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קנין התורה כיצד?קנין התורה כיצד?
סיפר רבינו, פעם באתי אל אבי מורי זצ"ל, היה זה סיפר רבינו, פעם באתי אל אבי מורי זצ"ל, היה זה 
לבדו  יושב  ומצאתיו  הארוכים,  טבת  מלילי  לבדו באחד  יושב  ומצאתיו  הארוכים,  טבת  מלילי  באחד 
מעדני  ספרו  את  וכותב  כתביו,  על  רכון  מעדני כשהוא  ספרו  את  וכותב  כתביו,  על  רכון  כשהוא 
ללמוד  לפני  נקרתה  הזדמנות  כי  הבנתי  ללמוד השולחן.  לפני  נקרתה  הזדמנות  כי  הבנתי  השולחן. 
מאבא הליכות חיים, ושאלתי אותו, אבא, האם הכל מאבא הליכות חיים, ושאלתי אותו, אבא, האם הכל 
ברור לך ואין לך שום ספק עד שהנך יושב ומכריע ברור לך ואין לך שום ספק עד שהנך יושב ומכריע 
בחיבורך את המעשה אשר יעשו? לאמיתו של דבר בחיבורך את המעשה אשר יעשו? לאמיתו של דבר 
אבא  של  כוחו  הוא  יפה  כמה  ידעתי  רבינו,  אבא המשיך  של  כוחו  הוא  יפה  כמה  ידעתי  רבינו,  המשיך 
היא  היכן  עד  ידעתי  מאידך  אך  ובהוראה,  היא בתורה  היכן  עד  ידעתי  מאידך  אך  ובהוראה,  בתורה 
מידת ענותנותו, וכיון שכן עז היה רצוני לראות מה מידת ענותנותו, וכיון שכן עז היה רצוני לראות מה 

ישיב לי לפי דרכו. ישיב לי לפי דרכו. 
אצלו  סדורה  כבר  שמשנתו  לי  ענה  לא  הוא  אצלו ואכן  סדורה  כבר  שמשנתו  לי  ענה  לא  הוא  ואכן 
אלא  הוראה,  היתר  שקיבל  בעת  עלומיו  מימי  אלא עוד  הוראה,  היתר  שקיבל  בעת  עלומיו  מימי  עוד 
יושב  שאני  אף  כותב,  או  לומד  כשאני  לי:  אמר  יושב כך  שאני  אף  כותב,  או  לומד  כשאני  לי:  אמר  כך 
וכביכול  כנגדי  יושב  שהקב''ה  מרגיש  הנני  וכביכול לבד,  כנגדי  יושב  שהקב''ה  מרגיש  הנני  לבד, 
לומד עמי, וכל דבר שקשה לי, הנני שואל בקול, ואני לומד עמי, וכל דבר שקשה לי, הנני שואל בקול, ואני 
מרגיש שהבורא שומע אותי, וכשנופלת לי תשובה מרגיש שהבורא שומע אותי, וכשנופלת לי תשובה 
על שאלתי, אני מרגיש שהבורא הוא שענה תשובה על שאלתי, אני מרגיש שהבורא הוא שענה תשובה 
זו. כך לומד אני עם הרגשה זו, וכל דבר שאינו ברור זו. כך לומד אני עם הרגשה זו, וכל דבר שאינו ברור 
תשובה  עליה  קיבלתי  לא  שעדיין  מרגיש  הנני  תשובה לי,  עליה  קיבלתי  לא  שעדיין  מרגיש  הנני  לי, 
עד  ית',  לפניו  ודן  יושב  ואני  ולכן  מהבורא,  עד ברורה  ית',  לפניו  ודן  יושב  ואני  ולכן  מהבורא,  ברורה 

שאני זוכה ומתברר הדבר לאשורו.שאני זוכה ומתברר הדבר לאשורו.
מידת הענוה שהיה עטרה לראשו ניכרת היתה מתוך מידת הענוה שהיה עטרה לראשו ניכרת היתה מתוך 
לו  אין  הרבה  תורה  שלמד  זה  אף  כי  ידע  לו תשובתו,  אין  הרבה  תורה  שלמד  זה  אף  כי  ידע  תשובתו, 
להחזיק טובה לעצמו, כי בקיאותו וכשרונו היא אשר להחזיק טובה לעצמו, כי בקיאותו וכשרונו היא אשר 
יביאנו לידי השגה והבנה בכל דבר הקשה שבתורה, יביאנו לידי השגה והבנה בכל דבר הקשה שבתורה, 
לקנותם  קשה  תורה  שדברי  חכמינו  אמרו  לקנותם שהרי  קשה  תורה  שדברי  חכמינו  אמרו  שהרי 
אלא  התורה  לבהירות  זוכה  האדם  ואין  זהב,  אלא ככלי  התורה  לבהירות  זוכה  האדם  ואין  זהב,  ככלי 

מתוך עיון מעמיק בכל פרט ופרט שבה. מתוך עיון מעמיק בכל פרט ופרט שבה. 
אשר  'וזה  נאמר  שבו  בפרשתינו  גם  רואים  זה  אשר ענין  'וזה  נאמר  שבו  בפרשתינו  גם  רואים  זה  ענין 
ליום  שנים  שנה  בני  כבשים  המזבח  על  ליום תעשה  שנים  שנה  בני  כבשים  המזבח  על  תעשה 
שדרשו  ז''ל  מרבותינו  יש  מנחות  ובמסכת  שדרשו תמיד'.  ז''ל  מרבותינו  יש  מנחות  ובמסכת  תמיד'. 
ממה שכתוב 'וזה' שנתקשה משה בהלכות שחיטה ממה שכתוב 'וזה' שנתקשה משה בהלכות שחיטה 
שחיטה.  מעשה  באצבעו  הקב''ה  לו  שהראה  שחיטה. עד  מעשה  באצבעו  הקב''ה  לו  שהראה  עד 
עד  משה,  בהם  שנתקשה  רואים  דברים  בכמה  עד כי  משה,  בהם  שנתקשה  רואים  דברים  בכמה  כי 
שהראה לו הקב''ה באצבעו זה המעשה, וזוהי אחת שהראה לו הקב''ה באצבעו זה המעשה, וזוהי אחת 

מהם. מהם. 
מלשון 'שנתקשה' משה, רואים אנו שגם משה רבינו מלשון 'שנתקשה' משה, רואים אנו שגם משה רבינו 
ליגיעה  הוצרך  התורה,  את  לנו  שהנחיל  זה  ליגיעה שהוא  הוצרך  התורה,  את  לנו  שהנחיל  זה  שהוא 
יגיעה  אחר  ורק  בוריו,  על  דבר  בכל  לעמוד  יגיעה כדי  אחר  ורק  בוריו,  על  דבר  בכל  לעמוד  כדי 
עצומה זכה לבהירות והראה לו הקב''ה בעצבעו את עצומה זכה לבהירות והראה לו הקב''ה בעצבעו את 

המעשה אשר יעשו.המעשה אשר יעשו.
(עפ"י טיב התורה - תצוה)(עפ"י טיב התורה - תצוה)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

הקדש  אל  בבאו  לבו  על  המשפט  בחשן  ישראל  בני  שמות  את  אהרן  הקדש ונשא  אל  בבאו  לבו  על  המשפט  בחשן  ישראל  בני  שמות  את  אהרן  ונשא 
לזכרן לפני ה' תמיד:לזכרן לפני ה' תמיד: (כח, כט) (כח, כט)

הרי  גדול  הכהן  מהו,  גדול  כהן  של  ענינו  הכתוב  רמז  הציווי  בזה  הרי הנה,  גדול  הכהן  מהו,  גדול  כהן  של  ענינו  הכתוב  רמז  הציווי  בזה  הנה, 
הוא שליחו של עם ישראל, הוא זה שכיפר עליהם, ועל ידי עבודתו הוא הוא שליחו של עם ישראל, הוא זה שכיפר עליהם, ועל ידי עבודתו הוא 
המשיך השראת השכינה ביניהם, אך בכדי שיהיה כהן גדול ראוי לזה היה המשיך השראת השכינה ביניהם, אך בכדי שיהיה כהן גדול ראוי לזה היה 
צריך שישא את שמות בני ישראל על לבו, היינו שיהיה לבו מסור לצרכם, צריך שישא את שמות בני ישראל על לבו, היינו שיהיה לבו מסור לצרכם, 
להתפלל עליהם ולבקש על צרכיהם, ואז אם הוא בבחינה זו, נבחר הוא להתפלל עליהם ולבקש על צרכיהם, ואז אם הוא בבחינה זו, נבחר הוא 

להביא הטובה בעולם ע''י שמכפר עליהם, וממשיך עליהם כל טוב. להביא הטובה בעולם ע''י שמכפר עליהם, וממשיך עליהם כל טוב. 
ומשימה זו של תפילת הכהן גדול על דורו רואים אנו גם  בגמרא (מכות ומשימה זו של תפילת הכהן גדול על דורו רואים אנו גם  בגמרא (מכות 
יא.) על מה שכתוב במשנה שם אמותיהן של כהנים, מספקות להן [היינו יא.) על מה שכתוב במשנה שם אמותיהן של כהנים, מספקות להן [היינו 
להורגי נפשות בשוגג] מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. להורגי נפשות בשוגג] מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. 
והרי  גדול,  הכהן  ימות  הרוצחים  יתפללו  אם  וכי  בגמרא,  שם  והרי ומקשה  גדול,  הכהן  ימות  הרוצחים  יתפללו  אם  וכי  בגמרא,  שם  ומקשה 
לו  שהיה  הגמרא,  ומשיבה  תבוא'.  לא  חנם  'קללת  ב)  כו,  (משלי  לו כתוב:  שהיה  הגמרא,  ומשיבה  תבוא'.  לא  חנם  'קללת  ב)  כו,  (משלי  כתוב: 
שאין  והיינו  בישראל.  כזאת  יארע  שלא  דורו  על  להתפלל  הגדול  שאין לכהן  והיינו  בישראל.  כזאת  יארע  שלא  דורו  על  להתפלל  הגדול  לכהן 
אילו  כי  הרג,  לידי  שבאו  בכך  אשם  גדול  הכהן  הוא  כי  חינם,  קללת  אילו זה  כי  הרג,  לידי  שבאו  בכך  אשם  גדול  הכהן  הוא  כי  חינם,  קללת  זה 
עשה את שלו כדבעי והתפלל עליהם כראוי מעומק לבו שלא יארע דבר עשה את שלו כדבעי והתפלל עליהם כראוי מעומק לבו שלא יארע דבר 
תקלה על ידיהם לא היו מגיעים לידי כך. כעין זה איתא בגמרא (תענית תקלה על ידיהם לא היו מגיעים לידי כך. כעין זה איתא בגמרא (תענית 
ביום  הקדשים  בקודש  ולפנים  לפני  הגדול  הכהן  שנכנס  שבשעה  ביום כד:)  הקדשים  בקודש  ולפנים  לפני  הגדול  הכהן  שנכנס  שבשעה  כד:) 
אומר:  היה  וכך  גשמים  בעניני  ישראל  צרכי  על  מתפלל  היה  אומר: הכיפורים  היה  וכך  גשמים  בעניני  ישראל  צרכי  על  מתפלל  היה  הכיפורים 
לגשמים'.  צריך  שהעולם  בשעה  לפניך  דרכים  עוברי  תפילת  תכנס  צריך לגשמים'. 'ואל  לפניך בשעה שהעולם  תכנס תפילת עוברי דרכים  'ואל 
הרי חזינן מהכא שזהו ענינו של כהן גדול, שמוטל עליו לדאוג על שלומם הרי חזינן מהכא שזהו ענינו של כהן גדול, שמוטל עליו לדאוג על שלומם 

