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הכנה לפסח כיצד?הכנה לפסח כיצד?
של  וסנגורם  אוהבם  של  משמו  העולם  בפי  של שגור  וסנגורם  אוהבם  של  משמו  העולם  בפי  שגור 
זי''ע,  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה''ק  זי''ע, ישראל,  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה''ק  ישראל, 
ישראל  של  והנשגבה  הנעלה  עבודתם  רואה  ישראל כשהיה  של  והנשגבה  הנעלה  עבודתם  רואה  כשהיה 
לקראת  הבית  וצחצוח  במירוק  במצוות,  לקראת המהדרין  הבית  וצחצוח  במירוק  במצוות,  המהדרין 
השמימה,  עיניו  נושא  היה  ובשמחה.  באהבה  השמימה, הפסח  עיניו  נושא  היה  ובשמחה.  באהבה  הפסח 
מלפניך  רצון  'יהי  התקיעות:  תפילת  בנוסח  מלפניך והתפלל  רצון  'יהי  התקיעות:  תפילת  בנוסח  והתפלל 
המלאכים  אלו  שיעלו  אבותינו  ואלקי  אלקינו  המלאכים ה'  אלו  שיעלו  אבותינו  ואלקי  אלקינו  ה' 
היוצאים מן הכשר''ק [שהיא ר''ת כאשער'ן שויבע'ן היוצאים מן הכשר''ק [שהיא ר''ת כאשער'ן שויבע'ן 
טוב  וימליצו  כבודך,  כסא  לפני  קראצע'ן]  טוב רייבע'ן  וימליצו  כבודך,  כסא  לפני  קראצע'ן]  רייבע'ן 

בעדינו, לכפר על כל חטאתינו'. בעדינו, לכפר על כל חטאתינו'. 
עסוקים  קדושים  ישראל  הללו,  המבורכים  עסוקים בימים  קדושים  ישראל  הללו,  המבורכים  בימים 
הקודש,  בהכנות  עבודה  מלאות  הידים  הקודש, במצוות,  בהכנות  עבודה  מלאות  הידים  במצוות, 
ההכנות  בין  ובא,  הממשמש  הגדול  החג  ההכנות לקראת  בין  ובא,  הממשמש  הגדול  החג  לקראת 
הם  האדם  בלב  נכבד  מקום  התופסים  הם החשובים  האדם  בלב  נכבד  מקום  התופסים  החשובים 
טחינת החיטים לצורך מצות שמורה, וכן עצם אפיית טחינת החיטים לצורך מצות שמורה, וכן עצם אפיית 
המצות, והגעלת כלים, וכן מבין כל אחד שעליו להכין המצות, והגעלת כלים, וכן מבין כל אחד שעליו להכין 
את צרכיו הנצרך לו כדי לספק החומרות שנוהג בהם את צרכיו הנצרך לו כדי לספק החומרות שנוהג בהם 
על פי מסורת אבותיו, והעולה על כולם הם העבודה על פי מסורת אבותיו, והעולה על כולם הם העבודה 

של בדיקת וביעור החמץ, שהיא ביעור היצר. של בדיקת וביעור החמץ, שהיא ביעור היצר. 
הם  הלוא  להוקיר,  אחד  כל  יודע  אלו  כל  את  הם אכן  הלוא  להוקיר,  אחד  כל  יודע  אלו  כל  את  אכן 
דברים התלויים בגוף החג ממש, אך על חלק הגשמי דברים התלויים בגוף החג ממש, אך על חלק הגשמי 
של נקיון הבית ישנם הסוברים שאין זה ממש מעניני של נקיון הבית ישנם הסוברים שאין זה ממש מעניני 
אך  לבער,  חייבים  החמץ  את  כי  הם  מבינים  אך החג,  לבער,  חייבים  החמץ  את  כי  הם  מבינים  החג, 
הנקיון היסודי הלוא עולה היא מעל ומעבר מן הביעור הנקיון היסודי הלוא עולה היא מעל ומעבר מן הביעור 
מבארדיטשוב,  הרה''ק  דעת  היא  שונה  אך  מבארדיטשוב, הנצרך!  הרה''ק  דעת  היא  שונה  אך  הנצרך! 
היא  תופס  אצלו  למאוד,  הנקיון  ענין  חשובה  היא לדעתו  תופס  אצלו  למאוד,  הנקיון  ענין  חשובה  לדעתו 
פירות,  עושה  זו  שיגיעה  לנו  גילה  והוא  נכבד,  פירות, מקום  עושה  זו  שיגיעה  לנו  גילה  והוא  נכבד,  מקום 
המלאכים  באלו  ויש  ידה,  על  נבראים  המלאכים מלאכים  באלו  ויש  ידה,  על  נבראים  מלאכים 

להמליץ זכות עלינו. להמליץ זכות עלינו. 
עד כמה היא השפעתה של עבודה זו רואים אנו ממה עד כמה היא השפעתה של עבודה זו רואים אנו ממה 
שומר  בעל  זצ''ל  ראטה  אהרן  רבי  הרה''ק  שומר שהעיד  בעל  זצ''ל  ראטה  אהרן  רבי  הרה''ק  שהעיד 
להמתקד  ניסה  אחת  שבשנה  עצמו,  על  להמתקד אמונים,  ניסה  אחת  שבשנה  עצמו,  על  אמונים, 
הרוחניים  בענינים  החג  שלפני  בימים  ניסן  הרוחניים בחודש  בענינים  החג  שלפני  בימים  ניסן  בחודש 
הקשורים לחג בלבד, הוא לא נטל שום חלק בהכנת הקשורים לחג בלבד, הוא לא נטל שום חלק בהכנת 
הבית לקראת החג, והסתגר בחדרו כשכל כולו שקוע הבית לקראת החג, והסתגר בחדרו כשכל כולו שקוע 
עלתה  לא  לבסוף  בלבד.  רוחנית  בהכנה  ורק  אך  עלתה היה  לא  לבסוף  בלבד.  רוחנית  בהכנה  ורק  אך  היה 
שום  הרגיש  לא  כמעט  שנה  ובאותה  יפה,  ההכנה  שום לו  הרגיש  לא  כמעט  שנה  ובאותה  יפה,  ההכנה  לו 
של  הסדר  כליל  אצלו  זה  והיה  הסדר,  בליל  של הארה  הסדר  כליל  אצלו  זה  והיה  הסדר,  בליל  הארה 

אדם פשוט ורגיל. אדם פשוט ורגיל. 
המעשית  ההכנה  שבהעדר  למד  שמכאן  המעשית ואמר  ההכנה  שבהעדר  למד  שמכאן  ואמר 
והגשמית שלקראת חג הפסח אי אפשר לזכות לאור והגשמית שלקראת חג הפסח אי אפשר לזכות לאור 

הגדול הזורח ומאיר בזה הלילה. הגדול הזורח ומאיר בזה הלילה. 

