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וכחש בעמיתווכחש בעמיתו
מסופר על בעל עגלה שהיה מסיע אנשים ומדי פעם מסופר על בעל עגלה שהיה מסיע אנשים ומדי פעם 
ולשמאל,  לימין  מביט  פרדס,  ליד  בדרך  עוצר  ולשמאל, היה  לימין  מביט  פרדס,  ליד  בדרך  עוצר  היה 
מוודא שאף אחד אינו רואה, 'אוסף' מפירות הפרדס, מוודא שאף אחד אינו רואה, 'אוסף' מפירות הפרדס, 
אחד  בעגלתו  נסע  אחת  פעם  והנה  בדרכו,  אחד וממשיך  בעגלתו  נסע  אחת  פעם  והנה  בדרכו,  וממשיך 
העגלון  עצר  לפרדס  סמוך  וכשהגיעו  העגלון מהצדיקים,  עצר  לפרדס  סמוך  וכשהגיעו  מהצדיקים, 
אותי  רואה  שמישהו  תראה  'אם  מהצדיק  אותי וביקש  רואה  שמישהו  תראה  'אם  מהצדיק  וביקש 
בידו  לקח  והעגלון  בראשו,  הנהן  הצדיק  לי',  בידו תודיע  לקח  והעגלון  בראשו,  הנהן  הצדיק  לי',  תודיע 
שק ויצא לדרכו. עוד לא הספיק העגלון להכניס דבר שק ויצא לדרכו. עוד לא הספיק העגלון להכניס דבר 
אחוז  רואים'!!  'רואים  צעקות  שומע  והוא  אחוז לשקו,  רואים'!!  'רואים  צעקות  שומע  והוא  לשקו, 
וברח  הסוסים  את  זרז  לעגלתו  העגלון  רץ  וברח טירוף  הסוסים  את  זרז  לעגלתו  העגלון  רץ  טירוף 

משם בדהירה.משם בדהירה.
סוסיו  את  העגלון  עצר  ושוב  פרדס  ליד  עברו  סוסיו שוב  את  העגלון  עצר  ושוב  פרדס  ליד  עברו  שוב 
ויצא לדרכו לא לפני שביקש מהצדיק היושב בעגלה ויצא לדרכו לא לפני שביקש מהצדיק היושב בעגלה 
שיזהיר אותו אם מישהו מתקרב, לא הספיק העגלון שיזהיר אותו אם מישהו מתקרב, לא הספיק העגלון 
של  צעקותיו  את  שומע  והוא  מהעגלה  של להתרחק  צעקותיו  את  שומע  והוא  מהעגלה  להתרחק 
חזרה  קפץ  שוב  רואים'!!  'רואים  מהעגלה  חזרה הצדיק  קפץ  שוב  רואים'!!  'רואים  מהעגלה  הצדיק 
האפשר,  ככל  מהר  הסוסים  את  והדהיר  עגלתו  האפשר, על  ככל  מהר  הסוסים  את  והדהיר  עגלתו  על 
שהעגלון  עד  פעמים  כמה  עצמו  על  הדבר  חזר  שהעגלון כך  עד  פעמים  כמה  עצמו  על  הדבר  חזר  כך 
עצר והביט לימין ולשמאל ושאל בכעס את הצדיק עצר והביט לימין ולשמאל ושאל בכעס את הצדיק 
רואים'  'רואים  צועק  אתה  'מדוע  בעגלתו  רואים' היושב  'רואים  צועק  אתה  'מדוע  בעגלתו  היושב 
הצדיק  לו  ענה  אחד?  אף  פה  רואה  אינני  הצדיק והלא  לו  ענה  אחד?  אף  פה  רואה  אינני  והלא 
'בוודאי שרואים! והלא הקב"ה רואה אותך בכל רגע 'בוודאי שרואים! והלא הקב"ה רואה אותך בכל רגע 

ורגע ומבחין במעשיך, וממנו אינך מפחד'?!ורגע ומבחין במעשיך, וממנו אינך מפחד'?!
'ונפש כי תחטא ומעלה מעל בד' וכחש  'ונפש כי תחטא ומעלה מעל בד' וכחש על הפסוק  על הפסוק 
שאומר  עקיבא  רבי  דברי  את  רש"י  מביא  שאומר בעמיתו'  עקיבא  רבי  דברי  את  רש"י  מביא  בעמיתו' 
כשאדם  כי  בקב"ה,  המכחש  זה  בעמיתו'  כשאדם ש'וכחש  כי  בקב"ה,  המכחש  זה  בעמיתו'  ש'וכחש 
אבל  בחבירו,  מכחש  שהוא  חושב  הוא  אבל משקר  בחבירו,  מכחש  שהוא  חושב  הוא  משקר 
למעשה הרי זה כמכחיש את מציאותו של הקב"ה, למעשה הרי זה כמכחיש את מציאותו של הקב"ה, 
וכשאדם  האמת,  את  ויודע  רואה  הקב"ה  הרי  וכשאדם כי  האמת,  את  ויודע  רואה  הקב"ה  הרי  כי 
ובהשגחתו,  בקב"ה  כופר  הוא  בסתר,  עבירה  ובהשגחתו, עושה  בקב"ה  כופר  הוא  בסתר,  עבירה  עושה 
ולכן יש הבדל בין גנב לגזלן, שגזלן משלם רק קרן ולכן יש הבדל בין גנב לגזלן, שגזלן משלם רק קרן 
ותשלומי  כפל  משלם  במחתרת  הבא  גנב  ותשלומי ואילו  כפל  משלם  במחתרת  הבא  גנב  ואילו 
עבירה  ועובר  בגלוי  שבא  מי  כי  וחמשה,  עבירה ארבעה  ועובר  בגלוי  שבא  מי  כי  וחמשה,  ארבעה 
לו  שאין  מראה  בסתר  שבא  הגנב  אבל  חוטא,  לו הוא  שאין  מראה  בסתר  שבא  הגנב  אבל  חוטא,  הוא 
יראת שמים כלל, והוא מפחד מבני אדם יותר ממה יראת שמים כלל, והוא מפחד מבני אדם יותר ממה 
ממי  יותר  גרוע  להיות  יכול  וזה  מהקב"ה,  ממי שמפחד  יותר  גרוע  להיות  יכול  וזה  מהקב"ה,  שמפחד 
זועק   / שואל  זה  ועל  בפרהסיה,  עבירה  זועק שעושה   / שואל  זה  ועל  בפרהסיה,  עבירה  שעושה 
אראנו  לא  ואני  במסתרים  איש  יסתר  'אם  אראנו הנביא  לא  ואני  במסתרים  איש  יסתר  'אם  הנביא 

נאום ד''?!נאום ד''?!
 (עפ"י טיב התורה - ויקרא)(עפ"י טיב התורה - ויקרא)
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טיב ‰מערכ˙

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

פ˙ח ‡‰ל  י˜ריבנו ‡ל  ˙מים  זכר  מן ‰ב˜ר  על‰ ˜רבנו  פ˙ח ‡‰ל ‡ם  י˜ריבנו ‡ל  ˙מים  זכר  מן ‰ב˜ר  על‰ ˜רבנו  ‡ם 
מוע„ י˜ריב ‡˙ו לרˆנו לפני ‰' : מוע„ י˜ריב ‡˙ו לרˆנו לפני ‰' : (א, ג)(א, ג)

ופירש רש"י: יקריב אתו - מלמד שכופין אותו. יכול בעל כרחו, תלמוד ופירש רש"י: יקריב אתו - מלמד שכופין אותו. יכול בעל כרחו, תלמוד 
לומר לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:לומר לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני:

ביאור דברי רש"י אלו הם על פי דברי הרמב''ם ביאור דברי רש"י אלו הם על פי דברי הרמב''ם (גירושין ב, כ)(גירושין ב, כ) וז"ל: לפיכך  וז"ל: לפיכך 
הוא  רוצה  מישראל,  להיות  רוצה  שהוא  מאחר  לגרש,  רוצה  שאינו  הוא זה  רוצה  מישראל,  להיות  רוצה  שהוא  מאחר  לגרש,  רוצה  שאינו  זה 
וכיון  שתקפו,  הוא  ויצרו  העבירות,  מן  ולהתרחק  המצוות,  כל  וכיון לעשות  שתקפו,  הוא  ויצרו  העבירות,  מן  ולהתרחק  המצוות,  כל  לעשות 
שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. עכ''ל. הרי שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. עכ''ל. הרי 
לנו כי כל איש ישראל מצד מהותו הטוב חפץ הוא לקיים רצון בוראו לנו כי כל איש ישראל מצד מהותו הטוב חפץ הוא לקיים רצון בוראו 
בתכלית השלמות, אך היצר שהוא בגדר נטע זר באיש הישראלי, הוא בתכלית השלמות, אך היצר שהוא בגדר נטע זר באיש הישראלי, הוא 
גם  הוא  חפץ  כי  לאדם  לו  שנדמה  עד  דעתו,  ומשבש  שמבלבל  גם זה  הוא  חפץ  כי  לאדם  לו  שנדמה  עד  דעתו,  ומשבש  שמבלבל  זה 
חפץ  הוא  אין  דבר  של  לאמיתו  אבל  הישר,  מהדרך  לפעמים  חפץ לסטות  הוא  אין  דבר  של  לאמיתו  אבל  הישר,  מהדרך  לפעמים  לסטות 
בפועל,  ליצרו  האדם  מתפתה  ח''ו  באם  כי  הוא  לזה  וההוכחה  בפועל, בכך,  ליצרו  האדם  מתפתה  ח''ו  באם  כי  הוא  לזה  וההוכחה  בכך, 
בו  מתעורר  ומיד  תיכף  אז  הבורא,  לרצון  שאינו  מעשה  איזה  בו ועושה  מתעורר  ומיד  תיכף  אז  הבורא,  לרצון  שאינו  מעשה  איזה  ועושה 
החרטה, כי אחר ועשה מה שעשה שוב אין היצר בוער בקרבו, מאחר החרטה, כי אחר ועשה מה שעשה שוב אין היצר בוער בקרבו, מאחר 
שכבר עשה את שלו, ואז מתעורר האדם בקרבו ואינו מבין האיך היה שכבר עשה את שלו, ואז מתעורר האדם בקרבו ואינו מבין האיך היה 
ביכולתו להמרות פי יוצר כל המעשים, אין הוא מאמין כי אכן נעשתה ביכולתו להמרות פי יוצר כל המעשים, אין הוא מאמין כי אכן נעשתה 
התקלה על ידו. כל זה היא הוכחה כי לאמיתו של דבר מה שהמרה את התקלה על ידו. כל זה היא הוכחה כי לאמיתו של דבר מה שהמרה את 
רצון בוראו לא היה כי אם מצד רצון זר שפעם בקרבו, אך מצד טוהר רצון בוראו לא היה כי אם מצד רצון זר שפעם בקרבו, אך מצד טוהר 
לבבו אין הוא חפץ בכך. וכיון שהרצון השלילי אינו ממהותו של האדם לבבו אין הוא חפץ בכך. וכיון שהרצון השלילי אינו ממהותו של האדם 
לכן יש בכח בית דין לכוף אותו עד שיאמר רוצה אני, ואף שלא שייך לכן יש בכח בית דין לכוף אותו עד שיאמר רוצה אני, ואף שלא שייך 
שאין  גוונא  בכהאי  הדברים  פני  שונים  רצונו,  לשנות  האדם  את  שאין לכוף  גוונא  בכהאי  הדברים  פני  שונים  רצונו,  לשנות  האדם  את  לכוף 
זר  לרצון  אלא גירושין  זו  כפיה  משמעותה של  ואין  האמיתי,  רצונו  זר זה  זה רצונו האמיתי, ואין משמעותה של כפיה זו אלא גירושין לרצון 

