
להם  מחזיקין  אנו  ולכן  הים,  על  שירה 
שמחת  לזכור  כדי  הכוונה  וא"כ  טובה, 
שכתב  מי  ויש  בה,  לן  ולית  הים  שירת 
כיון דכונתינו לשם מצוה מותר (ערוה"ש ס"ג, 

בנמוקי או"ח האריך הרבה להתירו).

ט"ו בשבטט"ו בשבט
ו.ו. כשחל בשבת אין אומרים אב הרחמים 
צדק  צדקתך  לא  וגם  ס"ז),  רפ"ד  סי'  (רמ"א 

במנחה (שו"ע סי' רצ"ב ס"ב). 
ז. ז. כתב בספר מעשה הצדקה שביום ט"ו 
פרוטות  ואחת  תשעים  יפריש  בשבט 
מים  ובגימ'  איל"ן,  כמנין  שהוא  לצדקה, 

עם הכולל, והוא גם כמנין אמן (מל"ח סי' ל' 
אות י'). 

פירות  במיני  זה  ביום  להרבות  נוהגין  ח.ח. 
ואפשר  סקט"ז).  קל"א  סי'  (מג"א  אילנות  של 
הפירות  ריבוי  שע"י  זה  למנהג  דהטעם 
יזכור שהוא ראש השנה לאילנות ויתפלל 
מ"ש  ע"ד  הפירות,  שיתברכו  עליהם 
במסכת ר"ה מפני מה אמרה תורה הביאו 
זמן  שעצרת  מפני  בעצרת,  הלחם  שתי 
שתי  הביאו  הקב"ה  אמר  האילן,  פירות 
פירות  לכם  שיתברכו  כדי  לפני  הלחם 
שבט  ובספה"ק  קל"א).  סי'  פז  (אדני  האילן 
מוסר (פט"ז) כתב: "בני הוי זהיר לברך על 
הפירות בט"ו בשבט, שמנהג ותיקין הוא.
ט. ט. דבר בעיתו מה טוב שיום ט"ו בשבט 
להרבות  וזמנו  השובבי"ם,  בימי  חל 
של  התיקון  בכלל  וזהו  בכוונה,  בברכות 
לחודש  דרוש  ח"ב  לחיים  מועדיך  (ברכת  שובבי"ם 

שבט). 

י. י. 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 מברך 
על החיטה אחר ברכת המזון, כדי שיהיה 
חיטים  "חלב  וכמ"ש  בריוח,  מזונות  לו 
ישביעך", והאשה מברכת על הגפן כמ"ש 
על  מברך  והבן  פוריה",  כגפן  "אשתך 
סביב  זיתים  כשתילי  "בניך  כמ"ש  הזית 
לבנותיו  ואגוז  רמון  ונותן  לשולחנך", 
ע"ש "כל כבודה בת מלך פנימה", ודבש 
"תחת  הכתוב  ע"ש  לתינוקות  ותפוח 
תחת  וחלב  "דבש  עוררתיך",  התפוח 

לשונך" (מל"ח סי' ל' אות ז'). 

יא. יא. וי"א דהעיקר הוא ט"ו פירות, וילמוד 
בכל פרי פרק אחד מן המשניות דלהלן: 
ח' פרקים ממס' פיאה, וג' פרקים ממס' 
השנה,  ראש  ממס'  פרקים  ד'  בכורים, 
גם  ויברך  עשיה,  יצירה  בריאה  כנגד  והם 

על ריח האתרוג (שם). 
מיני  שבעה  דוקא  לאכול  נוהגין  יש  יב.יב. 
(שם  ישראל  ארץ  בהן  שנשתבחה  פירות 

אות ח'). 

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

הוא  ממנו  לאכול  חדש  פרי  מכל  לקנות 
ואנשי ביתו, ולברך עליו שהחיינו להודות 

להשם (בא"ח פר' ראה סט"ז).
הלילה,  באותו  לימוד  שעושין  יש  יד. יד. 
המדבר  זוהר  או  משנה  שלומדים  דהיינו 
עליו,  מברכין  ואח"כ  הפרי  אותו  בענין 
פרי  הנקרא  בספר  מיוחד  סדר  ע"ז  ויש 
(כה"ח סי' קל"א סקצ"ז). ויש מקומות  עץ הדר 
שירים  הט"ו  את  רק  לומדים  שאין 
תינוקות  שהמלמדי  ונוהגין  שבתהילים, 
שירים,  ט"ו  כל  תלמידיהם  את  מלמדים 
ט"ו  בליל  אביהם  בשולחן  שילמדו  כדי 

בשבט (מל"ח שם). 
פירות  באכילת  לדקדק  הרבה  יזהר  טו. טו. 
מלבד  כי  תולעת,  ספק  בהם  יהיה  שלא 
נמצא  הרי  כך,  ע"י  לו  שיבוא  העונש 
הוא  התיקון  לעשות  שבא  שבמקום 

מקלקל ביותר (שם אות ט'). 
ידי  בו  יצאנו  אשר  המנהג שהאתרוג  טז.טז. 
מצוה בסוכות מטגנין אותו אחר הסוכות 
מהרי"ח  (ליקוטי  בשבט  בט'"ו  אותו  ואוכלין 

חודש שבט). 

ההלכות  את  זה  ביום  ללמוד  ראוי  יז.יז. 
ערלה  ענייני  כגון  בשבט,  לט"ו  השייכות 
מגילה  במס'  וכמ"ש  ומעשרות,  תרומות 
להם  תיקן  ע"ה  רבנו  "משה  ע"א)  (ד' 

בעניינו  ודורשין  שואלין  שיהיו  לישראל 
הלכות  בפסח,  פסח  הלכות  יום,  של 
(מנחת  בחג"  חג  והלכות  בעצרת,  עצרת 

יהודה ערך ט"ו בשבט). 

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

כל אחד מישראל, הנה מה טוב ומה נעים 
שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד 
הצמיחה שיזמן לו השי"ת לעת המצטרך 
את הפרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה 
לשון  באומרו  התנא  שרמז  וזהו  פירות, 
המיוחד  האילן  על  להורות  לאילן,  יחיד 
מאמרי  יששכר  (בני  למצוה  בתורה  המבואר 

חודש שבט מאמר ב' אות ב').