(עפ"י טיב המועדים - פסח)(עפ"י טיב המועדים - פסח)
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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

זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן: (יד, ב) 
במאמר הכתוב הזה נרמז ענין הנסיונות והמניעות העוברים על האדם במאמר הכתוב הזה נרמז ענין הנסיונות והמניעות העוברים על האדם 
הרוב  פי  על  דהנה,  מהן.  הנרצה  ותכלית  בוראו,  את  לעבוד  הרוב החפץ  פי  על  דהנה,  מהן.  הנרצה  ותכלית  בוראו,  את  לעבוד  החפץ 
נקלע  לשמים,  לבו  ולשעבד  השי"ת,  את  לעבוד  המתעורר  נקלע האדם  לשמים,  לבו  ולשעבד  השי"ת,  את  לעבוד  המתעורר  האדם 
לקשיים גדולים המשביתים תקוותו להתעלות, והסיבה לכך הוא כי לקשיים גדולים המשביתים תקוותו להתעלות, והסיבה לכך הוא כי 
כי  דעתו,  על  כלל  העלה  לא  אשר  קשים,  קשיים  עליו  מעמיד  כי היצר  דעתו,  על  כלל  העלה  לא  אשר  קשים,  קשיים  עליו  מעמיד  היצר 
על אף שכל אחד יודע גם בשעה שבו הוא מתעורר לעבוד את בוראו על אף שכל אחד יודע גם בשעה שבו הוא מתעורר לעבוד את בוראו 
כי היצר יארב לו ויפתהו, אך אין הוא מודע האיך, נדמה לו כי היצר כי היצר יארב לו ויפתהו, אך אין הוא מודע האיך, נדמה לו כי היצר 
ליצר,  לו  דרכים  כמה  כי  יודע  הוא  אין  אך  בדברים,  ויפתהו  יבוא  ליצר, רק  לו  דרכים  כמה  כי  יודע  הוא  אין  אך  בדברים,  ויפתהו  יבוא  רק 
משאיפתו  אחור  להסיגו  מצליח  קשה  נסיון  לפניו  היצר  משאיפתו וכשמעמיד  אחור  להסיגו  מצליח  קשה  נסיון  לפניו  היצר  וכשמעמיד 

להתעלות ר"ל. להתעלות ר"ל. 
בזה  רק  מסתפק  הוא  אין  מהי,  גבול  יודעת  אינה  היצר  רשעת  בזה כי  רק  מסתפק  הוא  אין  מהי,  גבול  יודעת  אינה  היצר  רשעת  כי 
שמושך את לב האדם להבלי העולם, עוד יכול הוא לפעמים להראות שמושך את לב האדם להבלי העולם, עוד יכול הוא לפעמים להראות 
והמצוה  מצוה,  באמת  הינו  מפתה  הוא  שעליו  העבירה  כי  והמצוה לאדם  מצוה,  באמת  הינו  מפתה  הוא  שעליו  העבירה  כי  לאדם 
האדם  וצריך  לעבירה,  הזה  במקרה  נחשב  לעשות  חפץ  האדם שהאדם  וצריך  לעבירה,  הזה  במקרה  נחשב  לעשות  חפץ  שהאדם 
וכן  ותחבולותיו,  יצרו  מזימת  את  לגלות  בכדי  היטב  היטב  וכן להתבונן  ותחבולותיו,  יצרו  מזימת  את  לגלות  בכדי  היטב  היטב  להתבונן 
עלול הוא לפעמים להטיל מוראו על האדם ולהראות לו כי אם יעבוד עלול הוא לפעמים להטיל מוראו על האדם ולהראות לו כי אם יעבוד 
הוא את בוראו עלול הוא לאבד את כל היקר לו, וכל אלו נראים לעיני הוא את בוראו עלול הוא לאבד את כל היקר לו, וכל אלו נראים לעיני 
רצון  את  לקיים  היכולת  לבין  בינו  עבים  כמחיצות  האדם  של  רצון הבשר  את  לקיים  היכולת  לבין  בינו  עבים  כמחיצות  האדם  של  הבשר 

בוראו. בוראו. 
והנה, מן הראוי היה לעמוד על ענין הדבר, על מה עשה ה' ככה, ומהי והנה, מן הראוי היה לעמוד על ענין הדבר, על מה עשה ה' ככה, ומהי 
הסיבה לכל זה, הרי הקב''ה הנחיל לנו תורה ובו תרי''ג מצוות, וברצונו הסיבה לכל זה, הרי הקב''ה הנחיל לנו תורה ובו תרי''ג מצוות, וברצונו 
שהאיש הישראלי ישעבד על ידם את רצונותיו אליו, ואם כן על מה שהאיש הישראלי ישעבד על ידם את רצונותיו אליו, ואם כן על מה 
ולמה נותן הוא הרשות להיצר להצר כל כך להאדם, כי אילו לא נתנה ולמה נותן הוא הרשות להיצר להצר כל כך להאדם, כי אילו לא נתנה 
הרשות בידו כי אם לפתות את האדם ולהמשיך את לבו לענינים של הרשות בידו כי אם לפתות את האדם ולהמשיך את לבו לענינים של 
מה בכך, עוד נוכל לסבול זאת, שהרי רוצה השי''ת שתהיה כל זאת מה בכך, עוד נוכל לסבול זאת, שהרי רוצה השי''ת שתהיה כל זאת 
מתוך עול מלכות שמים, וחפץ שתהיה העבודה מתוך ביטול הרצונות מתוך עול מלכות שמים, וחפץ שתהיה העבודה מתוך ביטול הרצונות 
העצמיים, ודוקא על ידי זה מתעלה כבוד השי''ת, אך כשעומד האדם העצמיים, ודוקא על ידי זה מתעלה כבוד השי''ת, אך כשעומד האדם 
לרצון  רצונו  לבטל  הוא  ומזומן  מוכן  אכן  כי  הוא  מגלה  הרי  לרצון בכך  רצונו  לבטל  הוא  ומזומן  מוכן  אכן  כי  הוא  מגלה  הרי  בכך 
השי''ת, ואם כן על מה רואים אנו לפעמים שבני אדם מתמודדים עם השי''ת, ואם כן על מה רואים אנו לפעמים שבני אדם מתמודדים עם 

נסיונות קשיים ביותר. נסיונות קשיים ביותר. 
וטענה זו נשמעת חדשים לבקרים, מפיהם של 'בעלי תשובה' בדורנו, וטענה זו נשמעת חדשים לבקרים, מפיהם של 'בעלי תשובה' בדורנו, 
המתלוננים ותמהים, כיצד ייתכן שבזמן שלא שמרו תורה ומצוות היו המתלוננים ותמהים, כיצד ייתכן שבזמן שלא שמרו תורה ומצוות היו 
חייהם הגשמיים מאושרים ומלאים כל טוב, ואילו מאז שהחלו לחזור חייהם הגשמיים מאושרים ומלאים כל טוב, ואילו מאז שהחלו לחזור 
מחברו,  מרובה  קללתו  שאין  יום  להם  אין  הקדושה,  מחצבת  מחברו, לכור  מרובה  קללתו  שאין  יום  להם  אין  הקדושה,  מחצבת  לכור 

