
ועבדו לעולםועבדו לעולם
שחבשם  לסטים  של  לכת  משל  מספרים  שחבשם חז"ל  לסטים  של  לכת  משל  מספרים  חז"ל 
המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו, המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו, 
ונשאר אחד מהם, בא שר בית הסוהר, וראה מחתרת ונשאר אחד מהם, בא שר בית הסוהר, וראה מחתרת 
במטהו,  אותו  ויך  עצור,  עודנו  ההוא  והאיש  במטהו, חתורה  אותו  ויך  עצור,  עודנו  ההוא  והאיש  חתורה 
לפניך,  חתורה  המחתרת  הלא  יום!  קשה  לו:  לפניך, אמר  חתורה  המחתרת  הלא  יום!  קשה  לו:  אמר 

ואיך לא מהרת המלט על נפשך?!ואיך לא מהרת המלט על נפשך?!
עברי  עבד  בדין  פותחת  המשפטים'  'ואלה  עברי פרשתנו  עבד  בדין  פותחת  המשפטים'  'ואלה  פרשתנו 
עבדות,  שנות  שש  אחרי  לחופשי  לצאת  עבדות, שממאן  שנות  שש  אחרי  לחופשי  לצאת  שממאן 
'ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם', ורש"י 'ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם', ורש"י 
הקדוש מביא את דברי חז"ל המבארים את המצוה הקדוש מביא את דברי חז"ל המבארים את המצוה 
והלך  תגנוב  לא  סיני  הר  על  ששמעה  זו  'אוזן  והלך הזו,  תגנוב  לא  סיני  הר  על  ששמעה  זו  'אוזן  הזו, 
הר  על  ששמעה  אוזן  עצמו:  מוכר  ואם  תרצע.  הר וגנב,  על  וגנב, תרצע. ואם מוכר עצמו: אוזן ששמעה 
סיני כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, סיני כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, 

תרצע'. תרצע'. 
על  שעבר  על  באה  האוזן  רציעת  אם  להבין,  על ועלינו  שעבר  על  באה  האוזן  רציעת  אם  להבין,  ועלינו 
אחרי  רק  אזנו  את  רוצעים  מדוע  א"כ  התורה,  אחרי דברי  רק  אזנו  את  רוצעים  מדוע  א"כ  התורה,  דברי 
אזנו  את  רוצעים  לא  למה  לחופשי,  לצאת  אזנו שממאן  את  רוצעים  לא  למה  לחופשי,  לצאת  שממאן 
יש  ועוד  לעבד?  עצמו  כשמכר  או  כשגנב  יש מיד  ועוד  לעבד?  עצמו  כשמכר  או  כשגנב  מיד 
שאין  המצוות,  מכל  זו  מצוה  שונה  במה  לבאר  שאין לנו  המצוות,  מכל  זו  מצוה  שונה  במה  לבאר  לנו 
רוצעים את אזנו של אדם שעבר על אחת ממצוות רוצעים את אזנו של אדם שעבר על אחת ממצוות 

התורה, ומדוע כשרוצה להיות עבד צריך להרצע?התורה, ומדוע כשרוצה להיות עבד צריך להרצע?
זאת עלינו לדעת, כי האדם נברא לעשות רצון קונו, זאת עלינו לדעת, כי האדם נברא לעשות רצון קונו, 
אבל  יום,  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  שיצרו  אבל אלא  יום,  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  שיצרו  אלא 
הכוחות  את  בך  שיש  ולהאמין  לדעת  צריך  הכוחות אתה  את  בך  שיש  ולהאמין  לדעת  צריך  אתה 
שייך  לא  אתה  ממנו,  ולהשתחרר  היצר  את  שייך לנצח  לא  אתה  ממנו,  ולהשתחרר  היצר  את  לנצח 
ד',  בעבודת  ממוקד  להיות  צריך  שלך  הרצון  ד', אליו!  בעבודת  ממוקד  להיות  צריך  שלך  הרצון  אליו! 
לרצון לעשות את רצון ד', ולכן אם אדם 'נפל' ועבר לרצון לעשות את רצון ד', ולכן אם אדם 'נפל' ועבר 
אלא  רצונו,  זה  שאין  בטוחים  עדיין  אנחנו  אלא עבירה,  רצונו,  זה  שאין  בטוחים  עדיין  אנחנו  עבירה, 
הבוחר  זה,  אבל  המפתה,  היצר  של  בעטיו  הבוחר שנכשל  זה,  אבל  המפתה,  היצר  של  בעטיו  שנכשל 
מרצונו להיות עבד, בכך הוא מגלה כי כשעבר עבירה מרצונו להיות עבד, בכך הוא מגלה כי כשעבר עבירה 
וגנב או שמכר את עצמו לעבד, היה זה מרצון, הוא וגנב או שמכר את עצמו לעבד, היה זה מרצון, הוא 
בחר ללכת בדרכו של היצר, וכעת הוא בוחר להשאר בחר ללכת בדרכו של היצר, וכעת הוא בוחר להשאר 
מובנים  למעלה  שהובא  המשל  וע"פ  ברשתו,  מובנים שבוי  למעלה  שהובא  המשל  וע"פ  ברשתו,  שבוי 
הרם  ברח!  להימלט,  פתח  לך  יש  ביותר,  הרם הדברים  ברח!  להימלט,  פתח  לך  יש  ביותר,  הדברים 
כשופר קולך, תצעק, תצהיר, תודיע, אני אמנם עבד, כשופר קולך, תצעק, תצהיר, תודיע, אני אמנם עבד, 
אבל לא של היצר, אני עבדו של מלך מלכי המלכים אבל לא של היצר, אני עבדו של מלך מלכי המלכים 

הקב"ה!הקב"ה!
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ומכ‰ ‡ביו ו‡מו מו˙ יומ˙:ומכ‰ ‡ביו ו‡מו מו˙ יומ˙: (כא, טו) (כא, טו) ומ˜לל ‡ביו ו‡מו מו˙ יומ˙:ומ˜לל ‡ביו ו‡מו מו˙ יומ˙: (כא, יז) (כא, יז) 
וברש"י בענין ההכאה מביא כי חובת המיתה היא בחנק, שהיא המיתה וברש"י בענין ההכאה מביא כי חובת המיתה היא בחנק, שהיא המיתה 
היא  שחיובה  רש"י  מביא  הקללה  ובענין  מיתות,  הד'  מכל  קלה  היא היותר  שחיובה  רש"י  מביא  הקללה  ובענין  מיתות,  הד'  מכל  קלה  היותר 
לימודו  שם  יעויין  מיתות,  הד'  מכל  החמורה  המיתה  שהיא  לימודו בסקילה,  שם  יעויין  מיתות,  הד'  מכל  החמורה  המיתה  שהיא  בסקילה, 

מבנין אב מעוון אוב וידעוני. מבנין אב מעוון אוב וידעוני. 
כאן  האמורה  ההכאה  ענין  שהרי  כאן,  שנינו  תורה  פלאי  לכאורה  כאן הנה  האמורה  ההכאה  ענין  שהרי  כאן,  שנינו  תורה  פלאי  לכאורה  הנה 
ענין  ואילו  בפרש''י,  כמובא  חבורה,  עשיית  כדי  בה  שיש  הכאה  ענין היינו  ואילו  בפרש''י,  כמובא  חבורה,  עשיית  כדי  בה  שיש  הכאה  היינו 
אינה  השפעתה  אשר  בעלמא,  אמירה  אלא  אינו  כאן  האמורה  אינה הקללה  השפעתה  אשר  בעלמא,  אמירה  אלא  אינו  כאן  האמורה  הקללה 
ניכרת כלל, ומדוע אם כן ביררה התורה מיתה יפה לזה המכה אשר פגע ניכרת כלל, ומדוע אם כן ביררה התורה מיתה יפה לזה המכה אשר פגע 
כדי  עד  מלהכותם  חש  ולא  מאוד,  ומושפל  מבהיל  באופן  הוריו  כדי בכבוד  עד  מלהכותם  חש  ולא  מאוד,  ומושפל  מבהיל  באופן  הוריו  בכבוד 
זיבת דם, ואילו לזה המקלל שלכאורה לא גרם להצקה חמורה כל כך, זיבת דם, ואילו לזה המקלל שלכאורה לא גרם להצקה חמורה כל כך, 
כאן  שנינו  תורה  דיני  והלוא  סקילה,  של  חמורה  מיתה  התורה  כאן ביררה  שנינו  תורה  דיני  והלוא  סקילה,  של  חמורה  מיתה  התורה  ביררה 

ולימוד הוא צריך.ולימוד הוא צריך.
אך כשנתבונן בעומקן של דברים נשכיל להבין איך שמשפטי ה' אמת אך כשנתבונן בעומקן של דברים נשכיל להבין איך שמשפטי ה' אמת 
ומודיעה  אדם  של  דעתו  לסוף  תורה  ירדה  כאן  ומודיעה   אדם  של  דעתו  לסוף  תורה  ירדה  כאן  י)  יט,  י)(תהלים  יט,  (תהלים  יחדיו  יחדיו צדקו  צדקו 
לנו כי אין דעתה כדעת ההמונים, הן אמת כי בבואך לדרוש את דעתו לנו כי אין דעתה כדעת ההמונים, הן אמת כי בבואך לדרוש את דעתו 
של האדם מן השורה אשר חננו ה' בבינה, ותבקש מלפניו שיחוה דעתו של האדם מן השורה אשר חננו ה' בבינה, ותבקש מלפניו שיחוה דעתו 
מהו עוון פלילי יותר, האם זה הנוטל רצועה שיש בה כדי עשיית חבורה, מהו עוון פלילי יותר, האם זה הנוטל רצועה שיש בה כדי עשיית חבורה, 
ומפליא בה מכות נאמנות בשונאו אשר השלכותיה הם חבורות כואבים, ומפליא בה מכות נאמנות בשונאו אשר השלכותיה הם חבורות כואבים, 
את  נותן  לשונו  בשבט  אלא  יתירה,  בגבורה  עצמו  אוזר  שאינו  זה  את או  נותן  לשונו  בשבט  אלא  יתירה,  בגבורה  עצמו  אוזר  שאינו  זה  או 
שונאו ללעג ולקלס, ודאי ישיב לך כי זה המכה מעשיו חמורים מאוד, שונאו ללעג ולקלס, ודאי ישיב לך כי זה המכה מעשיו חמורים מאוד, 
לא  הלוא  בפה  שכוחו  זה  ואילו  גדול,  וכאבם  הם  ניכרים  מעשיו  לא שהרי  הלוא  בפה  שכוחו  זה  ואילו  גדול,  וכאבם  הם  ניכרים  מעשיו  שהרי 
אין  דבר,  שום  המבוזה  מזה  החסיר  לא  שהרי  בדיבורו,  היזק  שום  אין גרם  דבר,  שום  המבוזה  מזה  החסיר  לא  שהרי  בדיבורו,  היזק  שום  גרם 
יומו  סדר  את  להמשיך  הוא  יכול  כאביו,  את  לרפא  לרופא  נצרך  יומו הוא  סדר  את  להמשיך  הוא  יכול  כאביו,  את  לרפא  לרופא  נצרך  הוא 
כאילו לא קרא כלום, גם אם לא נכחיש שבשמעו את הדברים גורם לו כאילו לא קרא כלום, גם אם לא נכחיש שבשמעו את הדברים גורם לו 