„ע ‡˙ ‰‡ויב!„ע ‡˙ ‰‡ויב!
מסוגלים  אשר  ימים  השובבי''ם,  ימי  בתוך  אנו  מסוגלים עומדים  אשר  ימים  השובבי''ם,  ימי  בתוך  אנו  עומדים 
ימים  שבמקדש,  הקשים  הדברים  וחיזוק  לתיקון  ימים מאוד  שבמקדש,  הקשים  הדברים  וחיזוק  לתיקון  מאוד 
מבחינת  לצאת  הזמן,  את  מעורר  בהם  הקריאה  מבחינת אשר  לצאת  הזמן,  את  מעורר  בהם  הקריאה  אשר 
מצרים ולעמוד איתן מול כוחות הסטרא אחרא החפצים מצרים ולעמוד איתן מול כוחות הסטרא אחרא החפצים 

לבלות את הקודש ח"ו. לבלות את הקודש ח"ו. 
מול  איתן  לעמוד  הימים  באלו  מקבלים  שאנו  מול הקבלה  איתן  לעמוד  הימים  באלו  מקבלים  שאנו  הקבלה 
היצר הצר וחיילותיו המבקשים להמיתנו הינו מן הדברים היצר הצר וחיילותיו המבקשים להמיתנו הינו מן הדברים 
כשם  כי  עצומה,  במלחמה  כאן  מדובר  חיזוק,  כשם הצריכים  כי  עצומה,  במלחמה  כאן  מדובר  חיזוק,  הצריכים 
הרעים  כוחות  מול  איתן  לעמוד  מתעורר  הנלבב  הרעים שהאיש  כוחות  מול  איתן  לעמוד  מתעורר  הנלבב  שהאיש 
כך מתעוררים הם לעומתו להרים גליהם ביתר שאת כדי כך מתעוררים הם לעומתו להרים גליהם ביתר שאת כדי 
שהאיש  הראוי  ומן  ח''ו,  זממם  את  להפיק  שוב  שהאיש שיוכלו  הראוי  ומן  ח''ו,  זממם  את  להפיק  שוב  שיוכלו 
שלא  כדי  הכוחות  אלו  של  מהותם  על  יעמוד  שלא הישראלי  כדי  הכוחות  אלו  של  מהותם  על  יעמוד  הישראלי 
ומלואו  עולם  הללו  מרעישים  איך  בראותו  אחור  ומלואו יסוג  עולם  הללו  מרעישים  איך  בראותו  אחור  יסוג 
את  ולדעת  לו,  שטמנו  היוקשים  בפח  שוב  להפילו  את כדי  ולדעת  לו,  שטמנו  היוקשים  בפח  שוב  להפילו  כדי 

המעשה אשר עליו לעשות. המעשה אשר עליו לעשות. 
ובכן נתבונן בפרשתן וניווכח מזימת היצר מהו, בפרשתן ובכן נתבונן בפרשתן וניווכח מזימת היצר מהו, בפרשתן 
עומדים אנו כבר אחר שיצאו בני ישראל מערוות הארץ, עומדים אנו כבר אחר שיצאו בני ישראל מערוות הארץ, 
אחר שכבר חזו במו עיניהם כי לה' כל הארץ, ושליט הוא אחר שכבר חזו במו עיניהם כי לה' כל הארץ, ושליט הוא 
בכל חלקי הבריאה, ומכח אמונתם הטהורה בחרו להיות בכל חלקי הבריאה, ומכח אמונתם הטהורה בחרו להיות 
שהנהיגם  אף  ועל  בתמימות,  אחריו  ולהתהלך  לעם  שהנהיגם לו  אף  ועל  בתמימות,  אחריו  ולהתהלך  לעם  לו 
בארץ לא זרועה בכל זאת בכח בארץ לא זרועה בכל זאת בכח 
הרהרו  לא  הטהורה  הרהרו אמונתם  לא  הטהורה  אמונתם 

שקט  לא  אז  גם  אך  בתמימות.  לאורו  והלכו  אחריו, 
היצר על שמריו ושוב רדפו הכוחות הרעים, כדי לבלות 
את הקודש, שוב נתעוררו המצריים לרדוף אחר העם 
היוצא, שוב היו חפצים לכבוש את העם המובחר תחת 
יד הסטרא אחרא, ובני ישראל על אף גודל הבהירות 
מפני  וחששו  מאוד  נבהלו  ממצרים,  בצאתם  זכו  מפני לה  וחששו  מאוד  נבהלו  ממצרים,  בצאתם  זכו  לה 
הבאות, שמא ח''ו יצליח אותו רשע להכניעם שוב תחת הבאות, שמא ח''ו יצליח אותו רשע להכניעם שוב תחת 
כי  מאוד,  מסוכן  במצב  אז  היו  דבר  של  לאמיתו  כי  כי ידו,  מאוד,  מסוכן  במצב  אז  היו  דבר  של  לאמיתו  כי  ידו, 
באופן טבעי לא היה להם שום דרך ומבוא להחלץ מצפרני באופן טבעי לא היה להם שום דרך ומבוא להחלץ מצפרני 
המצריים, כי מוקפים היו מן הים ומן המצריים, אך אילו המצריים, כי מוקפים היו מן הים ומן המצריים, אך אילו 
מצב  ולצייר  להפחיד  אחרא  הסטרא  של  בכוחה  היה  מצב לא  ולצייר  להפחיד  אחרא  הסטרא  של  בכוחה  היה  לא 
של הסתר לא היו ישראל נרתעין כלל, כי הלוא זה עתה זכו של הסתר לא היו ישראל נרתעין כלל, כי הלוא זה עתה זכו 
לראות גבורותיו יתב' והלוא עצם המצאותם בזה המקום לראות גבורותיו יתב' והלוא עצם המצאותם בזה המקום 
אינו מכח סיבות טבעיים, ובודאי סמוכים ובטוחים היו כי אינו מכח סיבות טבעיים, ובודאי סמוכים ובטוחים היו כי 
גם כעת יראה להם הקב''ה נסים ונפלאות, אך כח זה ניתן גם כעת יראה להם הקב''ה נסים ונפלאות, אך כח זה ניתן 
ולסלק  להפחידו  האדם,  את  לנסות  הכוחות  לאלו  ולסלק להם  להפחידו  האדם,  את  לנסות  הכוחות  לאלו  להם 
מעליו כל צד בהירות שבו, בכדי לראות אם גם בעת צר מעליו כל צד בהירות שבו, בכדי לראות אם גם בעת צר 

ומצוק יעמוד איתן באמונתו התמימה. ומצוק יעמוד איתן באמונתו התמימה. 
וכאז כן עתה, זוהי דרכם של היצר וחיילותיו, תמיד בכל וכאז כן עתה, זוהי דרכם של היצר וחיילותיו, תמיד בכל 
עת אשר רואים כי האיש הישראלי מקבל עליו עול מלכות עת אשר רואים כי האיש הישראלי מקבל עליו עול מלכות 
לצמצם  מעתה  וחפץ  עברו,  על  הוא  ומתחרט  לצמצם שמים,  מעתה  וחפץ  עברו,  על  הוא  ומתחרט  שמים, 
קמים  ומיד  תיכף  התורה,  דרכי  פי  על  הליכותיו  קמים את  ומיד  תיכף  התורה,  דרכי  פי  על  הליכותיו  את 
מנסים  ומשונים,  שונים  באופנים  אותו  ומבהילים  מנסים הם  ומשונים,  שונים  באופנים  אותו  ומבהילים  הם 
מעמד  להחזיק  ביכולתו  יהיה  לא  כי  לפתותו  בזאת  מעמד הם  להחזיק  ביכולתו  יהיה  לא  כי  לפתותו  בזאת  הם 
בקבלותיו, ומוטב איפוא שיסוג אחור וימשיך בשגרת חייו בקבלותיו, ומוטב איפוא שיסוג אחור וימשיך בשגרת חייו 
כמאז ומעולם, ואכן כראות האדם כי חומה בצורה עומדת כמאז ומעולם, ואכן כראות האדם כי חומה בצורה עומדת 
לפניו מתעורר בו חלחלה ונפשו נבהלה מאוד, ואינו יודע לפניו מתעורר בו חלחלה ונפשו נבהלה מאוד, ואינו יודע 

האיך לשית עצה לנפשו. האיך לשית עצה לנפשו. 