והם זקוקים להתמודד מדי יום ביומו, בהתמודדויות קשות מנשוא.והם זקוקים להתמודד מדי יום ביומו, בהתמודדויות קשות מנשוא.
מן  הנרצה  שתכלית  אמת  הן  כי  פשוטה,  היא  לכך  התשובה  מן אך  הנרצה  שתכלית  אמת  הן  כי  פשוטה,  היא  לכך  התשובה  אך 
האדם הוא לבטל רצונותיו לבוראו, ובעצם שעבוד הרצונות להשי''ת האדם הוא לבטל רצונותיו לבוראו, ובעצם שעבוד הרצונות להשי''ת 
מתרומם כבוד השי''ת למאוד, כי על אף היות האדם בעולם ההסתר, מתרומם כבוד השי''ת למאוד, כי על אף היות האדם בעולם ההסתר, 

בו אין ניכר לעין כל את גדלות השי''ת, אעפ''כ קיבל עליו זה האדם בו אין ניכר לעין כל את גדלות השי''ת, אעפ''כ קיבל עליו זה האדם 
הרבה  ישנם  בזה  גם  אך  בוראו,  רצון  מפני  רצונותיו  ולבטל  הרבה לעבדו  ישנם  בזה  גם  אך  בוראו,  רצון  מפני  רצונותיו  ולבטל  לעבדו 
מלכות  עול  האדם  שקיבל  אחר  ומיד  תיכף  ולכן  סוף,  לאין  מלכות מדרגות  עול  האדם  שקיבל  אחר  ומיד  תיכף  ולכן  סוף,  לאין  מדרגות 
עצמו  על  קיבל  שכבר  הדבר  בעצם  כי  בנסיון,  אותו  מנסים  עצמו שמים  על  קיבל  שכבר  הדבר  בעצם  כי  בנסיון,  אותו  מנסים  שמים 
את  הוכיח  כבר  בזה  יצרו,  לעצת  לשמוע  ולא  השי''ת  את  את לעבוד  הוכיח  כבר  בזה  יצרו,  לעצת  לשמוע  ולא  השי''ת  את  לעבוד 
נאמונתו לבואו, ובזה אין כבר צורך לבוחנו, כי מאחר שמוסכם אצלו נאמונתו לבואו, ובזה אין כבר צורך לבוחנו, כי מאחר שמוסכם אצלו 
וכיון  לו,  לשמוע  יאבה  לא  ממילא  היצר  להבלי  מתפתה  הוא  וכיון שאין  לו,  לשמוע  יאבה  לא  ממילא  היצר  להבלי  מתפתה  הוא  שאין 
רשות  הוא  נותן  ולכן  יותר,  שיתעלה  האדם  מזה  השי''ת  חפץ  רשות שכן  הוא  נותן  ולכן  יותר,  שיתעלה  האדם  מזה  השי''ת  חפץ  שכן 
להיצר להצר את צעדיו באופן שהאדם לא פילל ולא שיער מקודם, להיצר להצר את צעדיו באופן שהאדם לא פילל ולא שיער מקודם, 
והיה אם יעמוד האדם גם בנסיון הנוכחי, מגלה הוא בזה קבלת עול והיה אם יעמוד האדם גם בנסיון הנוכחי, מגלה הוא בזה קבלת עול 
את  לעבוד  הוא  שמוכן  בזה  גילה  כי  יתירה,  במדרגה  שמים  את מלכות  לעבוד  הוא  שמוכן  בזה  גילה  כי  יתירה,  במדרגה  שמים  מלכות 
ומתעלה  הרגיל,  האופן  מן  כמה  פי  הם  שהקשיים  באופן  גם  ומתעלה בוראו  הרגיל,  האופן  מן  כמה  פי  הם  שהקשיים  באופן  גם  בוראו 

על ידי זה למאוד.על ידי זה למאוד.
הוא הדבר הנזכר רבות בספרים הקדושים אודות הנסיונות והמניעות, הוא הדבר הנזכר רבות בספרים הקדושים אודות הנסיונות והמניעות, 
שאינם כי אם אמצעים להכשיר את האדם להתעלות, וענין זה מחוץ שאינם כי אם אמצעים להכשיר את האדם להתעלות, וענין זה מחוץ 
באמצע  שנפלו  היו  אנשים  הרבה  כי  האדם,  בידיעת  שתהיה  באמצע מאוד  שנפלו  היו  אנשים  הרבה  כי  האדם,  בידיעת  שתהיה  מאוד 
הדרך הארוכה והקשה הזאת, כי לא הצליחו לקלוט ולהבין מה פשר הדרך הארוכה והקשה הזאת, כי לא הצליחו לקלוט ולהבין מה פשר 
אותם  ומרחיקים  רצויים,  אינם  כאילו  להם  נראה  והיה  הזה,  אותם הקושי  ומרחיקים  רצויים,  אינם  כאילו  להם  נראה  והיה  הזה,  הקושי 
כי  אות  הם  הנסיונות  אלו  שאדרבה  להבין  השכילו  ולא  כי משמים,  אות  הם  הנסיונות  אלו  שאדרבה  להבין  השכילו  ולא  משמים, 
השי''ת מרוצה מאוד ממעשיו, ויש לו נחת רוח גדול מזה ששיעבד השי''ת מרוצה מאוד ממעשיו, ויש לו נחת רוח גדול מזה ששיעבד 
את רצונותיו אליו, אך הוא א-ל מסתתר וחפץ הוא שיגלה האדם עד את רצונותיו אליו, אך הוא א-ל מסתתר וחפץ הוא שיגלה האדם עד 
היכן מוכן הוא לקבל עליו עולו ולבטל את רצונותיו בשלימות אליו. היכן מוכן הוא לקבל עליו עולו ולבטל את רצונותיו בשלימות אליו. 

הזכה (שער  בלשונו  הלבבות'  'חובות  בספה"ק  זה  ענין  מתואר  'חובות הלבבות' בלשונו הזכה (שער ויפה  בספה"ק  זה  ענין  מתואר  ויפה 
בלילה  קם  שהיה  החסידים,  מן  אחד  על  שמביא  פ"א),  ה',  בלילה אהבת  קם  שהיה  החסידים,  מן  אחד  על  שמביא  פ"א),  ה',  אהבת 
הושבתני.  הלילה  ובמחשכי  עזבתני,  ועירום  הרעבתני,  אלקי!  הושבתני. ואמר:  הלילה  ובמחשכי  עזבתני,  ועירום  הרעבתני,  אלקי!  ואמר: 
אהבה  אם  כי  אוסיף  לא  באש -  תשרפני  אם  נשבעתי:  וגדלך  אם אהבה ובעזך  כי  אוסיף  לא  באש -  תשרפני  אם  ובעזך וגדלך נשבעתי: 
לו  יקטלני  'הן  טו)  (יג,  איוב  שאמר  למה  דומה  בך.  ושמחה  לו אותך  יקטלני  'הן  טו)  (יג,  איוב  שאמר  למה  דומה  בך.  ושמחה  אותך 