שקנה שביתה בלבו. שקנה שביתה בלבו. 
ודבר זה הוא חיזוק גדול להאדם, כאשר רואה הוא שיצרו מתגבר עליו ודבר זה הוא חיזוק גדול להאדם, כאשר רואה הוא שיצרו מתגבר עליו 
כי  בוראו,  רצון  עם  אחת  בקנה  עולים  שאינם  דברים  לעשות  כי ומבקש  בוראו,  רצון  עם  אחת  בקנה  עולים  שאינם  דברים  לעשות  ומבקש 
יש  שכן  וכיון  העצמי,  רצונו  זה  אין  דבר  של  שלאמיתו  לדעת  עליו  יש אז  שכן  וכיון  העצמי,  רצונו  זה  אין  דבר  של  שלאמיתו  לדעת  עליו  אז 
עליו  ואז  בו,  הפועם  הזר  הרצון  את  ולגרש  עצמו  את  לכוף  עליו ביכולתו  ואז  בו,  הפועם  הזר  הרצון  את  ולגרש  עצמו  את  לכוף  ביכולתו 

יווכח  עצמו  את  לכוף  ינסה  אם  כי  לדעת 
הפשוט,  רצונו  זה  היה  לא  אכן  כי  הפשוט, לבסוף  רצונו  זה  היה  לא  אכן  כי  לבסוף 
עצמו  נתן  לא  אשר  בחלקו  שמח  עצמו ויהיה  נתן  לא  אשר  בחלקו  שמח  ויהיה 

לשלל עבור היצר וחיילותיו ר''ל.לשלל עבור היצר וחיילותיו ר''ל.
על  המקרא  מזה  דרשוהו  הלוא  זה  על דבר  המקרא  מזה  דרשוהו  הלוא  זה  דבר 
(ברכות (ברכות  בגמרא  איתא  והנה  הקרבנות,  בגמרא ענין  איתא  והנה  הקרבנות,  ענין 
כנגד  תפלות  אמר:  לוי  בן  יהושע  רבי  כנגד   תפלות  אמר:  לוי  בן  יהושע  רבי  כו:)כו:) 

להקיש  עלינו  שכן  וכיון  תקנום.  להקיש תמידין  עלינו  שכן  וכיון  תקנום.  תמידין 
כן  ועל  הקרבנות,  לעניני  התפילה  כן עניני  ועל  הקרבנות,  לעניני  התפילה  עניני 
לעשותה  הראוי  מן  קרבן  שהקרבת  לעשותה כשם  הראוי  מן  קרבן  שהקרבת  כשם 
מחובתינו  גם  כך  ית'  לשמו  זך  רצון  מחובתינו מתוך  גם  כך  ית'  לשמו  זך  רצון  מתוך 

לסלק כל הבלבולים המבלבלים אותנו מתפילה מתוך זכות הלב, כי כל לסלק כל הבלבולים המבלבלים אותנו מתפילה מתוך זכות הלב, כי כל 
ומאלצו  כבידה  משא  מהתפילה  העושה  זר  רצון  להאדם  גורמים  ומאלצו אלו  כבידה  משא  מהתפילה  העושה  זר  רצון  להאדם  גורמים  אלו 
למהר ולהגות את התיבות בלא מחשבה ורעותא דליבא, ותפילה מעין למהר ולהגות את התיבות בלא מחשבה ורעותא דליבא, ותפילה מעין 
העושה  העושה   כח:)  כח:)(ברכות  (ברכות  ז''ל  חכמינו  שאמרו  וכמו  נשמה,  בלא  כגוף  היא  ז''ל זו  חכמינו  שאמרו  וכמו  נשמה,  בלא  כגוף  היא  זו 
תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים. ואם חפץ האדם יעלה תפילתו כהוגן תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים. ואם חפץ האדם יעלה תפילתו כהוגן 
ותהיה במקום אשים ונחוחים עליו לכוף את עצמו ולעורר רצונו הפנימי ותהיה במקום אשים ונחוחים עליו לכוף את עצמו ולעורר רצונו הפנימי 
תפילתו  שתתקבל  יזכה  אכן  ואז  התפילה,  בכח  בו  הטבועה  תפילתו ואמונתו  שתתקבל  יזכה  אכן  ואז  התפילה,  בכח  בו  הטבועה  ואמונתו 

לרצון לפני אדון כל. לרצון לפני אדון כל. 
אחד הדברים הגורמים עצלות ורפיון בעבודת התפילה הוא עצם הדבר אחד הדברים הגורמים עצלות ורפיון בעבודת התפילה הוא עצם הדבר 
תפילתו  אין  כן  פי  על  ואף  בתחנונים  הוא  שמרבה  איך  האדם  תפילתו שרואה  אין  כן  פי  על  ואף  בתחנונים  הוא  שמרבה  איך  האדם  שרואה 
עושה פירות, אבל לאמיתו של דבר אין לך תפילה שאינה עושה פירות, עושה פירות, אבל לאמיתו של דבר אין לך תפילה שאינה עושה פירות, 
אכן לא תמיד רואים זאת תיכף ומיד, אבל ללא ספק עושה כל תפילה אכן לא תמיד רואים זאת תיכף ומיד, אבל ללא ספק עושה כל תפילה 
את רישומה בשמים, רק שלכל דבר נקצב בשמים כמה תפילות יצטרכו את רישומה בשמים, רק שלכל דבר נקצב בשמים כמה תפילות יצטרכו 
תפילות  בהרבה  להרבות  צורך  יש  ולפעמים  להמשיכה,  כדי  תפילות להתפלל  בהרבה  להרבות  צורך  יש  ולפעמים  להמשיכה,  כדי  להתפלל 
כדי להמשיך את מבוקשו, אבל בזאת יאמין המאמין כי ללא ספק עושה כדי להמשיך את מבוקשו, אבל בזאת יאמין המאמין כי ללא ספק עושה 

תפילתו רושם בשמים, ובכח תפילותיו ממהרת ישועתו לבוא. תפילתו רושם בשמים, ובכח תפילותיו ממהרת ישועתו לבוא. 
דעתו  יטה  ושלא  התפילה,  בכח  הוא  שיאמין  בתנאי  הוא  זאת  כל  דעתו אך  יטה  ושלא  התפילה,  בכח  הוא  שיאמין  בתנאי  הוא  זאת  כל  אך 
לדעת יצרו המפתהו כי שוא עבוד אלקים בעבודת התפילה ר''ל, וזהו לדעת יצרו המפתהו כי שוא עבוד אלקים בעבודת התפילה ר''ל, וזהו 
בלא  תפילתי  האזינה  רנתי  בלא הקשיבה  תפילתי  האזינה  רנתי  הקשיבה  א)  יז,  א) (תהלים  יז,  (תהלים  ע"ה  המלך  דוד  ע"ה שאמר  המלך  דוד  שאמר 
מטעם  רק  תפילותיו  שיתקבלו  דוד  ביקש  המאמר  בזה  מרמה,  מטעם שפתי  רק  תפילותיו  שיתקבלו  דוד  ביקש  המאמר  בזה  מרמה,  שפתי 
בלא  וזהו  תפילה,  של  בכוחה  בהירה  אמונה  מתוך  הם  נאמרים  בלא כי  וזהו  תפילה,  של  בכוחה  בהירה  אמונה  מתוך  הם  נאמרים  כי 
שפתי מרמה, כי אין תפילתי נאמרת מתוך מרמה, אלא פי ולבי שווים שפתי מרמה, כי אין תפילתי נאמרת מתוך מרמה, אלא פי ולבי שווים 
להיענות  אני  ראוי  כן  ועל  התפילה  של  הגדול  בכוחה  אני  ומאמין  להיענות הם,  אני  ראוי  כן  ועל  התפילה  של  הגדול  בכוחה  אני  ומאמין  הם, 

בתפילתי.בתפילתי.
באמונת  דוד  והאמין  מאחר  כי  המאמר,  בזה  דוד  כוונת  לפרש  יש  באמונת עוד  דוד  והאמין  מאחר  כי  המאמר,  בזה  דוד  כוונת  לפרש  יש  עוד 
אומן בכוחה של תפילה על כן לא התעצל מלכוון היטב במה שמוציא אומן בכוחה של תפילה על כן לא התעצל מלכוון היטב במה שמוציא 
הקב''ה  לפני  התחנן  ולזה  דליבא,  רעותא  מתוך  תפילתו  והיתה  הקב''ה מפיו,  לפני  התחנן  ולזה  דליבא,  רעותא  מתוך  תפילתו  והיתה  מפיו, 
ואמר 'הקשיבה רנתי האזינה תפילתי' וכל זה בזכות היותה 'בלא שפתי ואמר 'הקשיבה רנתי האזינה תפילתי' וכל זה בזכות היותה 'בלא שפתי 
מרמה' כי מתוך אמונתי האיתנה בכח התפילה 
כאן  ואין  מפי,  היוצא  תיבה  בכל  מכוון  כאן הנני  ואין  מפי,  היוצא  תיבה  בכל  מכוון  הנני 

בחי' מרמה מחמת דיבור בלא כוונה. בחי' מרמה מחמת דיבור בלא כוונה. 
מרבה  שהאדם  הדבר  עצם  כי  לנו  מרבה הרי  שהאדם  הדבר  עצם  כי  לנו  הרי 
מן  היוצאים  דברים  בבחי'  והם  מן בתחנונים  היוצאים  דברים  בבחי'  והם  בתחנונים 
והן  התפילה,  בכח  אמונתו  מצד  הן  והן הלב,  התפילה,  בכח  אמונתו  מצד  הן  הלב, 
אלו  שני  מפיו,  שמוציא  במה  כוונתו  אלו מצד  שני  מפיו,  שמוציא  במה  כוונתו  מצד 
שימלאו  לאדם  לו  המסייעים  סיבות  שימלאו הם  לאדם  לו  המסייעים  סיבות  הם 
של  לפירותיה  ויזכה  לטובה  של משאלותיו  לפירותיה  ויזכה  לטובה  משאלותיו 
לעולם  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  לעולם התפילה  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  התפילה 

הבא.הבא.
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א.  השיש א.  השיש שמשתמשים בו כל השנה בחמץ 
להניח  ורגילין  מאחר  בליעות,  הרבה  בו  יש 
עליו קדירות רותחות של מאכלי חמץ בשעה 
ובולע  ומתחממים  ממים  רטוב  שהשיש 
שם  שמניחים  מפני  וכן  שבקדירה,  מהחמץ 
מן  בולע  השיש  ואז  רותח  גוש  דבר  לפעמים 
החמץ עצמו ללא הפסק כלי (סי' תמ"ז ס"ג ובמ"ב שם). 
ב. ב. אופן הגעלת השיש הוא ע"י שמעביר אבן 
ובעת  השיש,  על  מלובן  ברזל  או  מלובנת 
מים  השיש  על  יערה  האבן  את  שמעביר 
יגיעו  שהמים  וידקדק  ראשון,  מכלי  רותחים 
תיכף מן העירוי לכל מקום בשיש, ולא שיזובו 
ואחר  שם),  ובמ"ב  ס"ו  תנ"א  (סי'  והנה  הנה  מאליהם 
ההגעלה ישטפנו במים קרים כמו בכל הגעלה 

(סי' תנ"ב ס"ז).