הדבר לבזיון, בכל זאת נשאר ברי ושלם, ואין כאן צער המתמשך. הדבר לבזיון, בכל זאת נשאר ברי ושלם, ואין כאן צער המתמשך. 
אך לא כך היא דעתה של תורה, ידעה תורה עד כמה סולדת נפשו של אך לא כך היא דעתה של תורה, ידעה תורה עד כמה סולדת נפשו של 
לא  כאילו  הדבר  נראה  בחיצוניות  כי  אמת  הן  חרפה,  של  מדיבור  לא אדם  כאילו  הדבר  נראה  בחיצוניות  כי  אמת  הן  חרפה,  של  מדיבור  אדם 
העליונה,  על  הוא  המבוזה  של  ידו  כי  נראה  עוד  ולפעמים  דבר,  העליונה, אירע  על  הוא  המבוזה  של  ידו  כי  נראה  עוד  ולפעמים  דבר,  אירע 
כי מעמיד הוא פנים כאילו אינו מתפעל משבט לשונו של המבזה, אך כי מעמיד הוא פנים כאילו אינו מתפעל משבט לשונו של המבזה, אך 
בפנימיות הנפש עושים הדברים רושם חזק, אשר לפעמים קשה מאוד בפנימיות הנפש עושים הדברים רושם חזק, אשר לפעמים קשה מאוד 
לחבש ולהמציא מזור לחרפתו, ימים שלמים יכול המבוזה להתהלך בין לחבש ולהמציא מזור לחרפתו, ימים שלמים יכול המבוזה להתהלך בין 
ואילו  בחוץ,  ניכרים  הדברים  שיהיו  מבלי  תאבל  עליו  ונפשו  ואילו ההמונים  בחוץ,  ניכרים  הדברים  שיהיו  מבלי  תאבל  עליו  ונפשו  ההמונים 
היה זה מכת חבורה היה יכול לפחות ללכת אצל חובש והלה היה מטפל היה זה מכת חבורה היה יכול לפחות ללכת אצל חובש והלה היה מטפל 
בו עד שמרפאו מצערו, אבל זה אין צערו ניכר ואין איש שם על לב כי בו עד שמרפאו מצערו, אבל זה אין צערו ניכר ואין איש שם על לב כי 
זקוק הוא לרופא נפשות, ואף אם ישכיל בדעתו כי זקוק הוא לרפאות זקוק הוא לרופא נפשות, ואף אם ישכיל בדעתו כי זקוק הוא לרפאות 
את נפשו הכואבת, מכל מקום הלוא מרובה היא צרת הנפש מצרת הגוף את נפשו הכואבת, מכל מקום הלוא מרובה היא צרת הנפש מצרת הגוף 
הוא  בזיון  של  ההשפלה  כאב  גם  לרפאותה,  מאוד  קשה  הרוב  פי  הוא שעל  בזיון  של  ההשפלה  כאב  גם  לרפאותה,  מאוד  קשה  הרוב  פי  שעל 
פי כמה וכמה מהשפלה של הכאה, כידוע מפי ספרים וסופרים שיסורי פי כמה וכמה מהשפלה של הכאה, כידוע מפי ספרים וסופרים שיסורי 

בדרך  שביארו  אלו  כיוונו  ויפה  הגוף.  מיסורי  כמה  פי  קשים  הם  בדרך הנפש  שביארו  אלו  כיוונו  ויפה  הגוף.  מיסורי  כמה  פי  קשים  הם  הנפש 
ידי  שעל  איש',  הרגו  באפם  'כי  ידי   שעל  איש',  הרגו  באפם  'כי  ו)  מט,  ו)(בראשית  מט,  (בראשית  הכתוב  מאמר  את  הכתוב צחות  מאמר  את  צחות 
הלוא  לאדם  הנגרם  בזיון  כי  חברו,  את  להרוג  האדם  יוכל  האף  הלוא עקימת  לאדם  הנגרם  בזיון  כי  חברו,  את  להרוג  האדם  יוכל  האף  עקימת 
היא השפלה לנפשו ועל פי הרוב אין מזור לרפאות את הנפש הכואבת היא השפלה לנפשו ועל פי הרוב אין מזור לרפאות את הנפש הכואבת 

כאמור. כאמור. 
לאור אלו הדברים מובן שפיר חומר עוון המקלל מעוון המכה, אכן זה לאור אלו הדברים מובן שפיר חומר עוון המקלל מעוון המכה, אכן זה 
המכה ביזה את אביו ואמו באופן מושפל מאוד, אך עדיין לא השפיל את המכה ביזה את אביו ואמו באופן מושפל מאוד, אך עדיין לא השפיל את 
מהותם, ועדיין לא נגע בצפור נפשם, שונה הוא המקלל שפגם בשבט מהותם, ועדיין לא נגע בצפור נפשם, שונה הוא המקלל שפגם בשבט 
לשונו, ובדבריו גילה כי אין נפשם חשובים לפניו כלל וכלל עד שמצידו לשונו, ובדבריו גילה כי אין נפשם חשובים לפניו כלל וכלל עד שמצידו 
כן  על  מזה  גדול  בזיון  לך  שאין  וכיון  ר''ל,  לאבדון  שילכו  לו  אכפת  כן לא  על  מזה  גדול  בזיון  לך  שאין  וכיון  ר''ל,  לאבדון  שילכו  לו  אכפת  לא 

נקנסה עליו מיתה חמורה ר"ל. נקנסה עליו מיתה חמורה ר"ל. 
הנחיצות  גודל  היא,  האחת  נחוצות.  נקודות  ב'  ללמוד  עלינו  הנחיצות ומכאן  גודל  היא,  האחת  נחוצות.  נקודות  ב'  ללמוד  עלינו  ומכאן 
בו  ומתעורר  באדם,  שטות  רוח  נכנס  לפעמים  בדיבורינו,  זהיר  בו להיות  ומתעורר  באדם,  שטות  רוח  נכנס  לפעמים  בדיבורינו,  זהיר  להיות 
בו  להטיח  מעשה  לידי  מביאו  ומחשבתו  זולתו,  את  להציק  עז  בו רצון  להטיח  מעשה  לידי  מביאו  ומחשבתו  זולתו,  את  להציק  עז  רצון 
שהלה  מפני  או  לצון,  לו  חמד  שהלה  מפני  אם  כגידים,  קשים  שהלה דיבורים  מפני  או  לצון,  לו  חמד  שהלה  מפני  אם  כגידים,  קשים  דיבורים 
היכן  עד  לב  על  שם  הוא  אין  מעשה  ובשעת  צער,  שהוא  באיזה  היכן ציערו  עד  לב  על  שם  הוא  אין  מעשה  ובשעת  צער,  שהוא  באיזה  ציערו 
עלולים הדברים להגיע, ויתכן מאוד שאם היה מתבונן  מראש איזה סבל עלולים הדברים להגיע, ויתכן מאוד שאם היה מתבונן  מראש איזה סבל 
מתמשך עלול הוא לגרום באמריו הקולעים לכאורה כעת אל המטרה, כי מתמשך עלול הוא לגרום באמריו הקולעים לכאורה כעת אל המטרה, כי 
אז היה נותן יד לפה ולא היה מוציא שום הגה מפיו. על כן עלינו להפנים אז היה נותן יד לפה ולא היה מוציא שום הגה מפיו. על כן עלינו להפנים 
נקודה זו בלבבינו, להיות מתון במחשבתינו קודם כל דיבור שמוציאים נקודה זו בלבבינו, להיות מתון במחשבתינו קודם כל דיבור שמוציאים 
מן הפה, ובזה יחסוך הרבה עגמת נפש מבני אדם, וכל זאת אף אם הלה מן הפה, ובזה יחסוך הרבה עגמת נפש מבני אדם, וכל זאת אף אם הלה 
באמת כיוון לצערו, שהרי לעת כזאת מצּוֶוה האדם באיסור לא תיקום, באמת כיוון לצערו, שהרי לעת כזאת מצּוֶוה האדם באיסור לא תיקום, 
כיוון  לא  הלה  כי  מאוד  יתכן  כי  לדעת  האדם  על  מוטל  לכך  בנוסף  כיוון אך  לא  הלה  כי  מאוד  יתכן  כי  לדעת  האדם  על  מוטל  לכך  בנוסף  אך 
כלל לצערו, והיצר הוא שגירה אותו והטעה אותו לחשוב כי הלה כיוון כלל לצערו, והיצר הוא שגירה אותו והטעה אותו לחשוב כי הלה כיוון 
לכך, ובאם יעצור ברוחו וישהה עצמו מלהגיב תיכף בשעה שהיצר מגרה לכך, ובאם יעצור ברוחו וישהה עצמו מלהגיב תיכף בשעה שהיצר מגרה 
אותו, יתכן מאוד כי דעתו ישוב אליו כבתחילה ויבוא לידי הכרה כי לא אותו, יתכן מאוד כי דעתו ישוב אליו כבתחילה ויבוא לידי הכרה כי לא 

היה זה כי אם רוח שטות והבל. היה זה כי אם רוח שטות והבל. 
עוד נקודה נחוצה מוטל עלינו להסיק מכאן, דהנה בפרשה הקודמת עוד נקודה נחוצה מוטל עלינו להסיק מכאן, דהנה בפרשה הקודמת (כ, (כ, 
ה-ו) ה-ו) נאמר 'כי אנכי ה' אלקיך א-ל קנא פֹקד עון אבת על בנים על שלשים נאמר 'כי אנכי ה' אלקיך א-ל קנא ֹפקד עון אבת על בנים על שלשים 

ועל רבעים לשנאי: ועֹשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי:  וברש"י ועל רבעים לשנאי: וֹעשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי:  וברש"י 
שם מביא בזה הלשון: נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורענות אחת שם מביא בזה הלשון: נמצאת מדה טובה יתירה על מדת פורענות אחת 
עלינו  ומכאן  עכ"ל.  לאלפים  וזו  דורות  לארבעה  שזו  מאות,  חמש  עלינו על  ומכאן  עכ"ל.  לאלפים  וזו  דורות  לארבעה  שזו  מאות,  חמש  על 
ללמוד לענינינו, דאם כה גדול הוא כח הדיבור להרע, על אחת כמה וכמה ללמוד לענינינו, דאם כה גדול הוא כח הדיבור להרע, על אחת כמה וכמה 
שגדול כוחו באם מקדש את דיבורו לעניני תורה ותפילה, ומכאן עלינו שגדול כוחו באם מקדש את דיבורו לעניני תורה ותפילה, ומכאן עלינו 
לקחת חיזוק להשים כל מגמתינו בתורה ועבודה, ואף אם לפעמים אין לקחת חיזוק להשים כל מגמתינו בתורה ועבודה, ואף אם לפעמים אין 
אנו מרגישים בהם טעם, בכל זאת עלינו לדעת כי בכל תיבה של תורה אנו מרגישים בהם טעם, בכל זאת עלינו לדעת כי בכל תיבה של תורה 
העולמות  לכל  קיום  בזה  אנו  ונותנים  גדולים  תקונים  נעשים  העולמות ותפילה  לכל  קיום  בזה  אנו  ונותנים  גדולים  תקונים  נעשים  ותפילה 
כמאמר הכתוב כמאמר הכתוב (ירמיהו לג, כה)(ירמיהו לג, כה) כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות  כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות 

שמים ואר לא שמתי. שמים ואר לא שמתי. 