איחל'! איחל'! 
וזה מה שרמז הכתוב באמרו 'זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו' וזה מה שרמז הכתוב באמרו 'זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו' 
בזה  רק  לא  אך  בוראו  רצון  מלקיים  ומונעו  היצר  בא  לפעמים  בזה כי  רק  לא  אך  בוראו  רצון  מלקיים  ומונעו  היצר  בא  לפעמים  כי 
את  מביך  לפעמים  אלא  בכך,  מה  של  לענינים  לבבו  את  את שמושך  מביך  לפעמים  אלא  בכך,  מה  של  לענינים  לבבו  את  שמושך 
אינה  לעשות  הוא  שחפץ  שהמצוה  אלי  באמרו  קשה  באופן  אינה האדם  לעשות  הוא  שחפץ  שהמצוה  אלי  באמרו  קשה  באופן  האדם 
מצוה אלא להיפך, ובאם יעשהו יידע שהינו בגדר רשע בחי' מצורע, מצוה אלא להיפך, ובאם יעשהו יידע שהינו בגדר רשע בחי' מצורע, 
אך עליו לדעת בעת הזאת כי כל זה הוא בחינת 'תורה' כי היא תכלית אך עליו לדעת בעת הזאת כי כל זה הוא בחינת 'תורה' כי היא תכלית 
התורה, וחפצים בזה להכשירו להתעלות, ולעת כזאת עליו להתחזק התורה, וחפצים בזה להכשירו להתעלות, ולעת כזאת עליו להתחזק 
ולקיים בחינת 'והובא אל הכהן' היינו להתעלות עד בחינת כהן, שהיא ולקיים בחינת 'והובא אל הכהן' היינו להתעלות עד בחינת כהן, שהיא 

מדרגת צדיק. מדרגת צדיק. 
נאמן  ולהיות  העבודה,  במעלות  להתעלות  שנזכה  יעזור  נאמן השי"ת  ולהיות  העבודה,  במעלות  להתעלות  שנזכה  יעזור  השי"ת 

לבוראינו ולמצוותיו כראוי. לבוראינו ולמצוותיו כראוי. 

הכשרת האדם להתעלות הכשרת האדם להתעלות 

א
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הוא  גם  שהרי  חמץ  כלי  הוא  הכיורהכיור  א. א.  
בו  כששופכים  השנה  במשך  חמץ  בולע 
פירורי  בתוכו  שיש  רותחים  חמים  מים 
חם  חמץ  של  מרק  ששופכים  או  חמץ, 
וכדו', ולכן צריך לנקותו היטיב מכל לכלוך 
של חמץ בעין, וכן צריך לנקות את החמץ 
הדבוק במקום יציאת המים מהכיור. וצריך 
לנקותו עם חומר ניקוי חריף, וכן יש לשפוך 
שיש  המים,  יציאת  נקב  לתוך  חריף  חומר 
בעומק  חמץ  משהו  נשאר  שמא  לחוש 
הנקב, ומצוי הדבר שכשהכיור נסתם המים 
שבעומק הנקב חוזרים ובאים לתוך הכיור 
לנקותו  צריך  וע"כ  בעין,  חמץ  כשבתוכם 
וגם לפגמו במקום שאין ידו מגעת (שם, מבית 

לוי, אזהרות הבד"ץ במדריך הכשרות). 

יש  הכיור  את  שניקו  לאחר  אף  ומ"מ  ב. ב. 
או  פח  כגון  המפסיק  דבר  איזה  להניח 

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

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

(קנה בשם). 

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

חם, יש להגעילו לכתחילה ע"י עירוי מכלי 
השולחן  שיתקלקל  חשש  אין  אם  ראשון, 

עי"כ, ויכסנו במפה (מבית לוי).
המדפים  כל  את  להוציא  יש  במקררבמקרר  ו.ו. 
יש  גם  היטב,  ולנקותם  שבתוכו  והמגירות 
לנקר את החמץ מן החריצים והמסילות של 
עד  הדלת,  שעל  הגומיות  וינקה  המדפים, 
שלא ישאר שום פירורי חמץ בעין שיכולים 

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

חריף שיהא נפסל מאכילת כלב (שם). 
והדפנות  המדפים  לכסות  מדקדקים  יש  ח. 
של המקרר בניירות או נייר כסף (שם, מבית לוי). 
וינקה  להפשירו  צריך  המקפיאהמקפיא  גם  ט.ט. 
בזה  חוששים  יש  אך  כנ"ל,  היטב  אותו 
כבישה,  שייך  בקרח  שגם  הסוברים  לדעת 
מכל  מפליט  דכבוש  הסוברת  לדעה  וגם 
מבחוץ,  עליו  שדבוק  ממה  אף  הכלי  דופן 
וא"כ כשמכניסים לשם מאכלי פסח נמצא 
המקפיא  של  הדופן  עם  שם  נכבשים  שהן 
ליזהר  שיש  כתבו  ולכן  חמץ,  כלי  שהוא 
עטופים  פסח  של  המאכלים  את  להכניס 
בתוך כמה שקיות כדי שלא יהא מים וקרח 
בו  שאין  שלנו  כמו  במקפיא  ואף  באמצע, 
שכשהדלת  מפני  בזה,  ליזהר  יש  ג"כ  קרח 

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

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

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

שמבשלים  מזכוכית  מזכוכיתמשטח  משטח  יא.יא. 
עליו אין מועיל בו הגעלה מדינא, לפי מה 
שנקטו הפוסקים להחמיר דדינו ככלי חרס 

(מבית לוי).

לפסח  להכשירו  אין  מיקרוגל  מיקרוגלתנור  תנור  יב.יב. 
(מבית לוי, שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג, תשוה"נ ח"ב סי' רי"ב). 

כדין,  להכשירו  קשה  כלים  כליםמדיח  מדיח  יג.יג. 
יש  ואם  מלהכשירו,  להימנע  ראוי  וע"כ 
צורך גדול יש לעשות שאלת חכם (מבית לוי).
של  של פלטה  פלטה  להכשיר  רוצה  אם  יד.יד. 
מחוממת  וכשתהא  ידליקנה,  שבתשבת, 
היטב יערה עליה מים חמים, ואח"כ יכסהו 
בנייר אלומיניום עבה, ואם שכח להכשירו 
בחוה"מ  כן  לעשות  יכול  פסח  מערב 
שידליקנה כשעה ואח"כ יכסנו באלומיניום 
ידי  על  להכשירה  שדי  וי"א  לוי).  (מבית  עבה 
חימום הפלטה מעט, ומ"מ עדיף שיהא לו 

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

ואח"כ יכסנו בנייר אלומיניום (מבית לוי). 
כל  החמץ  כלי  בו  שמנגבים  מגבתמגבת  טז.טז. 
יש  אלא  בפסח,  בו  להשתמש  אין  השנה 
לייחד מגבות לניגוב כלים מיוחדים לפסח, 

ואם מגעילן מותר (הליכות אבן ישראל). 
לפסח  מיוחדים  ספלים  לייחד  ראוי  יז.יז. 
השנה  כל  שמתגלגלים  כיון  ידים,  לנטילת 

בין החמץ.

