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 חל˜ים

מיהו המכה?מיהו המכה?
שבנו  שאחר  זי''ע,  מצאנז  הרה"ק  על  שבנו מסופר  שאחר  זי''ע,  מצאנז  הרה"ק  על  מסופר 
התקיימה  פניו,  על  נפטר  לייבוש'ל  התקיימה אריה  פניו,  על  נפטר  לייבוש'ל  אריה 
פתח  הלויה  אחרי  ומיד  בוקר,  לפנות  פתח ההלויה  הלויה  אחרי  ומיד  בוקר,  לפנות  ההלויה 
בתפילה מתוך התלהבות כדרכו בקודש תמיד, בתפילה מתוך התלהבות כדרכו בקודש תמיד, 
ולא היה ניכר על פניו שום שינוי. שאלו אותו ולא היה ניכר על פניו שום שינוי. שאלו אותו 
לגמרי  להתגבר  ביכולתו  זה  האיך  לגמרי מקורביו,  להתגבר  ביכולתו  זה  האיך  מקורביו, 
ואמר:  הרה''ק  נענה  הנורא?  האסון  צער  ואמר: על  הרה''ק  נענה  הנורא?  האסון  צער  על 
מאוהבו  מקבל  שאדם  לפעמים  הוא  מצוי  מאוהבו הרי  מקבל  שאדם  לפעמים  הוא  מצוי  הרי 
קודם  עוד  ומיד  ותיכף  בגבו,  חזקה  קודם מכה  עוד  ומיד  ותיכף  בגבו,  חזקה  מכה 
המכה,  הוא  מי  ולראות  להסתובב  המכה, שהספיק  הוא  מי  ולראות  להסתובב  שהספיק 
שהספיק  אחר  אך  כאבו,  מחמת  הוא  שהספיק מצטער  אחר  אך  כאבו,  מחמת  הוא  מצטער 
אוהבו,  אם  כי  המכה  שאין  ורואה  אוהבו, להסתובב  אם  כי  המכה  שאין  ורואה  להסתובב 
הרי מבין הוא שאין זה אלא טפיחת שכם של הרי מבין הוא שאין זה אלא טפיחת שכם של 
אות ידידות, ואהבתו אליו תמשיך ותתגבר, כך אות ידידות, ואהבתו אליו תמשיך ותתגבר, כך 
חזקה,  מכה  היום  קיבלתי  הרה''ק,  הסביר  מכה חזקה, אני,  היום  הרה''ק, קיבלתי  הסביר  אני, 
אבינו  את  ראיתי  המכה  מיהו  אבינו וכשהתבוננתי  את  ראיתי  המכה  מיהו  וכשהתבוננתי 
וידעתי  כך,  כל  אותו  אוהב  שאני  הרחמן  וידעתי האב  כך,  כל  אותו  אוהב  שאני  הרחמן  האב 
ברוב  ית'  הבורא  לי  נתן  לידתו  שבזמן  ברוב שכמו  ית'  הבורא  לי  נתן  לידתו  שבזמן  שכמו 
טובו ואהבתו בן זה, כך ובדיוק כך הוא לקח לי טובו ואהבתו בן זה, כך ובדיוק כך הוא לקח לי 

אותו כעת מרוב טובו ואהבתו אותי.אותו כעת מרוב טובו ואהבתו אותי.
כי  לדעת,  האדם  על  שמוטל  מה  זה  כי אכן,  לדעת,  האדם  על  שמוטל  מה  זה  אכן, 
שהקב''ה  הרי  צרה,  איזה  עליו  נחת  אם  שהקב''ה גם  הרי  צרה,  איזה  עליו  נחת  אם  גם 
שהוא המסבב הסיבות הביאו לידי זה, ומאחר שהוא המסבב הסיבות הביאו לידי זה, ומאחר 
שהשי''ת הוא אוהבו, ודאי שכיוון בזה לטובתו, שהשי''ת הוא אוהבו, ודאי שכיוון בזה לטובתו, 
דאגתו  ויסיר  בבוראו  בטחונו  ישים  דאגתו וממילא  ויסיר  בבוראו  בטחונו  ישים  וממילא 

מלבו.מלבו.
הכרה זו של 'כל דעביד רחמנא לטב היא' נרמז הכרה זו של 'כל דעביד רחמנא לטב היא' נרמז 
בסוף פרשתינו, שם נאמר 'ובהעלות הענן מעל בסוף פרשתינו, שם נאמר 'ובהעלות הענן מעל 
המשכן יסעו בני ישראל וגו' ואם לא יעלה הענן המשכן יסעו בני ישראל וגו' ואם לא יעלה הענן 
ולא יסעו עד יום העלתו' כלל ישראל נהגו רק ולא יסעו עד יום העלתו' כלל ישראל נהגו רק 
על פי הענן אם רצה השי''ת שיסעו היו נוסעים על פי הענן אם רצה השי''ת שיסעו היו נוסעים 
את  שהביא  הדבר  ומהי  שובתים,  היו  לא  את ואם  שהביא  הדבר  ומהי  שובתים,  היו  לא  ואם 
תדיר  כפוף  להיות  הזה,  הביטול  לידי  תדיר ישראל  כפוף  להיות  הזה,  הביטול  לידי  ישראל 
סכנה  ממקום  במדבר  ולהיטלטל  ה'  סכנה לרצון  ממקום  במדבר  ולהיטלטל  ה'  לרצון 
ה'  ענן  'כי  הכתוב  מסיים  לזה  למשנהו,  ה' אחד  ענן  'כי  הכתוב  מסיים  לזה  למשנהו,  אחד 
על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל 
שידעו  הדבר  עצם  מסעיהם'  בכל  ישראל  שידעו בית  הדבר  עצם  מסעיהם'  בכל  ישראל  בית 
אותם  המלוה  והוא  עמהם  הולך  אותם שהשי''ת  המלוה  והוא  עמהם  הולך  שהשי''ת 
והן  'יומם'  בבחינת  שהם  הטובים  בזמנים  והן הן  'יומם'  בבחינת  שהם  הטובים  בזמנים  הן 
בזמנים הקשים שהם בבחינת 'לילה' היא אשר בזמנים הקשים שהם בבחינת 'לילה' היא אשר 

גרם לבטחונם והליכתם לאורו ית' בכל מצב. גרם לבטחונם והליכתם לאורו ית' בכל מצב. 

(עפ"י טיב התורה - פקודי)(עפ"י טיב התורה - פקודי)
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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

ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו פתוחי חותם קדש לה': ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו פתוחי חותם קדש לה': (לט, ל)(לט, ל)
במהות  היא  תלויה  המעשה  איכות  כי  אנו  רואים  כאן  מהנאמר  במהות הנה,  היא  תלויה  המעשה  איכות  כי  אנו  רואים  כאן  מהנאמר  הנה, 
הכוונה במחשבתו בעת קיומה, שהרי הציץ לבש הכהן גדול במקום שבו הכוונה במחשבתו בעת קיומה, שהרי הציץ לבש הכהן גדול במקום שבו 
היא קום המחשבה, ועליו חקקו 'קודש לה' וזה כדי להורות כי המחשבה היא קום המחשבה, ועליו חקקו 'קודש לה' וזה כדי להורות כי המחשבה 
בעשיית כל דבר צריך שתהיה קודש לה', ורק על ידי זה מעלה הוא את בעשיית כל דבר צריך שתהיה קודש לה', ורק על ידי זה מעלה הוא את 
קדושים)  פר'  (ספרא  איתא  וכן  השי''ת,  לפני  רצויים  שיהיו  קדושים) המעשים  פר'  (ספרא  איתא  וכן  השי''ת,  לפני  רצויים  שיהיו  המעשים 
רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, 
אי אפשי ללבוש כלאים, אבל יאמר אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים אי אפשי ללבוש כלאים, אבל יאמר אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים 
להיות  העמים  מן  אתכם  ואבדיל  כו)  כ,  (ויקרא  לומר  תלמוד  עלי,  להיות גזר  העמים  מן  אתכם  ואבדיל  כו)  כ,  (ויקרא  לומר  תלמוד  עלי,  גזר 
עול  עליו  ומקבל  העבירה  מן  פורש  לשמי,  מהם  הבדלתכם  שתהא  עול לי,  עליו  ומקבל  העבירה  מן  פורש  לשמי,  מהם  הבדלתכם  שתהא  לי, 

מלכות שמים. עכ"ל.מלכות שמים. עכ"ל.
וזה  המצוות')  ל'שער  (הקדמה  הקדוש  האר"י  מפי  יוצא  מפורש  וזה וכך  המצוות')  ל'שער  (הקדמה  הקדוש  האר"י  מפי  יוצא  מפורש  וכך 
מה  שיקיים  צריך  אבל  עשייתה,  לו  די  אין   – מצוה  העושה  גם  מה לשונו:  שיקיים  צריך  אבל  עשייתה,  לו  די  אין   – מצוה  העושה  גם  לשונו: 
שאמרו ז"ל, שיכוין בעשיית המצוה שהוא עושה אותה לשם עושיהן - שאמרו ז"ל, שיכוין בעשיית המצוה שהוא עושה אותה לשם עושיהן - 
שהוא השי"ת. המשל בזה, בעת שמסתפר ראשו, לא די לו במה שלא שהוא השי"ת. המשל בזה, בעת שמסתפר ראשו, לא די לו במה שלא 
אותן,  מלהשחית  עצמו  מונע  שהוא  שיכוין,  צריך  אבל  הפאות,  אותן, ישחית  מלהשחית  עצמו  מונע  שהוא  שיכוין,  צריך  אבל  הפאות,  ישחית 
זהיר  יהיה  ומצוה  מצוה  בכל  וכן  כך,  על  שציוה  בוראו  מצות  לקיים  זהיר כדי  יהיה  ומצוה  מצוה  בכל  וכן  כך,  על  שציוה  בוראו  מצות  לקיים  כדי 

וזריז לכוין כוונה זו.וזריז לכוין כוונה זו.
מן  שאלה  איזו  על  יתברך  לפניו  שמתפלל  בעת  וכן  שם:  נוסף  מן ועוד  שאלה  איזו  על  יתברך  לפניו  שמתפלל  בעת  וכן  שם:  נוסף  ועוד 
השאלות, כמו מזונות ועושר ובנים וכיוצא בזה, לא יתפלל לסיבת עצמו השאלות, כמו מזונות ועושר ובנים וכיוצא בזה, לא יתפלל לסיבת עצמו 
שנצטווינו  יתברך,  מצוותו  לקיים  אלא  השאלה,  אותה  לשאול  שנצטווינו שצריך  יתברך,  מצוותו  לקיים  אלא  השאלה,  אותה  לשאול  שצריך 
שנתפלל אליו בעת צרותינו, להורות כי הוא אלקינו, ואנחנו עמו ועבדיו, שנתפלל אליו בעת צרותינו, להורות כי הוא אלקינו, ואנחנו עמו ועבדיו, 
ואליו עינינו תלויות כעיני עבדים אל יד אדוניהם, ואין לנו שום עזר אם ואליו עינינו תלויות כעיני עבדים אל יד אדוניהם, ואין לנו שום עזר אם 