השפעת הדיבור לטוב ולמוטבהשפעת הדיבור לטוב ולמוטב

א

פר˘˙ מ˘פטים
כ"ט ˘בט ˙˘ע"ז
‚ליון 339
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א. א. חכמינו ז"ל תקנו לקרות ארבע פרשיות 
ד'  לזכרון  ניסן  ר"ח  עד  אדר  מר"ח  בשנה 

דברים.
שקלים,  פרשת  היא  ראשונה  שקלים, פרשה  פרשת  היא  ראשונה  פרשה   
השקל  מחצית  מצות  לזכרון  אותה  וקורין 
הלשכה  לתרומת  ליתן  ישראל  שנתחייבו 

בכל שנה עבור קרבן התמיד.
 פרשה שניה היא פרשת זכור, פרשה שניה היא פרשת זכור, וקורין אותה 
קריאתה  וזמן  עמלק,  מעשה  לזכור  כדי 
בשבת שלפני פורים, כדי לסמוך הקריאה 
וכדי  עמלק,  מזרע  שהיה  המן  למעשה 
לעשייתה,  עמלק  מחיית  זכירת  להקדים 
וכדכתיב "והימים האלה נזכרים ונעשים". 
אדומה,  פרה  פרשת  היא  שלישית  אדומה, פרשה  פרה  פרשת  היא  שלישית  פרשה 
פרשת  שקודם  בשבת  אותה  וקורין 
הפרה  שריפת  במדבר  היה  שכן  החודש, 
ישראל  את  בה  להזות  כדי  לניסן,  סמוך 
המשכן,  הקמת  אחר  מיד  החטאת  באפר 
הפסח  לעשות  ויוכלו  טהורים  שיהיו  כדי 
שנה,  בכל  זו  פרשה  קורין  ולכן  בזמנו, 
יזרוק  עלינו  שגם  יתברך  לפניו  להתפלל 

מים טהורים במהרה.
 פרשה רביעית היא פרשת החודש, פרשה רביעית היא פרשת החודש, וקורין 
אותה בשבת הסמוך לר"ח ניסן, כדי לקדש 
חודש ניסן, דכתיב "החודש הזה לכם ראש 
חדשים", ומ"מ אין זה עיקר הקידוש, אלא 
הלבנה  ראיית  בעת  הוא  הקידוש  עיקר 
אינה  זאת  וקריאה  ב"ד,  אותו  שמקדשין 

אלא מדרבנן (מ"ב ריש סי' תרפ"ה).
הקורא  ישמע  פרשיות  ד'  קריאת  בעת  ב.ב. 

כל תיבה ותיבה מתוך החומש בפנים, כדי 
(יסושוה"ע  ח"ו  לבטלה  מחשבתו  יפנה  שלא 

שער המפקד פ"ג).

מענינו  הפרשה  קראו  שלא  אירע  אם  ג.ג. 
הבאה  לשבת  תשלומין  לה  אין  יום  של 
לה  יש  פרה  שפרשת  וי"א  סק"ב).  שם  (מ"ב 

פרשת  שהיא  הבאה  בשבת  תשלומין 
השבוע  פרשת  קריאת  ולאחר  החודש, 
ברכה  עם  פרה  פרשת  אחר  בספר  יקראו 
בספר  יקראו  ואח"כ  ולאחריה,  לפניה 
ההפטרה  ויאמרו  החודש,  פרשת  שלישי 

של פרשת החודש (שבה"ל ח"ד סי' ע"א).
הארבע  מן  אחד  לקרות  שכחו  אם  ד.ד. 
פרשיות, ונזכרו אחר שכבר אמרו ההפטרה 
של סדר השבוע בברכותיה, מוציאין ס"ת 
וקורין בו הפרשה בברכה לפניה ולאחריה, 
ויאמרו קדיש אח"כ, ומפטירין בלא ברכה 
באמצע  נזכרו  ואם  ולאחריה.  לפניה 
הברכה שלפני ההפטרה לאחר שכבר אמר 
השם של תחלת הברכה, יגמור את הברכה 
השבוע  מהפטרת  פסוקים  קצת  ויאמר 
בלא  לחול]  מקום  לברכה  שתהיה  [כדי 
ברכה אחריה, ויוציאו ס"ת וקורין בו לאחד 
מענינו של יום, ואחר ברכה אחרונה יאמר 
לפניה,  ברכה  בלא  הפטרה  ויקרא  קדיש, 
ואם  מברך.  שלאחריה  הברכות  אבל 
על  אחרונה  ברכה  שבירך  אחר  מיד  נזכרו 
אותה  ומניחין  אחרת  ס"ת  יוציאו  התורה, 
אצל הראשונה, ויאמר קדיש, ואח"כ קורין 
ויקרא  יום,  של  מענינו  שיקרא  אחר  עולה 

ההפטרה בברכותיה (מ"ב שם סק"ב). 
ה. ה. אע"פ שבשאר שבתות אם נמצא טעות 
בס"ת בשעת קריאת המפטיר אין מוציאין 
ארבע  של  בשבת  מ"מ  אחרת,  ס"ת 
לחובת  הוא  המפטיר  שקריאת  פרשיות 
קריאת  בשעת  טעות  נמצא  אם  היום, 
קמ"ג  סי'  (מ"ב  אחרת  ס"ת  מוציאין  המפטיר 

סקכ"ג).

בד'  למפטיר  עולה  קטן  הדין  מעיקר  ו.ו. 
הש"ץ  שהרי  ס"ד),  רפ"ב  סי'  (הרמ"א  פרשיות 
שהוא גדול קורא ומשמיע לציבור ומוציאן 
ידי חובתן, ויש מחמירין בדבר שאין קורין 
וכן  פרשיות,  בד'  למפטיר  לעלות  לקטן 

נוהגין (מ"ב סי' רפ"ב סקכ"ג וביה"ל שם ד"ה או בד').
ז.ז. נוהגין לומר יוצרות בשחרית של ארבע 
פרשיות, ובפרשת שקלים ופרשת החודש 
תרפ"ה  סי'  (מ"ב  במוסף  גם  יוצרות  אומרים 

סק"ב).

למדקדק  ראוי  הפרשיות  שבכל  נכון  ח.ח. 
בדבריו לכוין דעתו ולשומעם מפי הקורא 

(שם ס"ב).

ט.ט. בכל ארבע פרשיות אין מזכירין נשמות 
ואומרים צו"צ במנחה. ולענין אב הרחמים 
אב  בהם  די"ל  הגמ"נ  בשם  בא"ר  כתב 
משמע  מהרי"ל  בשם  ובד"מ  הרחמים, 
דאין אומרים בהם אב הרחמים וכן העתיק 

בדה"ח (מ"ב סי' תרפ"ה סקי"ח).

פרשת שקליםפרשת שקלים
מפני  זו,  בשבת  אותה  שקורין  מה  י. י. 
שבאחד באדר היו משמיעין על השקלים 

מפני  והטעם  שקלים,  מס'  בריש  כדתנן 
שיש  זה  לענין  השנה  תחילת  הוא  שאז 
חדשה,  מתרומה  הציבור  קרבנות  להביא 
להביא  באדר  באחד  משמיעין  היו  ולכך 
שקליהן כדי שיהיו מוכנין לר"ח ניסן. ואף 
כדי  הזה  בזמן  שקלים  פרשת  קורין  אנו 
זה  לזכרון  שפתינו  פרים  משלמים  שיהיו 

(ערוה"ש שם ס"ב, מ"ב סק"ב). 

בראשון  וקורין  ספרים,  ב'  מוציאין  יא.יא. 
השני'  ס"ת  מניחין  ואח"כ  השבוע,  פרשת 
בשניה  וקורין  קדיש,  חצי  ואומרים  אצלה 
עד  תשא  מכי  שקלים  פרשת  למפטיר 
ויכרות  ומפטירין  נחושת,  כיור  ועשית 

יהוידע (שו"ע שם ס"א). 
עשרים  יפריש  שקלים  שבת  בערב  יב.יב. 
הוי"ה  שם  כמנין  לצדקה,  פרוטות  ושש 
ברוך הוא, ובראש חודש אדר יפריש שלש 
כנגד  והם  אח"ד,  כמנין  פרוטות  עשרה 
שלשה פעמים אח"ד, נגד שלשה תרומות 
מל"ט  ינצל  כן  ידי  ועל  תורמין,  שהיו 
קללות, ויזכה לט"ל של תחיה (מעשה הצדקה 

דף קכ"ט אות מ"ה, מל"ח סי' ל"א ס"ב).

יאמר  שקלים  פרשת  קריאת  קודם  יג.  
וכו'  יחוד  לשם  עצומה  בשמחה  האדם 
הריני מוכן לשמוע קריאת פרשת שקלים 
שתקנו  כמו  הקדושה  בתורתינו  שנכתב 

לנו חז"ל (יסושוה"ע שם). 
יד. בשל"ה כתב שאף אם ארבע פרשיות 
מפרשיות  יותר  בהן  ליזהר  יש  דרבנן,  הן 

של כל השנה (א"ר ס"ק כ"ג).