הטרחא לצורך החגהטרחא לצורך החג
כי  זה,  פסח  טורח  כמה  אדם  יאמר  לא  יח.יח. 
הזאת  העבודה  מה  אומר  הוא  מה  רשע 
לכם, מה טורח זה לכם. ועכשיו אין העולם 
נזהרין בזה, ויש שלמדו עליהם זכות שאינו 
הקרבת  על  כן  כשאומר  אלא  רשע  נקרא 
קרבן פסח שהוא מצוה מן התורה, משא"כ 
בזה"ז שאומר כן על גודל הזהירות וחומרות 
יתירות אין איסור בדבר (שו"ע הרב סי' תס"ט ס"ה). 
מגעילין  בהיותן  ישראל  את  ללמד  נכון  יט.יט. 
שיכוונו  החמץ,  מפני  הכלים  את  ומלבנין 
והרשעה  הרע  יצר  הקב"ה  יבער  שכמו"כ 
אנו  ובטוחים  הארץ,  מן  הלילית  שהיא 
בהקב"ה להעביר גילולים מהארץ, ומנהגן של 
וספסלים  שולחנות  לגרד  היא  תורה  ישראל 
עיניו  והשי"ת  חימוץ,  חשש  מפני  וכותלים 
עדת  ישראל  בני  מעשה  כל  על  פקוחות 
כל  אשר  קדושים  בני  קדושים  סגולתו 
טרחתם הוא לביעור חמץ כל ימי חודש ניסן, 
הבאים  הנגעים  כל  את  הקב"ה  יגרד  כן  וכמו 
מס"א ומקטרגים ומכח זה אנו סובלים גלות 
חג  של  טורח  ענייני  כל  כי  ובהיות  הזה,  המר 
לכן  ובשמחה  באהבה  הוא  הקדוש  המצות 
צריכין ישראל לשמור עצמן מלב רגז, ומכ"ש 
(קב  ביניהם  ומחלוקת  ומצה  ריב  יהיה  שלא 

הישר פרק פ"ט). 

לכבוד  עצמו  את  מטריח  שאדם  טורח  כל  כ.כ. 
אזי  בהטורח,  ויגע  עייף  והוא  פסח  של  יו"ט 
הנקראים  המזיקים  כל  הורג  הוא  זה  בעסק 
נגעי בני אדם, והעוסק בטרדת המצוה של ימי 
החמור,  העון  של  התיקון  מתקן  הוא  הפסח 
מאתנו  אחד  שכמעט  נפשו  מרת  יודע  ולב 
אחד  כל  על  מוטל  כן  על  זה,  מחטא  ניצול  לא 
והש"י  דאפשר,  מאי  לתקן  מישראל  ואחד 
ברוב רחמיו וחסדיו יקבל מחשבות טובות של 

ישראל עמו וימהר עלינו לגאלינו (שם פרק צ').

שבת הגדול
בשבת הגדול היה גילוי מלכות ה'בשבת הגדול היה גילוי מלכות ה'

בשבת הגדול מתחיל ענין יציאת מצרים, שאז הכניעו בשבת הגדול מתחיל ענין יציאת מצרים, שאז הכניעו 
וביטלו את העבודה זרה של מצרים, שהרי בשבת זו וביטלו את העבודה זרה של מצרים, שהרי בשבת זו 
הוא  מצרים  אלהי  את  לקחת  ישראל  בני  כל  הוא נצטוו  מצרים  אלהי  את  לקחת  ישראל  בני  כל  נצטוו 
שחיטתו,  לקראת  כהכנה  המיטה  אל  ולקשרו  שחיטתו, השה  לקראת  כהכנה  המיטה  אל  ולקשרו  השה 
ולא יכלו המצריים לעשות להם מטוב ועד רע. נמצא ולא יכלו המצריים לעשות להם מטוב ועד רע. נמצא 
יציאת  עיקר  זרה  העבודה  שבירת  היתה  יציאת שלמעשה  עיקר  זרה  העבודה  שבירת  היתה  שלמעשה 
מצרים. ובשבת הגדול היתה ההתגלות של ה' אחד, כי מצרים. ובשבת הגדול היתה ההתגלות של ה' אחד, כי 
כפי שבירת הקליפה כך יש ההתגלות של מלכות ה'. כפי שבירת הקליפה כך יש ההתגלות של מלכות ה'. 
וזה היה ענין המכות, שידעו שה' הוא מנהיג הבריאה וזה היה ענין המכות, שידעו שה' הוא מנהיג הבריאה 
כפי מה שהראה על ידי כל המכות, וההתגלות היתה כפי מה שהראה על ידי כל המכות, וההתגלות היתה 

בשבת הגדול.בשבת הגדול.

משכו ידיכם מע"זמשכו ידיכם מע"ז
בני  מצד  נפש  מסירות  טעונה  היתה  זו  פעולה  בני והנה  מצד  נפש  מסירות  טעונה  היתה  זו  פעולה  והנה 

 , ל א ר ש , י ל א ר ש וכמו שאמר משה (שמות ח, כב): וכמו שאמר משה (שמות ח, כב): י

'הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו'. 
הרי שבזכות מסירות נפש זו, זכו לגאולה.

הזה  בזמן  גם  ההם  בימים  שכמו  ברור  כן  אם 
רצון  עת  הוא  הגדול  שבת  אזי  בשנה,  שנה  מדי 
ושעת הכושר להתעלות ולהתקרבות אל השי"ת, 
הנשגבים,  הפסח  ימי  לקראת  דרבה  הכנה  הנשגבים, בזכות  הפסח  ימי  לקראת  דרבה  הכנה  בזכות 
צריך  שכך,  וכיון  מצרים.  מקליפות  מתנתקים  צריך שבהם  שכך,  וכיון  מצרים.  מקליפות  מתנתקים  שבהם 
ראויים  כלים  להכין  שאת,  ביתר  זו  בשבת  ראויים להתאמץ  כלים  להכין  שאת,  ביתר  זו  בשבת  להתאמץ 

לקבלת שפע עליון.לקבלת שפע עליון.
גדולה  שבת  היא,  כן  כשמה  הגדול'  'שבת  גדולה והנה  שבת  היא,  כן  כשמה  הגדול'  'שבת  והנה 
אפילו  לתקן  אפשרות  קיימת  שבה  היא,  אפילו ומיוחדת  לתקן  אפשרות  קיימת  שבה  היא,  ומיוחדת 
היינו'  'עבדים  נאמר  כאשר  מעתה,  המחשבה.  היינו' את  'עבדים  נאמר  כאשר  מעתה,  המחשבה.  את 
כפי המנהג בשבת הגדול, מקבלים הדברים משמעות כפי המנהג בשבת הגדול, מקבלים הדברים משמעות 
הוא  פרעה  מעבדות  נפרדים  אנו  עתה  שזה  הוא אחרת,  פרעה  מעבדות  נפרדים  אנו  עתה  שזה  אחרת, 
היצר המסיתנו תמיד, ואנו מקבלים על עצמנו לעזוב היצר המסיתנו תמיד, ואנו מקבלים על עצמנו לעזוב 
ונבחר  ובמחשבה,  במעשה  זרה'  'עבודה  מיני  כל  ונבחר את  ובמחשבה,  במעשה  זרה'  'עבודה  מיני  כל  את 

להידבק אך ורק בהשי"ת ובתורתו.להידבק אך ורק בהשי"ת ובתורתו.