ודרכי  קשת  להורות  נצחית  שהיא  התורה  באתה  ודרכי כאן  קשת  להורות  נצחית  שהיא  התורה  באתה  כאן 
הקב''ה  הורה  המצב  בזה  הישראלי,  להאיש  הקב''ה מלחמה  הורה  המצב  בזה  הישראלי,  להאיש  מלחמה 
לעורר  עליהם  לעורר   עליהם  טו)  טו)(יד,  (יד,  ויסעו'  ישראל  בני  אל  'דבר  ויסעו'   ישראל  בני  אל  'דבר  למשהלמשה 
לעת  וגם  חשבון,  שום  בלא  ולעבדו  בבוראם  לעת בטחונם  וגם  חשבון,  שום  בלא  ולעבדו  בבוראם  בטחונם 
כזאת שהיצר מנסה להפחידם ולהראותם כי עומדים הם כזאת שהיצר מנסה להפחידם ולהראותם כי עומדים הם 
בפני סכנה, אף על פי כן לא יסוגו אחור להיכנע ח''ו תחת בפני סכנה, אף על פי כן לא יסוגו אחור להיכנע ח''ו תחת 
מתוך  לבוראם  ישותם  כל  לבטל  עליהם  אלא  מצרים,  מתוך יד  לבוראם  ישותם  כל  לבטל  עליהם  אלא  מצרים,  יד 
מסירות נפש, ולהמשיך הלאה בדרכם מבלי להרתע מאלו מסירות נפש, ולהמשיך הלאה בדרכם מבלי להרתע מאלו 
המשיכו  ואכן  להפחיד,  בהם  מנסה  היצר  אשר  המשיכו המראות  ואכן  להפחיד,  בהם  מנסה  היצר  אשר  המראות 
מתמהמהת  ישועתם  היתה  עדיין  אך  בדרכם,  מתמהמהת ישראל  ישועתם  היתה  עדיין  אך  בדרכם,  ישראל 
מלבוא, עד שנשבר לבם בקרבם ומעומק הלב צעק נחשון מלבוא, עד שנשבר לבם בקרבם ומעומק הלב צעק נחשון 
עמוק  הכיר  עמוק כאן  הכיר  כאן  נפש'  עד  מים  באו  כי  אלקים  נפש' 'הושיעני  עד  מים  באו  כי  אלקים  'הושיעני 
מנוס  שום  אין  ית'  עזרתו  לולא  כי  מצבו  באמיתת  מנוס עמוק  שום  אין  ית'  עזרתו  לולא  כי  מצבו  באמיתת  עמוק 
מעומק  בהתפללו  ותיכף  הקב''ה  ציפה  ולזאת  הקב''ה ותיכף בהתפללו מעומק מלהיושע,  ציפה  מלהיושע, ולזאת 
כמה  פי  זה  והיה  הרם,  כוחו  את  הקב''ה  גילה  שוב  כמה הלב  פי  זה  והיה  הרם,  כוחו  את  הקב''ה  גילה  שוב  הלב 
להם  והראה  במצרים,  כה  עד  להם  שנתגלה  ממה  להם וכמה  והראה  במצרים,  כה  עד  להם  שנתגלה  ממה  וכמה 
כי אין אדם שומע לי ומפסיד, וכל שעליהם לעשות הוא כי אין אדם שומע לי ומפסיד, וכל שעליהם לעשות הוא 
להתחזק בכל המצבים ולהאמין באמונת אומן שלא קצרה להתחזק בכל המצבים ולהאמין באמונת אומן שלא קצרה 

ידו ית' מלהושיע. ידו ית' מלהושיע. 
עת  בכל  כהיום  גם  הזמנים,  לכל  תורה  של  דרכה  עת זוהי  בכל  כהיום  גם  הזמנים,  לכל  תורה  של  דרכה  זוהי 
אשר היצר מנסה להוכיח ולהראות כי אין מציאות שנוכל אשר היצר מנסה להוכיח ולהראות כי אין מציאות שנוכל 
ליסוג  לפתות  ומנסה  הטבעיים,  כוחותיו  מול  ליסוג לעמוד  לפתות  ומנסה  הטבעיים,  כוחותיו  מול  לעמוד 
וכל  עינים,  באחיזת  אלא  כוחו  אין  כי  להבין  עלינו  וכל אחור,  עינים,  באחיזת  אלא  כוחו  אין  כי  להבין  עלינו  אחור, 
שעלינו לעשות הוא להתחזק באמונה ובבטחון אמיתיים, שעלינו לעשות הוא להתחזק באמונה ובבטחון אמיתיים, 
ולהמשיך לצעוד באלו הקבלות שקבלנו על עצמינו, מתוך ולהמשיך לצעוד באלו הקבלות שקבלנו על עצמינו, מתוך 
כי  אמיתית  הכרה  ומתוך  לבוראינו,  ישותינו  כל  כי ביטול  אמיתית  הכרה  ומתוך  לבוראינו,  ישותינו  כל  ביטול 
הקב''ה הוא הנותן כח לעשות חיל, ועל ידי זה אכן ניווכך הקב''ה הוא הנותן כח לעשות חיל, ועל ידי זה אכן ניווכך 

בכך כשהקב''ה יאיר אור פניו עלינו. בכך כשהקב''ה יאיר אור פניו עלינו. 
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

לימו„ ‰˙ור‰ בימי ‰˘ובבי"ם – ב 
את  שאלתי  חנינא,  רבי  את : "אמר  שאלתי  חנינא,  רבי  (ה:)(ה:): "אמר  בכורות  בכורות ובגמרא  ובגמרא 
המדרש  [בבית  רבא  מותבא  בבית  אליעזר  המדרש רבי  [בבית  רבא  מותבא  בבית  אליעזר  רבי 
'רפידים'  לי,  ואמר  רפידים?  לשון  מאי  כו',  'רפידים' הגדול]  לי,  ואמר  רפידים?  לשון  מאי  כו',  הגדול] 
שמה. כתנאי, רבי אליעזר אומר רפידים שמה, רבי שמה. כתנאי, רבי אליעזר אומר רפידים שמה, רבי 
הוא  וכן  תורה,  מדברי  עצמן  שריפו  אומר  הוא יהושע  וכן  תורה,  מדברי  עצמן  שריפו  אומר  יהושע 
מרפיון  בנים  אל  אבות  הפנו  מרפיון לא  בנים  אל  אבות  הפנו  לא  ג)  מז,  ג) (ירמי'  מז,  (ירמי'  אומר אומר 

ידים" ע"כ.ידים" ע"כ.
צריך לזכור, שלימוד התורה הוא אחד מן התיקונים צריך לזכור, שלימוד התורה הוא אחד מן התיקונים 
בימי  הידוע  החטא  לתיקון  ביותר  בימי המסוגלים  הידוע  החטא  לתיקון  ביותר  המסוגלים 
מעלת  שבעוצם  הללו.  המקודשים  מעלת   שבעוצם  הללו.  המקודשים  השובבי"םהשובבי"ם 
וגודל  הזיכוך  את  לשער  אין  התורה  לימוד  וגודל קדושת  הזיכוך  את  לשער  אין  התורה  לימוד  קדושת 
תיקון הנפש שזוכים על ידה, ואילו היה אדם יודע תיקון הנפש שזוכים על ידה, ואילו היה אדם יודע 

זאת היה מנצל כל רגע ללימוד התורה.זאת היה מנצל כל רגע ללימוד התורה.
החשק  את  לפתע  שמאבדים  מאד,  מצוי  החשק והנה  את  לפתע  שמאבדים  מאד,  מצוי  והנה 
שאין  הצורב  מרגיש  ובפתאום  התורה,  שאין ללימוד  הצורב  מרגיש  ובפתאום  התורה,  ללימוד 
נפשו מתחברת עם הגמרא, ויש להבין פשר הדבר.נפשו מתחברת עם הגמרא, ויש להבין פשר הדבר.