לזכר עולם י‰י‰ ˆ„י˜
לקו  שבו  מיום  ימים  שנתיים  ימלאו  אדר)  (ב'  לקו השבוע  שבו  מיום  ימים  שנתיים  ימלאו  אדר)  (ב'  השבוע 
זצ"ל  רבינוביץ  הכהן  לוי  רבי  הצדיק  והגאון  זצ"ל המאורות,  רבינוביץ  הכהן  לוי  רבי  הצדיק  והגאון  המאורות, 
נתבקש לישיבה של מעלה, צדיק זה נתעטר בכמה וכמה נתבקש לישיבה של מעלה, צדיק זה נתעטר בכמה וכמה 
להתבונן  לפניו  שהזדמן  ומי  טובות,  מידות  של  להתבונן עטרות  לפניו  שהזדמן  ומי  טובות,  מידות  של  עטרות 
מאלו  הינו  לפניו  העומד  כי  מיד  הבחין  הנאצלת  מאלו בצורתו  הינו  לפניו  העומד  כי  מיד  הבחין  הנאצלת  בצורתו 
שהם טפח מעל העולם החומרי, ניכר היה כי כל הקשור שהם טפח מעל העולם החומרי, ניכר היה כי כל הקשור 
כל  כלל.  אליו  הנוגעים  מהדברים  אינו  הזה  עולם  כל לעניני  כלל.  אליו  הנוגעים  מהדברים  אינו  הזה  עולם  לעניני 
שיחו ושיגו לא היה כי אם בעניני שמים, כל רואיו יעידון שיחו ושיגו לא היה כי אם בעניני שמים, כל רואיו יעידון 
הלכה,  של  אמות  ד'  אם  כי  בעולמו  לו  היה  לא  כי  הלכה, ויגידו  של  אמות  ד'  אם  כי  בעולמו  לו  היה  לא  כי  ויגידו 

וכל עתותיו היו מוקדשים לשמים. וכל עתותיו היו מוקדשים לשמים. 
טוהר  להיחקק  ראויים  שעליה  היריעה  היא  טוהר גדולה  להיחקק  ראויים  שעליה  היריעה  היא  גדולה 
מעשיו של אותו צדיק, ולא שייך להכילם על רגל אחת מעשיו של אותו צדיק, ולא שייך להכילם על רגל אחת 
ביריעה קטנה זו, אך מאחר וברצונינו להתעורר ממדותיו ביריעה קטנה זו, אך מאחר וברצונינו להתעורר ממדותיו 
להעלות  לנכון  דוקא  ראינו  בעקבותיו,  וללכת  להעלות הנאצלות  לנכון  דוקא  ראינו  בעקבותיו,  וללכת  הנאצלות 
בבחינת  הדברים  ויהיו  זו,  קטנה  יריעה  בתוך  דברינו  בבחינת את  הדברים  ויהיו  זו,  קטנה  יריעה  בתוך  דברינו  את 
'תפשת מועט תפשת'. כאן לא שייך להתמקד כי אם על 'תפשת מועט תפשת'. כאן לא שייך להתמקד כי אם על 
נקודה אחת או שתיים, ובודאי יעשו הדברים את רישומן נקודה אחת או שתיים, ובודאי יעשו הדברים את רישומן 
יהיה  עיניו  לנגד  הדברים  שישים  אחר  כי  הקורא,  יהיה בלב  עיניו  לנגד  הדברים  שישים  אחר  כי  הקורא,  בלב 
ליישר  לבבו  ולעורר  בהם,  להתבונן  רווח  ליתן  ליישר ביכולתו  לבבו  ולעורר  בהם,  להתבונן  רווח  ליתן  ביכולתו 

דרכיו, ולהשים אלו הנקודות תמיד לנגד עיניו. דרכיו, ולהשים אלו הנקודות תמיד לנגד עיניו. 
ענין ענין  הלשון',  הלשון', 'שמירת  'שמירת  ענין  על  להתמקד  ראינו  ענין ובכן  על  להתמקד  ראינו  ובכן 
זה  והיה  צדיק,  אותו  עם  אחת  חטיבה  היה  הלוא  זה זה  והיה  צדיק,  אותו  עם  אחת  חטיבה  היה  הלוא  זה 
מאוד  בלט  אשר  הדברים  מאוד אחד  בלט  אשר  הדברים  אחד 
הוא  הנפלאה,  הוא באישיותו  הנפלאה,  באישיותו 

בעצמו התבטא על עצמו ואמר 'מאז עמדי על דעתי 'מאז עמדי על דעתי 
דורינו  שבן  מאמין  היה  דורינו מי  שבן  מאמין  היה  מי  הרע'.  לשון  דיברתי  לא 
אבל  האלה,  כדברים  עצמו  על  להעיד  ביכולתו  יהיה 
אותו  של  הנאצלת  דמותו  את  מקרוב  שהכירו  אלו 
כלל,  גזומא  של  דברים  אלו  היו  לא  כי  יודעים  צדיק 
ויראתו  היו,  ומדודים  שקולים  דבריו  כל  כי  הם  ויראתו יודעים  היו,  ומדודים  שקולים  דבריו  כל  כי  הם  יודעים 
התמימה ניכר היה מכל דיבור שיצא מפיו, [ורבים אמרו התמימה ניכר היה מכל דיבור שיצא מפיו, [ורבים אמרו 

עליו שהוא עליו שהוא החפץ חיים בדורינוהחפץ חיים בדורינו]
בשאר  זהירותו  כך  הרע'  'לשון  בעניני  זהירותו  בשאר וכגודל  זהירותו  כך  הרע'  'לשון  בעניני  זהירותו  וכגודל 
האיסורים הכרוכים בדיבור, וכמשיח לפי תומו העיד גם האיסורים הכרוכים בדיבור, וכמשיח לפי תומו העיד גם 
על זהירותו הנפלאה בעניני שקר, נוהג היה לספר ולומר, על זהירותו הנפלאה בעניני שקר, נוהג היה לספר ולומר, 
'פעם אחת בלבד התרתי לעצמי לומר שקר', 'פעם אחת בלבד התרתי לעצמי לומר שקר', היה זה בימי היה זה בימי 
המצור של טרם קום המדינה הציונית, אותה תקופה ימי המצור של טרם קום המדינה הציונית, אותה תקופה ימי 
תושבי  על  'עוצר'  הטיל  דאז  והשלטון  היתה,  תושבי מלחמה  על  'עוצר'  הטיל  דאז  והשלטון  היתה,  מלחמה 
ואין  יוצא  אין  כי  היה  ה'עוצר'  של  משמעותו  ואין ירושלים,  יוצא  אין  כי  היה  ה'עוצר'  של  משמעותו  ירושלים, 
השלטון  הוראת  פי  ועל  חסומים,  היו  השכונות  כל  השלטון בא,  הוראת  פי  ועל  חסומים,  היו  השכונות  כל  בא, 
נאסר על כלל התושבים להימצא בחוצות העיר, השלטון נאסר על כלל התושבים להימצא בחוצות העיר, השלטון 
הגיעו  ביומו  יום  ומידי  לתושבים,  מזון  אז  סיפק  הגיעו בעצמו  ביומו  יום  ומידי  לתושבים,  מזון  אז  סיפק  בעצמו 
האוכלוסיא  גודל  כפי  ושכונה  שכונה  לכל  מזון  האוכלוסיא משלוחי  גודל  כפי  ושכונה  שכונה  לכל  מזון  משלוחי 
שבה, אך היה זה בבחינת אין הקומץ משביע את הארי, שבה, אך היה זה בבחינת אין הקומץ משביע את הארי, 
ולא פעם אחת אחר שנחלקו המזון לכל נפשות השכונה ולא פעם אחת אחר שנחלקו המזון לכל נפשות השכונה 
כדי  בה  אין  כי  לדעת  נוכחו  מאכלו,  חוק  קיבל  אחד  כדי וכל  בה  אין  כי  לדעת  נוכחו  מאכלו,  חוק  קיבל  אחד  וכל 

שביעה כלל. שביעה כלל. 
של  קטן  כמות  שם  מאי  השגתי   – לוי  רבי  סיפר   – של אני  קטן  כמות  שם  מאי  השגתי   – לוי  רבי  סיפר   – אני 
כלל  של  המצוקה  את  שידעתי  וכיון  אדמה,  כלל תפוחי  של  המצוקה  את  שידעתי  וכיון  אדמה,  תפוחי 
התושבים, רציתי לספק אלו התפוחים להגאון רבי חנוך התושבים, רציתי לספק אלו התפוחים להגאון רבי חנוך 
ומידי  מאוד,  מקושר  הייתי  עמו  זצ''ל,  פאדווא  ומידי העניך  מאוד,  מקושר  הייתי  עמו  זצ''ל,  פאדווא  העניך 
עמו  תורה,  בדברי  עמו  לדבר  לביתו  באתי  בשבתו  עמו שבת  תורה,  בדברי  עמו  לדבר  לביתו  באתי  בשבתו  שבת 
דנתי על כל הספקות שעלו על דעתי בעת לימודי במשך דנתי על כל הספקות שעלו על דעתי בעת לימודי במשך 
להביאו  ובכדי  להחמיר,  או  להתיר  ראוי  אם  השבוע,  להביאו ימי  ובכדי  להחמיר,  או  להתיר  ראוי  אם  השבוע,  ימי 

עד  רב  מרחק  וללכת  העוצר,  צו  את  להפר  הייתי  עד הוכרח  רב  מרחק  וללכת  העוצר,  צו  את  להפר  הייתי  הוכרח 
'בתי ברודא' ואכן ממחשבה עשיתי למעשה ויצאתי את 'בתי ברודא' ואכן ממחשבה עשיתי למעשה ויצאתי את 