ולשפשף  לגרד  צריך  ההגעלה  וקודם  ג. ג. 
הקטנים  והחורים  החריצים  כל  את  היטב 
שיש בשיש, כדי לנקותם מן החמץ והלכלוך 
(סי' תנ"א ס"ג),  שנצטברו עליהם בכל ימות השנה 
ולא ישתמש בחמץ כ"ד שעות שלא יהיו בני 
הצוננים,  המים  מן  יפה  מנוגבין  ויהיו  יומן, 

שמא יצטננו מהן הרותחין (סי' תנ"ב ס"ב ומ"ב סק"כ).
מאד  קשה  הדבר  מעשה  לענין  אמנם  ד.ד. 
השיש  על  מלובנים  ברזל  או  אבן  להעביר 
וגם  שבו,  ופינה  פינה  לכל  עמהם  ולהגיע 
מיני  שיש  ועוד  מקודם,  היטב  לנקותו  קשה 
בהם  מועיל  שאין  חרס  ככלי  שדינם  שיש 
הגעלה, [ועוד שהרי כבר נהגו להימנע לגמרי 
מלהשתמש בכלי חמץ אפילו לאחר הגעלה], 
ועל כן העצה היעוצה כדי שיוכלו להשתמש 
היטב  אותו  שישפשפו  בפסח,  השיש  עם 

וישטפנו באופן שלא ישאר עליו שום ממשות 
של חמץ בעין, ואח"כ יכסנו בטס של פח או 
נייר אלומיניום וכדומה, שבזה מתכסה השיש 
היטב, ויכסנו באופן שישאר על עמדו במשך 
כל ימי הפסח, ואז אין צריך להגעילו כלל. ואם 
אינו יכול לכסות השיש עם פח או אלומיניום 
והוא רוצה להשתמש בו לפסח, צריך לערות 
על השיש מים רותחים מכלי ראשון, ויפרוס 
מפה על השיש, אך צריך ליזהר שלא יניח סיר 

רותח על המפה (קנה בשם פסח). 
ה.ה. ומותר להניח על השיש המכוסה אפילו סיר 
רותח, אך מ"מ נכון ליזהר שלא יהיה רטיבות 
של מים בין השיש לפח או האלומיניום משום 
חומרא דפסח שיכול לעבור בליעות מן השיש 
כן  ועל  הרטיבות,  שמתחמם  ע"י  הכיסוי  אל 
הסיר.  שיצטנן  עד  להמתין  יש  כזה  באופן 
ומפני זה יש נוהגים להניח תחילה על השיש 
לוח של קל-קל או לוח פולי-גל, כדי להפריד 
נשאר  ועי"ז  והאלומיניום,  לפח  השיש  בין 
המקום יבש בכל ימי הפסח, ושוב אין חשש 
להניח עליו סיר רותח (שם). וי"א שכל הכיסויים 
אם  אף  החום  מעביר  אם  לחוש  ואין  כשרים, 
יתכן שיש מים מתחת לכיסוי, משום דבדרך 
ועוד  לפגם,  טעם  נותן  וגם  רטוב  אינו  כלל 
שכבר הוכשר על ידי עירוי (עי' אות שאח"ז) ותתאה 
גבר והוא קר, וא"כ אינו אוסר אלא כדי קליפה 

והרי הכיסוי הוא כדי קליפה (מבית לוי). 
עירוי  ע"י  השיש  את  להכשיר  שיכול  וי"א  ו.ו. 
[כגון  יומו  בן  שאינו  חמץ  ראשון  מכלי  מים 
את  יכסה  ואח"כ  רותח]  חשמלי  קומקום 

השיש (הלי"ש פ"ג ס"ט, מבית לוי).

לא  קומקום,  מתוך  השיש  על  כשמערה  ז. ז. 
אלא  בפסח,  בו  שמשתמש  הקומקום  יקח 
היטב,  שניקהו  אחר  חמץ  של  הקומקום  יקח 
לצורך  לעירוי  מיוחד  קומקום  שלוקחים  ויש 
זה ואין משתמשים בו לא לחמץ ולא לפסח, 

והכי עדיף טפי (קנה בשם). 
ולשנה  בפסח,  השיש  על  פח  הניח  אם  ח. ח. 
לשיש  השתמש  פח  באיזה  זוכר  איננו  הבאה 
להניח  יכול  החלבי,  לשיש  ובאיזה  הבשרי 
להחליף  אין  לכתחילה  ומ"מ  שירצה,  איזה 
ביניהם. וכ"ז רק לענין הפח ולא לשאר כלים 

(הליכות אבן ישראל). 

ומסביב  השיש  שמעל  במטבח  החרסינה  החרסינהט.  ט. 
לברזים ושע"י האש, מן הראוי לעטפם בנייר 
חמץ  מכל  היטב  אותם  שינקה  לאחר  כסף 
רותחות  הקדירות  בהם  יגעו  שלא  כדי  בעין, 
שמניחים על השיש, ולכן טוב לעטפם בגובה 
הקדירות שיש לו בביתו (קנה בשם). וי"א שכדאי 
על  ראשון  מכלי  חמים  מים  מקודם  לערות 

החרסינה ואח"כ יכסנו (מבית לוי).
העליונים  הארונות  היטיב  לנקות  יש  י.י. 
התלויים במטבח מעל הכיריים, ואח"כ יעטוף 
כסף  בנייר  הכיריים  שמעל  הארון  תחתית 
הלכלוך  מן  היטיב  שינקה  במה  די  ולא  וכדו', 
הנדבק שם, משום שנבלע שם ג"כ מן הזיעה 
השנה,  במשך  חמץ  של  הקדירות  מן  העולה 
מן  הזיעה  שם  יעלה  בפסח  שגם  לחוש  ויש 
לתוך  בחזרה  זיעה  טיפות  ויפלו  הקדרות 
הקדרה, ולכן צריך להניח איזה דבר שישמש 
לבשל  אפשר  ואז  לכיריים  הארון  בין  הפסק 

על הכיריים ללא כל חשש (קנה בשם). 

יא. הברזיםיא. הברזים שבכיור המטבח מאחר וכל ימות 
השנה נמצאים בין החמץ, ולא ימלט שבמשך 
חמץ  של  חתיכה  איזה  עליו  יפול  לא  השנה 
החמץ  חתיכת  שתהיה  או  רותח,  שהוא  בעת 
יש  ולכן  חמץ,  לתוכו  מבליע  ונמצא  רותחת, 
היטב  לנקותם  וצריך  חמץ.  ככלי  להחשיבו 
הידיות  את  גם  היטב  וינקה  בעין,  חמץ  מכל 
מן החמץ הדבוק בהם. ואם כי מעיקר הדין כל 
בלבד  קרים  למים  כ"א  בהם  משתמש  שאין 
אעפ"כ  להגעילם,  צריך  ואין  לבד  בנקיון  די 
מכלי  עירוי  ע"י  הגעלה  גם  לעשות  הנכון  מן 

ראשון [עי' להלן אופן ההגעלה] (שם). 
למים  גם  בהם  להשתמש  רוצה  הוא  ואם  יב.יב. 
חמים אזי צריך להגעילם תחילה מעיקר הדין, 
ואופן ההגעלה כך הוא: שינקה אותם תחילה 
אז  ישתמש  שלא  לעת  מעת  וימתין  היטיב 
משם  שיצאו  הברז  את  יפתח  ואח"כ  בחמין, 
גבוה  בחום  בבוילע"ר  [שהוחם  רותחים  מים 
כדי  ובתוך  שבתוכו,  מה  להגעיל  כדי  ביותר] 
כך יערה עליהם מבחוץ מלמטה למעלה מים 

רותחים מכלי ראשון (שם). 
למי  לכתחילה  להדר  הראוי  מן  אמנם  יג.יג. 
מיוחדים  בברזים  להשתמש  לו  שאפשר 
המדקדקים  וכמנהג  המטבח,  בכיור  לפסח 
שהוכשר  חמץ  בכלי  משתמשין  שאין 
נכון  הברז,  את  מחליף  שאינו  מי  ואף  לפסח. 
או  החמין  המים  של  הידית  את  שיסיר  עכ"פ 
שיעטוף אותו במטלית וכדו', ואם יש לו ברז 
אחד שע"י הזזתו מתחלף ממים קרים לחמין, 

יש לו לסגור את הברז החם מבחוץ (שם). 
בולע  הוא  גם  שהרי  חמץ  כלי  הוא  הכיור  הכיוריד.  יד. 

ערבי פסחיםערבי פסחים
זהירות ממשהו כעסזהירות ממשהו כעס

את  ולצחצח  לכבד  ישראל  בתי  בכל  עסוקים  אלו  את בימים  ולצחצח  לכבד  ישראל  בתי  בכל  עסוקים  אלו  בימים 
הבית  לטובה,  עלינו  הבאים  הפסח  חג  ימי  לקראת  הבית הבית  לטובה,  עלינו  הבאים  הפסח  חג  ימי  לקראת  הבית 
כבר אינו כסדרו ובמתכונתו הרגילה, אלא המהפכה שולטת כבר אינו כסדרו ובמתכונתו הרגילה, אלא המהפכה שולטת 
בכל, ישנם כאלו שהדבר גורם להם לאבד את מנוחת הדעת בכל, ישנם כאלו שהדבר גורם להם לאבד את מנוחת הדעת 
נכוחה  יראה  הנכונה  בהשקפה  כשיביט  אך  הנפש,  נכוחה ולפיזור  יראה  הנכונה  בהשקפה  כשיביט  אך  הנפש,  ולפיזור 
ה'אמרי  הרה"ק  על  שמספרים  כפי  ולגיל,  לשמוח  ה'אמרי שעליו  הרה"ק  על  שמספרים  כפי  ולגיל,  לשמוח  שעליו 
וראה  פסחים  ערבי  בימי  לביתו  שנכנס  זי"ע  מויזניץ  וראה חיים'  פסחים  ערבי  בימי  לביתו  שנכנס  זי"ע  מויזניץ  חיים' 
בשמחה  התרונן  מיד  לחג,  ההכנות  מחמת  הפוך  הבית  בשמחה שכל  התרונן  מיד  לחג,  ההכנות  מחמת  הפוך  הבית  שכל 
ואמר: 'ַאה, מרגישים כבר את ליל הסדר'. וזהו הראיה הנכונה ואמר: 'ַאה, מרגישים כבר את ליל הסדר'. וזהו הראיה הנכונה 

בה צריך להסתכל בימים אלה.בה צריך להסתכל בימים אלה.
במידת  חלמיש  כצור  איתן  לעמוד  לבבו  ויתאמץ  במידת ויתחזק  חלמיש  כצור  איתן  לעמוד  לבבו  ויתאמץ  ויתחזק 
ובפרט  ושעל,  צעד  כל  על  השי"ת  את  להרגיש  ובפרט האמונה,  ושעל,  צעד  כל  על  השי"ת  את  להרגיש  האמונה, 
למעלה  הטרדות  מתגברים  בו  פסחים  ערבי  של  אלו  למעלה בימים  הטרדות  מתגברים  בו  פסחים  ערבי  של  אלו  בימים 
שכל  לזכור  ועליו  ניסיון,  לפני  האדם  את  המעמידים  שכל ראש,  לזכור  ועליו  ניסיון,  לפני  האדם  את  המעמידים  ראש, 
הקורה עמו בכל מצב הוא מהשי"ת, וממילא כשבלבו נטועה הקורה עמו בכל מצב הוא מהשי"ת, וממילא כשבלבו נטועה 
האמונה כראוי לא יבא חלילה לכלל כעס, שהרי על מה ועל האמונה כראוי לא יבא חלילה לכלל כעס, שהרי על מה ועל 
מי יש לו לכעוס הלא הכל בא מידו יתברך. וכן כתב הרה"ק מי יש לו לכעוס הלא הכל בא מידו יתברך. וכן כתב הרה"ק 
היתה  ה'  שמאת  מאמין  היה  אילו  'כי  היתה ,  ה'  שמאת  מאמין  היה  אילו  'כי  כה),  כה)אגה"ק  התניא (אגה"ק  התניא (בעל  בעל 
זאת לו, לא היה בכעס כלל'. וכבר הפליגו חז"ל במידה מגונה זאת לו, לא היה בכעס כלל'. וכבר הפליגו חז"ל במידה מגונה 
עבודה  עובד  כאילו  הכועס  עבודה 'כל  עובד  כאילו  הכועס  'כל  קה:)  קה:) (שבת  (שבת  ואמרו  כעס,  של  ואמרו זו  כעס,  של  זו 
זרה'. היו צדיקים שאם חששו שבאו חלילה לידי כעס, מיד זרה'. היו צדיקים שאם חששו שבאו חלילה לידי כעס, מיד 
עבד  כאילו  הכועס  כל  חז"ל  שאמרו  במקוה,  לטבול  עבד הלכו  כאילו  הכועס  כל  חז"ל  שאמרו  במקוה,  לטבול  הלכו 
עבודה זרה, אם כן, עתה שנכשלו בכעס הדומה לע"ז הריהם עבודה זרה, אם כן, עתה שנכשלו בכעס הדומה לע"ז הריהם 