עובר  שהאדם  עבירה  שבכל  מחמת  שהוא  עובר ונראה  שהאדם  עבירה  שבכל  מחמת  שהוא  ונראה 
של  של 'מחיצה  'מחיצה  של  גדולה  חומה  בונה  הוא  הרי  של רח"ל,  גדולה  חומה  בונה  הוא  הרי  רח"ל, 
קשים  עבירות  וממילא  הקדושה,  לבין  בינו  קשים   עבירות  וממילא  הקדושה,  לבין  בינו  ברזל'ברזל' 
הריקנות.  ולהרגשת  הלב  לטמטום  גורמים  הריקנות. הללו  ולהרגשת  הלב  לטמטום  גורמים  הללו 
והתאווה,  העבירה  מן  הנאה  של  קצר  זמן  והתאווה, וכעבור  העבירה  מן  הנאה  של  קצר  זמן  וכעבור 
עלול הוא לאבד הון רב של חיות רוחנית, וזה מביא עלול הוא לאבד הון רב של חיות רוחנית, וזה מביא 

את האדם לשברון וייאוש. את האדם לשברון וייאוש. 
ומהאי טעמא חובה גדולה להתגבר ולעמול ביגיעה ומהאי טעמא חובה גדולה להתגבר ולעמול ביגיעה 
קשה, לשבר את חומת הברזל. והגרזן החזק ביותר קשה, לשבר את חומת הברזל. והגרזן החזק ביותר 
התורה  בלימוד  הוא  לרסיסים,  זו  חומה  התורה המנפץ  בלימוד  הוא  לרסיסים,  זו  חומה  המנפץ 
ביגיעה ובהתלהבות, ובריכוז המוח ומיצוי כל כוחות ביגיעה ובהתלהבות, ובריכוז המוח ומיצוי כל כוחות 

הנפש בתורה!הנפש בתורה!
[טיב השובבי"ם, שיחות קודש][טיב השובבי"ם, שיחות קודש]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
זצוק"ל,  מבערז'אן  הכהן  מרדכי  שלום  רבי  זצוק"ל, הגה"ק  מבערז'אן  הכהן  מרדכי  שלום  רבי  הגה"ק 
הדור,  גאוני  מגדולי  היה  הדור,   גאוני  מגדולי  היה  מהרש"ם,  שו"ת  מהרש"ם,בעל  שו"ת  בעל 
ופוסק נערץ שהריצו אליו שאלות מכל קצווי תבל. ופוסק נערץ שהריצו אליו שאלות מכל קצווי תבל. 
שעות  ברוב  וחלוש,  חולה  היה  ימיו  שעות באחרית  ברוב  וחלוש,  חולה  היה  ימיו  באחרית 
עומד  היה  מנכדיו  ואחד  במיטתו,  שוכב  היה  עומד היום  היה  מנכדיו  ואחד  במיטתו,  שוכב  היה  היום 
ומשמש לפניו. באותם ימים היה קשה עליו מאוד ומשמש לפניו. באותם ימים היה קשה עליו מאוד 
לפני  כסדרן  שיעורים  מוסר  היה  לא  וכבר  לפני הדיבור,  כסדרן  שיעורים  מוסר  היה  לא  וכבר  הדיבור, 
ואת  גדולים.  כעילויים  שהתפרסמו  ואת התלמידים,  גדולים.  כעילויים  שהתפרסמו  התלמידים, 
הנכד  עם  לפניו  שולחים  היו  הקשות  הנכד שאלותיהם  עם  לפניו  שולחים  היו  הקשות  שאלותיהם 
הצעיר, שהוא היה המוציא ומביא את כל השאלות הצעיר, שהוא היה המוציא ומביא את כל השאלות 

לבית זקנו פנימה.לבית זקנו פנימה.
יום אחד רקח בית המדרש כמרקחה, שאלה גדולה יום אחד רקח בית המדרש כמרקחה, שאלה גדולה 
עסוקים  היו  וכולם  הישיבה,  בלימוד  עסוקים התעוררה  היו  וכולם  הישיבה,  בלימוד  התעוררה 
בבערז'אן  שם  היו  סבוכה.  שאלה  אותה  בבערז'אן בליבון  שם  היו  סבוכה.  שאלה  אותה  בליבון 
גאן  מפי  לקח  שקבלו  מופלגים,  חכמים  גאן תלמידי  מפי  לקח  שקבלו  מופלגים,  חכמים  תלמידי 
הגאונים. ועתה היו כל האריות שבחבורה מתנצחים הגאונים. ועתה היו כל האריות שבחבורה מתנצחים 
ביניהם בקולי קולות, כדרכה של תורה זה בונה וזה ביניהם בקולי קולות, כדרכה של תורה זה בונה וזה 

סותר, והיתה אש קודש מלהטת סביבותם.סותר, והיתה אש קודש מלהטת סביבותם.
הגדול,  המדרש  מבית  שבקעו  הגדולים  הגדול, הקולות  המדרש  מבית  שבקעו  הגדולים  הקולות 
פנימה,  הצדיק  הגאון  של  בחדרו  גם  היטב  פנימה, נשמעו  הצדיק  הגאון  של  בחדרו  גם  היטב  נשמעו 
הרעש,  מה  על  לברר  הצעיר  נכדו  את  שלח  הרעש, והוא  מה  על  לברר  הצעיר  נכדו  את  שלח  והוא 

ולמה כל ההמולה הגדולה.ולמה כל ההמולה הגדולה.