של כלל ישראל, שיהיו מושלמים בעניני גשם ורוח. של כלל ישראל, שיהיו מושלמים בעניני גשם ורוח. 
וכן רואים אנו אצל אהרן הכהן, שהיה דואג על צרכי ישראל וכפי שאמרו וכן רואים אנו אצל אהרן הכהן, שהיה דואג על צרכי ישראל וכפי שאמרו 
את  אוהב  שלום  ורודף  שלום  אוהב  שהיה  יב)  א,  (אבות  ז''ל  את חכמינו  אוהב  שלום  ורודף  שלום  אוהב  שהיה  יב)  א,  (אבות  ז''ל  חכמינו 
הבריות ומקרבן לתורה, כל זה היה עושה מפני שהיה עיניו ולבו נתונים הבריות ומקרבן לתורה, כל זה היה עושה מפני שהיה עיניו ולבו נתונים 
לישראל  ברכה  מחזיק  כלי  הקב''ה  מצא  שלא  וידע  ישראל,  עם  לישראל לצרכי  ברכה  מחזיק  כלי  הקב''ה  מצא  שלא  וידע  ישראל,  עם  לצרכי 
אלא השלום, לכך היה ענין השלום נתון בראש מעייניו, מלבד מה שעצם אלא השלום, לכך היה ענין השלום נתון בראש מעייניו, מלבד מה שעצם 

הפירוד צער הוא לישראל, ולכך החזיר תמיד להשלים בין איש לחבירו. הפירוד צער הוא לישראל, ולכך החזיר תמיד להשלים בין איש לחבירו. 
מוטל  עליו  לא,  ותו  גדול  כהן  של  ענינו  זהו  שאכן  אדם  יאמר  שמא  מוטל אך  עליו  לא,  ותו  גדול  כהן  של  ענינו  זהו  שאכן  אדם  יאמר  שמא  אך 
לחפוץ בטובתם ולהתפלל עליהם, אבל מלבד זאת אין עליו לישא בעול לחפוץ בטובתם ולהתפלל עליהם, אבל מלבד זאת אין עליו לישא בעול 
בעניניהם, באה התורה ומפקיע דיעה זו, כי באמת מוטל עליו גם לישא בעניניהם, באה התורה ומפקיע דיעה זו, כי באמת מוטל עליו גם לישא 
גשמיים,  ואמצעיים  פעולות  ע''י  בעדם  לסייע  ולהשתדל  עניניהם,  גשמיים, בעול  ואמצעיים  פעולות  ע''י  בעדם  לסייע  ולהשתדל  עניניהם,  בעול 

כשהכתוב  יב)  (כח,  לעיל  נרמז  זה  כשהכתוב וענין  יב)  (כח,  לעיל  נרמז  זה  וענין 
מדבר אודות אבני האפוד, ואומר: 'ושמת מדבר אודות אבני האפוד, ואומר: 'ושמת 
האפד  כתפות  עת  האבנים  שתי  האפד את  כתפות  עת  האבנים  שתי  את 
את  אהרן  ונשא  ישראל  לבני  זכרון  את אבני  אהרן  ונשא  ישראל  לבני  זכרון  אבני 
לזכרון'.  כתפיו  שתי  על  ה'  לפני  לזכרון'. שמותם  כתפיו  שתי  על  ה'  לפני  שמותם 
בני  שמות  שיהיה  רק  סגי  לא  כי  בני והיינו  שמות  שיהיה  רק  סגי  לא  כי  והיינו 
מה  מלבד  אלא  בלבד,  לבו  על  מה ישראל  מלבד  אלא  בלבד,  לבו  על  ישראל 

שמוטל על הכהן לשפוך לבו לפני בוראו למען טובת ישראל, מוטל עליו שמוטל על הכהן לשפוך לבו לפני בוראו למען טובת ישראל, מוטל עליו 
לשאת את שמם על כתפיהם, להורות כי עליו לישא עמהם בעול, ולהקל לשאת את שמם על כתפיהם, להורות כי עליו לישא עמהם בעול, ולהקל 
מעליהם להשיג צרכיהם. שכן, ענין הכתף מורה על נשיאת עול, וכמאמר מעליהם להשיג צרכיהם. שכן, ענין הכתף מורה על נשיאת עול, וכמאמר 
'כתפיים  'כתפיים השגור בפי ה'עולם', על אדם שיש לו תעצומות ועוז, שיש לו  השגור בפי ה'עולם', על אדם שיש לו תעצומות ועוז, שיש לו 
זהו  גדולה.  אחריות  לו  ויש  כבד,  עול  עליו  לשאת  שיכול  והיינו  זהו רחבות',  גדולה.  אחריות  לו  ויש  כבד,  עול  עליו  לשאת  שיכול  והיינו  רחבות', 

ענין הכתפיים.ענין הכתפיים.
נשיאת  הכהן,  כתפי  על  מונחים  שהיו  האפוד  אבני  רמזו  זה  ענין  נשיאת ועל  הכהן,  כתפי  על  מונחים  שהיו  האפוד  אבני  רמזו  זה  ענין  ועל 
הכהן הגדול את ישראל על כתפיו, כאשר ישא האומן את היונק, וכאשר הכהן הגדול את ישראל על כתפיו, כאשר ישא האומן את היונק, וכאשר 
כאב  להם  להיות  צריך  שהיה  משום  והיינו  כתפיו,  על  בנו  את  נושא  כאב אב  להם  להיות  צריך  שהיה  משום  והיינו  כתפיו,  על  בנו  את  נושא  אב 

וכפטרון. וכפטרון. 
ולכך ראו אצל צדיקי הדורות, שמלבד מה שנשאו על לבם את האנשים ולכך ראו אצל צדיקי הדורות, שמלבד מה שנשאו על לבם את האנשים 
שבאו לחסות בצילם, ותמיד היו נושאים תפילה בעדם, לא פטרו בכך את שבאו לחסות בצילם, ותמיד היו נושאים תפילה בעדם, לא פטרו בכך את 
עצמם, אלא גם דאגו בדרכים אחרים לסייע בעד אלו הנזקקים לישועה, עצמם, אלא גם דאגו בדרכים אחרים לסייע בעד אלו הנזקקים לישועה, 
רב  הון  ופזרו  שלהם,  הצדקה  במעשי  שהפליגו  היו  צדיקים  וכמה  רב וכמה  הון  ופזרו  שלהם,  הצדקה  במעשי  שהפליגו  היו  צדיקים  וכמה  וכמה 
לסייע בעד הנזקקים, כהרה''ק בעל הבית אהרן מקארלין זי''ע, והרה''ק לסייע בעד הנזקקים, כהרה''ק בעל הבית אהרן מקארלין זי''ע, והרה''ק 
הדברי חיים מצאנז זי''ע, ועוד צדיקים, שמלבד שנשאו תפילה והתחננו הדברי חיים מצאנז זי''ע, ועוד צדיקים, שמלבד שנשאו תפילה והתחננו 
לפני השי''ת להמציא ישועות לישראל, ידעו כי עליהם גם לעשות ככל לפני השי''ת להמציא ישועות לישראל, ידעו כי עליהם גם לעשות ככל 

אשר לאל ידם לעשות, ולא סמכו רק על ענין התפילה. אשר לאל ידם לעשות, ולא סמכו רק על ענין התפילה. 
והוא  הקדושים,  ישראל  לבני  ופטרון  כאב  להיות  הצדיק  ענין  זהו  והוא כי  הקדושים,  ישראל  לבני  ופטרון  כאב  להיות  הצדיק  ענין  זהו  כי 
בזמנינו כבחינת כהן גדול בזמן הבית, מה כהן גדול כל עניניו היה להטיל בזמנינו כבחינת כהן גדול בזמן הבית, מה כהן גדול כל עניניו היה להטיל 
שלום בין ישראל לבוראם, ולהמשיך עליהם חסדי המקום ברוך הוא, כך שלום בין ישראל לבוראם, ולהמשיך עליהם חסדי המקום ברוך הוא, כך 
מעשיהם  לתיקון  העם  את  מעוררים  היו  אחד  מצד  הצדיקים,  אלו  מעשיהם גם  לתיקון  העם  את  מעוררים  היו  אחד  מצד  הצדיקים,  אלו  גם 
ולהתקרבות אל השי''ת, והטיל בכל שלום בין ישראל לבוראם, ומצד שני ולהתקרבות אל השי''ת, והטיל בכל שלום בין ישראל לבוראם, ומצד שני 
דאגו לכל מחסוריהם, והמשיכו להם השפעות טובות, הן בכוחם הגדול דאגו לכל מחסוריהם, והמשיכו להם השפעות טובות, הן בכוחם הגדול 
בתפילה, והן במעש, שעסקו רבות בעניני צדקה וחסד, למלא גם בזה את בתפילה, והן במעש, שעסקו רבות בעניני צדקה וחסד, למלא גם בזה את 

צרכי בני ישראל. צרכי בני ישראל. 
כס  על  זצ''ל  מגור  מנחם  הפני  בעל  האדמו''ר  כ''ק  שכשעלה  כס זכורני  על  זצ''ל  מגור  מנחם  הפני  בעל  האדמו''ר  כ''ק  שכשעלה  זכורני 
ההנהגה, בירך אותו אבי מורי זצ''ל בברכת מזל טוב, אמר לו הפני מנחם ההנהגה, בירך אותו אבי מורי זצ''ל בברכת מזל טוב, אמר לו הפני מנחם 
הרי ההנהגה הוא בחינת עבדות, ועל ענין עבדות לא שייך לברך בברכת הרי ההנהגה הוא בחינת עבדות, ועל ענין עבדות לא שייך לברך בברכת 
מזל טוב. הוא אשר אמרנו כי זה היה ענין צדיקי הדורות, נשאו הם במשא מזל טוב. הוא אשר אמרנו כי זה היה ענין צדיקי הדורות, נשאו הם במשא 
הרובץ  הקשה  הגלות  מעול  ולהקל  להם  להטיב  היה  מעיינם  וכל  הרובץ העם,  הקשה  הגלות  מעול  ולהקל  להם  להטיב  היה  מעיינם  וכל  העם, 

עליהם. עליהם. 
לכל  גם  חבירו  עם  עול  נשיאת  של  זה  לכל ענין  גם  חבירו  עם  עול  נשיאת  של  זה  ענין 
אחד באשר הוא שם, כי ענין זה הוא אחד אחד באשר הוא שם, כי ענין זה הוא אחד 
שהתורה  דברים  ושמונה  שהתורה מהארבעים  דברים  ושמונה  מהארבעים 
רואים  פנים  כל  על  אך  ידם,  על  רואים נקנית  פנים  כל  על  אך  ידם,  על  נקנית 
אנו כי אי אפשר לזכות למעלת הצדיקים אנו כי אי אפשר לזכות למעלת הצדיקים 
אלא על ידי אותה מידה של נשיאת עול אלא על ידי אותה מידה של נשיאת עול 

עם הזולת. עם הזולת. 