לא ממנו יתברך, וישים כל בטחונו עליו. ע"כ דבריו הק'.לא ממנו יתברך, וישים כל בטחונו עליו. ע"כ דבריו הק'.
ענין זה גם נפסק בשו"ע (אורח חיים ס, ד) שמצוות צריכות כוונה. וכתבו ענין זה גם נפסק בשו"ע (אורח חיים ס, ד) שמצוות צריכות כוונה. וכתבו 
ואם  המצוה,  את  מעכבת  הכוונה  דאורייתא  שבמצוות  הפוסקים,  ואם שם  המצוה,  את  מעכבת  הכוונה  דאורייתא  שבמצוות  הפוסקים,  שם 
עוד  מצה. [עי'  מצוות  ידי  יצא  לא  ה',  לשם  נתכוון  ולא  מצה  אדם  עוד אכל  מצה. [עי'  מצוות  ידי  יצא  לא  ה',  לשם  נתכוון  ולא  מצה  אדם  אכל 
בזה במשנה ברורה שם ס"ק י. והביא שם מהגר"א שדעתו כי להלכה גם בזה במשנה ברורה שם ס"ק י. והביא שם מהגר"א שדעתו כי להלכה גם 
במצוות דרבנן – מצוות צריכות כוונה]. וכן במצוות 'לא תעשה' נצטווינו במצוות דרבנן – מצוות צריכות כוונה]. וכן במצוות 'לא תעשה' נצטווינו 
להימנע מלעבור עליהם חס ושלום, וכוונתנו צריכה להיות לשם שמים, להימנע מלעבור עליהם חס ושלום, וכוונתנו צריכה להיות לשם שמים, 
דהיינו שאין אנו עושים זאת העבירה – משום שכך ציוונו הבורא ית"ש, דהיינו שאין אנו עושים זאת העבירה – משום שכך ציוונו הבורא ית"ש, 

ואנו מקיימים גזירותיו בלא לחקור אחריהם.ואנו מקיימים גזירותיו בלא לחקור אחריהם.
ועל פי האמור אמרתי לפרש את מאמר הכתוב (ויקרא כב, לא) ושמרתם ועל פי האמור אמרתי לפרש את מאמר הכתוב (ויקרא כב, לא) ושמרתם 
וקיום  ששמירת  להורות,  הכתוב  שכוונת  ה',  אני  אתם  ועשיתם  וקיום מצותי  ששמירת  להורות,  הכתוב  שכוונת  ה',  אני  אתם  ועשיתם  מצותי 
המצוות אינו תלוי בעשיה גרידא, אלא עלינו גם לצרף מחשבה למעשה, המצוות אינו תלוי בעשיה גרידא, אלא עלינו גם לצרף מחשבה למעשה, 
וזהו שאמר הכתוב: 'ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם', אך לא סגי בעשיה וזהו שאמר הכתוב: 'ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם', אך לא סגי בעשיה 
לבד, אלא עליכם לזכור בעת קיומן ש'אני ה'', וכל תכלית העשיה הוא לבד, אלא עליכם לזכור בעת קיומן ש'אני ה'', וכל תכלית העשיה הוא 
כדי לגרום נחת רוח לשמים שאמרתי ונעשה רצוני. ורק על זה הדרך יזכה כדי לגרום נחת רוח לשמים שאמרתי ונעשה רצוני. ורק על זה הדרך יזכה 

בעל  הרה"ק  שכתב  מה  וכעין  בהשי''ת.  ולדבקות  עצומה  הארה  בעל להשיג  הרה"ק  שכתב  מה  וכעין  בהשי''ת.  עצומה ולדבקות  הארה  להשיג 
ה'נועם אלימלך' זי"ע ב'צעטיל קטן' (אות ד): כל הדברים שבעולם - הן ה'נועם אלימלך' זי"ע ב'צעטיל קטן' (אות ד): כל הדברים שבעולם - הן 
בתורה הן בתפלה הן במצוות מעשיות, ירגיל את עצמו לומר בזה הלשון: בתורה הן בתפלה הן במצוות מעשיות, ירגיל את עצמו לומר בזה הלשון: 
נחת  לעשות  ושכינתיה,  הוא  בריך  קודשא  יחוד  לשם  זאת  עושה  נחת הריני  לעשות  ושכינתיה,  הוא  בריך  קודשא  יחוד  לשם  זאת  עושה  הריני 
ופנימיות  בתוכיות  זאת  לומר  עצמו  את  וירגיל  שמו,  יתברך  לבורא  ופנימיות רוח  בתוכיות  זאת  לומר  עצמו  את  וירגיל  שמו,  יתברך  לבורא  רוח 

הלב, ובהמשך הזמן ירגיש הארה גדולה באמירה זו, ע"כ דברי קדשו.הלב, ובהמשך הזמן ירגיש הארה גדולה באמירה זו, ע"כ דברי קדשו.
אך כל זאת מוטל על האדם לדעת אחר שכבר למד את המעשה אשר אך כל זאת מוטל על האדם לדעת אחר שכבר למד את המעשה אשר 
עליו  מוטל  ואז  התורה,  דיני  פרטי  כל  הוא  ויודע  לעשות,  עליו  עליו מוטל  מוטל  ואז  התורה,  דיני  פרטי  כל  הוא  ויודע  לעשות,  עליו  מוטל 
לדעת כי עליו לצרף גם מחשבה למעשה, אבל זה שעדיין חסר לו ידיעת לדעת כי עליו לצרף גם מחשבה למעשה, אבל זה שעדיין חסר לו ידיעת 
המעשה מוטל עליו להשלים גם ידיעת המעשה, כי בהעדר ידיעה זו אף המעשה מוטל עליו להשלים גם ידיעת המעשה, כי בהעדר ידיעה זו אף 
אם יכוון לקיים מעשיו לשם שמים בכל זאת יתכן שבפועל במקום מצוה אם יכוון לקיים מעשיו לשם שמים בכל זאת יתכן שבפועל במקום מצוה 
יעשה עבירה, וכבר אמרו חכמינו ז"ל (אבות ב, ה) אין בור ירא חטא ולא יעשה עבירה, וכבר אמרו חכמינו ז"ל (אבות ב, ה) אין בור ירא חטא ולא 
ה'חזון  מרן  דברי  את  פעמים,  וכמה  כמה  הזכרנו  וכבר  חסיד,  הארץ  ה'חזון עם  מרן  דברי  את  פעמים,  וכמה  כמה  הזכרנו  וכבר  חסיד,  הארץ  עם 
איש' זצ"ל, שכתב באגרותיו, שלימדוהו רבותיו, כי בכל דבר ודבר צריך איש' זצ"ל, שכתב באגרותיו, שלימדוהו רבותיו, כי בכל דבר ודבר צריך 

להתייעץ עם ד' חלקי שולחן ערוך.להתייעץ עם ד' חלקי שולחן ערוך.
ואפשר כי זוהי הסיבה אשר לפעמים נמשך אל האדם הארה דקדושה ואפשר כי זוהי הסיבה אשר לפעמים נמשך אל האדם הארה דקדושה 
אם  כי  קיום  הארה  לאותה  אין  אך  מצוה,  איזה  לקיום  ידה  על  אם ומתלהב  כי  קיום  הארה  לאותה  אין  אך  מצוה,  איזה  לקיום  ידה  על  ומתלהב 
לשעה או לימים מועטים, וכעבור זה הזמן נעלם זה האור כלעומת שבא, לשעה או לימים מועטים, וכעבור זה הזמן נעלם זה האור כלעומת שבא, 
הפיג  זכה  לה  המצוה'  וה'נר  נענש  מה  על  ומשתוממם  תוהה  הפיג והאדם  זכה  לה  המצוה'  וה'נר  נענש  מה  על  ומשתוממם  תוהה  והאדם 
טעמה לגמרי ולא נודע כי באו אל קרבו כלל. אך הסיבה בזה, כי ידוע מה טעמה לגמרי ולא נודע כי באו אל קרבו כלל. אך הסיבה בזה, כי ידוע מה 
שאיתא בספרים הקדושים, שכשהאדם זוכה להארה מן השמים, ורוצה שאיתא בספרים הקדושים, שכשהאדם זוכה להארה מן השמים, ורוצה 
להכיס  ומיד  תיכף  עליו  מוטל  ימים,  לאורך  אצלו  זו  הארה  להכיס שתתקיים  ומיד  תיכף  עליו  מוטל  ימים,  לאורך  אצלו  זו  הארה  שתתקיים 
הארה זו במעשה, ואותה מעשה הוא בחינת 'כלי' לאותה הארה, אך כל הארה זו במעשה, ואותה מעשה הוא בחינת 'כלי' לאותה הארה, אך כל 
ואז  כתיקונה,  אותה  ומקיים  זו,  מצוה  פרטי  בכל  הוא  כשבקי  שייך  ואז זה  כתיקונה,  אותה  ומקיים  זו,  מצוה  פרטי  בכל  הוא  כשבקי  שייך  זה 
מתקיים בו מאמר הכתוב (תהלים יט, ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב, מתקיים בו מאמר הכתוב (תהלים יט, ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב, 
וגם האמור אחריו (שם, יא) יראת ה' טהורה עומדת לעד, וכדברי הרה''ק וגם האמור אחריו (שם, יא) יראת ה' טהורה עומדת לעד, וכדברי הרה''ק 
רבי אלימלך הנזכרים. אך מאחר ובאותה שעה שמקיים הוא את המצווה רבי אלימלך הנזכרים. אך מאחר ובאותה שעה שמקיים הוא את המצווה 
אין  שבפועל  מאחר  לכן  ודקדוקיה,  מפרטיה  וכמה  כמה  ממנו  אין נעלמים  שבפועל  מאחר  לכן  ודקדוקיה,  מפרטיה  וכמה  כמה  ממנו  נעלמים 
הוא מקיים המצוה כתיקונה ממילא עדיין לא עשה כלי להחזקת האור הוא מקיים המצוה כתיקונה ממילא עדיין לא עשה כלי להחזקת האור 

וממילא מאבדה ח''ו. וממילא מאבדה ח''ו. 
העיכוב  סיבת  שזו  שכתב,  דאורייתא'  'נהורא  בספר  ראיתי  זה  העיכוב וכעין  סיבת  שזו  שכתב,  דאורייתא'  'נהורא  בספר  ראיתי  זה  וכעין 
בביאת המשיח, כי אף שנותנים כל כך הרבה צדקה ועוסקים כה הרבה בביאת המשיח, כי אף שנותנים כל כך הרבה צדקה ועוסקים כה הרבה 
בתורה, מכל מקום אין מקפידים לעשות הדברים על פי פרטי ההלכה, בתורה, מכל מקום אין מקפידים לעשות הדברים על פי פרטי ההלכה, 
פי  על  המצוות  את  ועושה  עצמו,  דעת  על  בזה  מתנהג  אחד  כל  פי רק  על  המצוות  את  ועושה  עצמו,  דעת  על  בזה  מתנהג  אחד  כל  רק 

הרגשותיו.הרגשותיו.
עליו  מוטל  אשר  המעשה  את  היטב  ללמוד  אחד  כל  יראה  כן  על  עליו אשר  מוטל  אשר  המעשה  את  היטב  ללמוד  אחד  כל  יראה  כן  על  אשר 
לעשות, ואז יזכה לקיימה כראוי במעשה ובמחשבה, ויזכה לחזות בנועם לעשות, ואז יזכה לקיימה כראוי במעשה ובמחשבה, ויזכה לחזות בנועם 

ה' ולהתעלות במעלות העבודה.ה' ולהתעלות במעלות העבודה.