הלומדים  לפני  ואמר  המדרש,  לבית  הבחור  הלומדים נכנס  לפני  ואמר  המדרש,  לבית  הבחור  נכנס 
בבית  היום  דנים  שאלה  באיזו  שואל  בבית שהסבא  היום  דנים  שאלה  באיזו  שואל  שהסבא 
המדרש. השיבו התלמידים, שמתוך לימוד הסוגיא המדרש. השיבו התלמידים, שמתוך לימוד הסוגיא 
אם  אם ,  כהונה,  כהונהמתנות  מתנות  בדין  קשה  אחת  לשאלה  בדין הגיעו  קשה  אחת  לשאלה  הגיעו 
בחזקת  הכהנים  שכל  אחר  הזה,  בזמן  ליתנם  בחזקת שייך  הכהנים  שכל  אחר  הזה,  בזמן  ליתנם  שייך 
צריך  בודאי  ההפרשה  עצם  שלענין  צריך טומאה.  בודאי  ההפרשה  עצם  שלענין  טומאה. 
להפרישם, מצד איסור טבל שבתערובת. אבל נידון להפרישם, מצד איסור טבל שבתערובת. אבל נידון 
הזה  בזמן  שייך  אם  הנתינה,  לענין  היה  הזה השאלה  בזמן  שייך  אם  הנתינה,  לענין  היה  השאלה 

נתינת מתנות כהונה לכהן. נתינת מתנות כהונה לכהן. 
כשהכניס הנכד את דבר השאלה לפני הגאון, ציווה כשהכניס הנכד את דבר השאלה לפני הגאון, ציווה 
עליו תיכף לצאת ולבקש מהתלמידים שיואילו נא עליו תיכף לצאת ולבקש מהתלמידים שיואילו נא 

לעיין לעיין בדרכי משה הלכות מזוזה!בדרכי משה הלכות מזוזה!
עשה הנכד כמצווה עליו, ואמר להם שהסבא אומר עשה הנכד כמצווה עליו, ואמר להם שהסבא אומר 
שהיו  הרבנים   – מזוזה.  הלכות  משה  בדרכי  שהיו לעיין  הרבנים   – מזוזה.  הלכות  משה  בדרכי  לעיין 
ולא  לתשובתו,  השתוממו  מופלגים  עילויים  ולא כולם  לתשובתו,  השתוממו  מופלגים  עילויים  כולם 
כהונה?  מתנות  אצל  מזוזה  הלכות  ענין  מה  כהונה? הבינו  מתנות  אצל  מזוזה  הלכות  ענין  מה  הבינו 
ולא  ערוך,  שולחן  חלקי  בד'  היטב  בקיאים  היו  ולא הם  ערוך,  שולחן  חלקי  בד'  היטב  בקיאים  היו  הם 
זכרו היכן יש בהלכות מזוזה נידון של מתנות כהונה. זכרו היכן יש בהלכות מזוזה נידון של מתנות כהונה. 
בדבריו  מאריך  שבטור  משה  הדרכי  שאין  בדבריו ובפרט  מאריך  שבטור  משה  הדרכי  שאין  ובפרט 
החיבור  את  חיבר  כך  בשביל  בדיוק  שכן  החיבור כמעט,  את  חיבר  כך  בשביל  בדיוק  שכן  כמעט, 
הקצר, [הנקרא "דרכי משה הקצר"], שהוא הנדפס הקצר, [הנקרא "דרכי משה הקצר"], שהוא הנדפס 
הלכות  פסקי  אם  כי  בו  הביא  שלא  הטור,  הלכות בספר  פסקי  אם  כי  בו  הביא  שלא  הטור,  בספר 
בשום  נוגע  אינו  שכמעט  ובוודאי  ברורים.  בשום ודינים  נוגע  אינו  שכמעט  ובוודאי  ברורים.  ודינים 
לאותו  נוגעת  שאינה  צדדית  אחרת  בהלכה  לאותו מקום  נוגעת  שאינה  צדדית  אחרת  בהלכה  מקום 

סימן שמדבר בו.סימן שמדבר בו.
מיהרו  שבחבורה,  והממולחים  הזריזים  מן  מיהרו כמה  שבחבורה,  והממולחים  הזריזים  מן  כמה 
הספרים,  מארון  הספרים,   מארון  דעה"  יורה  דעה""טור  יורה  "טור  ספר  את  ספר לשלוף  את  לשלוף 
ועברו בחטף על כל חיבור הדרכי משה שבכל ששת ועברו בחטף על כל חיבור הדרכי משה שבכל ששת 
רצ"ב), ,  סי'  עד  רפ"ה  סי'  רצ"ב)(יו"ד  סי'  עד  רפ"ה  סי'  (יו"ד  מזוזה  הלכות  של  מזוזה הסימנים  הלכות  של  הסימנים 

ולא מצאו ולא כלום!ולא מצאו ולא כלום!
שלחו אפוא את הנכד לשאול שוב את הסבא, למה שלחו אפוא את הנכד לשאול שוב את הסבא, למה 
לא  מזוזה  הלכות  משה  בדרכי  כי  כוונתו,  לא בדיוק  מזוזה  הלכות  משה  בדרכי  כי  כוונתו,  בדיוק 

מצאו כלום.מצאו כלום.
תשובה,  אותה  עם  הנכד  שב  קלה  שעה  לאחר  תשובה, אך  אותה  עם  הנכד  שב  קלה  שעה  לאחר  אך 
בדרכי  ולעיין  היטב  לחפש  מבקש  שהסבא  ולעיין ואמר  היטב  לחפש  מבקש  שהסבא  ואמר 

משה הלכות מזוזה! משה הלכות מזוזה! 
בדפים  עלעלו  המדרש  בית  רבני  שוב  אפוא  בדפים ישבו  עלעלו  המדרש  בית  רבני  שוב  אפוא  ישבו 
ולא  מיניה  לא  מצאו  ולא  הנה,  ואחת  הנה  ולא אחת  מיניה  לא  מצאו  ולא  הנה,  ואחת  הנה  אחת 
מקצתיה. חשבו שמא מחמת זקנתו כבר אין הגאון מקצתיה. חשבו שמא מחמת זקנתו כבר אין הגאון 
שלפני  תורה  ספר  בהלכות  גם  חיפשו  שלפני מדייק...  תורה  ספר  בהלכות  גם  חיפשו  מדייק... 
הלכות  שלאחר  חדש  בהלכות  וגם  מזוזה,  הלכות הלכות  שלאחר  חדש  בהלכות  וגם  מזוזה,  הלכות 
כולו,  הספר  בכל  וחזור  הלוך  הרבה  דפדפו  כולו, מזוזה,  הספר  בכל  וחזור  הלוך  הרבה  דפדפו  מזוזה, 
כחידה  לפניהם  והיתה  המציאה,  נמצאה  לא  לפניהם כחידה ועדיין  והיתה  המציאה,  נמצאה  לא  ועדיין 

סתומה!סתומה!
שחיפשו  ואמר  הגדול,  הסבא  אל  הנכד  שחיפשו חזר  ואמר  הגדול,  הסבא  אל  הנכד  חזר 

הלומדים הדק היטב והעלו חרס בידם!הלומדים הדק היטב והעלו חרס בידם!
הבא נא את ספר הטורים בבקשה – ביקש הסבא.הבא נא את ספר הטורים בבקשה – ביקש הסבא.