לישא בעול הזולתלישא בעול הזולת
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ראשון  שבאדר  וט"ו  י"ד  יום  א.א. 
קראו  ואם  המגילה,  בו  קורין  אין 
השני  באדר  ולקרות  לחזור  צריך 

(מ"ב סי' תרפ"ה סק"ב). 

ב. ב. אין אומרים בו על הנסים, ואם 
סי'  (מ"ב  אותו  מחזירין  אין  אמרו 

תרצ"ז סק"א). 

ובתענית  בהספד  ואסורים  ג. ג. 
נדר  אם  ומ"מ  הימים.  בשני 
קטן  בפורים  להתענות  בפירוש 
י"ל דחל הנדר, כיון דאינו רק מנהג 
בסתם  נדר  אם  אבל  בעלמא, 
להתענות ימי שני וחמישי של כל 
גם  בדעתו  היה  שלא  י"ל  השנה 

על פורים קטן (שו"ע ומ"ב שם). 
מתענה  אינו  חופתו  ביום  חתן  ד.ד. 

בו (נמוקי או"ח).
אין  פורים  של  דברים  שאר  ה.ה. 
נוהג  אבילות  וכן  בהן,  נוהגין 

בפורים קטן (שם). 
בשני  פניהם  על  נופלין  אין  ו. ו. 
שלפניהם,  במנחה  ולא  הימים, 
א-ל  ולא  למנצח  אומרים  ואין 
אין  בשבת  חל  ואם  אפים,  ארך 
אומרים צו"צ (שם ובסי' קל"א ס"ו ובמ"ב 

שם). 

במשתה  להרבות  שחייב  י"א  ז.ז. 
הראשון,  שבאדר  בי"ד  ושמחה 

ירבה  ומ"מ  כן,  נוהגין  ואין 
דעת  לצאת  כדי  בסעודה  קצת 
הר"י  נוהג  היה  וכן  המחמירים, 
להרבות  רגיל  שהיה  מפארי"ש 
משתה  לב  וטוב  בנ"א,  ולהזמין 
לכבוד  במשתה  להרבות  תמיד 
(רמ"א  הללו  בעתים  שנעשה  הנס 

ומ"ב סי' תרצ"ז). 

ח. ח. ואפילו למאן דס"ל שיש חיוב 
ביום  רק  היינו  ושמחה,  במשתה 
ואפילו  ט"ו  ביום  לא  אבל  י"ד, 

לבני הכרכים (מ"ב סק"ד בשם הפמ"ג).
ט. ט. וי"א דמוקפין מרבין אף בט"ו 

(אבן ישראל ח"ט סי' ס"ד, מנח"י ח"י סי' נ"ח).

בני  לנו  הנוגע  חידוש  יש  י.י. 
המוקפים בענין פורים קטן, דהרי 
כרך  בן  עצמו,  בפורים  שנה  בכל 
המגילה  את  הקורא  חומה  מוקף 
בי"ד,  טוב  יום  שום  לו  אין  בט"ו 
להם  יש  העיירות  בני  [משא"כ 
במשתה  קצת  להרבות  חיוב 
שושן  שהוא  בט"ו  גם  ושמחה 
קטן  בפורים  זו  בשנה  פורים], 
יש  בי"ד  לכו"ע  הראשון  שבאדר 
עיקר  היא  ואז  ויו"ט,  שמחה  בו 
הפרמ"ג  [לדעת  קטן  פורים 
הכרכין  לבני  אפילו  והמשנ"ב] 

הנ"ל (מנח"י שם).

בשנה  אדר  בחודש  אמו  או  אביו  מת  אם  א.א. 
לו  יש  מעוברת  שנה  דכשיגיע  י"א  פשוטה, 
להתענות באדר שני, וי"א דיתענה בראשון, וכתב 
יש  ומ"מ  בראשון,  להתענות  המנהג  דכן  הרמ"א 

מחמירין להתענות בשניהם (שו"ע סי' תקס"ח ס"ז). 
ביום  להתענות  בנדר  עליו  קיבל  אם  והנה  ב. ב. 
מעיקר  מחוייב  הוא  הרי  ואמו  אביו  בו  שמת 
עליו  קיבל  לא  אם  אבל  בשניהם,  להתענות  הדין 
להתענות  שנוהגים  המנהג  מצד  אלא  בפירוש 
כמו  תמיד  להתנהג  לו  יש  אזי  היארצייט,  ביום 
שנהג בפעם הראשונה כשנזדמן לו שנה מעוברת. 
אכן אם הוא בא לשאול בפעם הראשונה כדת מה 
לעשות, מן הנכון לומר לו שיתענה בשניהם, ואם 
לו  שיברור  יותר  טוב  בשניהם  להתענות  לו  קשה 

הראשון שכן הוא המנהג וכנ"ל (מ"ב שם סקמ"ב).
אמירת  לו  ליתן  צריכים  האבלים  אין  ומ"מ  ג. ג. 
בשם  כתבו  וכיו"ב  אחת,  פעם  אלא  הקדיש 
אביו  בו  שמת  יום  באיזה  יודע  שאינו  שמי  רש"ל 
ואמו יברור לו יום אחד אך לא יסיג גבול אחרים 

באמירת הקדיש (שם). 
מתענים  שני,  באדר  העיבור  בשנת  מת  אם  ד. ד. 

תמיד באדר שני (רמ"א שם). 
ה. ה. אם מת ביום ראשון דר"ח אדר א', אזי כשיגיע 
שנה פשוטה יש לו להתענות ביום א' דר"ח אדר 
ולא ביום כ"ט בו, דלעולם אדר של שנה פשוטה 

עומד תחת אדר שני של שנה מעוברת (מ"ב שם).
עליהם  ובחרם  בהסכמה  לתקן  עיר  בני  יכולים  ו.ו. 
ועל הבאים אחריהם לעשות פורים ביום שנעשה 

בו נס (מ"ב סי' תרפ"ו סק"ח).
ז. ז. מי שאירע לו נס באדר וקיבל על עצמו לעשות 
בשנת  הנס  אירע  אם  ושמחה,  משתה  יום  תמיד 
הנס  אירע  ואם  בשני,  יעשה  שני  באדר  העיבור 
ואם  בראשון,  יעשה  ראשון  באדר  העיבור  בשנת 
אירע בשנה פשוטה יש דיעות בזה. ואותה סעודה 
שכל  מצוה,  סעודת  היא  הנס  בשביל  שעושין 
סעודת  הוא  השם  נפלאות  לזכר  שעושין  סעודה 
פשוטה  בשנה  אירע  אם  ולענין  סק"ב,  תרצ"ז  ובסי'  שם  מצוה (מ"ב 

יש בזה סתירה בדברי המ"ב בשני המקומות הנ"ל עיי"ש). 

א'  אדר  בדיני  קס"ג)  סי'  (או"ח  החת"ס  ומסקנת  ח. ח. 
משתה  ועשה  קום  בו  שיש  בדבר  הוא  דאם  וב', 
ושמחה ויו"ט אינו צריך להטריח אלא פעם אחת 
באדר שני למסמך גאולה לגאולה. ואם הוא בקום 
ועשה של מצוה כגון לחלק צדקה וכדומה יעשה 
ואין  למצוות  מקדימין  זריזין  משום  בראשון, 

מעבירין על המצוות.
ובשני  סתם  אדר  בראשון  כותבין  בשטרות  ט. ט. 

כותבין אדר ב' (חת"ס שם). 
י.י. הנודר עד אדר, היינו עד אדר ראשון, דלשון בני 
עד  המחמיר  ומ"מ  שטרות,  לשון  בתר  גריר  אדם 

אדר ב' תבוא עליו ברכה (שם). 
יא. יא. מי שנולד באדר בשנה פשוטה ושנת י"ג שלו 
חל בשנה מעוברת, אינו נעשה בר מצוה עד אדר 

שני (רמ"א סי' נ"ה ס"י). 
יב.יב. נער שנולד ביום ל' אדר א' ושנת י"ג שלו היא 
א'  ביום  מצוה  בר  נעשה  הוא  הרי  פשוטה,  שנה 

דר"ח אדר (שו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' ח', הליכות אבן ישראל).

בעת נעילת שער -הכל הולך אחר החיתוםבעת נעילת שער -הכל הולך אחר החיתום
השובבי"ם,  בימי  סליחות  לומר  נוהגים  השובבי"ם, יש  בימי  סליחות  לומר  נוהגים  יש 
'שלש  של  הסליחה  אומרים  תצוה  'שלש ובפרשת  של  הסליחה  אומרים  תצוה  ובפרשת 
עשרה מידות', וכלל ידוע הוא בקדושה שהסוף עשרה מידות', וכלל ידוע הוא בקדושה שהסוף 
והנעילה שם נתגלה האהבה באופן נעלה ביותר. והנעילה שם נתגלה האהבה באופן נעלה ביותר. 
זה  אוהבים  שני  נפרדים  כאשר  בגשמיות  זה וכמו  אוהבים  שני  נפרדים  כאשר  בגשמיות  וכמו 
מזה, יש אז התגלות של אהבה יותר מזמן רגיל, מזה, יש אז התגלות של אהבה יותר מזמן רגיל, 
כן הוא בקדושה כביכול. וכמו שרואים בחורבן כן הוא בקדושה כביכול. וכמו שרואים בחורבן 
בית המקדש שזה היה מצב של פרידה, ואז היו בית המקדש שזה היה מצב של פרידה, ואז היו 
הכרובים מעורין זה בזה כמובא בחז"ל הכרובים מעורין זה בזה כמובא בחז"ל (יומא נד, א)(יומא נד, א), , 
וכנודע  ביותר.  אהבה  של  התגלות  נתגלה  וכנודע שאז  ביותר.  אהבה  של  התגלות  נתגלה  שאז 
מה שהביא בספה"ק 'בני יששכר' מה שהביא בספה"ק 'בני יששכר' (תמוז-אב, מאמר (תמוז-אב, מאמר 
ג)ג) בשם המגיד ממעזריטש זי"ע, שהיה ענין זה  בשם המגיד ממעזריטש זי"ע, שהיה ענין זה 
על דרך מה שאיתא בגמ' על דרך מה שאיתא בגמ' (יבמות סב, ב)(יבמות סב, ב) שיש חיוב  שיש חיוב 
פקידה לפני שיוצא לדרך. והם דברים עמוקים פקידה לפני שיוצא לדרך. והם דברים עמוקים 
אפופי סוד, אבל נשמע מכאן ענין רם ונשגב גם אפופי סוד, אבל נשמע מכאן ענין רם ונשגב גם 