ם  י א ב ם כ י א ב להתגייר שצריכים טבילה.להתגייר שצריכים טבילה.כ
בימים והיא והיא  הקשות  העבודות  בימים מן  הקשות  העבודות  מן 

טרודים אלו, אך כשיידע שכל המתרחש עמו הוא מכוון 
מן השמים לא יבא כלל לכעוס, וכל מה שקורה עמו יקבל 
באהבה וידע שלא הוא המנהיג את עצמו אלא הוא נמצא 

בידו של השי"ת שהוא אב רחמן המנהגהו בטובו.
רבי  המפורסם  החסיד  עם  יחד  מצות  אפינו  אחת  שנה 
זלמן  רבי  הכריז  לאפיה  שניגשו  וקודם  זצ"ל,  בריזל  זלמן זלמן  רבי  הכריז  לאפיה  שניגשו  וקודם  זצ"ל,  בריזל  זלמן 
בקול: "רבותי, המצות יהיו כשרים בעז"ה, אך עלינו להיזהר בקול: "רבותי, המצות יהיו כשרים בעז"ה, אך עלינו להיזהר 

שלא לבא לכלל כעס".שלא לבא לכלל כעס".
ומדה טובה מרובה, בימים אלו בו כל אחד צריך ליטול חלק ומדה טובה מרובה, בימים אלו בו כל אחד צריך ליטול חלק 
ולעזור בהכנות הרבות שישנם בבית לקראת ימי הפסח, יזכור ולעזור בהכנות הרבות שישנם בבית לקראת ימי הפסח, יזכור 
ויכוון שהוא מקיים בזה מצוות עשה דאורייתא של 'ואהבת ויכוון שהוא מקיים בזה מצוות עשה דאורייתא של 'ואהבת 

לרעך כמוך'.לרעך כמוך'.
יכול מראש חודש – יכין עצמו מעתה למצות 'והגדת לבנך'יכול מראש חודש – יכין עצמו מעתה למצות 'והגדת לבנך'

אכן בימים אלו צריך להכין את הבית לקראת הפסח, אך יחד אכן בימים אלו צריך להכין את הבית לקראת הפסח, אך יחד 
ח) 'והגדת 'והגדת  יג,  ח) (שמות  יג,  (שמות  ציוותנו  התורה  ולזכור,  לדעת  יש  זאת  ציוותנו עם  התורה  ולזכור,  לדעת  יש  זאת  עם 
'יכול  ההגדה,  בסדר  חז"ל  ואמרו  לאמר',  ההוא  ביום  'יכול לבנך  ההגדה,  בסדר  חז"ל  ואמרו  לאמר',  ההוא  ביום  לבנך 
להתבונן  לנו  ויש  ההוא',  ביום  לומר  תלמוד  חודש,  להתבונן מראש  לנו  ויש  ההוא',  ביום  לומר  תלמוד  חודש,  מראש 
מה כיוונו חז"ל באמרם יכול מראש חודש, מדוע היה נדמה מה כיוונו חז"ל באמרם יכול מראש חודש, מדוע היה נדמה 
לחז"ל שבראש חודש ניסן יתחיל חיוב סיפור יציאת מצרים?לחז"ל שבראש חודש ניסן יתחיל חיוב סיפור יציאת מצרים?
מצות  את  האב  יקיים  כיצד  גדול  יסוד  ללמדנו  באו  מצות אלא  את  האב  יקיים  כיצד  גדול  יסוד  ללמדנו  באו  אלא 
'והגדת לבנך', הלא בכדי שיוכל האב לספר לבנו כראוי צריך 'והגדת לבנך', הלא בכדי שיוכל האב לספר לבנו כראוי צריך 
שקודם כל הוא בעצמו יידע את סדר הדברים, והרי לא יעלה שקודם כל הוא בעצמו יידע את סדר הדברים, והרי לא יעלה 
על הדעת שזמן מועט קודם ליל הסדר יתיישב ויכין לעצמו, על הדעת שזמן מועט קודם ליל הסדר יתיישב ויכין לעצמו, 
המוכשר  הזמן  הוא  חודש  בראש  אלא  כלל,  ייתכן  זה  המוכשר דבר  הזמן  הוא  חודש  בראש  אלא  כלל,  ייתכן  זה  דבר 
ביותר להתחיל ללמוד ולהכין עצמו כראוי. וזה אפשר לומר ביותר להתחיל ללמוד ולהכין עצמו כראוי. וזה אפשר לומר 
חודש  שבראש  דהיינו  חודש'  מראש  'יכול  חז"ל,  חודש בכוונת  שבראש  דהיינו  חודש'  מראש  'יכול  חז"ל,  בכוונת 
יתחיל להתכונן בענייני הפסח, ואם אכן יתכונן כראוי מבעוד יתחיל להתכונן בענייני הפסח, ואם אכן יתכונן כראוי מבעוד 
 - ההוא'  ביום  לומר  'תלמוד  בו  יתקיים  ממילא  הרי  - מועד,  ההוא'  ביום  לומר  'תלמוד  בו  יתקיים  ממילא  הרי  מועד, 
שכבר יהיה מוכן ביום ההוא, ערב פסח, לקראת ליל הסדר, שכבר יהיה מוכן ביום ההוא, ערב פסח, לקראת ליל הסדר, 
וכבר יהיה בבחינת 'יכול מבעוד יום', שיהיה מוכן מבעוד יום וכבר יהיה בבחינת 'יכול מבעוד יום', שיהיה מוכן מבעוד יום 

לקיים מצוה רבה זו של 'והגדת לבנך'.לקיים מצוה רבה זו של 'והגדת לבנך'.
כדת  לכך  עצמו  ולהכשיר  להתכונן  האדם  צריך  כן,  כדת ובהיות  לכך  עצמו  ולהכשיר  להתכונן  האדם  צריך  כן,  ובהיות 

לפסח  הגשמיות  שבהכנות  מבין  אחד  שכל  וכמו  לפסח וכנכון,  הגשמיות  שבהכנות  מבין  אחד  שכל  וכמו  וכנכון, 
ולתקן  הפסח,  לקראת  הבית  את  להכין  מרובה  הכנה  ולתקן צריך  הפסח,  לקראת  הבית  את  להכין  מרובה  הכנה  צריך 
בר  וכל  לחיך,  ערבים  שיהיו  הסדר  ליל  לצורך  המאכלים  בר את  וכל  לחיך,  ערבים  שיהיו  הסדר  ליל  לצורך  המאכלים  את 
פסח  ערב  ביום  בהכנות  להתחיל  באפשרי  שאין  מבין  פסח דעת  ערב  ביום  בהכנות  להתחיל  באפשרי  שאין  מבין  דעת 
ממש, אלא צריך לזה ימים מרובים. והרי הדברים כמין חומר ממש, אלא צריך לזה ימים מרובים. והרי הדברים כמין חומר 
להתבונן  האב  ויראה  ברוחניות,  עצמו  להכין  עליו  להתבונן שביותר  האב  ויראה  ברוחניות,  עצמו  להכין  עליו  שביותר 
נאים  וביאורים  פירושים  ולהכין  מועד,  מבעוד  בהגדה  נאים היטב  וביאורים  פירושים  ולהכין  מועד,  מבעוד  בהגדה  היטב 
אצל  שראינו  וכמו  הבן,  באזני  ימתקו  למען  ההגדה  סדר  אצל על  שראינו  וכמו  הבן,  באזני  ימתקו  למען  ההגדה  סדר  על 
אאמו"ר זצוק"ל, שבכל קטע וקטע היה מפרש ומבאר הדק אאמו"ר זצוק"ל, שבכל קטע וקטע היה מפרש ומבאר הדק 
היטב, ומדי שנה בשנה היה מוסיף בביאורים חדשים ועניינים היטב, ומדי שנה בשנה היה מוסיף בביאורים חדשים ועניינים 

נפלאים וערבים.נפלאים וערבים.
וכדי שלא ייפול לתוך הסדר כשאינו מוכן, שאז כבר לא יהיה וכדי שלא ייפול לתוך הסדר כשאינו מוכן, שאז כבר לא יהיה 
כבר  הסדר  ליל  וכשמגיע  היות  עצמו,  את  להכין  בידו  כבר סיפק  הסדר  ליל  וכשמגיע  היות  עצמו,  את  להכין  בידו  סיפק 
לתיישב  עתה  יראה  כן  על  ראש,  למעלה  הטרדות  לתיישב עולים  עתה  יראה  כן  על  ראש,  למעלה  הטרדות  עולים 
שיהיו  היטב  באר  מצרים  יציאת  ומעשה  ההגדה  את  שיהיו ללמוד  היטב  באר  מצרים  יציאת  ומעשה  ההגדה  את  ללמוד 
הדברים מחוורים אצלו, שכשיגיע הליל הקדוש שיהיה לו מה הדברים מחוורים אצלו, שכשיגיע הליל הקדוש שיהיה לו מה 

לומר לצאצאיו, ולקיים את מצות והגדת לבנך כדת וכראוי. לומר לצאצאיו, ולקיים את מצות והגדת לבנך כדת וכראוי. 
למען תספר באזני בנך ובן בנך 'וידעתם' כי אני ה'למען תספר באזני בנך ובן בנך 'וידעתם' כי אני ה'