בכל דרכיך דעהובכל דרכיך דעהו

א
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א. א. נוהגין ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע 
הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית 
ומאחר  אדר.  בחודש  נותנים  שהיו  השקל 
שכתוב בפרשה ג' פעמים תרומה יש ליתן ג' 

חצאין (רמ"א סי' תרצ"ד ס"א).
קטנות  מטבעות  חצאי  מצוי  ובמדינתינו  ב. ב. 
זה  אין  מ"מ  אך  מדינא,  בזה  שיוצאין  ונראה 
ויש  הקב"ה  שעזרו  ומי  כלל,  חשוב  מטבע 
ממטבע  אחת  מחצית  עכ"פ  לתת  ביכולתו 
חשוב בנוסף לשלש חצאי מטבעות פשוטות, 

ודאי טוב ונכון הדבר (ביה"ל שם ד"ה ויש). 
שידו  מי  וז"ל:  כתב  (סק"כ)  החיים  כף  ובספר 
השקל  למחצית  זכר  לעשות  יש  משגת 
באותו  שמצוי  מטבע  שיתן  דהיינו  בשלימות, 
מזוקק  כסף  בו  ויש  מחצית  ששמו  מקום 
שיעור מחצית השקל או יתר, וכמ"ש הרמב"ם 
ג'  ושיעורו  הבית,  בזמן  הנוהגין  שקלים  בענין 
ש"ה  סי'  יו"ד  בשו"ע  כמ"ש  כסף,  דראה"ם 
כזה  נמצא  לא  ואם  יעו"ש,  בכור  פדיון  בענין 
בו  לקנות  שיוכל  כסף  מטבע  יתן  אז  במקומו 
דלא  כסף,  דראה"ם  ג'  דהיינו  השקל,  מחצית 
דאורייתא  הבן  מפדיון  הזה  בזמן  זכר  עדיף 
בשו"ע  כמ"ש  כסף  שוה  או  כסף  לתת  דיוכל 
אפשר,  אם  כסף  ליתן  יש  דעכ"פ  אלא  שם, 
ידו  אין  ואם  כסף,  שהיה  השקל  למחצית  זכר 
הנהוג  חצי  ששמו  מטבע  יתן  אז  לזה  משגת 
באותו מקום כפי יכולתו יהיה מה שיהיה, כיון 

שאינו אלא לזכר בעלמא עכ"ל.

תחילה  ליתן  הגבאים  שנוהגין  מקומות  יש  ג.ג. 
גדולים,  חצאין  שלושה  צדקה  של  בקערה 
לו  נותן  השקל  מחצית  ליתן  אחד  וכשבא 
חצאין  השלשה  את  מעותיו  תחת  הגבאי 
במתנה והוא נותנן לקערה, ואח"כ נותנין שוב 
למי שבא אחריו וכן הלאה, ואף דלכאורה כבר 
ואיך  הראשון  ע"י  לצדקה  המעות  הוקדשו 
יכול הגבאי ליתן אותם שוב לאחר, י"ל דאולי 
הנותנין  התנו  כאילו  הוי  כך  נהגו  שכבר  כיון 
האופן  על  הוא  לצדקה  שנתינתם  מקודם 
לאחר  אח"כ  ליתן  להגבאי  רשות  שיהא  הזה 
כדי שגם השני יוכל לקיים עי"ז זכר למחצית 

השקל (ביה"ל שם). 
ד. ד. מקום שלא נמצא מטבע כזו ששם מחצית 
עליו, יוכל ליתן ג' מטבעות שלימות, חצי מכל 
אחד דרך חיוב והשאר מתנה, או שיתן בעד ב' 

אנשים יחד (דע"ת למהרש"ם).
תפילת  קודם  פורים  בערב  ליתנו  יש  ה.ה. 
קריאת  קודם  בשחרית  ליתנו  וי"א  המנחה, 
קודם  ליתנו  עכשיו  המנהג  אבל  המגילה, 
שם  (רמ"א  מגילה  מעות  נותנין  ובשחרית  מנחה, 

ובמ"ב סק"ד). 

מבן  שהוא  למי  רק  זו  נתינה  חיוב  דאין  י"א  ו. ו. 
שהוא  ומעלה  י"ג  דמבן  וי"א  ומעלה,  עשרים 
ונשים  השקל,  מחצית  ליתן  חייב  איש  בכלל 
המנהג  אבל  מדינא,  וכ"ז  סק"ג).  (מג"א  פטורות 
ליתן אפילו בעד הבנים הקטנים, ואפילו אשה 
אביו  שהתחיל  קטן  וכל  ולדה.  בעד  מעוברת 

לשקול על ידו שוב אינו פוסק (רמ"א שם ומ"ב סק"ה).
מחצית  נותנים  וילדים  דנשים  והטעם  ז. ז. 
שקלים  בפרשת  דכתיב  משום  נראה  השקל, 
בעד  גם  נותנים  כן  ועל  נפשותיכם,  על  לכפר 

הנשים וילדים כדי לכפר על הנפש (כה"ח סקכ"ז).
ח. ח. עני המתפרנס מן הצדקה צ"ע אם מחוייב 

במחצית השקל (ביה"ל ד"ה י"א). 
לשם  יתנו  לא  המטבעות,  נתינת  בשעת  ט.ט. 

כפרה אלא יתנו לשם נדבה (דרכי משה). 
י. י. מחצית השקל אינו בא ממעות מעשר, ואם 
היטב  מעשר (באר  משל  להוסיף  יכול  להוסיף  בא 

סק"ב בשם השל"ה).

השקל  למחצית  זכר  שנותנים  המעות  יא.יא. 
וא"צ  שירצו,  צדקה  לאיזה  לחלקם  אפשר 
בדק  כמו  שהוא  ביהכ"נ  לתיקון  דוקא  ליתנם 
אלא  אינו  שהרי  המקדש,  בזמן  שהיה  הבית 
חיים  רוח  ובספר  ס"ח).  (ערוה"ש  בעלמא  לזכרון 
ב')  אות  תרצ"ד  (סי'  זצ"ל  פאלאג'י  חיים  ר'  להרה"ק 
תלמידי  שני  יוצאין  באדר  באחד  וז"ל:  כתב 
וגובים  שבעיר  הכולל  הרב  שמש  עם  חכמים 
כל  ומביאים  השקל,  המחצית  היחידים  מכל 
ועושה  שבעיר,  הכולל  הרב  ליד  שגובים  מה 
פדיון מאותן מעות נדבה בעד ובשם כל יחידי 
התלמידי  לכל  ידו  על  מחלק  ואח"כ  העיר, 
חכמים הנצרכים שבעיר וקצת לעניים צנועים 

בעלי כבוד יראי שמים עכ"ל. 
לגבות  פקידים  שמניחים  מקומות  ויש  יב.יב. 
מחצית השקל מכל בני העיר, ואח"כ מאספים 

והוא  א"י,  לחכמי  אותם  ושולחים  יחד  אותם 
גובין  שהיו  הבית  בזמן  השקל  למחצית  זכר 
בית  לעבודת  לירושלים  ושולחין  מחו"ל  אותן 
אותם  לתת  נוהגין  יש  עצמה  ובא"י  המקדש, 
לגבאי להוצאות בית הכנסת זכר למקדש, ויש 
נותנין אותם לת"ח הנצרכים בצנעה (כה"ח סקכ"ב). 
זה  יאמר  השקל  מחצית  שיפריש  קודם  יג.יג. 
הנוסח: רבוש"ע גלוי וידוע לפניך שבזמן שהיה 
אחד  כל  נותנין  ישראל  היו  קיים  המקדש  בית 
ואחד מחצית השקל בחודש אדר לעבודת בית 
הרבים  בעוונותינו  ועתה  בעדם,  לכפר  המקדש 
חרב בית המקדש, ואין אנחנו יכולין לקיים מצוה 
זו של מחצית השקל, ולכן יהי רצון מלפניך ה' 
פרשת  שקורין  שפתותינו  שיח  זה  שיהא  או"א 
מחצית השקל ונותנין כסף זכר למחצית השקל 
לצדקה, יעלה לפניך כאילו קיימנו מצות מחצית 
בה  הכלולות  מצוות  וכל  היא  בפועל,  השקל 

במקום עליון ויהי נועם וכו' (כה"ח סקכ"א). 
על  לכפר  עד  תשא  כי  פרשת  יקרא  ואח"כ 
בריך  קודשא  יחוד  לשם  ויאמר:  נפשותיכם, 
למחצית  זכר  מצות  לקיים  בא  הריני  וכו'  הוא 
השקל והריני נותן חצי מטבע זו לצדקה לתקן 
בה  הכלולות  מצוות  וכל  זו  מצוה  שורש  את 
במקום עליון ויהי נועם וכו', ואח"כ ילמוד פ"ג 
אותו  יתן  ואח"כ  שקלים,  דמס'  משניות  ופ"ד 
ליד הגבאי של ת"ח או של עניים, או יתן הוא 
בידו לאיזה ת"ח עני בצנעה או לעני בן טובים 

ירא שמים (שם).