פתח  לפניו  הקדוש  הספר  משהובא  תיכף  פתח והנה  לפניו  הקדוש  הספר  משהובא  תיכף  והנה 
ד',  ס"ק  משה  ד',דרכי  ס"ק  משה  דרכי  רפ"ו,  בסימן  לאלתר  רפ"ו, הגאון  בסימן  לאלתר  הגאון 
הרמ"א  דברי  באורך  כדרכו  במהירות  לומד  הרמ"א והחל  דברי  באורך  כדרכו  במהירות  לומד  והחל 
בכל  מזוזה  להתקין  יש  אם  הוא  שם  הנידון  בכל שם.  מזוזה  להתקין  יש  אם  הוא  שם  הנידון  שם. 
פתח ופתח שבבית, או שאפשר לסמוך על המזוזה פתח ופתח שבבית, או שאפשר לסמוך על המזוזה 

"ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם" "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם" (יז, ח)(יז, ח)
"אל תשליחנו לעת זקנה""אל תשליחנו לעת זקנה"

צורך  היה  המורחבת.  במשפחתי  התעוררה  בהולה  צורך שאלה  היה  המורחבת.  במשפחתי  התעוררה  בהולה  שאלה 
לברר  למשב''ק  התקשרנו  ישראל,  מגדולי  אחד  לברר בהכרעת  למשב''ק  התקשרנו  ישראל,  מגדולי  אחד  בהכרעת 
אחרי  תיכף  קהל  מקבל  הרב  כי  ונענינו  להכנס  ניתן  אחרי מתי  תיכף  קהל  מקבל  הרב  כי  ונענינו  להכנס  ניתן  מתי 

תפילת שחרית בלבד.תפילת שחרית בלבד.
גדול  אותו  של  לעירו  ונסעתי  קום  השכמתי  כך  גדול לצורך  אותו  של  לעירו  ונסעתי  קום  השכמתי  כך  לצורך 
את  ולשאול  שלו  במניין  להתפלל  להספיק  בזמן  את בתורה  ולשאול  שלו  במניין  להתפלל  להספיק  בזמן  בתורה 

השאלה הנחוצה. השאלה הנחוצה. 
עם  חלקם  שואלים  של  ארוך  תור  השתרך  התפילה  עם אחרי  חלקם  שואלים  של  ארוך  תור  השתרך  התפילה  אחרי 
לבזבז  לא  כדי  פחות.  וחלקם  משלי  יותר  בהולים  לבזבז נושאים  לא  כדי  פחות.  וחלקם  משלי  יותר  בהולים  נושאים 
זמן יקר אמרתי לגבאי כי אשב בבית מדרש סמוך ללמוד, זמן יקר אמרתי לגבאי כי אשב בבית מדרש סמוך ללמוד, 
ואם לא יכבד עליו לקרוא לי כאשר יגיע תורי. נענה הגבאי ואם לא יכבד עליו לקרוא לי כאשר יגיע תורי. נענה הגבאי 

בשמחה לבקשתי ואני פניתי ללימודי. בשמחה לבקשתי ואני פניתי ללימודי. 
פנימה  לקודש  נקראתי  אכן  השעה  כמחצית  פנימה כעבור  לקודש  נקראתי  אכן  השעה  כמחצית  כעבור 

וקיבלתי את הכרעתו של אותו גדול ב''ה.וקיבלתי את הכרעתו של אותו גדול ב''ה.
אלא שמאוחר בלילה התארגנתי לשינה והכנתי את חפציי אלא שמאוחר בלילה התארגנתי לשינה והכנתי את חפציי 
ליום המחר, והנה תיק התפילין חסר, חפשתי וחפשתי עד ליום המחר, והנה תיק התפילין חסר, חפשתי וחפשתי עד 
שנזכרתי כי בבוקר הלכתי ללמוד בבית הכנסת הקטן עד שנזכרתי כי בבוקר הלכתי ללמוד בבית הכנסת הקטן עד 
בני  את  בלעדכן  טרוד  הייתי  וביציאתי  פנימה,  לי  בני שיקראו  את  בלעדכן  טרוד  הייתי  וביציאתי  פנימה,  לי  שיקראו 
התפילין  את  לאסוף  ושכחתי  הרב  הכריע  כיצד  התפילין המשפחה  את  לאסוף  הרב ושכחתי  הכריע  כיצד  המשפחה 

מבית המדרש.מבית המדרש.
להשכים  אם  כי  ברירה  לי  נותר  לא  אבל  מעצבן  זה  להשכים אמנם  אם  כי  ברירה  לי  נותר  לא  אבל  מעצבן  זה  אמנם 
את  למצוא  בתקווה  עיר  לאותה  הבוקר  על  ולנסוע  את שוב  למצוא  בתקווה  עיר  לאותה  הבוקר  על  ולנסוע  שוב 

התפילין מונחות באותו מיקום בו השארתים.התפילין מונחות באותו מיקום בו השארתים.
השכמתי והגעתי לבית הכנסת הקטן ואכן מצאתי ב''ה את השכמתי והגעתי לבית הכנסת הקטן ואכן מצאתי ב''ה את 

התפילין באותו מקום. התפילין באותו מקום. 
קול  שמעתי  לפתע  כאשר  בשמחה  התפילין  את  קול לקחתי  שמעתי  לפתע  כאשר  בשמחה  התפילין  את  לקחתי 
אדם  גיליתי  לחרדתי  נפל,  מה  לראות  הסתובבתי  אדם חבטה,  גיליתי  לחרדתי  נפל,  מה  לראות  הסתובבתי  חבטה, 

מבוגר שרוע על הרצפה בבית הכנסת השומם. מבוגר שרוע על הרצפה בבית הכנסת השומם. 
ניגשתי לראות מה קרה. מה נבהלתי מהמראה כי מראשו ניגשתי לראות מה קרה. מה נבהלתי מהמראה כי מראשו 
זב דם רב ואין בכוחו להזיז את עצמו. על אתר שלפתי את זב דם רב ואין בכוחו להזיז את עצמו. על אתר שלפתי את 
לטפל  במהרה  שיבואו  ההצלה  כוחות  את  והזעקתי  לטפל הנייד  במהרה  שיבואו  ההצלה  כוחות  את  והזעקתי  הנייד 
בפצוע, בינתיים עד שבאו הכוחות הנחו אותי טלפונית מה בפצוע, בינתיים עד שבאו הכוחות הנחו אותי טלפונית מה 
לעשות וכיצד לעצור את קילוח הדם ולטפל בו עד שיגיעו לעשות וכיצד לעצור את קילוח הדם ולטפל בו עד שיגיעו 
בעיניי  שנראו  אחדות  דקות  כעבור  מקצועיים,  בעיניי חובשים  שנראו  אחדות  דקות  כעבור  מקצועיים,  חובשים 
לפינויו  עד  בטיפול  והמשיכו  ההצלה  כוחות  הופיעו  לפינויו כנצח  עד  בטיפול  והמשיכו  ההצלה  כוחות  הופיעו  כנצח 

להמשך טיפול בבית החולים.להמשך טיפול בבית החולים.
הפרמדיק שהגיע אמר לי: "לולא שהיית כאן ברגעים האלו הפרמדיק שהגיע אמר לי: "לולא שהיית כאן ברגעים האלו 
המצב היה גרוע מאוד וסבירות גבוהה שכבר לא היה במי המצב היה גרוע מאוד וסבירות גבוהה שכבר לא היה במי 

לטפל! משמים זיכו אותך להציל נפש בישראל ממש!!!"לטפל! משמים זיכו אותך להציל נפש בישראל ממש!!!"
אוי כמה טוב ששכחתי את התפילין וכמה שווה להשכים אוי כמה טוב ששכחתי את התפילין וכמה שווה להשכים 

קום להציל נפש בישראל!!!קום להציל נפש בישראל!!!
בעולם  יתברך  שמו  לפרסם  כדי  הסיפור  את  כותב  בעולם אני  יתברך  שמו  לפרסם  כדי  הסיפור  את  כותב  אני 

ולקיים "בתוך רבים אהללנו".ולקיים "בתוך רבים אהללנו".