לבנך  והגדת  מצות  את  לקיים  האב  שכשבא  היא  לבנך והאמת  והגדת  מצות  את  לקיים  האב  שכשבא  היא  והאמת 
כך  כל  הידיעה  אצלו  שתהא  צריך  האמונה,  את  כך ולהנחיל  כל  הידיעה  אצלו  שתהא  צריך  האמונה,  את  ולהנחיל 
אכן,  אחריו.  לבנו  זו  ידיעה  להנחיל  שיוכל  עד  אכן, בברירות  אחריו.  לבנו  זו  ידיעה  להנחיל  שיוכל  עד  בברירות 
חוץ  אזי  האמונה,  את  בבנו  להחדיר  עוסק  האב  חוץ כאשר  אזי  האמונה,  את  בבנו  להחדיר  עוסק  האב  כאשר 
בזה  שעוסק  בשעה  עצמו  בו  אף  אלא  לבנו,  שמנחילו  בזה ממה  שעוסק  בשעה  עצמו  בו  אף  אלא  לבנו,  שמנחילו  ממה 
מרן  שהסביר  וכמו  האמונה,  ידיעת  ומתעצמת  מרן מתחזקת  שהסביר  וכמו  האמונה,  ידיעת  ומתעצמת  מתחזקת 
הגרי"ח זוננפלד זצ"ל את מנהגו לטבול במקוה מדי יום ביומו, הגרי"ח זוננפלד זצ"ל את מנהגו לטבול במקוה מדי יום ביומו, 
גוי  להפוך  המקוה  בכוח  אם  וחומר,  קל  הדבר  "והרי  גוי ואמר:  להפוך  המקוה  בכוח  אם  וחומר,  קל  הדבר  "והרי  ואמר: 
להיות יהודי, על אחת כמה וכמה כשיהודי טובל במקוה הרי להיות יהודי, על אחת כמה וכמה כשיהודי טובל במקוה הרי 
להחדיר  האב  בכוח  אם  כאן,  הדבר  כן  משתבחת".  להחדיר שיהדותו  האב  בכוח  אם  כאן,  הדבר  כן  שיהדותו משתבחת". 
יותר  לו  יש  שכבר  שלעצמו,  ודאי  הרי  בבנו,  האמונה  יותר את  לו  יש  שכבר  שלעצמו,  ודאי  הרי  בבנו,  האמונה  את 
באמונתו.  והולך  ומוסיף  משתבח,  הוא  הרי  באמונה,  באמונתו. השגות  והולך  ומוסיף  משתבח,  הוא  הרי  באמונה,  השגות 
ולכן יראה להתעסק בזה מעתה כדי שיוכל להיות טופח על ולכן יראה להתעסק בזה מעתה כדי שיוכל להיות טופח על 

מנת להטפיח.מנת להטפיח.
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ובמדרש תנחומאובמדרש תנחומא (שופטים(שופטיםה הקדושה ח"ו.ה הקדושה ח"ו.
[קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד טז][קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד טז]

• ~ • ~ •
בספר הקדוש בספר הקדוש אוהב ישראל זי"עאוהב ישראל זי"ע [יומא דהלולא היום בשבת  [יומא דהלולא היום בשבת 
קודש ה' ניסן] כתב בזה יסוד מופלא (קודש ה' ניסן] כתב בזה יסוד מופלא (ליקוטים חדשים פרשא דידן)ליקוטים חדשים פרשא דידן), , 
בתורה.  גדול  כלל  ללמדנו  כאן  ז"ל  רש"י  שבא  "דע,  בתורה. וזל"ק:  גדול  כלל  ללמדנו  כאן  ז"ל  רש"י  שבא  "דע,  וזל"ק: 
עד  השכינה  עם  לדבר  ניגש  היה  לא  שמשה  כמו  עד והיינו,  השכינה  עם  לדבר  ניגש  היה  לא  שמשה  כמו  והיינו, 
ה'  אל  לעלות  הרוצה  האדם  צריך  כן  כמו  קריאה,  ה' שקדמו  אל  לעלות  הרוצה  האדם  צריך  כן  כמו  קריאה,  שקדמו 
ממדריגה למדריגה, בכל מדריגה צריך הוא שיקדימו קריאה ממדריגה למדריגה, בכל מדריגה צריך הוא שיקדימו קריאה 

מן השמים, וליתן לו אותו המדריגה". מן השמים, וליתן לו אותו המדריגה". 
את  שעובד  מי  דוקא  הוא  להשי"ת,  האמיתית  העבדות  את "כי  שעובד  מי  דוקא  הוא  להשי"ת,  האמיתית  העבדות  "כי 
לו  שקוראין  עד  מדריגה,  שום  באמת  רוצה  ואינו  יתברך,  לו ה'  שקוראין  עד  מדריגה,  שום  באמת  רוצה  ואינו  יתברך,  ה' 
וכו'"  העולם  צורך  הוא  כי  זה,  על  השמים  מן  אותו  וכו'" וכופין  העולם  צורך  הוא  כי  זה,  על  השמים  מן  אותו  וכופין 

הטעם  לפרש  זה  לפי  שהאריך  היטב,  שם  [עיין  הטעם עכל"ק.  לפרש  זה  לפי  שהאריך  היטב,  שם  [עיין  עכל"ק. 
ואף  ועבודה,  בתורה  ממדריגתם  מאוד  שנפלו  רבים  ואף שראינו  ועבודה,  בתורה  ממדריגתם  מאוד  שנפלו  רבים  שראינו 
עיין  שחורה  במרה  שנפלו  או  רח"ל,  משוגעים  שנעשו  עיין כאלו  שחורה  במרה  שנפלו  או  רח"ל,  משוגעים  שנעשו  כאלו 
שם. – וכל זה מחמת שהקדימו לתפוס דרגות שלא התאימו שם. – וכל זה מחמת שהקדימו לתפוס דרגות שלא התאימו 

להם, ולא קדמה להם להם, ולא קדמה להם קריאה של חיבהקריאה של חיבה ודו"ק]. ודו"ק].
והנה ידוע והנה ידוע מהבעל שם טוב הקדוש זי"עמהבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שמכל מקרה שקורה , שמכל מקרה שקורה 
עם האדם, וכל דבר שרואה בעולם, צריך ללמוד ממנו איזה עם האדם, וכל דבר שרואה בעולם, צריך ללמוד ממנו איזה 
או  האדם  עם  שקורה  מקרה  שום  ואין  השם,  לעבודת  או ענין  האדם  עם  שקורה  מקרה  שום  ואין  השם,  לעבודת  ענין 
שרואה בעולם בחינם. כי כל העת ממש קורא הש"ית לאיש שרואה בעולם בחינם. כי כל העת ממש קורא הש"ית לאיש 
ישראל, ומרמז לו רמזים מה נרצה ממנו לפי מדרגתו וענייני ישראל, ומרמז לו רמזים מה נרצה ממנו לפי מדרגתו וענייני 

חייו, ורק צריך לפקוח העיניים ולקלוט חייו, ורק צריך לפקוח העיניים ולקלוט הקריאה של חיבההקריאה של חיבה. . 
זעירא",  זעירא", "באלף  "באלף  ויקרא  שנכתב  ממה  למדוה  רשומות  ויקרא דורשי  שנכתב  ממה  למדוה  רשומות  דורשי 
בא  וזעיר,  קטן  בדבר  אף  בעולם,  הקורה  דבר  שבכל  בא לומר  וזעיר,  קטן  בדבר  אף  בעולם,  הקורה  דבר  שבכל  לומר 

"ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו וגו'" "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו וגו'" (א, א)(א, א)
פירש רש"י: "לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה, לשון חיבה, לשון שמלאכי פירש רש"י: "לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה, לשון חיבה, לשון שמלאכי 

השרת משתמשים בו, שנאמרהשרת משתמשים בו, שנאמר (ישעיה ו, ג) (ישעיה ו, ג) וקרא זה אל זה" ע"כ. וקרא זה אל זה" ע"כ.

'ושלל לא יחסר''ושלל לא יחסר'
זוגתי הצטרפה בליווי התינוקת להוריה לשבת מירון זוגתי הצטרפה בליווי התינוקת להוריה לשבת מירון 
על מנת לאגור כוחות ולפוש קמעה מעמל היום יום.  על מנת לאגור כוחות ולפוש קמעה מעמל היום יום.  
מגורינו  לעיר  וחזור  מירונה  דרכה  את  עשתה  מגורינו היא  לעיר  וחזור  מירונה  דרכה  את  עשתה  היא 
ביום  לשבוע  אחת  המגיעה  אוטובוסים  חברת  ביום דרך  לשבוע  אחת  המגיעה  אוטובוסים  חברת  דרך 

שישי וחזור במוצ''ש ממירון.שישי וחזור במוצ''ש ממירון.
כשקרבה לעיר יצאתי לתחנת האוטובוס לעזור לה כשקרבה לעיר יצאתי לתחנת האוטובוס לעזור לה 
עם התיקים, היא עדכנה אותי כי כבר לא היה מקום עם התיקים, היא עדכנה אותי כי כבר לא היה מקום 
ומחמת  לאוטובס  העגלה  עם  ועלתה  המטען  ומחמת בתא  לאוטובס  העגלה  עם  ועלתה  המטען  בתא 
הנסיעה,  עבור  לנהג  שילמה  לא  עדיין  הנסיעה, הצפיפות  עבור  לנהג  שילמה  לא  עדיין  הצפיפות 
בדלת  לאוטובוס  אעלה  כי  ביקשה  שכך  בדלת מכיוון  לאוטובוס  אעלה  כי  ביקשה  שכך  מכיוון 

הקדמית ואשלם לנהג עבור הנסיעה. הקדמית ואשלם לנהג עבור הנסיעה. 
לנהג,  לשלם  כמסוכם  ועליתי  הגיע  לנהג, האוטובוס  לשלם  כמסוכם  ועליתי  הגיע  האוטובוס 
טוב  לחבר  שלום  נתתי  עודף  לי  נתן  שהנהג  טוב עד  לחבר  שלום  נתתי  עודף  לי  נתן  שהנהג  עד 
ירדתי  העודף  קבלת  וברגע  רב  זמן  פגשתי  ירדתי שלא  העודף  קבלת  וברגע  רב  זמן  פגשתי  שלא 
אלא  המזוודות,  את  ולארגן  העגלה  את  אלא לפתוח  המזוודות,  את  ולארגן  העגלה  את  לפתוח 
קטנה  אחת  מזוודה  חסרה  כי  לב  שמנו  קטנה שלפתע  אחת  מזוודה  חסרה  כי  לב  שמנו  שלפתע 
יצא  כבר  האוטובוס  ואבוי,  המטען,  בתא  יצא שנשכחה  כבר  האוטובוס  ואבוי,  המטען,  בתא  שנשכחה 
תכשיטים  בתוכה  הכילה  המזוודה  תכשיטים מהתחנה...   בתוכה  הכילה  המזוודה  מהתחנה...  
קפאתי  הלם  מרוב  וחשובים.   יקרים  חפצים  קפאתי ועוד  הלם  מרוב  וחשובים.   יקרים  חפצים  ועוד 
כיצד  בנפשי  עיצה  להשית  הצלחתי  ולא  כיצד במקום  בנפשי  עיצה  להשית  הצלחתי  ולא  במקום 
לאתר את המזוודה, הלוא מדובר בחברה לא מוכרת לאתר את המזוודה, הלוא מדובר בחברה לא מוכרת 
ולהשיב  אוטובוסים  מספר  לשבוע  אחת  ולהשיב ששולחת  אוטובוסים  מספר  לשבוע  אחת  ששולחת 
יהיה  הצפון  באזור  החברה  ממשרדי  האבידה  יהיה את  הצפון  באזור  החברה  ממשרדי  האבידה  את 
התעשתה  לעומתי  וכלל,  כלל  פשוט  לא  התעשתה סיפור  לעומתי  וכלל,  כלל  פשוט  לא  סיפור 
איתו  ששוחחתי  חבר  אותו  הוא  מי  ושאלה  איתו זוגתי  ששוחחתי  חבר  אותו  הוא  מי  ושאלה  זוגתי 
כששילמתי לנהג?  איכשהו השגתי את מספרו דרך כששילמתי לנהג?  איכשהו השגתי את מספרו דרך 
ניסיתי  הזמן  נגד  ובמירוץ  משותפים  מכרים  ניסיתי כמה  הזמן  נגד  ובמירוץ  משותפים  מכרים  כמה 
לו  הסברתי  לי.  ענה  האחרון  שברגע  עד  לו לאתרו,  הסברתי  לי.  ענה  האחרון  שברגע  עד  לאתרו, 
בבהילות ששכחתי מזוודה בתא המטען, הוא אמר בבהילות ששכחתי מזוודה בתא המטען, הוא אמר 
בניחותא: "אני בדיוק מוציא את המזוודה שלי ולידו בניחותא: "אני בדיוק מוציא את המזוודה שלי ולידו 
מונחת מזוודה חומה קטנה ואין לה מבקש ואני יודע מונחת מזוודה חומה קטנה ואין לה מבקש ואני יודע 

זאת מכיוון שאני הנוסע האחרון." זאת מכיוון שאני הנוסע האחרון." 
עשרים  ותוך  הנשכחת...  המזוודה  את  הלם  עשרים התאור  ותוך  הנשכחת...  המזוודה  את  הלם  התאור 
דקות הייתה המזוודה הקטנה שוב בחזקתינו ב''ה.דקות הייתה המזוודה הקטנה שוב בחזקתינו ב''ה.