לימוד בספר חפץ חייםלימוד בספר חפץ חיים
לוי  רבי  הצדיק  הגאון  של  ההילולא  יחול  לוי בשב"ק  רבי  הצדיק  הגאון  של  ההילולא  יחול  בשב"ק 
השלחן,  מעדני  בעל  זצוקללה"ה,  רבינוביץ  השלחן, הכהן  מעדני  בעל  זצוקללה"ה,  רבינוביץ  הכהן 
כך  שכל  דברים  ובפרט  מדרכיו  ללמוד  כך ומהראוי  שכל  דברים  ובפרט  מדרכיו  ללמוד  ומהראוי 

עורר ועמל עליהם, וחפץ שילמדו ממנו.עורר ועמל עליהם, וחפץ שילמדו ממנו.
נחיצות  גודל  על  תמיד  מעורר  היה  הדיבור  נחיצות בענין  גודל  על  תמיד  מעורר  היה  הדיבור  בענין 
מעדני  בספרו  כתב  וכן  חיים,  החפץ  ספר  מעדני ללמוד  בספרו  כתב  וכן  חיים,  החפץ  ספר  ללמוד 
השלחן בהקדמה לבשר בחלב, והאריך שם הרבה השלחן בהקדמה לבשר בחלב, והאריך שם הרבה 
בענין זה, ולבסוף סיים, ולכן העצה לשמור פיו הוא בענין זה, ולבסוף סיים, ולכן העצה לשמור פיו הוא 
הלשון,  ושמירת  חיים  חפץ  בספר  שיעור  הלשון, לקבוע  ושמירת  חיים  חפץ  בספר  שיעור  לקבוע 
המלמדים   וכן  בביתו,  אחד  וכל  בעדתו,  רב  המלמדים  כל  וכן  בביתו,  אחד  וכל  בעדתו,  רב  כל 
מקטנותם  והבנות  הבנים  ויתחנכו  מקטנותם בחדרים,  והבנות  הבנים  ויתחנכו  בחדרים, 
לרצון  ותורתו  תפילתו  ויעלו  לשונם,  לרצון לשמור  ותורתו  תפילתו  ויעלו  לשונם,  לשמור 
לפני אדון כל. וכן עורר בצוואתו הגדולה המלאה לפני אדון כל. וכן עורר בצוואתו הגדולה המלאה 
ביראת ה', וכן הרבה לדבר בזה הרבה,  בכוחו של ביראת ה', וכן הרבה לדבר בזה הרבה,  בכוחו של 
ניניו,  לנכדיו  מילה  ברית  בסעודות  כגון  ניניו, הדיבור,  לנכדיו  מילה  ברית  בסעודות  כגון  הדיבור, 
דבסעודת  מזכיר  היה  דברים  לשאת  דבסעודת כשכיבדוהו  מזכיר  היה  דברים  לשאת  כשכיבדוהו 
דיבור  בשביל  ומדוע,  הנביא,  אליהו  מגיע  דיבור ברית  בשביל  ומדוע,  הנביא,  אליהו  מגיע  ברית 
שאמר אליהו בניך עזבו בריתי וא"ל הקב"ה חייך שאמר אליהו בניך עזבו בריתי וא"ל הקב"ה חייך 
(עי' (עי'  בעיניך  שתראה  עד  מילה  ברית  עושין  בעיניך שאין  שתראה  עד  מילה  ברית  עושין  שאין 
שם), ולכך בכל ברית מילה מגיע , ולכך בכל ברית מילה מגיע  בפרישה  רס"ה,  שם)טור  בפרישה  רס"ה,  טור 

להעיד שבני ישראל שומרים בית מילה, וכן בליל להעיד שבני ישראל שומרים בית מילה, וכן בליל 
התקדש חג הפסח היה תמיד חוזר בדברי החיד"א התקדש חג הפסח היה תמיד חוזר בדברי החיד"א 

ס  " פ ר סכ " פ ר ר'אשון 'אשון כ כ'לל 'לל  ר"ת ר"ת 
כמו  כמו 'גור,  ס'גור,  פ'ה 'ה 

תשב"ר  מלמד  כשהיה  כן 
הקפיד פעם בשבוע ללמוד 
ההלכה,  חיים  חפץ  מספר 

ומוסר משמירת הלשון.ומוסר משמירת הלשון.
פה קדושפה קדוש

ולא  קדוש,  פה  שהוא  עליו  שראו  לציין  ולא למותר  קדוש,  פה  שהוא  עליו  שראו  לציין  למותר 
לחינם בכל מקום בואו בקשו ממנו להתברך בכל לחינם בכל מקום בואו בקשו ממנו להתברך בכל 
ככל  דברו  יחל  לא  החיד"א  שפי'  וע"ד  ככל הישועות,  דברו  יחל  לא  החיד"א  שפי'  וע"ד  הישועות, 
חולין,  דבריו  עושה  שאינו  מי  יעשה,  מפיו  חולין, היוצא  דבריו  עושה  שאינו  מי  יעשה,  מפיו  היוצא 

אז הקב"ה - ככל היוצא מפיו יעשה.אז הקב"ה - ככל היוצא מפיו יעשה.
עוד סיפר שבן אחותו הגה"ח ר' דוד בטלמן זצ"ל עוד סיפר שבן אחותו הגה"ח ר' דוד בטלמן זצ"ל 
ממנו  ולבקש  דיסקין  היתומים  לבית  בא  ממנו היה  ולבקש  דיסקין  היתומים  לבית  בא  היה 
ברכות, ולשאלתו מה הטעם בזה אמר לו אני רואה ברכות, ולשאלתו מה הטעם בזה אמר לו אני רואה 
שהפה שלך קדוש, ואתה נזהר לא לדבר לשה"ר, שהפה שלך קדוש, ואתה נזהר לא לדבר לשה"ר, 

ע"כ אני חפץ בברכותיך.ע"כ אני חפץ בברכותיך.
שליט"א  אטיק  מענדל  ר'  האדיר  הגאון  לי  שליט"א ושח  אטיק  מענדל  ר'  האדיר  הגאון  לי  ושח 
שגדול וצדיק אחד אמר - הלוואי והייתי יכול לומר שגדול וצדיק אחד אמר - הלוואי והייתי יכול לומר 
הגאון  אולם  גזל,  חשש  משום  לגמרי  נקי  הגאון שאני  אולם  גזל,  חשש  משום  לגמרי  נקי  שאני 
אדם  בין  של  הענין  מכל  נקי  השלחן  מעדני  אדם בעל  בין  של  הענין  מכל  נקי  השלחן  מעדני  בעל 

לחברו, ואין לנו מושג עד כמה זכה.לחברו, ואין לנו מושג עד כמה זכה.
גם הגאון האדיר מטעפליק זצ"ל, בכתב ההוראה גם הגאון האדיר מטעפליק זצ"ל, בכתב ההוראה 
כתב עליו, ואשרי העיר אשר תקבלו לרב ולמנהיג, כתב עליו, ואשרי העיר אשר תקבלו לרב ולמנהיג, 

כי מלבד גדלותו בתורה מדותיו תרומיות.כי מלבד גדלותו בתורה מדותיו תרומיות.
ובפרט כהיום שאנו עומדים ליום השנה של הגאון ובפרט כהיום שאנו עומדים ליום השנה של הגאון 
מלהתבונן  מתאים  יותר  ומה  זצוקללה"ה,  מלהתבונן הגדול  מתאים  יותר  ומה  זצוקללה"ה,  הגדול 
ישראל,  בית  לכל  וכן  לצאצאיו,  שביקש  ישראל, בצוואתו  בית  לכל  וכן  בצוואתו שביקש לצאצאיו, 
חג  לפני  בעמדנו  ובפרט  חיים,  חפץ  ספר  חג ללמוד  לפני  בעמדנו  ובפרט  חיים,  חפץ  ספר  ללמוד 
רבא  אמר  רבא   אמר  יג:)  (מגילה  הגמ'  וידוע  והפסח.  הגמ' הפורים  וידוע  והפסח.  הפורים 

בגמ'  ידוע  וגם  כהמן.  בישא  לישנא  דידע  בגמ' ליכא  ידוע  וגם  כהמן.  בישא  לישנא  דידע  ליכא 
(תענית כט.) על המאמר משנכנס אדר מרבין בשמחה,  על המאמר משנכנס אדר מרבין בשמחה, 

היו  ניסים  ימי  אדר  משנכנס  רש"י  שם  היו ופירש  ניסים  ימי  אדר  משנכנס  רש"י  שם  ופירש 
לישראל, פורים ופסח, וידוע שפסח ר"ת פה-סח, לישראל, פורים ופסח, וידוע שפסח ר"ת פה-סח, 
והנה בהסתלקותו קיבלו ע"ע הרבה ללמוד הספר והנה בהסתלקותו קיבלו ע"ע הרבה ללמוד הספר 
הראוי  ומן  בל"נ,  זה  על  חתמו  והרבה  חיים,  הראוי חפץ  ומן  בל"נ,  זה  על  חתמו  והרבה  חיים,  חפץ 
צדיקים  וגדולים  שאת,  ביתר  עכשיו  צדיקים להתעורר  וגדולים  שאת,  ביתר  עכשיו  להתעורר 

במיתתם יותר מבחייהם.במיתתם יותר מבחייהם.
ע"י שמירת הלשון יבנה המקדשע"י שמירת הלשון יבנה המקדש

והנה הגאון הצדיק נסתלק מאתנו בשב"ק פרשת והנה הגאון הצדיק נסתלק מאתנו בשב"ק פרשת 
תרומה, ואעתיק לך מספר החפץ חיים על הפסוק תרומה, ואעתיק לך מספר החפץ חיים על הפסוק 
(תרומה) ועשו לי מקדש, שזה המצוה שיבנו את בית  ועשו לי מקדש, שזה המצוה שיבנו את בית 

לבנות  רשות  לנו  היה  עם  והנה  ובתו"ד,  לבנות המקדש,  רשות  לנו  היה  עם  והנה  ובתו"ד,  המקדש, 
בית המקדש, היה צריך כסף לזה, ידוע דכל אחד בית המקדש, היה צריך כסף לזה, ידוע דכל אחד 
מישראל היה מתנדב בנפש חפצה, כל מה שבכוחו מישראל היה מתנדב בנפש חפצה, כל מה שבכוחו 
המקדש.  בהבית  חלק  ג"כ  לו  שיהיה  כדי  המקדש. לזה,  בהבית  חלק  ג"כ  לו  שיהיה  כדי  לזה, 
ובענינינו אין צריך כסף כלל, רק להתחזק והתרחק ובענינינו אין צריך כסף כלל, רק להתחזק והתרחק 
מן החטא החמור של לשה"ר ושנאת חינם, ולאחוז מן החטא החמור של לשה"ר ושנאת חינם, ולאחוז 
במידת השלום, ועי"ז יתוקן החטא, ונזכה לביאת במידת השלום, ועי"ז יתוקן החטא, ונזכה לביאת 
של  שמו  יתרומם  וכמה  המקדש,  ולבנין  של המשיח  שמו  יתרומם  וכמה  המקדש,  ולבנין  המשיח 
האיש הזה שהוא היה  הסיבה לבנין הבית, כאשר האיש הזה שהוא היה  הסיבה לבנין הבית, כאשר 
שמות  לנצח  שם  שמות נרשם  לנצח  שם  נרשם  ג)  (פרק  בנחמיה  בנחמיהנמצא  נמצא 
האנשים שנתנו חלק בחומה של ירושלים, עאכו"כ האנשים שנתנו חלק בחומה של ירושלים, עאכו"כ 
בהבית גופא, ע"כ. ובשבת זו קורין פרשת פקודי, בהבית גופא, ע"כ. ובשבת זו קורין פרשת פקודי, 
ושמש  במאור  ועי'  המשכן,  עניני  על  חזרה  ושמש שג"כ  במאור  ועי'  המשכן,  עניני  על  חזרה  שג"כ 