לפחותי ערך כמונו.לפחותי ערך כמונו.
אז  דרעווין'  'רעוא  של  בזמן  קודש,  בשבת  אז וכן  דרעווין'  'רעוא  של  בזמן  קודש,  בשבת  וכן 
של  זמן  זה  שאז  ביותר,  העליון  הרצון  של מתגלה  זמן  זה  שאז  ביותר,  העליון  הרצון  מתגלה 
להתעלות.  ביותר  שמסוגל  זמן  זה  ואז  להתעלות. פרידה,  ביותר  שמסוגל  זמן  זה  ואז  פרידה, 
ומובא בספרי קבלה שקיום המצוות בימי החול ומובא בספרי קבלה שקיום המצוות בימי החול 
של  ראשונה  מה'  נשמה  לבחינת  לזכות  כדי  של זה  ראשונה  מה'  נשמה  כדי לזכות לבחינת  זה 
לקבל  זוכים  ובשבת  בינה,  ונקרא  הוי"ה  לקבל שם  זוכים  ובשבת  בינה,  ונקרא  הוי"ה  שם 
בחינת 'חיה' מהי' של שם הוי"ה. וכן יש הבדל בחינת 'חיה' מהי' של שם הוי"ה. וכן יש הבדל 

ליום במדרגה במדרגה  שבת  ליל  ליום בין  שבת  ליל  בין 
כן  ועל  כן השבת,  ועל  השבת, 

בבוקר  בשבת  טובלים 
יותר.  בקדושה  להתעלות 
דרעווין'  'רעוא  של  ובזמן 
כתר  מבחינת  לקבל  זוכין 
יו"ד'  של  'קוצו  שהוא 
שהוא בחינת 'יחידה'. וכפי חשיבות וגודל הזמן שהוא בחינת 'יחידה'. וכפי חשיבות וגודל הזמן 
בתשובה  להתעלות  הזמן  את  יותר  לנצל  בתשובה צריך  להתעלות  הזמן  את  יותר  לנצל  צריך 
להיזהר  צריך  אלו  ובזמנים  טובים,  להיזהר ומעשים  צריך  אלו  ובזמנים  טובים,  ומעשים 
הרבה  פוגם  הוא  אז  כי  ועוון,  חטא  מכל  הרבה ביותר  פוגם  הוא  אז  כי  ועוון,  חטא  מכל  ביותר 
יותר ח"ו, וכלשון הרמב"ן יותר ח"ו, וכלשון הרמב"ן (באגרותיו)(באגרותיו): כל המקודש : כל המקודש 

מחבירו חרב יותר מחבירו.מחבירו חרב יותר מחבירו.
אל תשליכנו לעת זקנהאל תשליכנו לעת זקנה

לפעמים אדם חושב שככל שיתבגר יותר יהיה לפעמים אדם חושב שככל שיתבגר יותר יהיה 
ועבודה,  בתורה  להתעלות  וחשק  כח  יותר  ועבודה, לו  בתורה  להתעלות  וחשק  כח  יותר  לו 
אברך  ואפילו  מיסודו,  טעות  שזה  לדעת  אברך וצריך  ואפילו  מיסודו,  טעות  שזה  לדעת  וצריך 
יותר  לו  ויש  מבחור,  יותר  טרוד  כבר  הוא  יותר צעיר  לו  ויש  מבחור,  יותר  טרוד  כבר  הוא  צעיר 
קושי מבחור, ואם אין לו את ההתחזקות הנכונה קושי מבחור, ואם אין לו את ההתחזקות הנכונה 
הוא נופל ליאוש ויכול לאבד את הצלם אלקים הוא נופל ליאוש ויכול לאבד את הצלם אלקים 
שאפילו  'זקנה'  של  למצב  שבאו  ויש  שאפילו רח"ל,  'זקנה'  של  למצב  שבאו  ויש  רח"ל, 
בראש השנה וימים נוראים הם יושבים כמו גולם בראש השנה וימים נוראים הם יושבים כמו גולם 
ונתגשמו  העולם,  בהבלי  שקועים  שהם  ונתגשמו מרוב  העולם,  בהבלי  שקועים  שהם  מרוב 
להראות  משתדל  הוא  אם  גם  כזה  ואדם  להראות מאד.  משתדל  הוא  אם  גם  כזה  ואדם  מאד. 
את עצמו שהוא מתפלל בהתעוררות, אולם אם את עצמו שהוא מתפלל בהתעוררות, אולם אם 
זה רק מן השפה ולחוץ, אזי לא יוכל לרמות את זה רק מן השפה ולחוץ, אזי לא יוכל לרמות את 
אשתו וילדיו, וסופם שהם יתנהגו כמוהו. והעצה אשתו וילדיו, וסופם שהם יתנהגו כמוהו. והעצה 
ל'זקנה'  ליפול  ולא  מעמד  להחזיק  ל'זקנה' היחידה  ליפול  ולא  מעמד  להחזיק  היחידה 

בעבודה, הוא רק על ידי לימוד מוסר וחסידות.בעבודה, הוא רק על ידי לימוד מוסר וחסידות.
הקודמים  מדורות  ושונה  יתום,  דור  הוא  הקודמים ודורנו  מדורות  ושונה  יתום,  דור  הוא  ודורנו 
מרבם  אחד  דיבור  שומעים  החסידים  היו  מרבם שאז  אחד  דיבור  שומעים  החסידים  היו  שאז 
תקופה  למשך  יותר  לשמוע  צריכים  היו  תקופה ולא  למשך  יותר  לשמוע  צריכים  היו  ולא 
נקודה  היתה  חסיד  שלכל  ידוע  והיה  נקודה ארוכה,  היתה  חסיד  שלכל  ידוע  והיה  ארוכה, 

אחד  וכל  מאד,  חזק  היה  שבה  בעבודה  אחד אחת  וכל  מאד,  חזק  היה  שבה  בעבודה  אחת 
ובדורנו  קיבל.  שהוא  הנקודה  את  מחבירו  ובדורנו למד  קיבל.  שהוא  הנקודה  את  מחבירו  למד 
כל אחד יודע הרבה ושומע הרבה שיחות מוסר, כל אחד יודע הרבה ושומע הרבה שיחות מוסר, 
אבל אין זה מחייבו למעשה, וחסר את התמימות אבל אין זה מחייבו למעשה, וחסר את התמימות 

והרצינות שהיו בדורות הקודמים.והרצינות שהיו בדורות הקודמים.
תשליכני  'אל  מהקב"ה:  הרבה  לבקש  תשליכני וצריך  'אל  מהקב"ה:  הרבה  לבקש  וצריך 
לעת זקנה', שלא יפול למצב של זקנה בעבודת לעת זקנה', שלא יפול למצב של זקנה בעבודת 
ולא  בהתחדשות,  תהיה  שעבודתו  אלא  ולא ה'  בהתחדשות,  תהיה  שעבודתו  אלא  ה' 
התפילה,  את  לסיים  רוצה  שכבר  אחד  התפילה, כמו  את  לסיים  רוצה  שכבר  אחד  כמו 
רוצים  בשמים  גם  לפנים'  הפנים  'כמים  רוצים שאז  בשמים  גם  לפנים'  הפנים  'כמים  שאז 
שיעשה  טוב  לכן  התפילה.  את  שיסיים  שיעשה כבר  טוב  לכן  התפילה.  את  שיסיים  כבר 
מהמיטה  ישר  יפול  שלא  התפילה  קודם  מהמיטה הכנה  ישר  יפול  שלא  התפילה  קודם  הכנה 
צריך  התפילה,  לפני  ללמוד  רגיל  ואם  צריך לתפילה.  התפילה,  לפני  ללמוד  רגיל  ואם  לתפילה. 
שזה יהיה כהכנה לתפילה, ולא רק בגלל שהוא שזה יהיה כהכנה לתפילה, ולא רק בגלל שהוא 

יושב ב'כולל בוקר' או סיבות אחרות.יושב ב'כולל בוקר' או סיבות אחרות.
את  להשקיע  שהתחיל  חלש  בחור  היה  את ופעם  להשקיע  שהתחיל  חלש  בחור  היה  ופעם 
ישיבה:  הראש  לו  אמר  התורה,  בלימוד  ישיבה: עצמו  הראש  לו  אמר  התורה,  בלימוד  עצמו 
תדע שגם היצר הרע שלך גודל וצריך התאמצות תדע שגם היצר הרע שלך גודל וצריך התאמצות 
משום  ליפול  שלא  בנסיון,  לעמוד  משום והתחזקות  ליפול  שלא  בנסיון,  לעמוד  והתחזקות 

דבר, ועל ידי זה תזכה לגדול בתורה.דבר, ועל ידי זה תזכה לגדול בתורה.
תורה ותפילהתורה ותפילה

עמוד התורה ועמוד התפילה משלימים זה את עמוד התורה ועמוד התפילה משלימים זה את 
זה, וכל אחד מהם הוא אבר שהנשמה תלויה בו, זה, וכל אחד מהם הוא אבר שהנשמה תלויה בו, 
אל  מדבר  שהקב"ה  החלק  היא  שהתורה  אל אלא  מדבר  שהקב"ה  החלק  היא  שהתורה  אלא 
תורה  'המלמד  שמברכים  כמו  כביכול,  תורה האדם  'המלמד  שמברכים  כמו  כביכול,  האדם 
שהאדם  החלק  היא  ותפילה  ישראל'.  שהאדם לעמו  החלק  היא  ותפילה  ישראל'.  לעמו 
מדבר אל הקב"ה, ובשניהם צריך להשקיע את מדבר אל הקב"ה, ובשניהם צריך להשקיע את 
אפילו  תורה  אלא  לי  אין  האומר  וכל  אפילו כוחותיו,  תורה  אלא  לי  אין  האומר  וכל  כוחותיו, 

תורה אין לו תורה אין לו (יבמות קט, ב).(יבמות קט, ב).
זלזול  יש  התפילה  בחלק  הרבים  זלזול ובעוונותינו  יש  התפילה  בחלק  הרבים  ובעוונותינו 
הפסוק  את  הפסוק   את  ב)  ו,  ב)(ברכות  ו,  (ברכות  חז"ל  דרשו  וכבר  חז"ל גדול,  דרשו  וכבר  גדול, 

שעומדת  התפילה  על  אדם',  לבני  זולות  שעומדת 'כרום  התפילה  על  אדם',  לבני  זולות  'כרום 
ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בה.ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בה.