אילו שילמה בתחילת הנסיעה, לא הייתי רואה את אילו שילמה בתחילת הנסיעה, לא הייתי רואה את 
לקבל  רבות  לטרוח  עלי  שהיה  הנראה  וככל  לקבל החבר  רבות  לטרוח  עלי  שהיה  הנראה  וככל  החבר 

את האבידה חזרה.את האבידה חזרה.

בעל המעשה: ה.ר.בעל המעשה: ה.ר.

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

בפקס: 15326517922
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

חמץ במשך השנה כששופכים בו מים 
פירורי  בתוכו  שיש  רותחים  חמים 
חמץ, או ששופכים מרק של חמץ חם 
מכל  היטיב  לנקותו  צריך  ולכן  וכדו', 
לכלוך של חמץ בעין, וכן צריך לנקות 
את החמץ הדבוק במקום יציאת המים 
מהכיור. וצריך לנקותו עם חומר ניקוי 
חריף, וכן יש לשפוך חומר חריף לתוך 
שמא  לחוש  שיש  המים,  יציאת  נקב 
הנקב,  בעומק  חמץ  משהו  נשאר 
המים  נסתם  שכשהכיור  הדבר  ומצוי 
לתוך  ובאים  חוזרים  הנקב  שבעומק 
הכיור כשבתוכם חמץ בעין, וע"כ צריך 
ידו  שאין  במקום  לפגמו  וגם  לנקותו 
מגעת (שם, מבית לוי, אזהרות הבד"ץ במדריך הכשרות). 
הכיור  את  שניקו  לאחר  אף  ומ"מ  טו. טו. 
יש להניח איזה דבר המפסיק כגון פח 

או פלסטיק המיוחד לפסח (קנה בשם). 
יכול  מנירוסטה  עשוי  הכיור  אם  טז. טז. 
מכלי  רותחים  עירוי  ע"י  להגעילו 
העירוי  ויעשה  הכיור,  כל  על  ראשון 
למעלה,  מלמטה  המים  שישפוך  ע"י 
ומ"מ גם בזה יש להדר להניח בו דבר 

המפסיק (מבית לוי, קנה בשם).
יז. יז. כיור המשמש לנטילת ידים בלבד, 
מנקהו היטיב מכל לכלוך של חמץ ודיו 

(קנה בשם). 

שהדרך  שבמטבח  השולחן  השולחןיח.  יח. 
להשתמש בו כל השנה לאכילת חמץ 
וינקהו  ישטפנו  מפה,  ע"י  שלא  גם 
היטב באופן שלא ישאר שום ממשות 
ואוכל  במפה  אותו  ומכסה  חמץ,  של 
עליו בפסח, ויש להניח איזה ניילון או 
יעבור  שלא  באופן  למפה  מתחת  נייר 
מרק  ישפך  אם  המפה  דרך  הרטיבות 
וי"א  (שם).  ראשון  מכלי  אחר  דבר  או 
השנה  כל  השולחן  על  אוכלים  שאם 
עליו  מניחים  ולפעמים  מפה,  בלא 
לכתחילה  להגעילו  יש  חם,  גוש  דבר 
חשש  אין  אם  ראשון,  מכלי  עירוי  ע"י 

ויכסנו  עי"כ,  השולחן  שיתקלקל 
במפה (מבית לוי).

כל  את  להוציא  יש  במקרר  במקרריט.  יט. 
ולנקותם  שבתוכו  והמגירות  המדפים 
מן  החמץ  את  לנקר  יש  גם  היטב, 
המדפים,  של  והמסילות  החריצים 
שלא  עד  הדלת,  שעל  הגומיות  וינקה 
ישאר שום פירורי חמץ בעין שיכולים 

ליפול אחר כך לתוך המאכל (קנה בשם). 
בהם  שיש  לפעמים  שמצוי  ומה  כ.כ. 
לשם  שנפלו  חורים  מקומות  בכמה 
להוציאם  אפשר  ואי  חמץ  פירורי 
ומ"מ  בכך,  ודיו  אותם  מבטל  משם, 
עדיף שישפוך לשם חומר חריף שיהא 

נפסל מאכילת כלב (שם). 
המדפים  לכסות  מדקדקים  יש  כא.כא. 
נייר  או  בניירות  המקרר  של  והדפנות 

כסף (שם, מבית לוי). 
כב. גם המקפיאכב. גם המקפיא צריך להפשירו וינקה 
אותו היטב כנ"ל, אך יש חוששים בזה 
שייך  בקרח  שגם  הסוברים  לדעת 
דכבוש  הסוברת  לדעה  וגם  כבישה, 
ממה  אף  הכלי  דופן  מכל  מפליט 
שדבוק עליו מבחוץ, וא"כ כשמכניסים 
לשם מאכלי פסח נמצא שהן נכבשים 
שם עם הדופן של המקפיא שהוא כלי 
להכניס  ליזהר  שיש  כתבו  ולכן  חמץ, 
את המאכלים של פסח עטופים בתוך 
כמה שקיות כדי שלא יהא מים וקרח 
שלנו  כמו  במקפיא  ואף  באמצע, 
שאין בו קרח ג"כ יש ליזהר בזה, מפני 
הוא  זמן  מעט  פתוחה  שכשהדלת 

מעלה קרח (קנה בשם).
ומ"מ אין לחוש בכל מה שנכבש לפני 
וכבר  יומו  בן  אינו  שהוא  כיון  הפסח, 

נתבטל בערב פסח (שם).
כג. הכירייםכג. הכיריים של הגז ותנור האפיה כיון 
כדין,  לפסח  להכשירם  מאוד  שקשה 
והן  לנקותם,  מאד  שקשה  מחמת  הן 
מפני שצריכין ליבון חמור כדי להוציא 

הבליעות, לכן יש להימנע מלהכשירם 
לפסח (שם, מבית לוי). 

עליו  שמבשלים  מזכוכית  משטח  מזכוכיתכד.  משטח  כד. 
מה  לפי  מדינא,  הגעלה  בו  מועיל  אין 
שנקטו הפוסקים להחמיר דדינו ככלי 

חרס (מבית לוי).
כה. תנור מיקרוגלכה. תנור מיקרוגל אין להכשירו לפסח 

(מבית לוי, אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג, תשוה"נ ח"ב סי' רי"ב). 

כדין,  להכשירו  קשה  כלים  מדיח  כליםכו.  מדיח  כו. 
ואם  מלהכשירו,  להימנע  ראוי  וע"כ 
יש צורך גדול יש לעשות שאלת חכם 

(מבית לוי).

כז. כז. אם רוצה להכשיר פלטה של שבתפלטה של שבת, 
היטב  מחוממת  וכשתהא  ידליקנה, 
יכסהו  ואח"כ  חמים,  מים  עליה  יערה 
שכח  ואם  עבה,  אלומיניום  בנייר 
לעשות  יכול  פסח  מערב  להכשירו 
ואח"כ  כשעה  שידליקנה  בחוה"מ  כן 
יכסנו באלומיניום עבה (שם). וי"א שדי 
להכשירה על ידי חימום הפלטה מעט, 
מיוחדת  פלטה  לו  שיהא  עדיף  ומ"מ 

לפסח (הליכות אבן ישראל). 
כח. פח העשוי לכיסוי הלהבותכח. פח העשוי לכיסוי הלהבות בשבת 
ישתמש  לא  השנה  כל  בו  שמשתמש 
בו בפסח, אלא יקח פח מיוחד לפסח, 
כיון שקשה מאד לנקותן כראוי מחמת 
לקנות  שכח  ואם  בו.  הנדבק  הלכלוך 
יהפוך  ואח"כ  היטב,  ינקהו  חדש,  פח 
מניחים  שעליו  הצד  ואותו  הפח,  את 
את הסירים יהא מונח לזמן ממושך על 
אלומיניום  בנייר  יכסנו  ואח"כ  האש, 

(מבית לוי). 

כט. מגבתכט. מגבת שמנגבים בו כלי החמץ כל 
אלא  בפסח,  בו  להשתמש  אין  השנה 
יש לייחד מגבות לניגוב כלים מיוחדים 
אבן  (הליכות  מותר  מגעילן  ואם  לפסח, 

ישראל). 

ל.ל. ראוי לייחד ספלים מיוחדים לפסח 
כל  שמתגלגלים  כיון  ידים,  לנטילת 

השנה בין החמץ.



העת  כל  לו  וקורא  בינה,  וללמדו  לאדם  לאלף  יתברך  העת השם  כל  לו  וקורא  בינה,  וללמדו  לאדם  לאלף  יתברך  השם 
בקריאה של חיבה. בקריאה של חיבה. 

בימינו,  שהתחדש  המחודש  למכשיר  זאת  המשילו  בימינו, [כאשר  שהתחדש  המחודש  למכשיר  זאת  המשילו  [כאשר 
מקום  בכל  הדרך  לאדם  המורה  מקום   בכל  הדרך  לאדם  המורה   ,[,[G.P.SG.P.S] ניווט"  "מכשיר  ניווט" הנקרא  "מכשיר  הנקרא 
ניווט'  ניווט' 'מכשיר  'מכשיר  אחד  לכל  הקב"ה  הכין  כן  כמו  כידוע.  אחד נסיעתו  לכל  הקב"ה  הכין  כן  כמו  כידוע.  נסיעתו 
תורתנו  דת  פי  על  לנהוג  צריך  כיצד  דרכו  האדם  לדעת  תורתנו פנימי,  דת  פי  על  לנהוג  צריך  כיצד  דרכו  האדם  לדעת  פנימי, 

הקדושה בכל דבר]. הקדושה בכל דבר]. 
להקדים  כדי  הפסוק,  בזה  התינוק  עם  ללמוד  מתחילים  להקדים ולכן  כדי  הפסוק,  בזה  התינוק  עם  ללמוד  מתחילים  ולכן 

לפניולפניו 'קריאה של חיבה'  'קריאה של חיבה' בעת היכנסו לתלמוד תורה.בעת היכנסו לתלמוד תורה.
[כולל 'אוהל פריידא', ערב ר"ח ניסן תשס"ח] [כולל 'אוהל פריידא', ערב ר"ח ניסן תשס"ח] 

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
חיבה"  של  "קריאה  חיבה"   של  "קריאה  טיב  ללמוד  נוכל  שלפנינו,  המעשה  טיבמטיב  ללמוד  נוכל  שלפנינו,  המעשה  מטיב 

מה היא. מה היא. 
היה היו שני שותפים, יהודים טובים שפתחו עסק פורה ומצליח היה היו שני שותפים, יהודים טובים שפתחו עסק פורה ומצליח 
מאד  אוהב  היה  השותפים  אחד  אמריקה,  של  הברית  מאד בארצות  אוהב  היה  השותפים  אחד  אמריקה,  של  הברית  בארצות 
היה  לידו,  שנפלה  מצוה  של  הזדמנות  בכל  במצוות,  היה לעסוק  לידו,  שנפלה  מצוה  של  הזדמנות  בכל  במצוות,  לעסוק 
תיכף  והלך  השמים!  מן  תיכף   והלך  השמים!  מן  חיבה'  של  חיבה''קריאה  של  'קריאה  לפני  הנה  לפני אומר  הנה  אומר 
השותף  בשביל  בעסק  העבודה  את  והשאיר  במצוה,  השותף לעסוק  בשביל  בעסק  העבודה  את  והשאיר  במצוה,  לעסוק 

השני...השני...
השותף לא הסכים לגיחות הרבות הללו, המבזבזים זמן רב והון השותף לא הסכים לגיחות הרבות הללו, המבזבזים זמן רב והון 
(זמן (זמן  מאני"...  איז  מובהק: "טיים  כאמריקאי  וטען  חזר  הוא  מאני"... יקר,  איז  מובהק: "טיים  כאמריקאי  וטען  חזר  הוא  יקר, 
מאמין  שהוא  לו,  הבהיר  חבירו  אך   – מאמין   שהוא  לו,  הבהיר  חבירו  אך   –  (...  (...  TIME IS MONEYTIME IS MONEY...כסף כסף...זה  זה 

שדווקא בזכות המצוה יתברך העסק! ואם השם יתברך קורא לו שדווקא בזכות המצוה יתברך העסק! ואם השם יתברך קורא לו 
בקריאה של חיבה להתעסק במצוה, אי אפשר לסרב!בקריאה של חיבה להתעסק במצוה, אי אפשר לסרב!