על הפרשה, ואכהמ"ל.על הפרשה, ואכהמ"ל.
מוכיח אדם ַאֲחַרי - חן ימצאמוכיח אדם ַאֲחַרי - חן ימצא

ואם כל הזהירות מלצער הזולת היה תמיד מקיים ואם כל הזהירות מלצער הזולת היה תמיד מקיים 

מ"ע הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, מ"ע הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, 
ממנו.  נפגע  לא  אחד  שאף  באופן  מוכיח  ממנו. והיה  נפגע  לא  אחד  שאף  באופן  מוכיח  והיה 
באמרו  תוכחה,  מצות  לקיים  מאוד  מקפיד  באמרו והיה  תוכחה,  מצות  לקיים  מאוד  מקפיד  והיה 
יצטרך  כך  על  מוחה  ואינו  עוולה  דבר  יצטרך שהרואה  כך  על  מוחה  ואינו  עוולה  דבר  שהרואה 
לתת על זה דין וחשבון לפני ממ"ה הקב"ה. ואולם לתת על זה דין וחשבון לפני ממ"ה הקב"ה. ואולם 
כך  עמיתך',  את  תוכיח  ב'הוכח  זהירותו  כך כגודל  עמיתך',  את  תוכיח  ב'הוכח  זהירותו  כגודל 
בהקפידו  חטא',  עליו  תשים  ב'ולא  זהירותו  בהקפידו גודל  חטא',  עליו  תשים  ב'ולא  זהירותו  גודל 
באופן  בשמן,  ומשוחה  נעימה  תהיה  באופן שתוכחתו  בשמן,  ומשוחה  נעימה  תהיה  שתוכחתו 
המציאות  ואכן  אדם,  שום  הימנה  ייפגע  המציאות שלא  ואכן  אדם,  שום  הימנה  ייפגע  שלא 
לא  אחד  ואף  תוכחתו  את  אהבו  שכולם  לא הוכיחה  אחד  ואף  תוכחתו  את  אהבו  שכולם  הוכיחה 
לשם  כוונתו  שכל  בעליל  בראותם  הימנה,  לשם נפגע  כוונתו  שכל  בעליל  בראותם  הימנה,  נפגע 

שמים.שמים.
שבה  ד'  יראי  כולל  מלומדי  אחד  סיפר  זה  שבה בענין  ד'  יראי  כולל  מלומדי  אחד  סיפר  זה  בענין 
שלא  מאוד  מקפיד  היה  שהגר"ל  הגר"ל,  שלא למד  מאוד  מקפיד  היה  שהגר"ל  הגר"ל,  למד 
והיה  הלימוד,  באמצע  בטלים  דברים  ח"ו  והיה ידברו  הלימוד,  באמצע  בטלים  דברים  ח"ו  ידברו 
ראה  כאשר  כמו"כ,  לשונו.  במתק  ע"ז  ראה מעורר  כאשר  כמו"כ,  לשונו.  במתק  ע"ז  מעורר 
בשעה  המנחה  תפילת  לפני  משוחחים  בשעה אברכים  המנחה  תפילת  לפני  משוחחים  אברכים 
לאחר  אותם  עורר  הוא  אשרי,  אמר  לאחר שהציבור  אותם  עורר  הוא  אשרי,  אמר  שהציבור 
התפילה באמרו להם שמבואר בחז"ל שכל האומר התפילה באמרו להם שמבואר בחז"ל שכל האומר 
עולם  בן  שהוא  לו  מובטח  יום  בכל  לדוד  עולם תהלה  בן  שהוא  לו  מובטח  יום  בכל  לדוד  תהלה 
תהלה  על  גם  אמור  הדבר  אם  ומסתפקינא  תהלה הבא,  על  גם  אמור  הדבר  אם  ומסתפקינא  הבא, 

לדוד שאומרים אחר מנחה...לדוד שאומרים אחר מנחה... (ויעו' מ"ב סי' ק"ח סקי"ד).
להתעורר  שנזכה  בעדנו,  טוב  ימליץ  להתעורר ובמרומים  שנזכה  בעדנו,  טוב  ימליץ  ובמרומים 
הערוך  שולחן  דרך  הורה,  אשר  בדרכיו  הערוך לילך  שולחן  דרך  הורה,  אשר  בדרכיו  לילך 
הטהור לפני, אשר על פיהם נהג בכל אורחותיו, הטהור לפני, אשר על פיהם נהג בכל אורחותיו, 
לגאולה  נזכה  עדי  הדיבור,  שמירת  ענין  לגאולה ובפרט  נזכה  עדי  הדיבור,  שמירת  ענין  ובפרט 

השלימה, בב"א.השלימה, בב"א.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ רבי לוי רבינוביı זˆו˜"ל

אבי אבי  קג:), ,  מציעא  קג:)(בבא  מציעא  (בבא  חייא"  מעשי  גדולים  נתבונן "כמה  נא  חייא" הבה  מעשי  גדולים  נתבונן "כמה  נא  הבה 
הגאון זצ"ל הגאון זצ"ל היה 'מלמד' במשך שלושים ושתים שנים. ובעיני היה 'מלמד' במשך שלושים ושתים שנים. ובעיני 
ראיתי בעת ההפסקה, כאשר היו המלמדים מתכנסים ב'חדר ראיתי בעת ההפסקה, כאשר היו המלמדים מתכנסים ב'חדר 
שולח  ע"ה  אבי  שהיה  ומשוחחים...  תה  ושותים  שולח מלמדים'  ע"ה  אבי  שהיה  ומשוחחים...  תה  ושותים  מלמדים' 
את הילדים החוצה מן הכיתה, וסגר הדלת בעדו. וכשהצצתי את הילדים החוצה מן הכיתה, וסגר הדלת בעדו. וכשהצצתי 
על  בדמעות  ומתפלל  יושב  ראיתיו  המנעול,  בחור  על פנימה  בדמעות  ומתפלל  יושב  ראיתיו  המנעול,  בחור  פנימה 

הצלחת הילדים!הצלחת הילדים!
[קונטרס 'טיב המעשיות' ח"ג][קונטרס 'טיב המעשיות' ח"ג]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
רח"ל,  לב  בהתקפת  רח"ל, ל  לב  בהתקפת  זצ"ל  זצ"אבי  אבי  שלקה  לאחר  הימים  שלקה באחד  לאחר  הימים  באחד 
חולשתו גברה, ואף היה לו חום גבוה, באותם ימים אסר עליו חולשתו גברה, ואף היה לו חום גבוה, באותם ימים אסר עליו 
לבו  שת  לא  הוא  אך  לתפילה.  הכנסת  לבית  ללכת  לבו הרופא  שת  לא  הוא  אך  לתפילה.  הכנסת  לבית  ללכת  הרופא 
לאזהרותיו, התגבר כארי וביקש ממני להתלוות עמו לתפילה לאזהרותיו, התגבר כארי וביקש ממני להתלוות עמו לתפילה 
ואמר  מאוד,  כעס  הרופא  כך  על  כששמע   – הכנסת.  ואמר בבית  מאוד,  כעס  הרופא  כך  על  כששמע   – הכנסת.  בבית 
שמסיר ממנו את אחריותו! ושיידע נאמנה שהוא בעצמו ישא שמסיר ממנו את אחריותו! ושיידע נאמנה שהוא בעצמו ישא 

בתוצאות, והכל על אחריותו בלבד!בתוצאות, והכל על אחריותו בלבד!
והוטב  לגמרי,  חומו  ירד  הכנסת  מבית  כשחזר  הפלא,  והוטב למרבה  לגמרי,  חומו  ירד  הכנסת  מבית  כשחזר  הפלא,  למרבה 
לבדקו,  מכן  לאחר  הרופא  כשהגיע  מאוד.  בריאותו  לבדקו, מצב  מכן  לאחר  הרופא  כשהגיע  מאוד.  בריאותו  מצב 

התפלא ותמה על כך. התפלא ותמה על כך. 
בבית  לתפילה  ההליכה  שאצלי  תדע,  מכאן  אבי,  לו  בבית אמר  לתפילה  ההליכה  שאצלי  תדע,  מכאן  אבי,  לו  אמר 
עמדי!  להטיב  אם  כי  אופן,  בשום  להזיק  יכולה  אינה  עמדי! הכנסת  להטיב  אם  כי  אופן,  בשום  להזיק  יכולה  אינה  הכנסת 
[כאשר ידוע, עד כמה היה מחיה את נפשו ממש, בכל אמירת [כאשר ידוע, עד כמה היה מחיה את נפשו ממש, בכל אמירת 

אמן, ואמן יהא שמיה רבא, וכיוצא].אמן, ואמן יהא שמיה רבא, וכיוצא].
פי  על  ונימוקו  טעמו  אבי  לי  הסביר  הרופא,  שהלך  פי לאחר  על  ונימוקו  טעמו  אבי  לי  הסביר  הרופא,  שהלך  לאחר 
כליל  הרופא  עלי  שאסר  אלו  בימים  נצרכתי  אילו  הנה  כליל משל,  הרופא  עלי  שאסר  אלו  בימים  נצרכתי  אילו  הנה  משל, 
לצאת מן הבית, ללכת לבית הרפואה בשביל ביקור דחוף אצל לצאת מן הבית, ללכת לבית הרפואה בשביל ביקור דחוף אצל 
האיסור,  בכלל  שכזה  ביקור  שאין  פשוט  הרי  עצמו...  האיסור, הרופא  בכלל  שכזה  ביקור  שאין  פשוט  הרי  עצמו...  הרופא 
כי אדרבה צורך הרפואה והבריאות הוא, ועל ביקור שכזה היו כי אדרבה צורך הרפואה והבריאות הוא, ועל ביקור שכזה היו 
כולם אומרים לי שצריך להתאמץ ולהתחזק בכל הכוח ולצאת כולם אומרים לי שצריך להתאמץ ולהתחזק בכל הכוח ולצאת 
לביקור הדחוף! – על אחת כמה וכמה כשיצאתי לטיפול אצל לביקור הדחוף! – על אחת כמה וכמה כשיצאתי לטיפול אצל 
הרי  ורחמן,  נאמן  רופא  מלך  שהוא  הוא,  ברוך  הגדול  הרי הרופא  ורחמן,  נאמן  רופא  מלך  שהוא  הוא,  ברוך  הגדול  הרופא 

בודאי שהיה עלי להתחזק ולצאת לתפילה!בודאי שהיה עלי להתחזק ולצאת לתפילה!
[וכמובן אין כאן משום לימוד הנהגה למעשה, וכל אחד יעשה [וכמובן אין כאן משום לימוד הנהגה למעשה, וכל אחד יעשה 
לדבר  צריך  נפש  מסירות  כמה  כאן  למדנו  רק  חכם.  לדבר שאלת  צריך  נפש  מסירות  כמה  כאן  למדנו  רק  חכם.  שאלת 
שזה  והרגיש  חש  דרגתו  ולפום  בציבור.  ולתפילה  שזה שבקדושה  והרגיש  חש  דרגתו  ולפום  בציבור.  ולתפילה  שבקדושה 
רק ייטיב עמו, ולא יזיקנו חלילה. וכבר היה לעולמים מעשים רק ייטיב עמו, ולא יזיקנו חלילה. וכבר היה לעולמים מעשים 

רבים שכאלו עם גדולי הדורות, ואין כאן מקומם].רבים שכאלו עם גדולי הדורות, ואין כאן מקומם].
[קונטרס 'טיב המעשיות' ח"ח][קונטרס 'טיב המעשיות' ח"ח]
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באחת השנים בדרשת באחת השנים בדרשת 'שבת שובה''שבת שובה' בהיכל בית המדרש  בהיכל בית המדרש "תורה "תורה 
באשר  הדברים,  בין  באשר   הדברים,  בין  זצ"ל  זצ"לאבי  אבי  אמר  ת"ו,  עיה"ק  פה  אמר   ת"ו,  עיה"ק  פה  ויראה"ויראה" 
מדברי  הפוסק  כל  מדברי   הפוסק  כל  לוי,  רבי  לוי,אמר  רבי  אמר  יב:): :  (חגיגה  יב:)  (חגיגה  ז"ל  חכמינו  ז"לדרשו  חכמינו  דרשו 
תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר 

(איוב ל, ד)(איוב ל, ד) הקוטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם" ע"כ. הקוטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם" ע"כ.