הבית לעבר מעונו של הרב פדווא.הבית לעבר מעונו של הרב פדווא.
עצרני  ותיכף  השלטון,  מאנשי  אחד  בי  הבחין  בדרך  עצרני ויהי  ותיכף  השלטון,  מאנשי  אחד  בי  הבחין  בדרך  ויהי 
בכדי לברר אם הותר לו מטעם השלטון להימצא בשעה בכדי לברר אם הותר לו מטעם השלטון להימצא בשעה 
כן  שבהם  ואופנים  סיבות  איזה  היה  [כנראה  בחוצות,  כן זו  שבהם  ואופנים  סיבות  איזה  היה  [כנראה  בחוצות,  זו 
הורשו היציאה להאזרחים], ועל אתר השיבתי לו כי יש לי הורשו היציאה להאזרחים], ועל אתר השיבתי לו כי יש לי 
אם בסביבת מחנה יהודה והיא זקוקה לי, היתה זו תשובה אם בסביבת מחנה יהודה והיא זקוקה לי, היתה זו תשובה 
מספקת  בכדי שיעזבני וישחרני לדרכי, ותיכף זרזתי צעדי מספקת  בכדי שיעזבני וישחרני לדרכי, ותיכף זרזתי צעדי 
לעבר מעונו של הרב פדווא ומסרתי את התפוחי אדמה לעבר מעונו של הרב פדווא ומסרתי את התפוחי אדמה 
לידו, ושוב יצאתי לדרכי לעבר ביתי. תמיד – המשיך רבי לידו, ושוב יצאתי לדרכי לעבר ביתי. תמיד – המשיך רבי 
לוי וסיפר – הכיר לי ר' העניך טובה על זה, כל ימיו לרבות לוי וסיפר – הכיר לי ר' העניך טובה על זה, כל ימיו לרבות 
בלונדון,  החרדים  קהילת  של  כרבה  כיהן  שכבר  בלונדון, בשנים  החרדים  קהילת  של  כרבה  כיהן  שכבר  בשנים 
התפוחים  מאותן  לי  הזכיר  לפוגשו  לי  שנזדמן  עת  התפוחים בכל  מאותן  לי  הזכיר  לפוגשו  לי  שנזדמן  עת  בכל 

שהבאתי לפניו בצוק העיתים. שהבאתי לפניו בצוק העיתים. 
כי  השלטון,  לאיש  תשובתו  פשר  את  אז  הסביר  לוי  כי רבי  השלטון,  לאיש  תשובתו  פשר  את  אז  הסביר  לוי  רבי 
לאמיתו של דבר לא היה זה שקר כלל, שהרי לדידי היה לאמיתו של דבר לא היה זה שקר כלל, שהרי לדידי היה 
'כי אם  'כי אם   'אם''אם' שהרי כך נאמר (משלי ב) שהרי כך נאמר (משלי ב)  רבי העניך בבחי' רבי העניך בבחי' 
לא  השלטון  איש  אותו  התכוונתי,  לא ולזה  השלטון  איש  אותו  התכוונתי,  ולזה  תקרא',  תקרא', לבינה  לבינה 

הבין כוונתי, אבל אני אינני אשם בכך...  הבין כוונתי, אבל אני אינני אשם בכך...  
לנכון  ראה  בדיבור  הזהירות  במידת  שהצטיין  לוי  לנכון רבי  ראה  בדיבור  הזהירות  במידת  שהצטיין  לוי  רבי 
לעורר על מידה זו בכל הזדמנות שנקרתה לפניו, על כן לעורר על מידה זו בכל הזדמנות שנקרתה לפניו, על כן 
ראה  השולחן  מעדני  מחיבורו  הראשון  הכרך  ראה כשהוציא  השולחן  מעדני  מחיבורו  הראשון  הכרך  כשהוציא 
זה  שענין  אף  על  הספר,  בהקדמת  כך  על  לעורר  זה לנכון  שענין  אף  על  הספר,  בהקדמת  כך  על  לעורר  לנכון 
אינו קשור כלל למטרת הספר, בכל זאת מאחר שענין זה אינו קשור כלל למטרת הספר, בכל זאת מאחר שענין זה 
היה חלק ממהותו לא שת ליבו לכך וראה לנכון לעורר על היה חלק ממהותו לא שת ליבו לכך וראה לנכון לעורר על 
זה, כמו כן החדיר הדבר תמיד בתלמידיו, וזירזם ללמוד זה, כמו כן החדיר הדבר תמיד בתלמידיו, וזירזם ללמוד 
השפיעו  השפיעו ולפעמים  ולפעמים  הלשון'  ו'שמירת  חיים'  הלשון' 'חפץ  ו'שמירת  חיים'  'חפץ  בספר בספר 
היריעה  אין  אך  התלמידים,  משפחות  על  גם  היריעה הדברים  אין  אך  התלמידים,  משפחות  על  גם  הדברים 

מספקת להאריך בזה ועוד חזון למועד.מספקת להאריך בזה ועוד חזון למועד.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰‚‰"ˆ רבי לוי רבינוביı זˆ"ל 
בעל "מע„ני ‰˘ולחן"

סיפר לי אברך אחד, שהיה תלמידו של סיפר לי אברך אחד, שהיה תלמידו של אבי מו"ר אבי מו"ר 
'תורה 'תורה  בישיבת  רבות,  שנים  לפני  בישיבת   רבות,  שנים  לפני  זצ"ל  זצ"להגה"צ  הגה"צ 
עמו  שארע  אחד  ומקרה  ת"ו,  דפעיה"ק  עמו   שארע  אחד  ומקרה  ת"ו,  דפעיה"ק  ויראה'ויראה' 

בעת לימודיו אצלו בכיתה, איננו מסוגל לשכוח!בעת לימודיו אצלו בכיתה, איננו מסוגל לשכוח!

בצעצוע  השיעור  באמצע  פעם  שיחק  בצעצוע בילדותו  השיעור  באמצע  פעם  שיחק  בילדותו 
הפריע  שמשחקו  ובהיות  ילדות,  מעשה  הפריע כלשהו,  שמשחקו  ובהיות  ילדות,  מעשה  כלשהו, 
אבי  קם  לחבריו,  והן  לעצמו  הן  השיעור,  אבי למהלך  קם  לחבריו,  והן  לעצמו  הן  השיעור,  למהלך 
המלמד נטל ממנו את הצעצוע, ואף הוסיף לגעור המלמד נטל ממנו את הצעצוע, ואף הוסיף לגעור 

בו על מעשה חוצפה זה.בו על מעשה חוצפה זה.

עת  כל  זועפות  פנים  והראה  נעלב  עת התלמיד  כל  זועפות  פנים  והראה  נעלב  התלמיד 
הגערה  היתה  שלדעתו  כך  על  והתלונן  הגערה השיעור,  היתה  שלדעתו  כך  על  והתלונן  השיעור, 
המשחק  את  הרבי  שהוציא  בכך  היה  ודי  המשחק יתרה,  את  הרבי  שהוציא  בכך  היה  ודי  יתרה, 

מידו, והגערה הנלווית נראתה לו כמיותרת!מידו, והגערה הנלווית נראתה לו כמיותרת!

בהיות כבוד אאמו"ר בעל מידות תרומיות, פנה אל בהיות כבוד אאמו"ר בעל מידות תרומיות, פנה אל 
תלמידו זה בסיום הלימוד. – ועל אף שמצידו סבור תלמידו זה בסיום הלימוד. – ועל אף שמצידו סבור 
היה שלא די בנטילת החפץ, ונצרכה אותה 'גערה' היה שלא די בנטילת החפץ, ונצרכה אותה 'גערה' 
חומרת  את  וחבריו  התלמיד  בלב  להחדיר  חומרת כדי  את  וחבריו  התלמיד  בלב  להחדיר  כדי 
מעשהו. – בכל זאת מאחר שהבין שהתלמיד פגוע מעשהו. – בכל זאת מאחר שהבין שהתלמיד פגוע 
ביקש לפייסו באמצעות מטבע גדולה ויפה, שיגש ביקש לפייסו באמצעות מטבע גדולה ויפה, שיגש 

ויקנה לעצמו איזה דבר מתיקה יקר ומיוחד.ויקנה לעצמו איזה דבר מתיקה יקר ומיוחד.

בבושה  פניו  סיבב  בכעס,  התלמיד  בהיות  בבושה ברם  פניו  סיבב  בכעס,  התלמיד  בהיות  ברם 
לא  הרב  התשורה.  את  ליטול  רצה  ולא  לא וברוגז,  הרב  התשורה.  את  ליטול  רצה  ולא  וברוגז, 
(מבנין (מבנין  ארוכה,  דרך  כברת  אחריו  והלך  ממנו,  ארוכה, הרפה  דרך  כברת  אחריו  והלך  ממנו,  הרפה 
שהוא  תוך  שהוא ,  תוך  מא"ש),  שבשכונת  הישן  חב"ד  ביהכ"נ  ועד  מא"ש)הישיבה  שבשכונת  הישן  חב"ד  ביהכ"נ  ועד  הישיבה 

עד  שכנוע,  דרכי  בכמה  ושוב  שוב  בו  עד מפציר  שכנוע,  דרכי  בכמה  ושוב  שוב  בו  מפציר 
ונטל  ונתרצה  שפתיו,  על  חיוך  להעלות  ונטל שהצליח  ונתרצה  שפתיו,  על  חיוך  להעלות  שהצליח 
כמה  לקנות  כדי  נאה,  סכום  בו  שהיה  הכסף,  כמה את  לקנות  כדי  נאה,  סכום  בו  שהיה  הכסף,  את 
קנה  שאכן  שוב,  בירר  ולמחרת  טובות!  קנה חבילות  שאכן  שוב,  בירר  ולמחרת  טובות!  חבילות 

לעצמו את הממתקים המיוחדים ונהנה מהם!!!לעצמו את הממתקים המיוחדים ונהנה מהם!!!

היכה  לא  שמעולם  כלל,  הכהו  שלא  אף  זאת  היכה כל  לא  שמעולם  כלל,  הכהו  שלא  אף  זאת  כל 
ילד! רק חשש לפייס אף את תלמידיו התינוקות, ילד! רק חשש לפייס אף את תלמידיו התינוקות, 

שלפי דעתם ודמיונם נפגעו ממנו...שלפי דעתם ודמיונם נפגעו ממנו...

מעמד השריש הרב  אותו תלמיד, שבאותו  והעיד אותו תלמיד, שבאותו מעמד השריש הרב והעיד 
ולוויתור!  טובות'  ל'מידות  עצום  חינוך  בו  ולוויתור! והחדיר  טובות'  ל'מידות  עצום  חינוך  בו  והחדיר 
המלמדים  ומכל  בחיידר,  לימודיו  שנות  המלמדים ומכל  ומכל  בחיידר,  לימודיו  שנות  ומכל 
ליבו,  לוח  על  חרוט  נשאר  הזה  הלימוד  ליבו, כולם,  לוח  על  חרוט  נשאר  הזה  הלימוד  כולם, 

להבין ולהשכיל בעבודת תיקון המידות!להבין ולהשכיל בעבודת תיקון המידות!