שבת משפיעה על הימים הקרוביםשבת משפיעה על הימים הקרובים
ידוע  כי  הגדול',  'שבת  שנקרא  טעם  איתא  ידוע ועוד  כי  הגדול',  'שבת  שנקרא  טעם  איתא  ועוד 
מהזוה"ק שכל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה מהזוה"ק שכל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה 
שנשפעות  עצומות  השפעות  יש  בפסח  והנה  שנשפעות תליא,  עצומות  השפעות  יש  בפסח  והנה  תליא, 

גדול',  ב'רכוש  ויציאה  מצרים'  כ'יציאת  האדם,  גדול', על  ב'רכוש  ויציאה  מצרים'  כ'יציאת  האדם,  על 
מאות  האדם  מקיים  הסדר  שבליל  זה  ענין  מאות ובמיוחד  האדם  מקיים  הסדר  שבליל  זה  ענין  ובמיוחד 
ומדרבנן,  דאורייתא  עשה  המצוות  מלבד  כי  ומדרבנן, מצוות,  דאורייתא  עשה  המצוות  מלבד  כי  מצוות, 
כל קיום מנהג הוא מצוה, וממילא כל פעם שמכסים כל קיום מנהג הוא מצוה, וממילא כל פעם שמכסים 
והכל  מצוה.  בזה  מקיימים  המצות  ומגלים  והכל המצות  מצוה.  בזה  מקיימים  המצות  ומגלים  המצות 
שההכנה  צדיקים  ואמרו  שלפניו.  מהשבת  שההכנה נשפע  צדיקים  ואמרו  שלפניו.  מהשבת  נשפע 
למצוה גדולה מהמצוה עצמה, ומשום כן נקרא שבת למצוה גדולה מהמצוה עצמה, ומשום כן נקרא שבת 
ההשפעות  כל  בו  שנשפעים  לפי  הגדול',  'שבת  ההשפעות זה  כל  בו  שנשפעים  לפי  הגדול',  'שבת  זה 

טובות של פסח.טובות של פסח.
ובשבת מתחיל ענין יציאת מצרים, ומשום כן יש לומר ובשבת מתחיל ענין יציאת מצרים, ומשום כן יש לומר 
חלק מההגדה וכן ביוצרות שאומרים בשבת הגדול יש חלק מההגדה וכן ביוצרות שאומרים בשבת הגדול יש 

חלקים מההגדה.חלקים מההגדה.
בהשי"ת,  דבקות  של  זמן  זה  שעכשיו  למדנו,  בהשי"ת, עכ"פ  דבקות  של  זמן  זה  שעכשיו  למדנו,  עכ"פ 
ועל ידי זה באים להכרת טובה עצומה להשי"ת על כל ועל ידי זה באים להכרת טובה עצומה להשי"ת על כל 
הטוב אשר גמל לקרוצי חומר כמונו, והוא זן ומפרנס הטוב אשר גמל לקרוצי חומר כמונו, והוא זן ומפרנס 
אותנו ומספק לנו כל צרכנו לטוב לנו כל הימים. וזה אותנו ומספק לנו כל צרכנו לטוב לנו כל הימים. וזה 
יסוד המאמר שאנו מזכירים ב'הגדה של פסח': 'ואילו יסוד המאמר שאנו מזכירים ב'הגדה של פסח': 'ואילו 
היינו  משועבדים  וכו'  ובנינו  אנו  הרי  וכו'  הוציא  היינו לא  משועבדים  וכו'  ובנינו  אנו  הרי  וכו'  הוציא  לא 
לפרעה במצרים'. וזוהי ההכנה הנאותה לליל התקדש לפרעה במצרים'. וזוהי ההכנה הנאותה לליל התקדש 
רוב  על  ית'  לבורא  ומשבחים  מהללים  אנו  שבו  רוב חג,  על  ית'  לבורא  ומשבחים  מהללים  אנו  שבו  חג, 

חסדיו.חסדיו.
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סיפור ל˘ב˙

ıביעור חמ
הקדוש  להמגיד  ישראל  עבודת  בסה"ק  הקדוש כתב  להמגיד  ישראל  עבודת  בסה"ק  כתב 
להניח  "נוהגין  וזל"ק:  להניח ,  "נוהגין  וזל"ק:  הגדול),  הגדול)(לשבת  (לשבת  זצוק"ל  זצוק"ל מקוזניץ  מקוזניץ 
וכו'  הבודקים  שם  שימצאו  במקום  חמץ,  וכו' פתיתי  הבודקים  שם  שימצאו  במקום  חמץ,  פתיתי 
(או"ח סי' תל"ב ס"ב ברמ"א)(או"ח סי' תל"ב ס"ב ברמ"א). ונראה שנהגו המנהג הקדוש . ונראה שנהגו המנהג הקדוש 

הרע.  היצר  הוא  חמץ  הביעור  שעיקר  מפני  הרע. הזה,  היצר  הוא  חמץ  הביעור  שעיקר  מפני  הזה, 
בו  יש  שבוודאי  להראות  חמץ,  להניח  הנהיגו  בו ולזה  יש  שבוודאי  להראות  חמץ,  להניח  הנהיגו  ולזה 
עדיין עוון וחמץ הוא היצר הרע, כי אין צדיק בארץ עדיין עוון וחמץ הוא היצר הרע, כי אין צדיק בארץ 

אשר יעשה טוב ולא יחטא"אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קהלת ז, כ) (קהלת ז, כ). . 