'גחלי  מאכילים  היכן  לבו,  מקירות  זעק  נא!  נתבונן  'גחלי הבה  מאכילים  היכן  לבו,  מקירות  זעק  נא!  נתבונן  הבה 
רתמים'? – האם יתכן שיושבים בגן עדן ואוכלים גחלי רתמים? רתמים'? – האם יתכן שיושבים בגן עדן ואוכלים גחלי רתמים? 
בראשיהם  ועטרותיהם  הצדיקים  יושבים  רק  עדן  בגן  בראשיהם הלא  ועטרותיהם  הצדיקים  יושבים  רק  עדן  בגן  הלא 
"ומתפנקין  "ומתפנקין :  אקדמותאקדמות:  בפייט  כדאיתא  השכינה!  מזיו  בפייט ונהנים  כדאיתא  השכינה!  מזיו  ונהנים 
ורווי בכסי רוויתא, וריויהון דמי לשבעא חדוותא וכו'". - כל זה ורווי בכסי רוויתא, וריויהון דמי לשבעא חדוותא וכו'". - כל זה 

אינו מתאים כלל לסעודת גחלי רתמים... אינו מתאים כלל לסעודת גחלי רתמים... 
שהוא  רתמים,  גחלי  האכלת  מקום  למדנו  כורחנו  על  שהוא אלא  רתמים,  גחלי  האכלת  מקום  למדנו  כורחנו  על  אלא 
המקום  הוא  הגדולה,  האש  בתוככי  שם  בגיהנום,  המקום עמוק  הוא  הגדולה,  האש  בתוככי  שם  בגיהנום,  עמוק 
רחמנא  רתמים,  גחלי  של  שכזו  דשנה  לסעודה  רחמנא המתאים  רתמים,  גחלי  של  שכזו  דשנה  לסעודה  המתאים 
לישזבן! [א. ה. כן הוא להדיא בש"ס ערכין לישזבן! [א. ה. כן הוא להדיא בש"ס ערכין (טו:)(טו:): "גחלי רתמים : "גחלי רתמים 

היינו גיהנם" עי"ש].היינו גיהנם" עי"ש].
רבי  רבי הרה"ג  הרה"ג  בי  פגש  דרשה,  אותה  לאחר  חדשים  כמה  בי והנה  פגש  דרשה,  אותה  לאחר  חדשים  כמה  והנה 
אותה  שעדיין  בהתרגשות  לי  ואמר  אותה ,  שעדיין  בהתרגשות  לי  ואמר  שליט"א,  אטיק  שליט"אמנדל  אטיק  מנדל 

דרשה נלהבת מהדהדת כל העת באוזניו! דרשה נלהבת מהדהדת כל העת באוזניו! 
ויש בנותן טעם להסמיך בזה, מדבריו הנפלאים של מרן ויש בנותן טעם להסמיך בזה, מדבריו הנפלאים של מרן החפץ החפץ 
חיים זצוק"לחיים זצוק"ל בספרו  בספרו זכור למריםזכור למרים (פרק ט)(פרק ט) וזל"ק: "צריך להיזהר  וזל"ק: "צריך להיזהר 
הבלים  בדברי  ומעורב  פיסקי  פיסקי  יהיה  שלא  לימודו  הבלים בעת  בדברי  ומעורב  פיסקי  פיסקי  יהיה  שלא  לימודו  בעת 
יפה  בנייר  שנדפסה  מסכת  יקנה  אחד  שאם  ולדוגמא,  יפה וכו',  בנייר  שנדפסה  מסכת  יקנה  אחד  שאם  ולדוגמא,  וכו', 
מעשיות  בהם  מעורב  העניינים  באמצע  אך  נאות,  מעשיות ובאותיות  בהם  מעורב  העניינים  באמצע  אך  נאות,  ובאותיות 
רבות מדברי הבל בכמה וכמה מקומות, בודאי ימנע מלקנותה. רבות מדברי הבל בכמה וכמה מקומות, בודאי ימנע מלקנותה. 
שלמד  המסכת  את  לפניו  המלאך  יקרא  כאשר  כן  וכמו  שלמד –  המסכת  את  לפניו  המלאך  יקרא  כאשר  כן  וכמו   –
מלבד  הנה  בו,  המעורבות  ובמעשיות  מעלה  של  מלבד בפמליא  הנה  בו,  המעורבות  ובמעשיות  מעלה  של  בפמליא 
שיקרה  שלו  המסכת  שביזה  לשוטה  אותו  יחזיקו  שיקרה העבירה  שלו  המסכת  שביזה  לשוטה  אותו  יחזיקו  העבירה 
מזהב ומפז ושעל ידה היה לאות ולתפארת, והוא עשה אותה מזהב ומפז ושעל ידה היה לאות ולתפארת, והוא עשה אותה 

ככלי חרס שאין חפץ בו".ככלי חרס שאין חפץ בו".
אדם  של  שנשמתו  בחז"ל,  מקומות  בכמה  מאומת  אדם "ובאמת  של  שנשמתו  בחז"ל,  מקומות  בכמה  מאומת  "ובאמת 
מעידה בו בעת הדין. והיינו כי כל מעשיו של אדם וכן דיבוריו, מעידה בו בעת הדין. והיינו כי כל מעשיו של אדם וכן דיבוריו, 
שבנשמתו  אדם  לך  יש  זכרונו.  בתוך  בנשמתו  נקבע  שבנשמתו הכל  אדם  לך  יש  זכרונו.  בתוך  בנשמתו  נקבע  הכל 
קבועים כל שיתא סדרי משנה וכל הש"ס, ויש לך אדם שקיבץ קבועים כל שיתא סדרי משנה וכל הש"ס, ויש לך אדם שקיבץ 
עליו  שמור  והכל  והפסולת,  ההבלים  כל  זכרונו  בתוך  עליו בחייו  שמור  והכל  והפסולת,  ההבלים  כל  זכרונו  בתוך  בחייו 
'גראמפון''גראמפון', ,  הנקרא  הכלי  כמו  היא  כי  וכו'.  הדין  לעת  הנקרא להזכירו  הכלי  כמו  היא  כי  וכו'.  הדין  לעת  להזכירו 
קול  ג"כ  נגדו  משמיע  נעימות  זמירות  בו  הכניס  מתחילה  קול אם  ג"כ  נגדו  משמיע  נעימות  זמירות  בו  הכניס  מתחילה  אם 
קולות  בו  הכניס  אם  ולהיפך  מזה.  שמחים  והכל  ונעים  קולות יפה  בו  הכניס  אם  ולהיפך  מזה.  שמחים  והכל  ונעים  יפה 
של יללה ובכי, הכל בוכין על ידו, וזהו ממש במוח של האדם. של יללה ובכי, הכל בוכין על ידו, וזהו ממש במוח של האדם. 
ועל כך רמז המקראועל כך רמז המקרא (תהלים נ) (תהלים נ) אוכיחך ואערכה לעיניך, כדאיתא  אוכיחך ואערכה לעיניך, כדאיתא 
שם  עיין  עכל"ק,  וכו'"  בפניו  מעשיו  כל  לו  שמאירין  שם במדרש  עיין  עכל"ק,  וכו'"  בפניו  מעשיו  כל  לו  שמאירין  במדרש 

עוד במתק דברי קדשו.עוד במתק דברי קדשו.
[שם][שם]
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סיפר לי סיפר לי אבי הגאון זצ"ל בעל "מעדני השולחן",אבי הגאון זצ"ל בעל "מעדני השולחן", ממה שעקבו  ממה שעקבו 
עיניו לפני שנים רבות באחד מבתי המדרשות שבעיר הקודש עיניו לפני שנים רבות באחד מבתי המדרשות שבעיר הקודש 
ת"ו. שתלמיד חכם אחד איווה למושב לו באותו בית מדרש, ת"ו. שתלמיד חכם אחד איווה למושב לו באותו בית מדרש, 

והיה יושב שם שעות רבות שקוע בתלמודו.והיה יושב שם שעות רבות שקוע בתלמודו.
שהיה  הדבר,  חרה  מדרש  בית  ממתפללי  אחד  לאיש  שהיה אולם  הדבר,  חרה  מדרש  בית  ממתפללי  אחד  לאיש  אולם 
זו.  הנאה  לו  [פארגינען]  פרגן  לא  וכנראה  ביתו,  שם  זו. קובע  הנאה  לו  [פארגינען]  פרגן  לא  וכנראה  ביתו,  שם  קובע 
והיה מחפש אחר תואנות שונות להרחיקו מבית המדרש בכל והיה מחפש אחר תואנות שונות להרחיקו מבית המדרש בכל 
שנקט  עד  בידו.  עלתה  לא  אך  שונים,  ותירוצים  דרכים  שנקט מיני  עד  בידו.  עלתה  לא  אך  שונים,  ותירוצים  דרכים  מיני 
דבר.  בכל  אותו  ולחקות  לו  להציק  והחל  נלוזה,  דבר. בתחבולה  בכל  אותו  ולחקות  לו  להציק  והחל  נלוזה,  בתחבולה 
אחריו,  שר  הוא  אף  היה  ניגון  איזה  לעצמו  מפזם  היה  אחריו, כאשר  שר  הוא  אף  היה  ניגון  איזה  לעצמו  מפזם  היה  כאשר 
כשהתנדנד התנדנד גם הוא אחריו, כשקם להוציא ספר קם גם כשהתנדנד התנדנד גם הוא אחריו, כשקם להוציא ספר קם גם 
שכעבור  עד  יום,  אחר  יום  בהצקותיו  התמיד  וכך  אחריו.  שכעבור הוא  עד  יום,  אחר  יום  בהצקותיו  התמיד  וכך  אחריו.  הוא 
תקופה קצרה נקעה נפשו של אותו תלמיד חכם, והלך משם תקופה קצרה נקעה נפשו של אותו תלמיד חכם, והלך משם 