 [ספר 'טיב הקהילה' שנה שלישית, ראש השנה] [ספר 'טיב הקהילה' שנה שלישית, ראש השנה]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

בני  עם  נוסע  בני   עם  נוסע  זצ"ל  מורי  זצ"לאבי  מורי  אבי  שהיה  פעם  שהיה בכל  פעם  בכל 
הולדתו,  מקום  ת"ו,  הולדתו,   מקום  ת"ו,  צפתצפת  עיה"ק  אל  עיה"ק המשפחה  אל  המשפחה 
היה מתרגש מחדש. על אף שכבר עזב את המקום היה מתרגש מחדש. על אף שכבר עזב את המקום 
מעלה  היה  זאת  בכל  תשע,  בגיל  מעלה כשהתייתם  היה  זאת  בכל  תשע,  בגיל  כשהתייתם 
זיכרונות רבים מן הימים ההם, כאשר שם שורשיו זיכרונות רבים מן הימים ההם, כאשר שם שורשיו 
שתו  תמיד  סביבו  המשפחה  בני  וכל  שתו נטועים.  תמיד  סביבו  המשפחה  בני  וכל  נטועים. 
פרטי  בכל  מאוד  ודרשו  ושאלו  דבריו,  את  פרטי בצמא  בכל  מאוד  ודרשו  ושאלו  דבריו,  את  בצמא 

קורות חייו. קורות חייו. 

הם  ואף  ועוד,  עוד  מלספר  נלאה  הוא  היה  הם ולא  ואף  ועוד,  עוד  מלספר  נלאה  הוא  היה  ולא 
אבותיהם,  קורות  את  בצמא  מלשתות  נלאו  אבותיהם, לא  קורות  את  בצמא  מלשתות  נלאו  לא 

שיאירו את דרכם לדורות!שיאירו את דרכם לדורות!

לאדם  הוא  חשוב  כמה  למדתי,  כך  ומתוך 
להתחקות אחר שורשיו ושורשי משפחתו למעלה 
לדורות  ולספר  להעביר  חשוב  וכמה  בקודש. 
ואבות  אבותיהם  היו  מי  נאמנה  שיידעו  הבאים, 

אבותיהם!אבותיהם!

[שיחה (בשידור) בישיבת ליקוואד ארה"ב, י"ב אב תשס"א][שיחה (בשידור) בישיבת ליקוואד ארה"ב, י"ב אב תשס"א]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

ז): :  ו,  ז)(דברים  ו,  (דברים  לפרש  לפרש   זצ"ל  מורי  זצ"לדאבי  מורי  דאבי  בפומיה  בפומיה מרגלא  מרגלא 
"ושננתם לבניך – ודברת בם". הפסוק מפרש את "ושננתם לבניך – ודברת בם". הפסוק מפרש את 
ידי  על  ידי   על  לבניך"  לבניך""ושננתם  "ושננתם  הדרך  היא  כיצד  הדרך עצמו,  היא  כיצד  עצמו, 

"ודברת בם""ודברת בם", שאתה בעצמך תשב ותלמד..., שאתה בעצמך תשב ותלמד...

[מתוך שיחת חיזוק להתמדת התורה כולל "מעדני השולחן][מתוך שיחת חיזוק להתמדת התורה כולל "מעדני השולחן]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

"מעדני  בעל  בעל  זצ"ל  מורי  זצ"לאבי  מורי  אבי  לפני  פעם  לפני ניגש  פעם  ניגש 
השולחן"השולחן" חתן חשוב, שהיה יום אחד לפני חופתו  חתן חשוב, שהיה יום אחד לפני חופתו 

וביקש הדרכה לחתונה. וביקש הדרכה לחתונה. 

ישב עמו אבא מארי ובין הדברים סיפר לו סיפור ישב עמו אבא מארי ובין הדברים סיפר לו סיפור 
נחמד מהאי סבא קדישא בעל נחמד מהאי סבא קדישא בעל החפץ חיים זצוק"ל,החפץ חיים זצוק"ל, 

וכך סיפר לפניו:וכך סיפר לפניו:

חיים,  החפץ  מרן  של  [בזיוו"ש]  נישואיו  חיים, לאחר  החפץ  מרן  של  [בזיוו"ש]  נישואיו  לאחר 
בהגיע בהגיע חג הסוכותחג הסוכות, היו לפניו כמה מקומות בחצירו , היו לפניו כמה מקומות בחצירו 

'אבי יתומים''אבי יתומים'
הגיעו  הידועה  המחלה  של  בעטיה  סבל  של  הגיעו שנתיים  הידועה  המחלה  של  בעטיה  סבל  של  שנתיים 
את  היקר  שכנינו  החזיר  כאשר  השבת  יום  בעצם  את לקיצן  היקר  שכנינו  החזיר  כאשר  השבת  יום  בעצם  לקיצן 

נשמתו המזוככת ביסורים לבוראו .נשמתו המזוככת ביסורים לבוראו .
במוצאי שבת נערכה הלוויה, וביום ראשון דאגנו השכנים במוצאי שבת נערכה הלוויה, וביום ראשון דאגנו השכנים 

להדפיס מודעות אבל. להדפיס מודעות אבל. 
אותם  שאאסוף  וקבענו  שלי  ידיד  אסף  המודעות  אותם את  שאאסוף  וקבענו  שלי  ידיד  אסף  המודעות  את 
שנינו,  השתתפנו  בה  משותפת  בשמחה  בערב  שנינו, ממנו  השתתפנו  בה  משותפת  בשמחה  בערב  ממנו 
בגמר האירוע יצאתי מהאולם מבלי לאסוף את המודעות בגמר האירוע יצאתי מהאולם מבלי לאסוף את המודעות 
מרכבו. בשעה מרכבו. בשעה 12:3012:30 אחר חצות התקשר ידידי ואמר כי  אחר חצות התקשר ידידי ואמר כי 
שכחנו מהמודעות. אמרתי לו שעל הבוקר אאסוף ממנו שכחנו מהמודעות. אמרתי לו שעל הבוקר אאסוף ממנו 
שעוד  התעקש  הוא  אך  אותם,  ואדביק  המודעות  שעוד את  התעקש  הוא  אך  אותם,  ואדביק  המודעות  את 
האלמנה  דלת  על  הפחות  לכל  להדביקם  צריך  האלמנה הלילה  דלת  על  הפחות  לכל  להדביקם  צריך  הלילה 
הבדל  שאין  לו  אמרתי  המודעה.  את  בוקר  עם  הבדל שתראה  שאין  לו  אמרתי  המודעה.  את  בוקר  עם  שתראה 
עלי   מחר  שכן  לישון  עלי  וכי  בבוקר  למחר  הלילה  עלי  בין  מחר  שכן  לישון  עלי  וכי  בבוקר  למחר  הלילה  בין 
להשכים קום. הוא משום מה לא היה מוכן לשמוע ואמר להשכים קום. הוא משום מה לא היה מוכן לשמוע ואמר 
מעל  דבק  לו  ושאשאיר  יגיע  הוא  דקות  ארבעים  עוד  מעל כי  דבק  לו  ושאשאיר  יגיע  הוא  דקות  ארבעים  עוד  כי 
גג הרכב שלי כדי שיהיה לו כיצד להדביק את המודעה...גג הרכב שלי כדי שיהיה לו כיצד להדביק את המודעה...
בשעה  לשינה,  והתארגנתי  כבקשתו  הדבק  את  בשעה שמתי  לשינה,  והתארגנתי  כבקשתו  הדבק  את  שמתי 
בקור  מרכבו  מגיח  הידיד  את  לחלון  מבעד  ראיתי  בקור   מרכבו  מגיח  הידיד  את  לחלון  מבעד  ראיתי   1:201:20
העז וגשמי זלעפות צולפים בו בעוז , נוטל את הדבק מגג העז וגשמי זלעפות צולפים בו בעוז , נוטל את הדבק מגג 
מבין  לא  יצועי  על  עליתי  לבניין.  מודעה  עם  ונכנס  מבין רכבי  לא  יצועי  על  עליתי  לבניין.  מודעה  עם  ונכנס  רכבי 
המודעה,  את  דווקא  הלילה  להדביק  שלו  הבהילות  המודעה, את  את  דווקא  הלילה  להדביק  שלו  הבהילות  את 
לאותו  אדם  לכל  שיש  דחף  כל  על  שליטה  לי  אין  לאותו אבל  אדם  לכל  שיש  דחף  כל  על  שליטה  לי  אין  אבל 

רגע.רגע.
בשעה  הגיע  אכן  הוא  מצמרר:  סיפור  התברר  בשעה בבוקר  הגיע  אכן  הוא  מצמרר:  סיפור  התברר  בבוקר 
האלמנה,  של  הדלת  על  המודעה  את  לתלות  האלמנה, מאוחרת  של  הדלת  על  המודעה  את  לתלות  מאוחרת 
בן  קטן  ילד  מצא  המודעה  את  לתלות  בא  כאשר  בן אך  קטן  ילד  מצא  המודעה  את  לתלות  בא  כאשר  אך 
שש שנים בלבד מצטנף מקור בחדר המדרגות ליד דלת שש שנים בלבד מצטנף מקור בחדר המדרגות ליד דלת 
ובוכה,  בקור  בחוץ  הוא  מדוע  אותו  שאל  הוא  ובוכה, האלמנה,  בקור  בחוץ  הוא  מדוע  אותו  שאל  הוא  האלמנה, 
הסתבר כי מדובר בבן היתום שהלך לישון אצל השכנים הסתבר כי מדובר בבן היתום שהלך לישון אצל השכנים 
שעבר  ומה  הרגיש  המצב  בגלל  אך  היטב,  הכיר  שעבר אותם  ומה  הרגיש  המצב  בגלל  אך  היטב,  הכיר  אותם 
עליו נרטבו בגדיו במהלך שנתו, ומרוב בושה חמק בשקט עליו נרטבו בגדיו במהלך שנתו, ומרוב בושה חמק בשקט 
הממוטטת  האלמנה  אך  בגדיו,  את  להחליף  כדי  הממוטטת מהבית  האלמנה  אך  בגדיו,  את  להחליף  כדי  מהבית 
הרגיע  תיכף  בנה,  של  הרכות  דפיקותיו  את  שמעה  הרגיע לא  תיכף  בנה,  של  הרכות  דפיקותיו  את  שמעה  לא 
האלמנה  דלת  על  בחוזקה  דופק  והחל  הקטן  את  האלמנה ידידי  דלת  על  בחוזקה  דופק  והחל  הקטן  את  ידידי 
את  ופתחה  התעוררה  מה  זמן  אחרי  משנתה,  את שתיעור  ופתחה  התעוררה  מה  זמן  אחרי  משנתה,  שתיעור 
מאוחרת,  כה  בשעה  הדפיקות  פשר  על  בתימהון  מאוחרת, הדלת  כה  בשעה  הדפיקות  פשר  על  בתימהון  הדלת 
בנה הקטן חמק לו פנימה, האלמנה טיפלה בילד וחזרה בנה הקטן חמק לו פנימה, האלמנה טיפלה בילד וחזרה 