לא  בודאי  הכל,  שתיקן  עצמו  שמחזיק  האדם  לא "כי  בודאי  הכל,  שתיקן  עצמו  שמחזיק  האדם  "כי 
אחר,  במקום  שכתבתי  כמו  ה'.  את  לעבוד  אחר, התחיל  במקום  שכתבתי  כמו  ה'.  את  לעבוד  התחיל 
פירוש הכתוב פירוש הכתוב (במדבר יט, ב)(במדבר יט, ב): 'אשר אין בה מום אשר : 'אשר אין בה מום אשר 
מום,  בו  שאין  שסובר  שמי  עול',  עליה  עלה  מום, לא  בו  שאין  שסובר  שמי  עול',  עליה  עלה  לא 
שמים.  מלכות  עול  עדיין  עליו  עלה  לא  שמים. בודאי  מלכות  עול  עדיין  עליו  עלה  לא  בודאי 
אמרתי  שאם  הלבבות,  בחובת  החכם  אמרתי וכמאמר  שאם  הלבבות,  בחובת  החכם  וכמאמר 
ביותר,  חטא  הוא  בודאי  חוטא,  הייתי  לא  ביותר, בלבבי  חטא  הוא  בודאי  חוטא,  הייתי  לא  בלבבי 
להניח  נוהגים  ולזה   – ביותר.  חטא  הוא  הגאוה  להניח כי  נוהגים  ולזה   – ביותר.  חטא  הוא  הגאוה  כי 
תיקן  לא  בודאי  כי  כנ"ל,  להראות  חמץ,  תיקן פתיתי  לא  בודאי  כי  כנ"ל,  להראות  חמץ,  פתיתי 

הכל" עכ"ל הזהב. הכל" עכ"ל הזהב. 

• ~ • ~ •

באחד מהרי הקרפטים, אי שם בין מאות העיירות באחד מהרי הקרפטים, אי שם בין מאות העיירות 
שלמה, ,  שלמהמוהר"ר  מוהר"ר  לו  חי  בוקובינה,  ברחבי  לו הפזורות  חי  בוקובינה,  ברחבי  הפזורות 
ודחיל  ירא  רבא  גברא  נכסין,  עתיר  יהודי  ודחיל איש  ירא  רבא  גברא  נכסין,  עתיר  יהודי  איש 
היי"ש,  במסחר  מצא  פרנסתו  עיקר  שאת  היי"ש, חטאין,  במסחר  מצא  פרנסתו  עיקר  שאת  חטאין, 
בבתי משרפותיו הוכנו מדי יום כמויות גדולות של בבתי משרפותיו הוכנו מדי יום כמויות גדולות של 

חביות 'יין שרף' טעים ומשובח.חביות 'יין שרף' טעים ומשובח.

שכנו  מפי  שלמה  ר'  שמע  הפסח,  חג  ימי  שכנו בפרוס  מפי  שלמה  ר'  שמע  הפסח,  חג  ימי  בפרוס 
לסידורים  העירה  להיכנס  הוא  שמתעתד  לסידורים היהודי,  העירה  להיכנס  הוא  שמתעתד  היהודי, 
בלשכת בלשכת  חמץ'  'מכירת  חמץ'   'מכירת  לערוך  השאר  ובין  לערוךשונים,  השאר  ובין  שונים, 
להתמנות  שלמה  ר'  ממנו  ביקש  האזורי.  להתמנות הרב  שלמה  ר'  ממנו  ביקש  האזורי.  הרב 
החמץ  הן  חמץ,  מכירת  עבורו  גם  ולבצע  החמץ כשלוחו,  הן  חמץ,  מכירת  עבורו  גם  ולבצע  כשלוחו, 
של  הענק  החרושת  בית  את  גם  וכמובן  של שבביתו,  הענק  החרושת  בית  את  גם  וכמובן  שבביתו, 
וחמיעא,  חמירא  בכל  המלא  היי"ש,  וחמיעא, משרפות  חמירא  בכל  המלא  היי"ש,  משרפות 
שמהם מייצרים את היי"ש. – כדקיימא לן הלכתא שמהם מייצרים את היי"ש. – כדקיימא לן הלכתא 
בחמץ של בעלי העסקים, שסומכים בו על המכירה בחמץ של בעלי העסקים, שסומכים בו על המכירה 

לנכרי. לנכרי. 

אותו  צייד  שלמה  ור'  ברצון,  נענה  הטוב  אותו השכן  צייד  שלמה  ור'  ברצון,  נענה  הטוב  השכן 
מקומות  כל  את  פירט  בו  חמץ,  מכירת  מקומות בשטר  כל  את  פירט  בו  חמץ,  מכירת  בשטר 

הנמכרים כדת וכדין.הנמכרים כדת וכדין.

לאחר שידע ר' שלמה שחמצו נמכר כהלכה, ניגש לאחר שידע ר' שלמה שחמצו נמכר כהלכה, ניגש 
בערב הפסח לבית חרושת, נעל היטב את כל דלפקי בערב הפסח לבית חרושת, נעל היטב את כל דלפקי 
המכירה, ושאר הדלתות שבבנין, כאשר עובר עתה המכירה, ושאר הדלתות שבבנין, כאשר עובר עתה 

הבנין כולו לבעלותו של ה'גוי' קונה החמץ.הבנין כולו לבעלותו של ה'גוי' קונה החמץ.

מבית  שלמה  ר'  כשחזר  פסח,  של  טוב  ביום  מבית והנה  שלמה  ר'  כשחזר  פסח,  של  טוב  ביום  והנה 
הכנסת מתפילת החג, פגש בדרכו את שכנו הטוב, הכנסת מתפילת החג, פגש בדרכו את שכנו הטוב, 
אך  טוב',  יום  'גוט  בברכת  כנהוג  לברכו  אך וניגש  טוב',  יום  'גוט  בברכת  כנהוג  לברכו  וניגש 
כשראהו השכן מתקרב אליו החיש את צעדיו, כמי כשראהו השכן מתקרב אליו החיש את צעדיו, כמי 

שאינו מעונין בפגישה אקראית זו...שאינו מעונין בפגישה אקראית זו...

שוב  בדרכו,  השכן  את  שלמה  ר'  כשפגש  שוב למחרת  בדרכו,  השכן  את  שלמה  ר'  כשפגש  למחרת 
התחמק הוא ממנו, ומיהר לדרכו. – עתה הבין כבר התחמק הוא ממנו, ומיהר לדרכו. – עתה הבין כבר 
בורח  בכדי  ולא  בגו,  דברים  יש  שכנראה  שלמה  בורח ר'  בכדי  ולא  בגו,  דברים  יש  שכנראה  שלמה  ר' 
מה  מדוע?  אך   – לפוגשו.  רוצה  ואינו  מפניו,  מה הוא  מדוע?  אך   – לפוגשו.  רוצה  ואינו  מפניו,  הוא 
יכולה להיות הסיבה שבגינה מתרחק ממנו שכנו? יכולה להיות הסיבה שבגינה מתרחק ממנו שכנו? 

ר' שלמה החל לחשוש, פן ואולי נפגע השכן ממנו ר' שלמה החל לחשוש, פן ואולי נפגע השכן ממנו 
השכן  אחר  לרדוף  והחל  ביתו,  מאנשי  מאחד  השכן או  אחר  לרדוף  והחל  ביתו,  מאנשי  מאחד  או 
זה  מדוע  ושאלו:  בדרכו,  השיגו  צעדיו  זה ובזריזות  מדוע  ושאלו:  בדרכו,  השיגו  צעדיו  ובזריזות 

מתחמק הנך ממני גם תמול גם היום?מתחמק הנך ממני גם תמול גם היום?