ולא חזר עוד.ולא חזר עוד.
אחר  עקב  מדרש  בית  לאותו  קרוב  שבהיותו  אבי,  לי  אחר ואמר  עקב  מדרש  בית  לאותו  קרוב  שבהיותו  אבי,  לי  ואמר 

'חנון ורחום''חנון ורחום'
ונפלתי  החלקתי  במעון  עבודתי  שעות  ונפלתי במהלך  החלקתי  במעון  עבודתי  שעות  במהלך 
היבשות,  המכות  למרות  ב''ה  נעימה,  לא  היבשות, בצורה  המכות  למרות  ב''ה  נעימה,  לא  בצורה 
בכאב  שיניים  חשקתי  רגל,  או  יד  שברתי  בכאב לא  שיניים  חשקתי  רגל,  או  יד  שברתי  לא 

והמשכתי לעבוד כרגיל.והמשכתי לעבוד כרגיל.
כאבים עזים החלו לפלח את גופי בשעות הלילה כאבים עזים החלו לפלח את גופי בשעות הלילה 
אך  הרפו  שנטלתי  הכאבים  משככי  אך המאוחרות,  הרפו  שנטלתי  הכאבים  משככי  המאוחרות, 

במעט את כאבי.במעט את כאבי.
 היה מאוחר מדי בכדי להתקשר למנהלת המעון  היה מאוחר מדי בכדי להתקשר למנהלת המעון 
לארגן מחליפה והופעתי לעבודה כרגיל בתקוה כי לארגן מחליפה והופעתי לעבודה כרגיל בתקוה כי 
לאתר  הצלחתי  לא  אך  שחר,  עם  מחליפה  לאתר אמצא  לא הצלחתי  אך  שחר,  עם  מחליפה  אמצא 

מחליפה. מחליפה. 
 מכל הקבוצה שלי במעון המונה שישה פעוטות  מכל הקבוצה שלי במעון המונה שישה פעוטות 
דורשת  שאינה  עדינה  אחת,  תינוקת  רק  דורשת הגיעה  שאינה  עדינה  אחת,  תינוקת  רק  הגיעה 
עבורי  הייתה  התינוקת  אדרבא  מיוחד,  מאמץ  עבורי כל  הייתה  התינוקת  אדרבא  מיוחד,  מאמץ  כל 
ובעבורי  היחידני  מהיחס  ושמחה  מחויכת  ובעבורי כפרס,  היחידני  מהיחס  ושמחה  מחויכת  כפרס, 
זה היה ממש תרופה לכאבים שכעבור כמה שעות זה היה ממש תרופה לכאבים שכעבור כמה שעות 

של מנוחה ושלוה כמעט שחלפו לחלוטין.של מנוחה ושלוה כמעט שחלפו לחלוטין.
איני זוכרת עוד יום משך כל שנות עבודתי שהגיע איני זוכרת עוד יום משך כל שנות עבודתי שהגיע 

רק ילד אחד, היה זה מתנת שמים נפלאה...רק ילד אחד, היה זה מתנת שמים נפלאה...
בתודה לה' על כל חסדיו!!!בתודה לה' על כל חסדיו!!!

בעל המעשה: ג. ש.בעל המעשה: ג. ש.

פירעון הלוואהפירעון הלוואה
חבורת  בראש  לעמוד  זוכה  אני  רבות  שנים  חבורת מזה  בראש  לעמוד  זוכה  אני  רבות  שנים  מזה 
אומרים  ואברכים  ילדים  מאות  כאשר  אומרים תהילים  ואברכים  ילדים  מאות  כאשר  תהילים 
תהילים מדי שבת בשבתו וכן מתקבצים ואומרים תהילים מדי שבת בשבתו וכן מתקבצים ואומרים 
לישועה  הזקוקים  אנשים  עבור  המזמורים  לישועה את  הזקוקים  אנשים  עבור  המזמורים  את 

כזאת או אחרת בכל זמן שנצרך. כזאת או אחרת בכל זמן שנצרך. 
אם  רבים  משאבים  דורשות  התפעול  אם עלויות  רבים  משאבים  דורשות  התפעול  עלויות 
הארגון  לאברכים.  במלגות  או  לילדים  הארגון בפרסים  לאברכים.  במלגות  או  לילדים  בפרסים 
מחנויות  וכן  לב  נדיבי  של  תרומות  ע"י  מחנויות מתקיים  וכן  לב  נדיבי  של  תרומות  ע"י  מתקיים 
מדי  חווה  אני  הניסים  את  צעצועים,  מדי התורמות  חווה  אני  הניסים  את  צעצועים,  התורמות 
את  המכוונת  ההשגחה  יד  את  ורואה  את שבוע  המכוונת  ההשגחה  יד  את  ורואה  שבוע 
הנכון,  ברגע  בדיוק  ליבם  את  לפתוח  הנכון, התורמים  ברגע  בדיוק  ליבם  את  לפתוח  התורמים 
נכנס  שאיני  והוא,  מרבותיי  לי  יש  אחד  נכנס כלל  שאיני  והוא,  מרבותיי  לי  יש  אחד  כלל 

לחובות ויהי מה. לחובות ויהי מה. 
יהודי  לי  שהבטיח  מכיוון  ממנהגי  שיניתי  יהודי הפעם  לי  שהבטיח  מכיוון  ממנהגי  שיניתי  הפעם 
להרים תרומה נכבדה בקשתי מאדם אחר המכיר להרים תרומה נכבדה בקשתי מאדם אחר המכיר 
לי  להלוות  שיאות  התורם  ואת  הפעילות  לי את  להלוות  שיאות  התורם  ואת  הפעילות  את 
קבענו  העתידה.  התרומה  סמך  על  הסכום  קבענו את  העתידה.  התרומה  סמך  על  הסכום  את 
שינה  האחרון  ברגע  אך  מסוים  במקום  שינה להיפגש  האחרון  ברגע  אך  מסוים  במקום  להיפגש 
להשתתף  עליו  היה  שכן  אחר  למיקום  יעדו  להשתתף את  עליו  היה  שכן  אחר  למיקום  יעדו  את 
בעל  הוא  המאה  שבעל  כמובן  ברית.  בעל בשמחת  הוא  המאה  שבעל  כמובן  ברית.  בשמחת 

הדעה ונסעתי במונית למקום הברית. הדעה ונסעתי במונית למקום הברית. 
לתרום,  שהתחייב  נדיב  אותו  את  פגשתי  לתרום, באולם  שהתחייב  נדיב  אותו  את  פגשתי  באולם 
כי  וביקש  האשראי  כרטיס  את  שלף  אתר  כי על  וביקש  האשראי  כרטיס  את  שלף  אתר  על 
אחייב את כרטיסו בסכום התרומה. לא ידעתי מה אחייב את כרטיסו בסכום התרומה. לא ידעתי מה 
להשיבו כיוון שאין לי דרך לסלוק כרטיס אשראי. להשיבו כיוון שאין לי דרך לסלוק כרטיס אשראי. 
ואמר  ההלוואה  נותן  היהודי  אותי  ראה  ואמר בינתיים  ההלוואה  נותן  היהודי  אותי  ראה  בינתיים 
לנו על אתר שהוא יסלוק עבורי את הכרטיס וכך לנו על אתר שהוא יסלוק עבורי את הכרטיס וכך 

יקבל חזרה את ההלוואה באופן מיידי.יקבל חזרה את ההלוואה באופן מיידי.
אפילו  חוב  של  במצב  הייתי  שלא  מאוד  אפילו שמחתי  חוב  של  במצב  הייתי  שלא  מאוד  שמחתי 
לא לרגע אחד והקב"ה דאג להפגיש בינינו באותו לא לרגע אחד והקב"ה דאג להפגיש בינינו באותו 

מעמד באופן פלאי.מעמד באופן פלאי.
בעל המעשה:ח. מ. ש.בעל המעשה:ח. מ. ש.

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 יומא דהלולא רבא הראשון של מורנו הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצוק"ל, אבי מורנו לרגל יומא דהלולא רבא הראשון של מורנו הגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצוק"ל, אבי מורנו 
ורבינו יבלחט"א, מגישים אנו בזה יריעה קצרה, המלוקטת מתוך שיחותיו וספריו של רבינו שליט"א, ורבינו יבלחט"א, מגישים אנו בזה יריעה קצרה, המלוקטת מתוך שיחותיו וספריו של רבינו שליט"א, 

במה שסיפר אודותיו בהזדמנויות שונות.במה שסיפר אודותיו בהזדמנויות שונות.
ויהא רעווא שנזכה להתדבק בכל לב באורחותיהם של צדיקים, ללמוד מדרכיהם ולעשות כמעשיהם. ויהא רעווא שנזכה להתדבק בכל לב באורחותיהם של צדיקים, ללמוד מדרכיהם ולעשות כמעשיהם. 

וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.וזכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.



מה  תקופת  כעבור  והנה  חכם,  התלמיד  את  שביזה  מה האיש  תקופת  כעבור  והנה  חכם,  התלמיד  את  שביזה  האיש 
רבים  טיפולים  שלאחר  עד  ברגליו,  קשה  במחלה  רבים חלה  טיפולים  שלאחר  עד  ברגליו,  קשה  במחלה  חלה 

כואבים וקשים נאלצו לכרות את רגליו, להצלת גופו. כואבים וקשים נאלצו לכרות את רגליו, להצלת גופו. 
או אז הובן למפרע, שיש כאן חשבון עונש מידה כנגד מידה, או אז הובן למפרע, שיש כאן חשבון עונש מידה כנגד מידה, 
הוא הדיר את רגליו של התלמיד חכם מבית המדרש, הדירו הוא הדיר את רגליו של התלמיד חכם מבית המדרש, הדירו 

כמו כן אף את רגליו שלו רחמנא ליצלן!כמו כן אף את רגליו שלו רחמנא ליצלן!
כמה זהירות נלמד מטיב מעשה זה בכבודם של בריות, ועל כמה זהירות נלמד מטיב מעשה זה בכבודם של בריות, ועל 
אחת כמה וכמה בכבודם של תלמידי חכמים, שלא לזלזל אחת כמה וכמה בכבודם של תלמידי חכמים, שלא לזלזל 

בהם חלילה, כאשר הזהירונו רז"ל במסכת אבות בהם חלילה, כאשר הזהירונו רז"ל במסכת אבות (פ"ב מ"י)(פ"ב מ"י).
[קובץ "כלליות" שיחה ל"ג][קובץ "כלליות" שיחה ל"ג]