לישון.לישון.
עם שחר קבלה אשתי טלפון בהול מהשכנה :היתום הקטן עם שחר קבלה אשתי טלפון בהול מהשכנה :היתום הקטן 
תגיד  .מה  מחרדה  נפשה  את  יודעת  אינה  והיא  תגיד נעלם!  .מה  מחרדה  נפשה  את  יודעת  אינה  והיא  נעלם! 
לאלמנה על בנה שנעלם מהבית שלה והוא באחריותה...  לאלמנה על בנה שנעלם מהבית שלה והוא באחריותה...  
הציצה  ובינתיים  האלמנה,  בבית  לדפוק  מיהרה  הציצה אשתי  ובינתיים  האלמנה,  בבית  לדפוק  מיהרה  אשתי 
וקלטה את בנה ישן שנת ישרים במיטתו. מיד עדכנה את וקלטה את בנה ישן שנת ישרים במיטתו. מיד עדכנה את 

השכנה שהכל בסדר .השכנה שהכל בסדר .
להדביק  מובנת  הבלתי  העיקשות  התברר  מעשה  להדביק לאחר  מובנת  הבלתי  העיקשות  התברר  מעשה  לאחר 
כדי  הכל  שעות  מספר  עוד  להמתין  ולא  בלילה  כדי מודעה  הכל  שעות  מספר  עוד  להמתין  ולא  בלילה  מודעה 

לדאוג ליתום הקטן שלא יקפא בלילה החורפי...לדאוג ליתום הקטן שלא יקפא בלילה החורפי...
בעל המעשה: ח.ש.מ בעל המעשה: ח.ש.מ 

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

לרגל האי יומא דהלולא רבא השני, של הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצוק"ל, בעל לרגל האי יומא דהלולא רבא השני, של הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצוק"ל, בעל 
"מעדני השולחן", אביו של מורנו ורבנו יבלחט"א "מעדני השולחן", אביו של מורנו ורבנו יבלחט"א (נלב"ע שב"ק ב' אדר תשע"ה)(נלב"ע שב"ק ב' אדר תשע"ה). הננו בזה בקובץ . הננו בזה בקובץ 

"טיב המעשיות" קטן לכבוד בעל ההילולא, כגרגיר מן הים, מתוך שיחות רבות וספרי רבינו "טיב המעשיות" קטן לכבוד בעל ההילולא, כגרגיר מן הים, מתוך שיחות רבות וספרי רבינו 
שליט"א, שכל אורחות והליכות אביו זצ"ל, בשלושת עמודי עולם, תורה ועבודה וגמילות שליט"א, שכל אורחות והליכות אביו זצ"ל, בשלושת עמודי עולם, תורה ועבודה וגמילות 

חסדים, נר לרגליו תמיד.חסדים, נר לרגליו תמיד.

זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמןזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן



וכאשר  הקדושה.  הסוכה  את  בהם  להעמיד  וכאשר שניתן  הקדושה.  הסוכה  את  בהם  להעמיד  שניתן 
כאלו  שבעניינים  כאלו   שבעניינים  מט.)  מציעא  מט.)(בבא  מציעא  (בבא  ז"ל  חכמינו  ז"ל הורו  חכמינו  הורו 
בה  להיוועץ  לאשתו  קרא  האשה,  דעת  לשאול  בה יש  להיוועץ  לאשתו  קרא  האשה,  דעת  לשאול  יש 
באיזה מקום בחצר בוחרת היא שיעמיד את הסוכה.באיזה מקום בחצר בוחרת היא שיעמיד את הסוכה.

בידה  הזו  החשובה  ההחלטה  את  שנתן  בידה בשומעה  הזו  החשובה  ההחלטה  את  שנתן  בשומעה 
חישוביה  את  לחשב  והחלה  מאוד,  אשתו  חישוביה נהנתה  את  לחשב  והחלה  מאוד,  אשתו  נהנתה 
השפעתה  את  בדקה  היא  וכו',  יותר  נוח  צד  השפעתה באיזה  את  בדקה  היא  וכו',  יותר  נוח  צד  באיזה 
הנוחות  מידת  ואת  במקום,  הרוח  ושל  השמש  הנוחות של  מידת  ואת  במקום,  הרוח  ושל  השמש  של 
בקרבה אל הבית, וכל שאר הצדדים שבדבר, ולאחר בקרבה אל הבית, וכל שאר הצדדים שבדבר, ולאחר 
התלבטויות רבות החליטה על מקום מסוים המועדף התלבטויות רבות החליטה על מקום מסוים המועדף 

ביותר לבנין הסוכה.ביותר לבנין הסוכה.

הקודש  למלאכת  חיים  החפץ  רבינו  ניגש  אתר  הקודש על  למלאכת  חיים  החפץ  רבינו  ניגש  אתר  על 
בדחילו ורחימו, הוא התייגע קשות בהקמת הסוכה, בדחילו ורחימו, הוא התייגע קשות בהקמת הסוכה, 
והאזיקונים  הפרפרים  עידן  בטרם  ההם  והאזיקונים ובימים  הפרפרים  עידן  בטרם  ההם  ובימים 
מתקפלת...  סוכה  ושל  לנצח  סכך  של  מתקפלת... למיניהם...  סוכה  ושל  לנצח  סכך  של  למיניהם... 

היתה זו עבודה קשה ומפרכת.היתה זו עבודה קשה ומפרכת.

על  הסוכה  את  להעמיד  טובה  בשעה  שסיים  על לאחר  הסוכה  את  להעמיד  טובה  בשעה  שסיים  לאחר 
היא  היפה,  מלאכתו  את  לראות  אשתו  באה  היא תילה,  היפה,  מלאכתו  את  לראות  אשתו  באה  תילה, 
גם  נהנתה  נשים  של  וכדרכן  מעבודתו,  מאד  גם נהנתה  נהנתה  נשים  של  וכדרכן  מעבודתו,  מאד  נהנתה 
שבסוכה,  'שלה'  בחלק  ושוב  שוב  ולהרהר  שבסוכה, לחשוב  'שלה'  בחלק  ושוב  שוב  ולהרהר  לחשוב 
הרהרה  הלילה  במשך  שבחצר...  המיקום  הרהרה בהחלטת  הלילה  במשך  שבחצר...  המיקום  בהחלטת 
רבות בנושא, ומצאה צדדים מחודשים בדבר, ולאחר רבות בנושא, ומצאה צדדים מחודשים בדבר, ולאחר 
למסקנה  הגיעה  ולכאן  לכאן  וצדדים  למסקנה התלבטויות  הגיעה  ולכאן  לכאן  וצדדים  התלבטויות 
שאולי יותר טוב ונוח יהיה להעמידה בצד השני של שאולי יותר טוב ונוח יהיה להעמידה בצד השני של 

החצר.החצר.

בהיותה קרובה מאוד לבעלה הגדול, סחה את ליבה בהיותה קרובה מאוד לבעלה הגדול, סחה את ליבה 
למחרת בבוקר בפניו: למחרת בבוקר בפניו: "ישראל מאיר, "ישראל מאיר, חשבתי בלילה חשבתי בלילה 
על מה ששאלת ממני בקשר למיקומה המתאים של על מה ששאלת ממני בקשר למיקומה המתאים של 
הסוכה, ולאחר ששקלתי שוב כל הצדדים שבנידון, הסוכה, ולאחר ששקלתי שוב כל הצדדים שבנידון, 
השני  הצד  ודוקא  בדבר,  טעיתי  שמא  השני חוששני  הצד  ודוקא  בדבר,  טעיתי  שמא  חוששני 
עם  שמיהרתי  חבל  ונעים,  נוח  יותר  נראה  עם שבחצר  שמיהרתי  חבל  ונעים,  נוח  יותר  נראה  שבחצר 

תשובתי ולא התבוננתי שוב בדבר!".תשובתי ולא התבוננתי שוב בדבר!".

ניגש  הבוקר  ארוחת  לאחר  הרבה,  להפתעתה  ניגש והנה  הבוקר  ארוחת  לאחר  הרבה,  להפתעתה  והנה 
הגדולה,  החצר  אל  ודברים  אומר  בלי  חיים  הגדולה, החפץ  החצר  אל  ודברים  אומר  בלי  חיים  החפץ 
אתמול  זה  שהעמיד  הסוכה  כל  את  לסתור  אתמול והחל  זה  שהעמיד  הסוכה  כל  את  לסתור  והחל 
שהחליטה  במקום  מחדש  והקימה  מפרך,  שהחליטה בעמל  במקום  מחדש  והקימה  מפרך,  בעמל 

עתה... עתה... 

היא בכלל לא חשבה על כך, לא לזה התכוונה כלל, היא בכלל לא חשבה על כך, לא לזה התכוונה כלל, 
היא רק סחה את ליבה בפניו שבעצם מצטערת היא היא רק סחה את ליבה בפניו שבעצם מצטערת היא 

על החלטה זו, כי עדיף במקום השני... – אבל החפץ על החלטה זו, כי עדיף במקום השני... – אבל החפץ 
אמר  לא  שלו,  המידות  עבודת  בגודל  הקדוש  אמר חיים  לא  שלו,  המידות  עבודת  בגודל  הקדוש  חיים 
הבאה  בפעם  הבאה,  לשנה  זה  את  נשאיר  הבאה 'בסדר,  בפעם  הבאה,  לשנה  זה  את  נשאיר  'בסדר, 
מידותיו,  על  והעביר  כארי  התגבר  אלא  שם'...  מידותיו, נבנה  על  והעביר  כארי  התגבר  אלא  שם'...  נבנה 
ועד  המסד  למן  מחדש  הכל  ובנה  סוכתו,  את  ועד סתר  המסד  למן  מחדש  הכל  ובנה  סוכתו,  את  סתר 

הטפחות!הטפחות!

בתוך  מידותיו"  על  "מעביר  של  חיה  דוגמא  היא  בתוך זו  מידותיו"  על  "מעביר  של  חיה  דוגמא  היא  זו 
אל  לגשת  כיצד  חיה,  דוגמא  היא  זו   – פנימה!  אל ביתו  לגשת  כיצד  חיה,  דוגמא  היא  זו   – פנימה!  ביתו 

הנישואים מתוך ביטול היש! הנישואים מתוך ביטול היש! 