התפילה  שעצם  הוא  התפילה  מעלת  התפילה ועוצם  שעצם  הוא  התפילה  מעלת  ועוצם 
שמתפלל  אדם  כי  לאמונה,  האדם  את  שמתפלל מביא  אדם  כי  לאמונה,  האדם  את  מביא 
באמונה  להתחזק  צריך  שהוא  בהכרח  באמונה הרי  להתחזק  צריך  שהוא  בהכרח  הרי 
ועוד  מבוקשו.  את  למלא  השי"ת  ועוד שביכולת  מבוקשו.  את  למלא  השי"ת  שביכולת 
וחיבור  קשר  של  ענין  שהוא  התפילה,  וחיבור ממעלת  קשר  של  ענין  שהוא  התפילה,  ממעלת 
האדם  כן  ועל  נפתלתי',  אלקים  'נפתולי  האדם מלשון  כן  ועל  נפתלתי',  אלקים  'נפתולי  מלשון 
יש לו תמיד חסרון שצריך להתפלל על כך ועל יש לו תמיד חסרון שצריך להתפלל על כך ועל 
ידי זה הוא מתחבר להקב"ה. וצדיקים אפילו לא ידי זה הוא מתחבר להקב"ה. וצדיקים אפילו לא 
ציפו שתתמלא בקשתם, ושמחו עם עצם הדבר ציפו שתתמלא בקשתם, ושמחו עם עצם הדבר 
שהם יכולים תמיד לדבר עם הקב"ה ומקושרים שהם יכולים תמיד לדבר עם הקב"ה ומקושרים 
אליו, וזה עיקר מעלת התפילה, בבחינת 'תפילה אליו, וזה עיקר מעלת התפילה, בבחינת 'תפילה 

לעני כי יעטוף' - לשון עטיפה ולבישה.לעני כי יעטוף' - לשון עטיפה ולבישה.
תלוי  זה  לו,  יש  ה'  אהבת  כמה  לידע  תלוי והסימן  זה  לו,  יש  ה'  אהבת  כמה  לידע  והסימן 
כמה הוא משקיע את כחו בתפילה, שאף על פי כמה הוא משקיע את כחו בתפילה, שאף על פי 
שכל יום אומרים את אותן התיבות, אבל אדם שכל יום אומרים את אותן התיבות, אבל אדם 
לו  שיש  סימן  זה  התפילה  בתיבות  לו שמשקיע  שיש  סימן  זה  התפילה  בתיבות  שמשקיע 
קשר של אהבה עם השי"ת וכל יום הוא מרגיש קשר של אהבה עם השי"ת וכל יום הוא מרגיש 
התפילה  קודם  לומד  ואם  בתפילה,  חדש  התפילה טעם  קודם  לומד  ואם  בתפילה,  חדש  טעם 
לתפילה.  ראויה  והכנה  גדולה  תועלת  בזה  לתפילה. יש  ראויה  והכנה  גדולה  תועלת  בזה  יש 
התפילה,  פירוש  את  ללמוד  אחד  לכל  התפילה, וראוי  פירוש  את  ללמוד  אחד  לכל  וראוי 

ולהתחדש בזה בכל פעם.ולהתחדש בזה בכל פעם.
~ סוף דבר ~~ סוף דבר ~

ונעלים  נשגבים  ימים  הם  הק'  השובבי"ם  ונעלים ימי  נשגבים  ימים  הם  הק'  השובבי"ם  ימי 
ימי  של  בעיצומם  גמורה,  במתנה  לנו  ימי שניתנו  של  בעיצומם  גמורה,  במתנה  לנו  שניתנו 
החורף הקרים, כדי לתקן בהם את פגמי הנפש. החורף הקרים, כדי לתקן בהם את פגמי הנפש. 
והחכם עיניו בראשו לנצל הזדמנות מיוחדת זו, והחכם עיניו בראשו לנצל הזדמנות מיוחדת זו, 
א'ל  בית  אשר  במסילה  ולעלות  להעפיל  א'ל כדי  בית  אשר  במסילה  ולעלות  להעפיל  כדי 
עולה, ולהתקרב אל השי"ת לעשות רצונו בלבב עולה, ולהתקרב אל השי"ת לעשות רצונו בלבב 

שלם.שלם.
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מסירו˙ נפ˘
הסדרים  בכל  "תמצא  בזה"ל:  הסדרים   בכל  "תמצא  בזה"ל:  הרא"ש  הרא"שבפירוש  בפירוש  כתב כתב 
שהוא  תורה,  משנה  עד  משה  משנולד  בתורה,  שהוא אשר  תורה,  משנה  עד  משה  משנולד  בתורה,  אשר 

נזכר מלבד זה הסדר, ותימא הוא". נזכר מלבד זה הסדר, ותימא הוא". 

"ושמעתי מפי "ושמעתי מפי הר"ר דן אשכנזי ז"להר"ר דן אשכנזי ז"ל, לפי שמשה אמר , לפי שמשה אמר 
לפני הקב"ה על מחילת העגל דבר רע, 'ואם אין מחני לפני הקב"ה על מחילת העגל דבר רע, 'ואם אין מחני 
ז"ל  ואמרו  לב),  לב,  (שמות  כתבת'  אשר  מספרך  ז"ל נא  ואמרו  לב),  לב,  (שמות  כתבת'  אשר  מספרך  נא 
 – באה.  היא  תנאי  על  אפילו  חכם  קללת  יא.)  – (מכות  באה.  היא  תנאי  על  אפילו  חכם  קללת  יא.)  (מכות 
אמחה  הדין,  משורת  לפנים  לך  אעשה  הקב"ה  אמחה אמר  הדין,  משורת  לפנים  לך  אעשה  הקב"ה  אמר 
'ואתה  מסדר  כלומר  כתבתי,  אשר  הספר  מן  'ואתה אותך  מסדר  כלומר  כתבתי,  אשר  הספר  מן  אותך 
תצוה' שכתבתי לפני כי תשא. וזו היא הקללה שעשתה תצוה' שכתבתי לפני כי תשא. וזו היא הקללה שעשתה 
רושם, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך לא נזכר משה רושם, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך לא נזכר משה 

בזה הסדר" עכ"ל. וכן כתב בנו בזה הסדר" עכ"ל. וכן כתב בנו בעל הטוריםבעל הטורים כאן. כאן.

ע"ה  רבינו  ע"ה משה  רבינו  משה  של  של   נפש'  'מסירות  נפש'  'מסירות  מידת  כאן  מידתלמדנו  כאן  למדנו 
רעיא מהימנא, שיומא דהילולא שלו חל תמיד בפרשה רעיא מהימנא, שיומא דהילולא שלו חל תמיד בפרשה 
עצומה  נפש  במסירות  מנגד  נפשו  משליך  שהיה  עצומה זו.  נפש  במסירות  מנגד  נפשו  משליך  שהיה  זו. 
בזה  לגמרי  שמו  את  למחות  וביקש  ישראל,  בזה בשביל  לגמרי  שמו  את  למחות  וביקש  ישראל,  בשביל 
ובבא, כמי שלא היה משה מעולם, בשביל כפרתם של ובבא, כמי שלא היה משה מעולם, בשביל כפרתם של 

ישראל קדושים.ישראל קדושים.

• ~ • ~ • 

הרה''צ המפורסם הרה''צ המפורסם רבי אלעזר בריזל זצ''לרבי אלעזר בריזל זצ''ל, מזקני חשובי , מזקני חשובי 
אנשי ירושלים של מעלה, היה איש של מסירות נפש אנשי ירושלים של מעלה, היה איש של מסירות נפש 

לכל דבר שבקדושה. לכל דבר שבקדושה. 

הוא התפרסם במיוחד במפעל הוא התפרסם במיוחד במפעל "מבצע שבתות" "מבצע שבתות" שהקים שהקים 
במסירות נפש, כאשר במשך למעלה מחמישים שנה במסירות נפש, כאשר במשך למעלה מחמישים שנה 
כיתת  רק  השנה,  שבתות  ברוב  בביתו  שוהה  היה  כיתת לא  רק  השנה,  שבתות  ברוב  בביתו  שוהה  היה  לא 
את רגליו בכל שבת למקומות נידחים בארץ הקודש, את רגליו בכל שבת למקומות נידחים בארץ הקודש, 
התורה  ואל  השבת  אל  ישראל  פשוטי  את  לקרב  התורה כדי  ואל  השבת  אל  ישראל  פשוטי  את  לקרב  כדי 
הקדושה, ולהשיב לב אחים תועים לאביהם שבשמים. הקדושה, ולהשיב לב אחים תועים לאביהם שבשמים. 

פעמים רבות היו נסיעותיו אלו כרוכים במסירות נפש פעמים רבות היו נסיעותיו אלו כרוכים במסירות נפש 
והתגבר  המניעות,  לכל  לבו  שת  לא  הוא  אך  והתגבר ממש,  המניעות,  לכל  לבו  שת  לא  הוא  אך  ממש, 

תמיד כנגד כל המפריעים. תמיד כנגד כל המפריעים. 

גם אל הקיבוצים החילוניים שהיו שונאים הדת רח"ל, גם אל הקיבוצים החילוניים שהיו שונאים הדת רח"ל, 
לא היה מתיירא להגיע במסגרת 'מבצע שבתות'. ולא לא היה מתיירא להגיע במסגרת 'מבצע שבתות'. ולא 
אחת התקוממו כנגדו וניסו למנוע ממנו להטיף יהדות אחת התקוממו כנגדו וניסו למנוע ממנו להטיף יהדות 

בעם, והוא לא התיירא מפני איש.בעם, והוא לא התיירא מפני איש.

בכמה מקומות שכאלו כאשר נודע במזכירות הקיבוץ בכמה מקומות שכאלו כאשר נודע במזכירות הקיבוץ 
מבעוד  הזהירוהו  לשבת,  אליהם  להגיע  מבעוד שבדעתו  הזהירוהו  לשבת,  אליהם  להגיע  שבדעתו 
מועד לבל יהין להתקרב אל המקום, ואף שיגרו אליו מועד לבל יהין להתקרב אל המקום, ואף שיגרו אליו 
נפש  במסירות  והלך  יצא  הוא  אך  ברורים,  נפש 'איומים'  במסירות  והלך  יצא  הוא  אך  ברורים,  'איומים' 

לכבוד השבת ולכבוד התורה. לכבוד השבת ולכבוד התורה. 

ישוב  שלא  למקרה  ישוב   שלא  למקרה  'צוואה''צוואה'  הכין  ביתו  את  יצא  הכין בטרם  ביתו  את  יצא  בטרם 
על  הרוג  ימצאוהו  אם  שאף  כותב  היה  שם  על מדרכו,  הרוג  ימצאוהו  אם  שאף  כותב  היה  שם  מדרכו, 
בתוף  לוויה  לו  יערכו  השדה,  פני  על  מוטל  ה',  בתוף קידוש  לוויה  לו  יערכו  השדה,  פני  על  מוטל  ה',  קידוש 

ומחול על שזכה לקדש את השם!ומחול על שזכה לקדש את השם!