 •

• ~ • ~• ~ • ~
זכורני מיני נערותי, כאשר התלוויתי פעם עם אבי בשחרית זכורני מיני נערותי, כאשר התלוויתי פעם עם אבי בשחרית 
במהלך  והנה  לתפילה.  הקבוע  הכנסת  לבית  שבת  במהלך של  והנה  לתפילה.  הקבוע  הכנסת  לבית  שבת  של 
'קריאת התורה' התעוררה שאלה חמורה בענין כשרותו של 'קריאת התורה' התעוררה שאלה חמורה בענין כשרותו של 
האם  ידעו  ולא  נבוכו,  קורא  והבעל  הגבאים  תורה.  האם הספר  ידעו  ולא  נבוכו,  קורא  והבעל  הגבאים  תורה.  הספר 
הארון.  מן  אחר  ספר  במקומו  ולהביא  הספר  לגנוז  הארון. צריך  מן  אחר  ספר  במקומו  ולהביא  הספר  לגנוז  צריך 
תלמידי  וכמה  כמה  שם  היו  כמרקחה,  נעשה  המדרש  תלמידי בית  וכמה  כמה  שם  היו  כמרקחה,  נעשה  המדרש  בית 
בירור  לידי  אך  בהלכה,  מתנצחים  שהחלו  מופלגים  בירור חכמים  לידי  אך  חכמים מופלגים שהחלו מתנצחים בהלכה, 

גמור והחלטה ברורה לא באו.גמור והחלטה ברורה לא באו.
ל  ל כ ולא כ כדרכו,  בהשקט  הצד  מן  אבי  ישב  העת  ולא אותה  כדרכו,  בהשקט  הצד  מן  אבי  ישב  העת  אותה 

ושאל  הגבאי,  שהתעשת  עד  בכלום,  התערב 
לאבי מה דעתו בנידון.

את  הוציא  הספרים,  לארון  אבי  ניגש  אתר  על 
דברים  בפניהם  והראה  דברים ,  בפניהם  והראה  ברורה,  ברורההמשנה  המשנה 
ברורים המפורשים כשמלה בזו השאלה ממש! 

והכל על מקומו בא בשלום.
ידיעתו  מבהירות  שהתפעלתי  ממה  ויותר 
מתרומת  למדתי   – תמיד  בוריה  על  הלכה  דבר 
שידע  אף  שעל  בתיקונם,  המופלאות  מידותיו 
עד  בכלום,  עצמו  התערב  לא  בבירור,  ההלכה 
שלא שאלו לדעתו! – התנהגותו זו עשתה עלי 

רושם כביר, לזמן ארוך אחר כך!
[קונטרס 'טיב המעשיות' ח"ח][קונטרס 'טיב המעשיות' ח"ח]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
פעמים רבות היה כבוד פעמים רבות היה כבוד אבי מורי הגאון זצ"ל אבי מורי הגאון זצ"ל 
רבי  הגה"צ  רבי מרן  הגה"צ  מרן  עם  הלכה  בדבר  עם משוחח  הלכה  בדבר  משוחח 
וראב"ד  הביד"ץ  חבר  זצוק"ל,  יונגרייז  וראב"ד דוד  הביד"ץ  חבר  זצוק"ל,  יונגרייז  דוד 
קשות  שאלות  יחדיו  ומלבנים  קשות ,  שאלות  יחדיו  ומלבנים  עיה"ק,  עיה"קדפה  דפה 

וסבוכות.וסבוכות.
על  רבות  שעות  חדא  בצוותא  ישבו  על פעם  רבות  שעות  חדא  בצוותא  ישבו  פעם 
בהלכה,  וסבוכה  קשה  שאלה  בהלכה, מדוכת  וסבוכה  קשה  שאלה  מדוכת 
שנצרכה להכרעת הראב"ד, לימודם התארך שנצרכה להכרעת הראב"ד, לימודם התארך 

עד השעות הקטנות של הלילה.עד השעות הקטנות של הלילה.
השיטות  כל  את  לסכם  וניגשו  השיטות משסיימו  כל  את  לסכם  וניגשו  משסיימו 
ה'  בדבר  ולהכריע  שביניהם,  ומתן  ה' והמשא  בדבר  ולהכריע  שביניהם,  ומתן  והמשא 
שלפי  לפניהם  התברר  למעשה,  הלכה  שלפי זו  לפניהם  התברר  למעשה,  הלכה  זו 
כפסק  עולה  ככולם  הפוסקים  רוב  כפסק שיטת  עולה  ככולם  הפוסקים  רוב  שיטת 
יימצא  אחד  פוסק  לשיטת  אך  יימצא אחד,  אחד  פוסק  לשיטת  אך  אחד, 
בהיפוך. ובכל כהאי גוונא ליכא לספוקי, בהיפוך. ובכל כהאי גוונא ליכא לספוקי, 
ורוב  מנין  רוב  כדעת  להכריע  ורוב שעלינו  מנין  רוב  כדעת  להכריע  שעלינו 

בנין של הפוסקים. בנין של הפוסקים. 
הגדולה  יראתו  ומפורסמת  ידועה  הגדולה ברם  יראתו  ומפורסמת  ידועה  ברם 
הכרעה  בכל  הראב"ד  הגאון  הכרעה של  בכל  הראב"ד  הגאון  של 
בעצמו  להכריע  מאוד  וחשש  בעצמו הלכתית,  להכריע  מאוד  וחשש  הלכתית, 
ואמר:  אבי,  אל  אפוא  פנה  הוא  ואמר: בנידון.  אבי,  אל  אפוא  פנה  הוא  בנידון. 
של  הרמה  דעתו  מפני  מאוד  של חוששני  הרמה  דעתו  מפני  מאוד  חוששני 

אנכי  ירא  פוסק,  אותו 
לפיכך  כנגדו...  לפסוק 
להכריע  אבקשכם 
כפי  בעצמכם  הדין 
אותי  ולפטור  רצונכם, 
בשאלה  מלהכריע 

סבוכה זו!סבוכה זו!
אומר  זצ"ל  אבי  והיה 
לי על כך תמיד, שראה 
באותו הלילה עד היכן 
מגעת מידת ענוותנותו 
שעל  הגדולה,  ויראתו 
ההכרעה  שהיתה  אף 

ומוחלטת,  ברורה  כמעט 
בשפלות רוחו לא רצה לחתום שמו על הפסק דין!בשפלות רוחו לא רצה לחתום שמו על הפסק דין!

['פרטיות' קובץ ['פרטיות' קובץ 5]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
שאבי  אחת  אלמנה  שאבי היתה  אחת  אלמנה  היתה  ע"ה  מארי  ע"ה אבא  מארי  אבא  של  של במשפחתו  במשפחתו 
היה מנהל עבורה את כל ענייני הבית במקום בעלה המנוח היה מנהל עבורה את כל ענייני הבית במקום בעלה המנוח 
זצ"ל. כך שנמצא מנהל שתי בתים יחדיו, גם את ביתו שלו זצ"ל. כך שנמצא מנהל שתי בתים יחדיו, גם את ביתו שלו 

וגם את בית האלמנה.וגם את בית האלמנה.
תדיר היה דואג בכל צרכיה בכל לב, שלא יחסר לה כלום. תדיר היה דואג בכל צרכיה בכל לב, שלא יחסר לה כלום. 
האלמנה,  בבית  לעזרה  אותו  שולחת  האלמנה, היתה  בבית  לעזרה  אותו  שולחת  היתה  ע"ה  ע"ה אמי  אמי  גם גם 
לבדוק אם הכל תקין שם, ומוותרת על מה שנצרכה לעזרתו לבדוק אם הכל תקין שם, ומוותרת על מה שנצרכה לעזרתו 
וערבי  פסחים  בערבי  כמו  לחוצים,  בזמנים  ובפרט  וערבי בבית.  פסחים  בערבי  כמו  לחוצים,  בזמנים  ובפרט  בבית. 

שבתות וימים טובים. שבתות וימים טובים. 
הבור  מן  מים  להביא  בביתנו  נצרכו  לחוץ  חג  בערב  הבור פעם  מן  מים  להביא  בביתנו  נצרכו  לחוץ  חג  בערב  פעם 
שבחצר. [כאשר באותם ימים עדיין לא היו ברזים תקינים שבחצר. [כאשר באותם ימים עדיין לא היו ברזים תקינים 
שממנו  מרכזי,  'בור'  היה  חצר  בכל  רק  כבימינו,  בית  שממנו בכל  מרכזי,  'בור'  היה  חצר  בכל  רק  כבימינו,  בית  בכל 
הדליים  את  אבא  נטל  בשופי]. –  מים  החצר  בני  כל  הדליים שאבו  את  אבא  נטל  בשופי]. –  מים  החצר  בני  כל  שאבו 
בידו, ורצה לצאת לשאוב מן המים, אך לפתע תפסה אמא בידו, ורצה לצאת לשאוב מן המים, אך לפתע תפסה אמא 

שעדיין לא דאגו למים לימי החג בשביל האלמנה.שעדיין לא דאגו למים לימי החג בשביל האלמנה.
תיכף  ולגשת  בבית,  הדליים  את  לעזוב  אמא  ממנו  תיכף דרשה  ולגשת  בבית,  הדליים  את  לעזוב  אמא  ממנו  דרשה 
לראות מה קורה בבית האלמנה, אם כבר הכינו עבורה את לראות מה קורה בבית האלמנה, אם כבר הכינו עבורה את 

המים הנצרכים. המים הנצרכים. 
תמה אבא ושאל, ומה תעשי את? הרי גם כאן צריכים אנו תמה אבא ושאל, ומה תעשי את? הרי גם כאן צריכים אנו 
למים בדחיפות!? [כאשר באותה תקופה היו כמה עוללים למים בדחיפות!? [כאשר באותה תקופה היו כמה עוללים 

תינוקות בבית].תינוקות בבית].
אני כבר אסתדר... היתה תשובתה של אמא.אני כבר אסתדר... היתה תשובתה של אמא.

כוחותייך  לפי  זה  אין  הרי  אבא,  תמה  תסתדרי?  כוחותייך הכיצד  לפי  זה  אין  הרי  אבא,  תמה  תסתדרי?  הכיצד 
'לסחוב' דליים אלו?  'לסחוב' דליים אלו?  

אחד,  בסיבוב  עושה  שאתה  מה  אמא,  אמרה  נורא!  אחד, לא  בסיבוב  עושה  שאתה  מה  אמא,  אמרה  נורא!  לא 
אעשה אני בשלשה סיבובים... – העיקר שלא יחסר מבית אעשה אני בשלשה סיבובים... – העיקר שלא יחסר מבית 

האלמנה המסכנה ולא כלום!האלמנה המסכנה ולא כלום!
כך היתה מידת 'טיב החסד' שינקנו בקטנותנו כך היתה מידת 'טיב החסד' שינקנו בקטנותנו 

בבית אבא!בבית אבא!

 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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