אל  פנה  הנורא,  המעשה  זה  טיב  את  אבי  אל כשסיים  פנה  הנורא,  המעשה  זה  טיב  את  אבי  כשסיים 
היתה  הרי  ההם  בימים  הנה  אזנו:  את  וסיבר  היתה החתן  הרי  ההם  בימים  הנה  אזנו:  את  וסיבר  החתן 
זו מלאכה קשה מאוד. אדם אחר מן השורה, בודאי זו מלאכה קשה מאוד. אדם אחר מן השורה, בודאי 
עומדת  שכבר  שהשנה  אשתו  דעת  מפייס  עומדת היה  שכבר  שהשנה  אשתו  דעת  מפייס  היה 
ולשנה  לה...  נניח  מילא  שעומדת  במקום  ולשנה הסוכה  לה...  נניח  מילא  שעומדת  במקום  הסוכה 
זה  אין  כך  בין  האחר,  במקום  נעמידה  בעז"ה  זה הבאה  אין  כך  בין  האחר,  במקום  נעמידה  בעז"ה  הבאה 

אלא לשבעת ימי החג... אלא לשבעת ימי החג... 

יסוד הצלחת הנישואין בדבר אחד בלבד הוא מותנה, יסוד הצלחת הנישואין בדבר אחד בלבד הוא מותנה, 
היש.  וביטול  מידותיו  על  העברה  מוחלט,  היש. בוויתור  וביטול  מידותיו  על  העברה  מוחלט,  בוויתור 
ולחשוב כל העת מה יכול לתת ולעשות למען השני, ולחשוב כל העת מה יכול לתת ולעשות למען השני, 
אנוכיותו  יותר  שמבטל  ככל  לקבל.  יכול  כמה  אנוכיותו ולא  יותר  שמבטל  ככל  לקבל.  יכול  כמה  ולא 
יותר,  ביתו  שלום  ויצליח  יעלה  כן  הזוג,  לבן  יותר, ונותן  ביתו  שלום  ויצליח  יעלה  כן  הזוג,  לבן  ונותן 

ותבוא שכינה הקדושה לשכון באוהלם.ותבוא שכינה הקדושה לשכון באוהלם.

[טיב הנישואין ח"ב, שער הבית פ"ב שלום בית אות ה'][טיב הנישואין ח"ב, שער הבית פ"ב שלום בית אות ה']

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

'האיש  לפרק  עתו  'האיש בהגיע  לפרק  עתו  בהגיע  זצ"ל,  מארי  זצ"ל, אבא  מארי  אבא  לי  לי שח  שח 
והיה  שונות,  שידוכים  הצעות  בפניו  עמדו  והיה מקדש',  שונות,  שידוכים  הצעות  בפניו  עמדו  מקדש', 
באיזה  בנפשו,  עצות  להשית  ידע  ולא  בדבר  באיזה נבוך  בנפשו,  עצות  להשית  ידע  ולא  בדבר  נבוך 

מהם יבחר.מהם יבחר.

בטלמן  דוד  רבי  בטלמן הרה"צ  דוד  רבי  הרה"צ  עם  בדבר  להתייעץ  עם והלך  בדבר  להתייעץ  והלך 
זצ"ל,זצ"ל, [שהיה לאחר מכן חותנו בזיוו"ש], והוא הכניס  [שהיה לאחר מכן חותנו בזיוו"ש], והוא הכניס 
אמר  היטב  שבירר  ולאחר  הקורה,  בעובי  אמר עצמו  היטב  שבירר  ולאחר  הקורה,  בעובי  עצמו 
ע"ה.  מורתי  ע"ה. אמי  מורתי  אמי  עם  השידוך  להצעת  נוטה  עם שדעתו  השידוך  להצעת  נוטה  שדעתו 
ומצא  עניינה,  ובירר  שבחן  ונימוקו,  טעמו  ומצא ופירש  עניינה,  ובירר  שבחן  ונימוקו,  טעמו  ופירש 
במועט',  'הסתפקות  במועט',   'הסתפקות  של  ומיוחדת  גדולה  מעלה  שלבה  ומיוחדת  גדולה  מעלה  בה 
לאחר  גם  התורה  בלימוד  להישאר  הוא  רוצה  לאחר ובאם  גם  התורה  בלימוד  להישאר  הוא  רוצה  ובאם 
אשה  הוא  צריך  חייו,  מאויי  כל  זה  כאשר  אשה הנישואין,  הוא  צריך  חייו,  מאויי  כל  זה  כאשר  הנישואין, 
לשמור  שתדע  זו,  גדולה  מעלה  בה  שיש  לשמור נאמנה  שתדע  זו,  גדולה  מעלה  בה  שיש  נאמנה 
הממון ולא לבזבז, ולכלכל את החיים תמיד במועט הממון ולא לבזבז, ולכלכל את החיים תמיד במועט 

שיש לפניה!שיש לפניה!

היא  חייה,  ימי  כל  לרגליה  נר  היתה  זו  מידה  היא ואכן  חייה,  ימי  כל  לרגליה  נר  היתה  זו  מידה  ואכן 
שלא  כדי  שיש,  במה  להסתפק  תמיד  שלא החכימה  כדי  שיש,  במה  להסתפק  תמיד  החכימה 
דרשה  לא  ומעולם  הגדול.  בעלה  מתורת  דרשה להפריע  לא  ומעולם  הגדול.  בעלה  מתורת  להפריע 

יותר ממה שהיה לה, גם בזמנים קשים ביותר!יותר ממה שהיה לה, גם בזמנים קשים ביותר!

לבנותיה,  אומרת  לבנותיה,   אומרת  ע"ה  מורתי  ע"האמי  מורתי  אמי  היתה  היתה תדיר  תדיר 
גדולה  זכות  גדולה צריך  זכות  צריך  חכם'  חכם' 'תלמיד  'תלמיד  לבעל  לבעל שלזכות  שלזכות 
הרבה  כך  על  ויש  בקלות,  בא  זה  ואין  הרבה ועצומה,  כך  על  ויש  בקלות,  בא  זה  ואין  ועצומה, 
נסיונות, אבל אם רוצים ומשתוקקים באמת ובחוזק נסיונות, אבל אם רוצים ומשתוקקים באמת ובחוזק 
יכולים להצליח. וסיפרה על עצמה שהיו לה נסיונות יכולים להצליח. וסיפרה על עצמה שהיו לה נסיונות 
המשמר  על  עמדה  היא  אך  בשידוכים,  המשמר גדולים  על  עמדה  היא  אך  בשידוכים,  גדולים 
בתורת  שיהגה  חכם  תלמיד  בחתן  דווקא  בתורת להתעקש  שיהגה  חכם  תלמיד  בחתן  דווקא  להתעקש 
ה' כל ימי חייו. והוכיחה שאכן חפץ ה' בידה הצליח, ה' כל ימי חייו. והוכיחה שאכן חפץ ה' בידה הצליח, 
ספריו  אשר  זצ"ל,  הגאון  מורי  לאבי  להינשא  אשר ספריו וזכתה  וזכתה להינשא לאבי מורי הגאון זצ"ל, 
הנודעים הנודעים "מעדני השולחן""מעדני השולחן" נלמדים בכל העולם כולו,  נלמדים בכל העולם כולו, 
וכל המתעסק בהלכות יורה דעה הוגה בהם תמידין וכל המתעסק בהלכות יורה דעה הוגה בהם תמידין 

כסידרן. כסידרן. 

[טיב הזיכרונות][טיב הזיכרונות]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •

מפי  מפי ששמע  ששמע  זצ"ל,  הרה"צ  מורי  זצ"ל, אבי  הרה"צ  מורי  אבי  מפי  מפי שמעתי  שמעתי 
מפי  קיבלה  והוא  מפי   קיבלה  והוא  זצ"ל,  קצנלנבויגן  אהרן  ר'  זצ"ל,הרה"ג  קצנלנבויגן  אהרן  ר'  הרה"ג 
סגולה  סגולה   זצ"ל,  זוננפלד  חיים  יוסף  זצ"ל,רבי  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  הגאון מרן  מרן 
גדולה להינצל מידי הציונים, בכל מקרה שמתנכלים גדולה להינצל מידי הציונים, בכל מקרה שמתנכלים 
לסבול  כאן  אנו  רגילים  כאשר  ישראל,  של  לסבול לחייהם  כאן  אנו  רגילים  כאשר  ישראל,  של  לחייהם 
מהם הרבה. ונתן רבינו הנ"ל סגולה נפלאה, שבבואו מהם הרבה. ונתן רבינו הנ"ל סגולה נפלאה, שבבואו 
עמהם במגע, או כשנצרך להיכנס באחד ממשרדיהם עמהם במגע, או כשנצרך להיכנס באחד ממשרדיהם 
מן  היוצא  הקדוש  הוי"ה  בשם  יהרהר  מן ובתיהם,  היוצא  הקדוש  הוי"ה  בשם  יהרהר  ובתיהם, 
ובזה  ובזה יום",  ה'ה'יום",  ו'ו'המן המן  ה'מלך מלך  הבוא  "י'י'בוא   " ד)  ה,  ד)(אסתר  ה,  (אסתר  הפסוק הפסוק 

יינצל מידיהם בעזהי"ת.יינצל מידיהם בעזהי"ת.

וסיפר לי אבי דבדידיה הוי עובדא, כשציוו הרשויות וסיפר לי אבי דבדידיה הוי עובדא, כשציוו הרשויות 
לקבל  כדי  במשרדיהם  להירשם  בארץ  אזרח  כל  לקבל על  כדי  במשרדיהם  להירשם  בארץ  אזרח  כל  על 
'תעודת זהות' שלהם, וכדי שיוכלו לשלוח לו צו גיוס 'תעודת זהות' שלהם, וכדי שיוכלו לשלוח לו צו גיוס 
וכו'. והוא לא התייצב ולא הלך אצלם להירשם, והיה וכו'. והוא לא התייצב ולא הלך אצלם להירשם, והיה 
זה נחשב לעוון פלילי. ובהיותו בדרכו פעם תפסוהו זה נחשב לעוון פלילי. ובהיותו בדרכו פעם תפסוהו 
היה  הנ"ל,  תעודתם  עמו  היה  לא  וכאשר  היה שוטריהם,  הנ"ל,  תעודתם  עמו  היה  לא  וכאשר  שוטריהם, 
בסגולה  נזכר  ומיד  במקום.  בו  לעוצרו  מאשר  בסגולה החוק  נזכר  ומיד  במקום.  בו  לעוצרו  מאשר  החוק 
שבפסוק  הקדוש  השם  בזה  כשהרהר  ותיכף  שבפסוק הנ"ל,  הקדוש  השם  בזה  כשהרהר  ותיכף  הנ"ל, 

זה, עזבוהו לנפשו והלכו כלעומת שבאו. זה, עזבוהו לנפשו והלכו כלעומת שבאו. 

[טיב המועדים - פורים][טיב המועדים - פורים]
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