לאותו שותף הרודף למצוות, יש חתן חביב אשר בדומה לחותנו לאותו שותף הרודף למצוות, יש חתן חביב אשר בדומה לחותנו 
החתן  ביקש  אחת  פעם  רחוקים.  בקירוב  הרבה  הוא  החתן עוסק  ביקש  אחת  פעם  רחוקים.  בקירוב  הרבה  הוא  עוסק 
אשר  אחד,  סוחר  גביר  בקירוב  אליו  להתלוות  החשוב  אשר מחמיו  אחד,  סוחר  גביר  בקירוב  אליו  להתלוות  החשוב  מחמיו 
מחמיו,  סיוע  למעט  נצרך  והוא  מאוד,  טוב  קשר  ביניהם  מחמיו, נוצר  סיוע  למעט  נצרך  והוא  מאוד,  טוב  קשר  ביניהם  נוצר 
של  עולמם  את  יותר  טוב  הוא  מכיר  במסחר  עסקיו  של שבתוקף  עולמם  את  יותר  טוב  הוא  מכיר  במסחר  עסקיו  שבתוקף 
במצוה  לעסוק  בשמחה  חמיו  אליו  התלווה  ואכן  במצוה הסוחרים.  לעסוק  בשמחה  חמיו  אליו  התלווה  ואכן  הסוחרים. 
ובקירוב רחוקים, הם הגיעו לבית הגביר, שהיה חילוני גמור לכל ובקירוב רחוקים, הם הגיעו לבית הגביר, שהיה חילוני גמור לכל 
דבר. ובתוך כדי שיחתם היפה, אומר לו הגביר לשותף הסוחר: דבר. ובתוך כדי שיחתם היפה, אומר לו הגביר לשותף הסוחר: 
הגד נא, אין לך מה לעשות? הרי סוחר אתה, לך לעבוד! חבל על הגד נא, אין לך מה לעשות? הרי סוחר אתה, לך לעבוד! חבל על 

כישרוני שכמוך... הרי צריך לעבוד!כישרוני שכמוך... הרי צריך לעבוד!
ענה לו אותו סוחר: שמעני היטב! דוקא כאיש עסקים ממולח, ענה לו אותו סוחר: שמעני היטב! דוקא כאיש עסקים ממולח, 
שזה  כפי  אלא  בעבודה,  רק  תלויה  אינה  שההצלחה  אני  שזה יודע  כפי  אלא  בעבודה,  רק  תלויה  אינה  שההצלחה  אני  יודע 
מזל...],  [א'ביסאלע  'מזל'  קצת  צריך  הסוחרים:  בפי  מזל...], נקרא  [א'ביסאלע  'מזל'  קצת  צריך  הסוחרים:  בפי  נקרא 
שאצלנו קוראים לזה:שאצלנו קוראים לזה: 'סייעתא דשמיא' 'סייעתא דשמיא'! הלא גם אתם חרטתם ! הלא גם אתם חרטתם 
 In God weIn God we ) ) בה'!  מאמינים  שאתם  שלכם,  הדולר  שטר  גבי  בה'! על  מאמינים  שאתם  שלכם,  הדולר  שטר  גבי  על 
קורא  והשי"ת  מצוה,  דבר  איזה  לידי  כשמתגלגל  ובכן  קורא .  והשי"ת  מצוה,  דבר  איזה  לידי  כשמתגלגל  ובכן   .(trusttrust

ובשמחה!  בלהט  אליה  אני  קופץ  הרי  חיבה,  של  בקריאה  ובשמחה! אלי  בלהט  אליה  אני  קופץ  הרי  חיבה,  של  בקריאה  אלי 
ואני מאמין ובטוח, שכל הברכה הגדולה שיש בעסק שלנו, הכל ואני מאמין ובטוח, שכל הברכה הגדולה שיש בעסק שלנו, הכל 

בזכותה של מצוה שהיא מביאה הברכה!בזכותה של מצוה שהיא מביאה הברכה!
אולם רעייתו של אותו שותף, לא יכלה להסכים בשום אופן עם אולם רעייתו של אותו שותף, לא יכלה להסכים בשום אופן עם 
כך שבעלה מחזיק את חתנם ותומך בו כל העת... כאשר במקום כך שבעלה מחזיק את חתנם ותומך בו כל העת... כאשר במקום 
לעבוד עוסק הוא בקירוב רחוקים, ודרשה מבעלה להפסיק את לעבוד עוסק הוא בקירוב רחוקים, ודרשה מבעלה להפסיק את 

התמיכה בהם, אך הוא לא אבה לשמוע מכלום.התמיכה בהם, אך הוא לא אבה לשמוע מכלום.
הישיבות  ראשי  מגדולי  אחד  אצל  הזוג  בני  באו  הישיבות כאשר  ראשי  מגדולי  אחד  אצל  הזוג  בני  באו  כאשר 

שבאמריקה, והציעו לפניו את שאלתם. אמר להם: וכי מי אמר שבאמריקה, והציעו לפניו את שאלתם. אמר להם: וכי מי אמר 
את  שמחזיק  זה  הוא  החתן  אולי  החתן?  את  מחזיק  את שהשווער  שמחזיק  זה  הוא  החתן  אולי  החתן?  את  מחזיק  שהשווער 

החותן... שבזכות החזקת התורה עסקו מצליח ומשגשג...החותן... שבזכות החזקת התורה עסקו מצליח ומשגשג...
יום אחד הגיע לאמריקה אחד מגדול הדור הקודם זצ"ל, ואותו יום אחד הגיע לאמריקה אחד מגדול הדור הקודם זצ"ל, ואותו 
שותף שהיה קשור עמו מאד, הדיר את רגליו מן העסק שבוע שותף שהיה קשור עמו מאד, הדיר את רגליו מן העסק שבוע 
שלם! הוא פשוט לא הופיע כלל... רק התלווה כל העת אל הרב, שלם! הוא פשוט לא הופיע כלל... רק התלווה כל העת אל הרב, 
הרבים  צדקותיו  עבור  להתרימם  העיר,  גבירי  אל  ברכבו  הרבים לקחו  צדקותיו  עבור  להתרימם  העיר,  גבירי  אל  ברכבו  לקחו 

והיקרים. והיקרים. 
השותף השני שהיה צריך שבוע שלם לנהל את כל העסק לבדו, השותף השני שהיה צריך שבוע שלם לנהל את כל העסק לבדו, 
ממש התפקע, והודיע נחרצות לחברו, שבצורה שכזו אי אפשר ממש התפקע, והודיע נחרצות לחברו, שבצורה שכזו אי אפשר 

להמשיך לנהל עסק רציני! והשותפות התפוצצה...להמשיך לנהל עסק רציני! והשותפות התפוצצה...
והנה השותף הראשון העוסק תמיד במצוות, לא התרגש כלל, והנה השותף הראשון העוסק תמיד במצוות, לא התרגש כלל, 
הוא  מאד,  שהתברך  חדש,  עסק  לבדו  מהרה  עד  פתח  הוא הוא  מאד,  שהתברך  חדש,  עסק  לבדו  מהרה  עד  פתח  הוא 
מאילי  שנעשה  עד  מאד,  והתעשר  ליום  מיום  והתגדל  מאילי הצליח  שנעשה  עד  מאד,  והתעשר  ליום  מיום  והתגדל  הצליח 
שנים  כמה  מובטל  התהלך  חבירו  ואילו  אמריקה.  של  שנים ההון  כמה  מובטל  התהלך  חבירו  ואילו  אמריקה.  של  ההון 
טובות... הוא לא הצליח לפתוח שום מסחר מחודש, ולא עלתה טובות... הוא לא הצליח לפתוח שום מסחר מחודש, ולא עלתה 

בידו להרוויח אף לא דולר אחד!!!בידו להרוויח אף לא דולר אחד!!!
ולהקשיב  ומפרנס",  זן  "קל  עם  מקושר  להיות  שצריך  ולהקשיב ללמדך,  ומפרנס",  זן  "קל  עם  מקושר  להיות  שצריך  ללמדך, 
היטב אל 'הקריאה של חיבה' שקורא השם יתברך לאיש ישראל היטב אל 'הקריאה של חיבה' שקורא השם יתברך לאיש ישראל 
תמיד, לקרבו אל התורה ולעבודת השם יתברך בחפץ לב תמיד!תמיד, לקרבו אל התורה ולעבודת השם יתברך בחפץ לב תמיד!
[קונטרס "טיב המעשה", ח"ט עמוד עז][קונטרס "טיב המעשה", ח"ט עמוד עז]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
אחד מגדולי ירושליםאחד מגדולי ירושלים נצרך פעם לנסיעה דחופה ביותר אל העיר  נצרך פעם לנסיעה דחופה ביותר אל העיר 
המומחה  והנהג  לפניהם,  מאוד  לחוץ  היה  המומחה הזמן  והנהג  לפניהם,  מאוד  לחוץ  היה  הזמן  יצ"ו,  ברק  יצ"ו, בני  ברק  בני 
מחוז  אל  להגיע  להספיק  כדי  יכולתו,  ככל  ומיהר  ברכב,  מחוז האיץ  אל  להגיע  להספיק  כדי  יכולתו,  ככל  ומיהר  ברכב,  האיץ 

חפצם בעוד מועד.חפצם בעוד מועד.
הרב  דהירתו,  את  ובלם  הרכב  נעצר  אחת  בבת  לפתע  הרב והנה  דהירתו,  את  ובלם  הרכב  נעצר  אחת  בבת  לפתע  והנה 
הקדושות  עיניו  את  הרים  שלפניו,  בספר  שקוע  שהיה  הקדושות הגדול  עיניו  את  הרים  שלפניו,  בספר  שקוע  שהיה  הגדול 
זה  שאין  אמר  הנהג  אך   – הפתאומית.  העצירה  לפשר  זה ושאל  שאין  אמר  הנהג  אך   – הפתאומית.  העצירה  לפשר  ושאל 
כלום, רק שברגע אחרון בטרם חצה את הצומת, התחלף צבעו כלום, רק שברגע אחרון בטרם חצה את הצומת, התחלף צבעו 
של הרמזור לאדום! וכנגד צבעו האדום של הרמזור אי אפשר של הרמזור לאדום! וכנגד צבעו האדום של הרמזור אי אפשר 