בעל המעשה: מ.ה.לבעל המעשה: מ.ה.ל
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הרבה  שם  והביא  שבבית.  הגדול  שבפתח  העיקרית 
מדברי הפוסקים שדנו אי מיחזי כיוהרא מאן דמרבה 

במזוזות בביתו, עיין שם. במזוזות בביתו, עיין שם. 
כל  על  במהירות  הקדושה  אצבעו  העביר  הגאון 
נעצר  הוא  פניו,  נהרו  לפתע  והנה  משה,  הדרכי  דברי 
אחרונה.  בשורה  ממש  שם,  הדברים  אריכות  בשלהי 

שם: משה  הדרכי  לשון  את  נכדו  בפני  שם:והראה  משה  הדרכי  לשון  את  נכדו  בפני  והראה 
מוהר"ם, דאין יוהרא מי שנותן מתנות כהונה, אף על 
פי שהמנהג שלא ליתן. ולכן טוב לקבוע מזוזות בכל 

החדרים, וכן נוהגים וכו'"החדרים, וכן נוהגים וכו'" עכ"ל הצח. עכ"ל הצח.
הרי לפנינו להדיא, שהבליע הדרכי משה בתוך הנידון 
ממש  הנוגע  אחד  משפט  מזוזה,  שבהלכות  הארוך 
ומפורש  הזה.  בזמן  כהונה  מתנות  בענין  דידן  לנידון 
בדבריו דשפיר שייך ליתן גם בזמן הזה מתנות כהונה, 
על אף שאין הכהנים מוחזקים בטהרה. ואף אין יוהרא 

במי שנותן מתנות כהונה, הגם שהמנהג שלא ליתן!
הטורים  ספר  עם  המדרש  לבית  בחזרה  רץ  אץ  הנכד 
בידו, והראה בפני הלומדים את אותה שורה שהראה 
לנוכח  ונדהמים  נפעמים  כולם  עמדו  והם  הסבא. 
ידע  הנידון  כששמע  ומיד  שתיכף  הגדולה,  גאונותו 
להצביע על כמה מילים המובלעים ונחבאים בתוככי 
זקנותו  בעת  וגם  מזוזה!  בהלכות  משה  הדרכי  נידון 

וחוליו לא נס ליחו, ולא פג זיכרונו הגדול מאומה!
התלמידי  של  השתוממותם  בגודל  שראה  התלמידי הנכד  של  השתוממותם  בגודל  שראה  הנכד 
גאונות,  אותה  לנוכח  המדרש  שבית  והזקנים  גאונות, חכמים  אותה  לנוכח  המדרש  שבית  והזקנים  חכמים 
היה גם הוא אחוז התפעלות, ולאחר מכן ההין לשאול היה גם הוא אחוז התפעלות, ולאחר מכן ההין לשאול 
את זקנו, כיצד ניתן לזכור כך כל מילה ומילה בדרכי את זקנו, כיצד ניתן לזכור כך כל מילה ומילה בדרכי 
ספר  שבתחתית  הקטנות  בשורות  שנדפס  ספר משה,  שבתחתית  הקטנות  בשורות  שנדפס  משה, 

הטור?הטור?
את  לפניו  להביא  שוב  וביקשו  לעומתו,  הסבא  את חייך  לפניו  להביא  שוב  וביקשו  לעומתו,  הסבא  חייך 

ספר הטור. ספר הטור. 
כשהביא את הספר לפניו, אמר הגאון פתח נא בעמוד כשהביא את הספר לפניו, אמר הגאון פתח נא בעמוד 
האחרון של כריכת הספר. הנכד הצעיר דפדף בזהירות האחרון של כריכת הספר. הנכד הצעיר דפדף בזהירות 
עד סוף הספר, שהיה כבר צהוב ובלוי מרוב שימוש... עד סוף הספר, שהיה כבר צהוב ובלוי מרוב שימוש... 
והנה בהגיעו לעמוד האחרון שבכריכת הספר, הופתע והנה בהגיעו לעמוד האחרון שבכריכת הספר, הופתע 

לראות רשימת תאריכים ארוכה ביותר...לראות רשימת תאריכים ארוכה ביותר...
סיימתי סיימתי  רב:  הבערז'אנער  רשם  רשימה,  רב: באותה  הבערז'אנער  רשם  רשימה,  באותה 
עם  דעה  יורה  טור  לימוד  פלוני  ביום  עם בעזהי"ת  דעה  יורה  טור  לימוד  פלוני  ביום  בעזהי"ת 
המפרשיםהמפרשים. וכך שורה נוספת ועוד שורה: סיימתי ביום . וכך שורה נוספת ועוד שורה: סיימתי ביום 
כולו  העמוד  כל   – פלוני...  וביום  פלוני,  וביום  כולו פלוני,  העמוד  כל   – פלוני...  וביום  פלוני,  וביום  פלוני, 
בעזהי"ת  סיימתי  קטנות,  באותיות  וצפוף  מלא  בעזהי"ת היה  סיימתי  קטנות,  באותיות  וצפוף  מלא  היה 

וסיימתי... וסיימתי... 
באותה  רשומים  פעמים  כמה  לספור  החל  באותה הנכד  רשומים  פעמים  כמה  לספור  החל  הנכד 
ליותר ליותר  והגיע  הטור,  לימוד  את  הסבא  שסיים  והגיע רשימה  הטור,  לימוד  את  הסבא  שסיים  רשימה 
מארבע מאות פעמים! מארבע מאות פעמים! כשבכל פעם היה לימודו מלא כשבכל פעם היה לימודו מלא 

התחדשות כמו בפעם הראשונה, בעומק כל הסברות התחדשות כמו בפעם הראשונה, בעומק כל הסברות 
וחשבון הדינים וכו'.וחשבון הדינים וכו'.

אין זה כמו שחושבים העולם, אמר הסבא בחיוך, שיש אין זה כמו שחושבים העולם, אמר הסבא בחיוך, שיש 
נחרט  אחת  פעם  הנכנס  דבר  שכל  ברזל!  זיכרון  נחרט לי  אחת  פעם  הנכנס  דבר  שכל  ברזל!  זיכרון  לי 
קשה  ויגיעה  עמל  של  תוצאה  אלא  לנצח...  קשה במוח  ויגיעה  עמל  של  תוצאה  אלא  לנצח...  במוח 
שחדרו  עד  שלמדתי,  מה  כל  על  ושוב  שוב  שחדרו לחזור  עד  שלמדתי,  מה  כל  על  ושוב  שוב  לחזור 

הדברים ונכנסו היטב בעמקי לב ונפש פנימה!הדברים ונכנסו היטב בעמקי לב ונפש פנימה!
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 00190019]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
של  חתנו  זצ"ל,  נייהוז  הירש  צבי  רבי  הגאון  של הרב  חתנו  זצ"ל,  נייהוז  הירש  צבי  רבי  הגאון  הרב 
בעולם  מפורסם  היה  בעולם   מפורסם  היה  זצ"ל,  בריזל  זלמן  רבי  זצ"ל,הגה"צ  בריזל  זלמן  רבי  הגה"צ 
לפלא  היתה  בתורה  התמדתו  עצום,  כשקדן  לפלא התורה  היתה  בתורה  התמדתו  עצום,  כשקדן  התורה 
גדול. הוא היה מסוגל לשבת רכון על תלמודו מאחרי גדול. הוא היה מסוגל לשבת רכון על תלמודו מאחרי 
מנחה-מעריב  תפילת  ועד  כוותיקין  שחרית  מנחה-מעריב תפילת  תפילת  ועד  כוותיקין  שחרית  תפילת 
ברציפות, כשפשוט לא שם לב שהזמן חלף במהרה, ברציפות, כשפשוט לא שם לב שהזמן חלף במהרה, 