וראוהו  בהדרו,  שהגיע  לאחר  המקומות,  ברוב  וראוהו אולם  בהדרו,  שהגיע  לאחר  המקומות,  ברוב  אולם 
השיראין  ובמלבושי  הקדושה,  בצורתו  המקום  השיראין אנשי  ובמלבושי  הקדושה,  בצורתו  המקום  אנשי 
הקדושים כדרך אנשי ירושלים של מעלה, צורת פניו הקדושים כדרך אנשי ירושלים של מעלה, צורת פניו 
בכבוד  לבסוף  ונתקבל  לטובה,  כוונתו  שכל  בו  בכבוד ענתה  לבסוף  ונתקבל  לטובה,  כוונתו  שכל  בו  ענתה 

גדול, ורבים השיב מעוון.גדול, ורבים השיב מעוון.

על  מחמיר  הצדיק  אלעזר  רבי  היה  השבת  על באהבת  מחמיר  הצדיק  אלעזר  רבי  היה  השבת  באהבת 
ולכן  שבעיר,  הכללי  העירוב  על  לסמוך  שלא  ולכן עצמו  שבעיר,  הכללי  העירוב  על  לסמוך  שלא  עצמו 
טרח ועשה בעצמו עירוב מהודר פרטי, שנמשך מביתו טרח ועשה בעצמו עירוב מהודר פרטי, שנמשך מביתו 
לטלטל  שיוכלו  כדי  לטלטל ,  שיוכלו  כדי  אורנשטיין,  אורנשטייןשבבתי  שבבתי  המקווה  המקווה עד  עד 

המגבת בשבת בבוקר, על ידי העירוב המהודר.המגבת בשבת בבוקר, על ידי העירוב המהודר.

במקוואות  מרבה  אלעזר  רבי  הצדיק  היה  במקוואות בכלל  מרבה  אלעזר  רבי  הצדיק  היה  בכלל 
חשש  ובכל  קמאי,  חסידי  של  כדרכם  נפש,  חשש במסירות  ובכל  קמאי,  חסידי  של  כדרכם  נפש,  במסירות 
נדנוד קל של חטא ח"ו, או בחשש כעס או רוגזה מעט, נדנוד קל של חטא ח"ו, או בחשש כעס או רוגזה מעט, 

היה טובל עצמו במקוה לתשובה. היה טובל עצמו במקוה לתשובה. 

ירפאהו  ירפאהו   שליט"א  יוסל  אהרן  שליט"אמוהר"ר  יוסל  אהרן  מוהר"ר  בנו  לי  בנו וסיפר  לי  וסיפר 
בילדים,  מלא  הבית  כשהיה  שבצעירותו  בילדים, השי"ת,  מלא  הבית  כשהיה  שבצעירותו  השי"ת, 
ומטבע הדברים היה אביו צריך לפעמים לגעור באחד ומטבע הדברים היה אביו צריך לפעמים לגעור באחד 
טבילה  ותופס  מזדרז  היה  מכן  לאחר  תיכף  טבילה הילדים,  ותופס  מזדרז  היה  מכן  לאחר  תיכף  הילדים, 
במקוה מחמת הקפידה... ולא אחת בליל שבת קודש, במקוה מחמת הקפידה... ולא אחת בליל שבת קודש, 
כאשר הכין עצמו לקדש על הכוס, היה יושב ומחשב כאשר הכין עצמו לקדש על הכוס, היה יושב ומחשב 
בראשית.  מעשה  על  להעיד  יגש  בטרם  נפשו  בראשית. חשבון  מעשה  על  להעיד  יגש  בטרם  נפשו  חשבון 
להרהר  הראוי  שמן  להרהר   הראוי  שמן  הקדושים  הקדושיםבספרים  בספרים  [כמ"ש [כמ"ש 
בתשובה לפני הקידוש, כי הרשע פסול לעדות כנודע]. בתשובה לפני הקידוש, כי הרשע פסול לעדות כנודע]. 
שיש  והחליט  בדעתו,  לפתע  נמלך  החשבון  שיש ומתוך  והחליט  בדעתו,  לפתע  נמלך  החשבון  ומתוך 
עצמו  וזרז  חש  ותיכף  כעס,  או  הקפדה  לאיזו  עצמו לחוש  וזרז  חש  ותיכף  כעס,  או  הקפדה  לאיזו  לחוש 
לטבילת מקווה. וכך היה ניגש לקידוש היום בסילודין לטבילת מקווה. וכך היה ניגש לקידוש היום בסילודין 
של  קטן  רבב  מכל  מיוחדת  והזדככות  טהרה  של מתוך  קטן  רבב  מכל  מיוחדת  והזדככות  טהרה  מתוך 

חטא חלילה.חטא חלילה.

מסירות נפשו הגדולה נבעה ממידת מסירות נפשו הגדולה נבעה ממידת האמונה השלמההאמונה השלמה, , 
מחדיר  היה  שתדיר  קודש,  באש  בו  יוקדת  מחדיר שהיתה  היה  שתדיר  קודש,  באש  בו  יוקדת  שהיתה 
אמונה טהורה בלבות ישראל, כאשר בעצמו היה איש אמונה טהורה בלבות ישראל, כאשר בעצמו היה איש 
אמונה מפורסם. בכל עת מצוא היה חוזר על י"ג עיקרי אמונה מפורסם. בכל עת מצוא היה חוזר על י"ג עיקרי 
'אני מאמין''אני מאמין' שסידר הרמב"ם ז"ל, ובהזדמנויות שונות  שסידר הרמב"ם ז"ל, ובהזדמנויות שונות 
היה אומרם ברבים בקול רם, כשכל הקהל עונים אחריו היה אומרם ברבים בקול רם, כשכל הקהל עונים אחריו 
'אמת' 'אמת' אחר כל אני מאמין שהכריז, וכן נהג במעמדים אחר כל אני מאמין שהכריז, וכן נהג במעמדים 

רבים של קידוש השם ברבים.רבים של קידוש השם ברבים.

 [ספר 'טיב השבת' (בשלבי עריכה סופיים) – הקדמה]

• ~ • ~ •

הגאון הצדיק רבי משה קליערס זצוק''ל גאב''ד עיה"ק הגאון הצדיק רבי משה קליערס זצוק''ל גאב''ד עיה"ק 
בארץ  המפורסמים  הצדיקים  אחד  בארץ היה  המפורסמים  הצדיקים  אחד  היה  ת"ו,  ת"ו, טבריה  טבריה 
מסירות מסירות  של  אחת  חטיבה  היו  חייו  ימי  כל  של הקודש,  אחת  חטיבה  היו  חייו  ימי  כל  הקודש, 
נפשנפש לתורה ועבודת השם יתברך, ולא היה יכול לסבול  לתורה ועבודת השם יתברך, ולא היה יכול לסבול 
הזה,  עולם  בענייני  עצמם  משקיעים  אנשים  הזה, כשראה  עולם  בענייני  עצמם  משקיעים  אנשים  כשראה 
ענייני  מכל  ומסוגף  פרוש  היה  שבעצמו  מה  ענייני מלבד  מכל  ומסוגף  פרוש  היה  שבעצמו  מה  מלבד 

'אמן ואמן''אמן ואמן'
יום שישי, בעיצומן של ההכנות לשבת קודש בעלי יום שישי, בעיצומן של ההכנות לשבת קודש בעלי 
בשטח  מיידי  רפואי  טיפול  קבלת  לאחר  בשטח התעלף,  מיידי  רפואי  טיפול  קבלת  לאחר  התעלף, 
פונה לבית החולים לצורך בדיקות מקיפות כאשר פונה לבית החולים לצורך בדיקות מקיפות כאשר 
את  לסיים  שאספיק  כדי  אליו  מתלווה  את אחותו  לסיים  שאספיק  כדי  אליו  מתלווה  אחותו 
לאחר  בהמשך  אליהם  ולהצטרף  לשבת  לאחר ההכנות  בהמשך  אליהם  ולהצטרף  לשבת  ההכנות 

שאמצא סידור עבור הילדים.שאמצא סידור עבור הילדים.
טוב  מכל  חבילות  הכנתי  השבת  כניסת  טוב אחרי  מכל  חבילות  הכנתי  השבת  כניסת  אחרי 
הרפואה   לבית  לקחתם  ע"מ  ויין  חלות  הרפואה  מאכלים,  לבית  לקחתם  ע"מ  ויין  חלות  מאכלים, 
אותי  עקבה  מהבית  בצאתי  ואחותו.  בעלי  אותי עבור  עקבה  מהבית  בצאתי  ואחותו.  בעלי  עבור 
ברכתה,  אחר  אמן  אענה  כי  שרצתה  הקטנה  ברכתה, בתי  אחר  אמן  אענה  כי  שרצתה  הקטנה  בתי 
הזמן  זה  בכוונה.  אמן  ועניתי  בסבלנות  הזמן המתנתי  זה  בכוונה.  אמן  ועניתי  בסבלנות  המתנתי 
לענות  מאוד  מקפידים  בבית  שאצלנו  לענות לספר  מאוד  מקפידים  בבית  שאצלנו  לספר 
שמהאמן  ידוע  הרי  כי  מברך  מישהו  כאשר  שמהאמן אמן  ידוע  הרי  כי  מברך  מישהו  כאשר  אמן 
ושוב  אמן  עניתי  שכבר  עכשיו  נוסף.  מלאך  ושוב נברא  אמן  עניתי  שכבר  עכשיו  נוסף.  מלאך  נברא 
לרפואת  לברך  בני  ביקש  החבילות  את  לרפואת אספתי  לברך  בני  ביקש  החבילות  את  אספתי 
אבא,  למרות שכבר מיהרתי ולא רציתי להתעכב, אבא,  למרות שכבר מיהרתי ולא רציתי להתעכב, 
חשוב  יותר  מה  בסבלנות.  והמתנתי  חשוב התגברתי  יותר  מה  בסבלנות.  והמתנתי  התגברתי 

מעניית אמן לרפואה?!מעניית אמן לרפואה?!
בסיום הברכה יצאתי בלווית שני מלאכים נוספים בסיום הברכה יצאתי בלווית שני מלאכים נוספים 
לכיוון בעלי,  בקושי שיצאתי מהבניין והנה לקראתי לכיוון בעלי,  בקושי שיצאתי מהבניין והנה לקראתי 
מבית  חזרה  בדרכם  אחותו  עם  בעלי  מבית צועדים  חזרה  בדרכם  אחותו  עם  בעלי  צועדים 

החולים.החולים.
זהו  אמן,   לעניית  הסיפור  בין  הקשר  מה  כן  זהו אם  אמן,   לעניית  הסיפור  בין  הקשר  מה  כן  אם 
תכננתי  מזה  אחר  רחוב  דרך  חזרו  ואחותו  תכננתי שבעלי  מזה  אחר  רחוב  דרך  חזרו  ואחותו  שבעלי 
לצעוד בה והפגישה הייתה בדיוק כאשר יצאו הם לצעוד בה והפגישה הייתה בדיוק כאשר יצאו הם 
אילולי  ישר,  להמשיך  מועדות  פני  בעוד  אילולי מהרחוב  ישר,  להמשיך  מועדות  פני  בעוד  מהרחוב 
מפספסת  הייתי  אמן  לענות  בבית  מפספסת שהתעכבתי  הייתי  אמן  לענות  בבית  שהתעכבתי 
כדי  רק  החולים  לבית  הדרך  כל  וצועדת  כדי אותם  רק  החולים  לבית  הדרך  כל  וצועדת  אותם 
לבדי  הביתה  וחוזרת  השתחרר  כבר  שב"ה  לבדי לשמוע  הביתה  וחוזרת  השתחרר  כבר  שב"ה  לשמוע 
בני  וממתינים  מצטערים  היו  שלי  הצער  בני ומלבד  וממתינים  מצטערים  היו  שלי  הצער  ומלבד 

הבית לסעודה עד חזרתי...הבית לסעודה עד חזרתי...