לעשות ולא כלום!לעשות ולא כלום!
נסיעה,  באותה  שהצטרפו  הפמליא  ואל  הנהג  אל  הרב  נסיעה, פנה  באותה  שהצטרפו  הפמליא  ואל  הנהג  אל  הרב  פנה 
ואמר: מדוע תאמר שאין זה כלום... הרי ידוע ואמר: מדוע תאמר שאין זה כלום... הרי ידוע מהבעל שם טוב מהבעל שם טוב 
הקדושהקדוש, שמכל דבר שרואים בעולם צריך ללמוד משהו לעבודת , שמכל דבר שרואים בעולם צריך ללמוד משהו לעבודת 
השם, ואין שום דבר שרואה האדם בחינם בעולם. בכל דבר יש השם, ואין שום דבר שרואה האדם בחינם בעולם. בכל דבר יש 

'קריאה של חיבה' 'קריאה של חיבה' שקורא לו השם יתברך!שקורא לו השם יתברך!
ואם כן אפוא, בעמדנו כה בעצירה פתאומית של רמזור אדום, ואם כן אפוא, בעמדנו כה בעצירה פתאומית של רמזור אדום, 
שמו  גם  שהרי  לנו.  תרמוז  למה  זו,  בעצירה  גם  להתבונן  שמו עלינו  גם  שהרי  לנו.  תרמוז  למה  זו,  בעצירה  גם  להתבונן  עלינו 
נקרא:  כך  שם  על  שכן  לאדם,  לרמוז  מה  בו  שיש  בו,  נקרא: יעיד  כך  שם  על  שכן  לאדם,  לרמוז  מה  בו  שיש  בו,  יעיד 
"רמזור","רמזור", לשון 'רמז – אור', שהאור מרמז לפני האדם את דרכו.  לשון 'רמז – אור', שהאור מרמז לפני האדם את דרכו. 
השם  מלמדנו  מה  כאן?  להוציא  נוכל  השכל  מוסר  מה  כן  השם ואם  מלמדנו  מה  כאן?  להוציא  נוכל  השכל  מוסר  מה  כן  ואם 

יתברך עתה?יתברך עתה?
ברם לימוד גדול למדנו כאן, פתח הרב והסביר בנועם. – החיים ברם לימוד גדול למדנו כאן, פתח הרב והסביר בנועם. – החיים 
הלא הינם כביש ארוך ומתפתל בדרך אל היעד, האדם מתחיל הלא הינם כביש ארוך ומתפתל בדרך אל היעד, האדם מתחיל 
והכל  המסלול,  על  היטב  רץ  הוא  הכביש,  על  בדרכו  והכל להתקדם  המסלול,  על  היטב  רץ  הוא  הכביש,  על  בדרכו  להתקדם 
נסיון!  נסיון! יש  יש  סטופ! סטופ!  פתאום,  לפתע  אך  השם.  ברוך  חלק  פתאום, נוסע  לפתע  אך  השם.  ברוך  חלק  נוסע 
הנסיעה נעצרת בבת אחת, כאן עליך לעצור ולבדוק את עצמך הנסיעה נעצרת בבת אחת, כאן עליך לעצור ולבדוק את עצמך 

כאן  יש  קושי!  כאן  יש  המוקש?  על  אתה  מתגבר  כיצד  כאן היטב,  יש  קושי!  כאן  יש  המוקש?  על  אתה  מתגבר  כיצד  היטב, 
האדום  האור  על  הדעת  את  ולתת  להתעכב,  יש  כאן  האדום נסיון!  האור  על  הדעת  את  ולתת  להתעכב,  יש  כאן  נסיון! 

הרמוז כאן! הרמוז כאן! 
רגע של התבוננות על טיב הדרך, על הכיוון, על קצב ההתקדמות רגע של התבוננות על טיב הדרך, על הכיוון, על קצב ההתקדמות 

וכו', זהירות! וכו', זהירות! 
באדום  שנעצרת  אחר  כחוק,  הרמזור  את  שחצית  לאחר  באדום והנה  שנעצרת  אחר  כחוק,  הרמזור  את  שחצית  לאחר  והנה 
והשגחת, המתנת עד ששוב יתחלף לאור ירוק, וברוך השם ניתן והשגחת, המתנת עד ששוב יתחלף לאור ירוק, וברוך השם ניתן 
להמשיך בדרך. הנה נדמה שכבר מגיעים אל היעד הנכסף... אך להמשיך בדרך. הנה נדמה שכבר מגיעים אל היעד הנכסף... אך 
עצור! עצור!  נוסף!  רמזור  לפתע  הגיח  שבדרך  סיבובים  כמה  נוסף! לאחר  רמזור  לפתע  הגיח  שבדרך  סיבובים  כמה  לאחר 
נסיון נוסף לפניך, תחנה נוספת בחיים, יש להיזהר רמזור אדום!נסיון נוסף לפניך, תחנה נוספת בחיים, יש להיזהר רמזור אדום!
עד  שונים,  עצירה  במקומות  רמזורים  רצופה  הדרך  כל  עד כך  שונים,  עצירה  במקומות  רמזורים  רצופה  הדרך  כל  כך 

שמגיעים אל התכלית, שמגיעים אל התכלית, 
בכמה  הדרך  את  שנעבור  הרב,  סיים  להשי"ת,  כולנו  בכמה נקוה  הדרך  את  שנעבור  הרב,  סיים  להשי"ת,  כולנו  נקוה 
חלילה...  בתאונה  שלא  ובודאי  [קנסות]...  'רפורטים'  חלילה... שפחות  בתאונה  שלא  ובודאי  [קנסות]...  'רפורטים'  שפחות 
כלל  היו  שלא  ומשונים  שונים  מחוזות  אל  הנוסע  את  כלל שתביא  היו  שלא  ומשונים  שונים  מחוזות  אל  הנוסע  את  שתביא 
בתכנון הנסיעה... אם לבית הסוהר, או חלילה לבית החולים... בתכנון הנסיעה... אם לבית הסוהר, או חלילה לבית החולים... 
לא  זה  כל   – הקברות!  לבית  גרוע  הכי  ובמקרה  ליצלן,  לא רחמנא  זה  כל   – הקברות!  לבית  גרוע  הכי  ובמקרה  ליצלן,  רחמנא 
שבדרך,  מתסבוכות  אלא  מלכתחילה,  הנסיעה  כיוון  כלל  שבדרך, היה  מתסבוכות  אלא  מלכתחילה,  הנסיעה  כיוון  כלל  היה 

שהלכו והסתבכו בעיקולים שונים. שהלכו והסתבכו בעיקולים שונים. 
את  להבין  החיים,  לרמזורי  היטב  לציית  אפוא  הראוי  את מן  להבין  החיים,  לרמזורי  היטב  לציית  אפוא  הראוי  מן 
מן  מן   חיבה  של  חיבהבקריאה  של  בקריאה  בעולם  אלינו  הנשלחים  בעולם האיתותים  אלינו  הנשלחים  האיתותים 
להתבלבל  ולא  חלילה,  תנועה'  'עבירות  לבצע  לא  להתבלבל השמים.  ולא  חלילה,  תנועה'  'עבירות  לבצע  לא  השמים. 
בדרך, לצעוד בישרות ובנועם הליכותיה של תורה, הסוללת לנו בדרך, לצעוד בישרות ובנועם הליכותיה של תורה, הסוללת לנו 

את דרך הישר והטוב אל תכלית החיים!את דרך הישר והטוב אל תכלית החיים!
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

את  את   הרמזורהרמזור  מן  ללמוד  שניתן  פעם,  אמר  מן   ללמוד  שניתן  פעם,  אמר  ישראל  מגדולי  ישראלאחד  מגדולי  אחד 
רצה  אצה  הדרך  לדרכך,  אתה  חש  הנה   – רצה !  אצה  הדרך  לדרכך,  אתה  חש  הנה   – הסבלנות!  הסבלנותמידת  מידת 
והנה  קצר.  בזמן  שתכננת  מה  כל  להספיק  אתה  רוצה  והנה לפניך,  קצר.  בזמן  שתכננת  מה  כל  להספיק  אתה  רוצה  לפניך, 
נתקעת! משהו פתאום לא דופק בדיוק, התכנית אינה ממשיכה נתקעת! משהו פתאום לא דופק בדיוק, התכנית אינה ממשיכה 
תוך  אל  לרוץ  כעת  אפשר  אי  אדום!  רמזור  כאן  יש  תוך כמצופה,  אל  לרוץ  כעת  אפשר  אי  אדום!  רמזור  כאן  יש  כמצופה, 

הכביש זה מסוכן, צריך פשוט להמתין! הכביש זה מסוכן, צריך פשוט להמתין! 
על  אפילו  לו  ויש  רעתו,  מבקש  שהרמזור  לחשוב  נוטה  על הפתי  אפילו  לו  ויש  רעתו,  מבקש  שהרמזור  לחשוב  נוטה  הפתי 
כך הוכחה חותכת! מדוע זה התהפך הצבע לאדום בדיוק ברגע כך הוכחה חותכת! מדוע זה התהפך הצבע לאדום בדיוק ברגע 
שאני הגעתי? אין זאת כי אם הוא חפץ ברעתי... – אבל החכם שאני הגעתי? אין זאת כי אם הוא חפץ ברעתי... – אבל החכם 
יודע ומבין שיש סדר בחיים, כל כמה דקות מתחלף צבע הרמזור יודע ומבין שיש סדר בחיים, כל כמה דקות מתחלף צבע הרמזור 

לפי התכנית שתכנתו בו, כך הם החיים, צריך הרבה סבלנות...לפי התכנית שתכנתו בו, כך הם החיים, צריך הרבה סבלנות...
מסופר על מסופר על האדמו"ר מגור זצוק"ל בעל "בית ישראל",האדמו"ר מגור זצוק"ל בעל "בית ישראל", שכידוע  שכידוע 
היה מטייל ברחובות עיר הקודש בשעות של טרם שחר, כאשר היה מטייל ברחובות עיר הקודש בשעות של טרם שחר, כאשר 
ובהגיעו  מאדם.  ריקים  הרחובות  והיו  שנתם,  את  נמו  ובהגיעו הכל  מאדם.  ריקים  הרחובות  והיו  שנתם,  את  נמו  הכל 
היו  הכבישים  כל  כי  אף  אדום,  רמזור  בו  שהיה  כביש  היו לחציית  הכבישים  כל  כי  אף  אדום,  רמזור  בו  שהיה  כביש  לחציית 
שכאן  ואמר  לירוק,  שיתחלף  עד  והמתין  נעמד  לגמרי,  שכאן ריקים  ואמר  לירוק,  שיתחלף  עד  והמתין  נעמד  לגמרי,  ריקים 
יש  להמתין  וכשאומרים  הסבלנות!  מידת  על  לעבוד  יש צריכים  להמתין  וכשאומרים  הסבלנות!  מידת  על  לעבוד  צריכים 

להמתין. להמתין. 
יח): :  כ  יח)(במדבר  כ  (במדבר  בפסוק  בשנינותו  כך  על  המליץ  אחת  בפסוק בהזדמנות  בשנינותו  כך  על  המליץ  אחת  בהזדמנות 
"ויאמר אליו אדום לא תעבור בי", הרמזור האדום אומר אליך, "ויאמר אליו אדום לא תעבור בי", הרמזור האדום אומר אליך, 

"לא תעבור בי"!"לא תעבור בי"!
[קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד לג][קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד לג]
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