וכבר התחלפו להם העתים והזמנים...וכבר התחלפו להם העתים והזמנים...
נסים  רבי  הגדול  נסים הגאון  רבי  הגדול  הגאון  עם  בחברותא  לומד  היה  עם הוא  בחברותא  לומד  היה  הוא 
הוזמן  הימים  באחד  הוזמן   הימים  באחד  יצ"ו,  ברק  בבני  שליט"א  יצ"ו,קרליץ  ברק  בבני  שליט"א  קרליץ 
שהתקיימה  הגדולה  החתונה  אל  נסים  רבי  שהתקיימה הגאון  הגדולה  החתונה  אל  נסים  רבי  הגאון 
בבית ויז'ניץ בבני ברק, כאשר בתו של בבית ויז'ניץ בבני ברק, כאשר בתו של כ"ק האדמו"ר כ"ק האדמו"ר 
לחתנה  נישאה  לחתנה   נישאה  משה,  הישועות  בעל  זצוק"ל  משה,מויז'ניץ  הישועות  בעל  זצוק"ל  מויז'ניץ 

האדמו"ר מסקווירא שליט"א.האדמו"ר מסקווירא שליט"א.

מן  ואחת  מידה,  קנה  בכל  ענקית  חתונה  זו  היתה 
החתונות המפוארות ביותר שביהדות החרדית בימים 
ההם. מעמד החופה התקיים בחצר הקודש שבקריית שבקריית 
אלפים  רבבות  כמה  בהשתתפות  אלפים ,  רבבות  כמה  בהשתתפות  המעטירה,  ויז'ניץ 

מכל שבטי ישראל. 
בהיותו אחד מן הרבנים החשובים שבבני ברק, נצרך 
ויצא  חתונה,  באותה  להשתתף  נסים  רבי  הגאון 
הם  נייהוז.  הרב  החברותא  בלוויית  החופה  למעמד 
משכונת  הדרך,  כל  לאורך  הילוכם  כדי  תוך  המשיכו 
 ועד שיכון ויז'ניץשיכון ויז'ניץ לשוחח בלימוד, באותה  לשוחח בלימוד, באותה 

סוגיא שעסקו בה באותה עת.
ניסו  לא  בצד,  להם  נעמדו  החופה  למעמד  בהגיעם 
מסביבם  כדרכם.  ללמוד  והמשיכו  פנימה...  להידחף 
על  חלפו  אנשים  מאות  גדולה,  והמולה  רעש  היה 
מכל  נשמעו  הסדרנים  צעקות  ושוב,  הלוך  פניהם 
עבר, בניסיונם להשליט 'סדר' בציבור הענק שהתרכז 
ודחפו  למקום,  ממקום  רצו  החסידים  פרחי  ברחבה, 
הפריע  לא  זה  כל  אך   – מקום...  מחוסר  זה  את  זה 

לחברותא להמשיך בתלמודם הערב.
מריכוזו  לרגע  הפסיק  לא  בשקדנותו  נייהוז  הרב 
העצום, פניו חרשו קמטים רבים במאמץ להבין היטב 
את כל נבכי מהלך הסוגיא, ולא חלי ולא מרגיש מכל 
לא  הרי  כשלעצמו  הוא  סביב...  סביבו  המתחולל 
הגאון,  הרב  את  מלווה  רק  הוא  לחופה...  כאן  הגאון, הוזמן  הרב  את  מלווה  רק  הוא  לחופה...  כאן  הוזמן 

כדי שיוכל להמשיך עמו בתלמודו. כדי שיוכל להמשיך עמו בתלמודו. 
רבי  רמקולים  עצמו,  החופה  מעמד  החל  רבי והנה  רמקולים  עצמו,  החופה  מעמד  החל  והנה 
את  את להפסיק  להפסיק  רבות,  הוראות  העת  כל  הכריזו  רבות, עוצמה  הוראות  העת  כל  הכריזו  עוצמה 
מאכט'ס  שטופען!  מאכט'ס [נישט  שטופען!  [נישט  לרבנים!  מעבר  לתת  לרבנים!הדחיפות!  מעבר  לתת  הדחיפות! 
בברכת  החל  קידושין  המסדר  בברכת .  החל  קידושין  המסדר  אריבער!...].  לאז'ט  אריבער!...]פלאץ!  לאז'ט  פלאץ! 

הוקראה  הכתובה  הכלה,  את  קידש  החתן  הוקראה האירוסין,  הכתובה  הכלה,  את  קידש  החתן  האירוסין, 
האדמורי"ם  ברכות.  שבע  בירכו  המברכים  האדמורי"ם כהלכה,  ברכות.  שבע  בירכו  המברכים  כהלכה, 
בברכת  הקדוש  הקהל  כל  את  ברכו  כבר  בברכת הקדושים  הקדוש  הקהל  כל  את  ברכו  כבר  הקדושים 
האזור  שבכל  ברמקולים  היטב  שנשמעה  האזור קודשם,  שבכל  ברמקולים  היטב  שנשמעה  קודשם, 
כולו. והחסידים כולם פצחו בשירה ובזמרה, ובריקודי כולו. והחסידים כולם פצחו בשירה ובזמרה, ובריקודי 
קודש בהתלהבות עצומה, כדרכם של חסידים! – וכל קודש בהתלהבות עצומה, כדרכם של חסידים! – וכל 
זה לא מפריע כלל להחברותא הגדולה להמשיך בסדר זה לא מפריע כלל להחברותא הגדולה להמשיך בסדר 
הסטנדרים  לפני  עתה  יושבים  היו  משל  הסטנדרים תלמודם,  לפני  עתה  יושבים  היו  משל  תלמודם, 

הקבועים שלהם בכולל חזון איש!!!הקבועים שלהם בכולל חזון איש!!!
ר' ר'  לחברותא,  נסים  רבי  אמר  המעמד  לחברותא, משהסתיים  נסים  רבי  אמר  המעמד  משהסתיים 

הערש, קום לאמיר גייען! הערש, קום לאמיר גייען! [ר' הירש צריכים אנו ללכת!][ר' הירש צריכים אנו ללכת!].
טוטצ'אך  טוטצ'אך [וואס  [וואס  כאן?  קורה  כאן?מה  קורה  מה  נייהוז,  הרב  התפלא  הרב נייהוז, רגע!  התפלא  רגע! 
דא?]דא?], , מדוע לא עורכים את החופה? למה מתמהמהים מדוע לא עורכים את החופה? למה מתמהמהים 

כל כך?...כל כך?...
[מתוך שיחה פרטית, קובץ [מתוך שיחה פרטית, קובץ 131210-1131210-1]
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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.
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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 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

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