בעל המעשה: ג. א.בעל המעשה: ג. א.

חסדי אבותחסדי אבות
עמדה  אחותי  כאשר  שנים  מס'  לפני  קרה  עמדה הסיפור  אחותי  כאשר  שנים  מס'  לפני  קרה  הסיפור 

לסגור ווארט בשעטומ''צ,לסגור ווארט בשעטומ''צ,
כדי  הוריי  לבית  מירושלים  יצאתי  המאורע  כדי לכבוד  הוריי  לבית  מירושלים  יצאתי  המאורע  לכבוד 

להשתתף בשמחה.להשתתף בשמחה.
תקוע  אוטובוס  הדרך  בצד  ראיתי   הדרך  תקוע באמצע  אוטובוס  הדרך  בצד  ראיתי   הדרך  באמצע 
היה זה אותו קו המגיע אחת לכמה שעות לישוב בו היה זה אותו קו המגיע אחת לכמה שעות לישוב בו 
מתגוררים  הורי, תיארתי לעצמי כי אנשים יישארו מתגוררים  הורי, תיארתי לעצמי כי אנשים יישארו 
תקועים בצד הדרך עוד שעות רבות וגמלתי בליבי תקועים בצד הדרך עוד שעות רבות וגמלתי בליבי 
הניתן  ככל  אנשים  מספר  ולאסוף  חסד  הניתן לעשות  ככל  אנשים  מספר  ולאסוף  חסד  לעשות 

ברכבי הקטן ולחסוך מהם עוגמת נפש.ברכבי הקטן ולחסוך מהם עוגמת נפש.
האחד  טרמפ.  לאנשים  והצעתי  לאוטובוס  האחד עליתי  טרמפ.  לאנשים  והצעתי  לאוטובוס  עליתי 
מלווים  מדי  יותר  היו  לשני  במזוודות,  עמוס  מלווים היה  מדי  יותר  היו  לשני  במזוודות,  עמוס  היה 
ולא רצו להתפצל, אחרי עוד כמה הצעות הצטרפו ולא רצו להתפצל, אחרי עוד כמה הצעות הצטרפו 

שלושה אנשים והמשכתי בנסיעה.שלושה אנשים והמשכתי בנסיעה.
משהתקרבנו ליעד שאלתי היכן בדיוק הם צריכים, משהתקרבנו ליעד שאלתי היכן בדיוק הם צריכים, 
שהדריכו  כיוון  להסביר  יודעים  אינם  כי  ענו  שהדריכו והם  כיוון  להסביר  יודעים  אינם  כי  ענו  והם 
אותם כיצד להגיע לפי התחנות במסלול האוטובוס. אותם כיצד להגיע לפי התחנות במסלול האוטובוס. 
וענו  להגיע?   אמורים  הם  משפחה  לאיזה  וענו שאלתי  להגיע?   אמורים  הם  משפחה  לאיזה  שאלתי 
ואמרתי:  בהפתעה  ראשי  את  סובבתי  ואמרתי: 'לייבוביץ'   בהפתעה  ראשי  את  סובבתי  'לייבוביץ'  

"אני ליבוביץ, מי אתם?!""אני ליבוביץ, מי אתם?!"
"אנחנו הורי החתן וזה אחיו!!!""אנחנו הורי החתן וזה אחיו!!!"

בעל המעשה: ח. ליבוביץבעל המעשה: ח. ליבוביץ

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ואתה תצוה את בני ישראל "ואתה תצוה את בני ישראל 
ויקחו אליך וגו'" ויקחו אליך וגו'" (כז, כ)(כז, כ)



הגשמיות.הגשמיות.

שבשנות  שבשנות   הכ"מ,  זצ"ל  מורי  אבי  הכ"מ,כבוד  זצ"ל  מורי  אבי  כבוד  לי  לי וסיפר  וסיפר 
משה  רבי  הגה"צ  משה היה  רבי  הגה"צ  היה  ת"ו  ת"ו צפת  צפת  בעיה"ק  בעיה"ק ילדותו  ילדותו 
החום  מחמת  שנה,  בכל  אחד  חודש  לעירם  החום מגיע  מחמת  שנה,  בכל  אחד  חודש  לעירם  מגיע 
שבחולשתו  הלוהטים,  הקיץ  בימי  שבטבריא  שבחולשתו הכבד  הלוהטים,  הקיץ  בימי  שבטבריא  הכבד 
החום  היה  וסיגופיו  תעניותיו  רוב  מחמת  החום הגדולה  היה  וסיגופיו  תעניותיו  רוב  מחמת  הגדולה 
אודות  לספר  מרבה  אבי  והיה  עבורו.  קשה  אודות המעיק  לספר  מרבה  אבי  והיה  עבורו.  קשה  המעיק 
בעבודתו  ימים  באותם  שראה  הקדושה  בעבודתו הנהגתו  ימים  באותם  שראה  הקדושה  הנהגתו 

הגדולה שהיה עובד השי"ת בדחילו ורחימו. הגדולה שהיה עובד השי"ת בדחילו ורחימו. 

[פריז'ידער]  המקררים  עידן  בטרם  ההם  [פריז'ידער] בזמנים  המקררים  עידן  בטרם  ההם  בזמנים 
נפשם  את  להחיות  צפת  בני  רצו  כאשר  נפשם כבימינו,  את  להחיות  צפת  בני  רצו  כאשר  כבימינו, 
בתוך  שונים  וירקות  מים  מקררים  היו  בצונן,  בתוך מעט  שונים  וירקות  מים  מקררים  היו  בצונן,  מעט 
הימים  באחד  והנה   – הצוננים.  הקרירים  הימים המרתפים  באחד  והנה   – הצוננים.  הקרירים  המרתפים 
מארחיו  אותו  כבדו  בצפת,  משה  רבי  מארחיו כששהה  אותו  כבדו  בצפת,  משה  רבי  כששהה 
[קעלער],  המרתף  מן  שהעלו  קרה  [קעלער],   המרתף  מן  שהעלו  קרה  בעגבניהבעגבניה 
שציננו  עגבניה  היא  שזאת  לפניו  שציננו וכשהטעימו  עגבניה  היא  שזאת  לפניו  וכשהטעימו 
במיוחד בשביל הימים החמים, תמה רבי משה ולא במיוחד בשביל הימים החמים, תמה רבי משה ולא 
הבין, כיצד נותנים עיניהם כל כך בענייני עולם הזה, הבין, כיצד נותנים עיניהם כל כך בענייני עולם הזה, 

ודואגים על עגבניות צוננות... ודואגים על עגבניות צוננות... 

לאחר מכן אמר, שכעת נודע לו הטעם שאין רואים לאחר מכן אמר, שכעת נודע לו הטעם שאין רואים 
מתוכם  ויוציאו  בתורה,  כראוי  שיתעלו  צפת  מתוכם בבני  ויוציאו  בתורה,  כראוי  שיתעלו  צפת  בבני 
משום  ימים],  [באותם  תורה  גדולי  רבנים  משום יותר  ימים],  [באותם  תורה  גדולי  רבנים  יותר 
אין  האבין  אין זיי  האבין  זיי  הזה,  עולם  בענייני  הם  הזה, ששקועים  עולם  בענייני  הם  ששקועים 
שקועים  וכאשר  שקועים   וכאשר  ַטאַמאטַקאַלך...  קאלטע  די  ַטאַמאטַקאַלך...זינען  קאלטע  די  זינען 
מספיקים  אינם  עגבניותיהם,  את  ולהקר  לצנן  מספיקים הם  אינם  עגבניותיהם,  את  ולהקר  לצנן  הם 

להתעלות בתורה...להתעלות בתורה...

לאחר שאא''ז לאחר שאא''ז הגאון הצדיק רבי גמליאל הכהן ר"מ הגאון הצדיק רבי גמליאל הכהן ר"מ 
נשאר  ואבי  בצפת,  לעולמו  נשאר הלך  ואבי  בצפת,  לעולמו  הלך  זצוק"ל  זצוק"ל דקישענוב  דקישענוב 
ילד יתום, כתב עבורו רבי משה זצ"ל 'כתב המלצה' ילד יתום, כתב עבורו רבי משה זצ"ל 'כתב המלצה' 
עבור עבור 'בית היתומים דיסקין','בית היתומים דיסקין', שהיה באותם ימים מן  שהיה באותם ימים מן 
המוסדות הטובים ביותר, והיה קשה להתקבל שם. המוסדות הטובים ביותר, והיה קשה להתקבל שם. 

רבן  אביו  את  להכיר  שזכה  משה  רבי  כתב  רבן במכתבו  אביו  את  להכיר  שזכה  משה  רבי  כתב  במכתבו 
גמליאל, שהיה קדוש מורם מעם, ומבקש מהנהלת גמליאל, שהיה קדוש מורם מעם, ומבקש מהנהלת 
לנשמת  רוח  נחת  לעשות  לנכון  שיראו  לנשמת המוסד  רוח  נחת  לעשות  לנכון  שיראו  המוסד 
הצדיק ולהכניס את בנו תחת חסות המוסד. – דבר הצדיק ולהכניס את בנו תחת חסות המוסד. – דבר 
הצדיק עשה רושם ופעל את פעולתו, ואכן התקבל הצדיק עשה רושם ופעל את פעולתו, ואכן התקבל 

אבי לבית היתומים דיסקין שבעיר הקודש.אבי לבית היתומים דיסקין שבעיר הקודש.

שליט''א,  אטיק  מנדל  רבי  הגאון  שליט''א, מהרב  אטיק  מנדל  רבי  הגאון  מהרב  ושמעתי ושמעתי 
שהגה"צ רבי משה היה יליד צפת, ובילדותו למד שם שהגה"צ רבי משה היה יליד צפת, ובילדותו למד שם 
בחברותא עם אחד מבני גילו את בחברותא עם אחד מבני גילו את מסכת כתובותמסכת כתובות, הם , הם 
שיננו את כל המסכתא גפ"ת הדק היטב. ולאחר מכן שיננו את כל המסכתא גפ"ת הדק היטב. ולאחר מכן 
ניגשו להיבחן אצל המרא דאתרא דצפת, הלוא הוא ניגשו להיבחן אצל המרא דאתרא דצפת, הלוא הוא 

הגאון הנודע הגאון הנודע הרידב''ז זצוק"ל. הרידב''ז זצוק"ל. 

והחל  אותם,  הפתיע  עליה  כבני  שהכירם  והחל הרידב''ז  אותם,  הפתיע  עליה  כבני  שהכירם  הרידב''ז 
כלל.  אליה  התכוננו  שלא  מיוחדת  בצורה  כלל. לבוחנם  אליה  התכוננו  שלא  מיוחדת  בצורה  לבוחנם 
אביי  נזכרים  פעמים  כמה  לפרט  מהם  ביקש  אביי הוא  נזכרים  פעמים  כמה  לפרט  מהם  ביקש  הוא 
מ"ח,  דף  עד  ל"ח  מדף  כגון  דפים,  בעשרה  מ"ח, ורבא  דף  עד  ל"ח  מדף  כגון  דפים,  בעשרה  ורבא 
מדף  פלוני  אמורא  נזכר  פעמים  כמה  בזה  מדף וכיוצא  פלוני  אמורא  נזכר  פעמים  כמה  בזה  וכיוצא 
כמובן  הם  הדרך. –  זה  על  וכן  אלמוני,  דף  עד  הם כמובן פלוני  זה הדרך. –  על  וכן  דף אלמוני,  עד  פלוני 
לא היו מוכנים למבחן קשה שכזה, ושילחם הרידב"ז לא היו מוכנים למבחן קשה שכזה, ושילחם הרידב"ז 

לשנן שוב את המסכתא. לשנן שוב את המסכתא. 

שוב  מלהיבחן  התייאש  משה  רבי  של  שוב החברותא  מלהיבחן  התייאש  משה  רבי  של  החברותא 
אמר  לא  עצמו  משה  רבי  אבל  דאתרא,  המרא  אמר אצל  לא  עצמו  משה  רבי  אבל  דאתרא,  המרא  אצל 
נואש, בעקשנות דקדושה נואש, בעקשנות דקדושה ובמסירות נפשובמסירות נפש החל שוב  החל שוב 
לשנן היטב את כל המסכתא מהחל עד גמירא, עד לשנן היטב את כל המסכתא מהחל עד גמירא, עד 
והופיע  והפוך,  ישר  לשונו  על  היטב  שגורה  והופיע שהיתה  והפוך,  ישר  לשונו  על  היטב  שגורה  שהיתה 
הרידב"ז  ואכן  המבחן,  בכור  לעמוד  הרב  בפני  הרידב"ז שוב  ואכן  המבחן,  בכור  לעמוד  הרב  בפני  שוב 
לשאלו  והוסיף  וסבוכות,  קשות  בשאלות  לשאלו סיבבו  והוסיף  וסבוכות,  קשות  בשאלות  סיבבו 
היכן  לענות  צריך  שהיה  ברש"י,  מסוימים  היכן מלשונות  לענות  צריך  שהיה  ברש"י,  מסוימים  מלשונות 
ברהיטות,  וענה  עמד  ובכולם  וכיוצא,  מופיעים  ברהיטות, הם  וענה  עמד  ובכולם  וכיוצא,  מופיעים  הם 

ושמח עמו מאוד הרידב"ז.ושמח עמו מאוד הרידב"ז.

בימי כהונתו של רבי משה ברבנות דטבריה, עמד גם בימי כהונתו של רבי משה ברבנות דטבריה, עמד גם 
תורה'  'אור  תורה'   'אור  והמפורסמת  הגדולה  הישיבה  והמפורסמתבראשות  הגדולה  הישיבה  בראשות 
זי"ע  הנס  בעל  מאיר  רבי  האלקי  זי"ע התנא  הנס  בעל  מאיר  רבי  האלקי  התנא  ציון  ציון שעל  שעל 
בעיה"ק טבריה, שם למדו תלמידי חכמים מופלגים בעיה"ק טבריה, שם למדו תלמידי חכמים מופלגים 
באמירת  הישיבה  ראש  היה  הגר"ם  עולם.  באמירת גדולי  הישיבה  ראש  היה  הגר"ם  עולם.  גדולי 
היה  בנו  ואילו  הרוחנית,  ובהנהגה  כסדרן  היה שיעורים  בנו  ואילו  הרוחנית,  ובהנהגה  כסדרן  שיעורים 
מנהל הישיבה בפועל. כל העול הגשמי של פרנסת מנהל הישיבה בפועל. כל העול הגשמי של פרנסת 
בני הישיבה היה מוטל על שכמו, כאשר אותם זמנים בני הישיבה היה מוטל על שכמו, כאשר אותם זמנים 
את  החזיקו  את   החזיקו  נפש  נפשובמסירות  ובמסירות  ומחסור,  רעב  ימי  ומחסור, היו  רעב  ימי  היו 

הישיבה הקדושה. הישיבה הקדושה. 

עיקר כלכלת הישיבה היתה מתרומת בני חוץ לארץ, עיקר כלכלת הישיבה היתה מתרומת בני חוץ לארץ, 
לתהילה  המפוארת  הישיבה  של  שמה  יצא  לתהילה שכבר  המפוארת  הישיבה  של  שמה  יצא  שכבר 
הנהלת  של  שהקשר  אפוא  מובן   – העולם.  הנהלת בכל  של  שהקשר  אפוא  מובן   – העולם.  בכל 
הישיבה עם הגבירים התורמים שבגולה היה הכרחי הישיבה עם הגבירים התורמים שבגולה היה הכרחי 
להחזקת הישיבה, וכך היתה הנהלת הישיבה שולחת להחזקת הישיבה, וכך היתה הנהלת הישיבה שולחת 

מדי כמה חודשים את מכתבי הדו"חות של הוצאות מדי כמה חודשים את מכתבי הדו"חות של הוצאות 
היו  אלו  למכתבים  ובמענה  האחרונים,  היו החודשים  אלו  למכתבים  ובמענה  האחרונים,  החודשים 
[כאשר  הצורך.  לפי  תרומתם  מרימים  [כאשר הגבירים  הצורך.  לפי  תרומתם  מרימים  הגבירים 
באותם ימים היתה זו הדרך היחידה לשמירת הקשר, באותם ימים היתה זו הדרך היחידה לשמירת הקשר, 

בהעדר טלפונים ופקסים ומיילים כבימינו]. בהעדר טלפונים ופקסים ומיילים כבימינו]. 

היתה  לא  לארץ  לחוץ  ימים  באותם  איגרת  היתה שליחת  לא  לארץ  לחוץ  ימים  באותם  איגרת  שליחת 
בבית  קיבצו  חודשים  לשלשה  אחת  רק  קל,  בבית דבר  קיבצו  חודשים  לשלשה  אחת  רק  קל,  דבר 
ונשלחו  הארץ,  מן  היוצאים  מכתבים  קובץ  ונשלחו הדואר  הארץ,  מן  היוצאים  מכתבים  קובץ  הדואר 
שעה  שעד  מסוים,  יום  לכך  נקבע  ליעדם.  שעה באניות  שעד  מסוים,  יום  לכך  נקבע  ליעדם.  באניות 
האיגרות  את  הדואר  אל  להביא  ניתן  האיגרות פלונית  את  הדואר  אל  להביא  ניתן  פלונית 

למשלוח. למשלוח. 

באחת הפעמים, היה בנו של ר' משה מנהל הישיבה באחת הפעמים, היה בנו של ר' משה מנהל הישיבה 
מה  ומשום  מאוד,  עד  האיגרות  משלוח  ביום  מה עסוק  ומשום  מאוד,  עד  האיגרות  משלוח  ביום  עסוק 
הרגע  עד  הישיבה  הנהלת  מכתבי  משלוח  הרגע התאחר  עד  הישיבה  הנהלת  מכתבי  משלוח  התאחר 

האחרון. האחרון. 

למשלוח,  מוכנים  המכתבים  כל  היו  כבר  למשלוח, כאשר  מוכנים  המכתבים  כל  היו  כבר  כאשר 
הדואר  סניף  אל  להגיע  כדי  זמן  כמעט  נשאר  הדואר לא  סניף  אל  להגיע  כדי  זמן  כמעט  נשאר  לא 
מנהל  קרא  תיכף   – היעודה.  בשעה  מנהל שבטבריה  קרא  תיכף   – היעודה.  בשעה  שבטבריה 
תקע  משה,  רבי  של  נכדו  הבחור,  לבנו  תקע הישיבה  משה,  רבי  של  נכדו  הבחור,  לבנו  הישיבה 
מהרה  לרוץ  עליו  ופקד  המכתבים,  חבילת  את  מהרה לידו  לרוץ  עליו  ופקד  המכתבים,  חבילת  את  לידו 
וזירזו  הוסיף  הוא  הסניף.  שייסגר  לפני  הדואר  וזירזו אל  הוסיף  הוא  הסניף.  שייסגר  לפני  הדואר  אל 
פרנסת  כל  כי  זה,  משלוח  'לתפוס'  פרנסת שמוכרחים  כל  כי  זה,  משלוח  'לתפוס'  שמוכרחים 
במשלוח  תלויה  אלו  בחודשים  והחזקתה  במשלוח הישיבה  תלויה  אלו  בחודשים  והחזקתה  הישיבה 
מכתבי  את  מקבלים  הגבירים  אין  אם  שכן  מכתבי זה,  את  מקבלים  הגבירים  אין  אם  שכן  זה, 
את  שולחים  הם  אין  הללו,  הישיבה  הוצאות  את סיכום  שולחים  הם  אין  הללו,  הישיבה  הוצאות  סיכום 

תרומותיהם. תרומותיהם. 

והנה באותה שעה היה גם הגה"צ ראש הישיבה רבי והנה באותה שעה היה גם הגה"צ ראש הישיבה רבי 
משה זצ"ל במשרדי הישיבה, וביושבו בחדרו שמע משה זצ"ל במשרדי הישיבה, וביושבו בחדרו שמע 
את כל דברי בנו מנהל הישיבה בפקודתו לנכדו לרוץ את כל דברי בנו מנהל הישיבה בפקודתו לנכדו לרוץ 
שם  הכניסה,  אולם  אל  תיכף  יצא  וכשומעו  שם מהר,  הכניסה,  אולם  אל  תיכף  יצא  וכשומעו  מהר, 
פגש בנכדו שכבר החל בריצתו אל הדואר, עצר אותו פגש בנכדו שכבר החל בריצתו אל הדואר, עצר אותו 
תרוץ  אל  בנחת,  ללכת  אתה  יכול  ואמר:  משה  תרוץ רבי  אל  בנחת,  ללכת  אתה  יכול  ואמר:  משה  רבי 
מדי מהר, כשרצים עלולים לאבד חלילה את היישוב מדי מהר, כשרצים עלולים לאבד חלילה את היישוב 
הדעת... עדיף להפסיד 'מיליון פונט' הדעת... עדיף להפסיד 'מיליון פונט' במסירות נפשבמסירות נפש, , 

מאיבוד דקה אחת של יישוב הדעת!מאיבוד דקה אחת של יישוב הדעת!

[שם]

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |

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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