אומר  ואמר,  נאנח  פנים  ובבושת  הסמיק,  אומר השכן  ואמר,  נאנח  פנים  ובבושת  הסמיק,  השכן 
לך האמת שכני היקר, כאשר ביקשתני למכור את לך האמת שכני היקר, כאשר ביקשתני למכור את 
רבים,  סידורים  שם  לי  היו  העירה,  בנסיעתי  רבים, חמצך  סידורים  שם  לי  היו  העירה,  בנסיעתי  חמצך 
ומתוך כל ההתרוצצות שכחתי לגמרי שעלי למכור ומתוך כל ההתרוצצות שכחתי לגמרי שעלי למכור 
גם את החמץ שלך! – רק אתמול כשראיתיך ברחוב גם את החמץ שלך! – רק אתמול כשראיתיך ברחוב 
לאחר התפילה, נזכרתי פתאום שבעצם לא ביצעתי לאחר התפילה, נזכרתי פתאום שבעצם לא ביצעתי 
בכל  גמור  חמץ  בידך  עכשיו  ונמצא  שליחותך.  בכל את  גמור  חמץ  בידך  עכשיו  ונמצא  שליחותך.  את 
חמץ,  של  ביי"ש  כולו  המלא  החרושת,  בית  חמץ, אגפי  של  ביי"ש  כולו  המלא  החרושת,  בית  אגפי 
שלא התבער ולא נמכר לנכרי כלום, והרי זה חמץ שלא התבער ולא נמכר לנכרי כלום, והרי זה חמץ 
את  יודע  אינני  ועתה  ליצלן.  רחמנא  בפסח  את גמור  יודע  אינני  ועתה  ליצלן.  רחמנא  בפסח  גמור 
קומות  בכל  לך  שגרמתי  הגדול  הנזק  מחמת  קומות נפשי  בכל  לך  שגרמתי  הגדול  הנזק  מחמת  נפשי 
המרתף המלאים חביות יי"ש, וכולם נאסרו באיסור המרתף המלאים חביות יי"ש, וכולם נאסרו באיסור 

של חמץ גמור בפסח!של חמץ גמור בפסח!

כששמע זאת רבי שלמה הצדיק לא נבהל ולא נפל כששמע זאת רבי שלמה הצדיק לא נבהל ולא נפל 
העיירה  אנשי  את  לקבץ  ביקש  תיכף  רק  העיירה ברוחו,  אנשי  את  לקבץ  ביקש  תיכף  רק  ברוחו, 
הבית  שבחצר  הגדולה  ברחבה  מיוחד,  הבית לאירוע  שבחצר  הגדולה  ברחבה  מיוחד,  לאירוע 

חרושת.חרושת.

וסיפר  שלמה  ר'  נעמד  כולם,  וסיפר משהתכנסו  שלמה  ר'  נעמד  כולם,  משהתכנסו 
שכח  היהודי  ששכנו  כהווייתן,  דברים  שכח בהתרגשות  היהודי  ששכנו  כהווייתן,  דברים  בהתרגשות 
ירד  הגדול  רכושו  כל  וממילא  חמצו,  את  ירד למכור  הגדול  רכושו  כל  וממילא  חמצו,  את  למכור 

לטמיון! לטמיון! 

דבריו  את  הנגיד  סיים  הקדושה,  תורתנו  דת  דבריו לפי  את  הנגיד  סיים  הקדושה,  תורתנו  דת  לפי 
חרושת  בבית  כאן  הנמצא  היי"ש  כל  חרושת בהתלהבות,  בבית  כאן  הנמצא  היי"ש  כל  בהתלהבות, 
חמץ גמורחמץ גמור הוא! וקיימא לן הלכתא (שם סי' תמ"ו  הוא! וקיימא לן הלכתא (שם סי' תמ"ו 
חמץ  והמוצא  שריפה,  אלא  חמץ  ביעור  אין  חמץ ס"א)  והמוצא  שריפה,  אלא  חמץ  ביעור  אין  ס"א) 
בתוך  שורפו  לנכרי,  נמכר  ולא  נתבער  שלא  בתוך בפסח  שורפו  לנכרי,  נמכר  ולא  נתבער  שלא  בפסח 

ימי החג!ימי החג!

עיניהם  ולנגד  האש,  את  שלמה  ר'  אפוא  עיניהם הצית  ולנגד  האש,  את  שלמה  ר'  אפוא  הצית 
ורחימו  בדחילו  ניגש  העיר  בני  של  ורחימו המשתאות  בדחילו  ניגש  העיר  בני  של  המשתאות 
שהחל  הבית  קירות  בכל  היטב  האש  את  שהחל להתפיס  הבית  קירות  בכל  היטב  האש  את  להתפיס 

'לשנה הבאה''לשנה הבאה'
מהמעשרות  כספית  עזרה  בבקשת  אלי  פנה  לעבודה  מהמעשרות עמיתי  כספית  עזרה  בבקשת  אלי  פנה  לעבודה  עמיתי 

שלי.שלי.
האחרון  האדם  כמו  נראה  היה  הוא  מבחוץ   שבמבט  האחרון כיוון  האדם  כמו  נראה  היה  הוא  מבחוץ   שבמבט  כיוון 
שזקוק לעזרה,  הלוא הוא גר בדירה מרווחת באחד מהמגדלים שזקוק לעזרה,  הלוא הוא גר בדירה מרווחת באחד מהמגדלים 
לא  שנים,   מספר  לפני  עבר  אליה  בירושלים  לא היוקרתיים  שנים,   מספר  לפני  עבר  אליה  בירושלים  היוקרתיים 
התאפקתי מלשאול אותו כיצד הרשה לעצמו לרכוש דירה כה התאפקתי מלשאול אותו כיצד הרשה לעצמו לרכוש דירה כה 

יקרה וכעת הוא זקוק לבריות?!יקרה וכעת הוא זקוק לבריות?!
את תשובתו המפתיעה אשמח לשתף עם הקוראים:את תשובתו המפתיעה אשמח לשתף עם הקוראים:

הסדר  בליל  מפתח.  בדמי  וצפופה,  ישנה  בדירה  הסדר "התגוררתי  בליל  מפתח.  בדמי  וצפופה,  ישנה  בדירה  "התגוררתי 
שרנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ובני בן החמש שר בקול: שרנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ובני בן החמש שר בקול: 
אבל  אותו  שתיקנתי  כמובן  החדשה''  בדירה  הבאה  אבל ''לשנה  אותו  שתיקנתי  כמובן  החדשה''  בדירה  הבאה  ''לשנה 
החדשה,  בדירה  הבאה  לשנה  ולשיר  להתעקש  המשיך  החדשה, הוא  בדירה  הבאה  לשנה  ולשיר  להתעקש  המשיך  הוא 
אשתי  לי  אמרה  עצמו  על  חזר  שהוא  פעמים  מספר  אשתי כעבור  לי  אמרה  עצמו  על  חזר  שהוא  פעמים  מספר  כעבור 
לחדול מלתקן אותו שמא נבואה נזרקה בו כפי שמובא בגמרא לחדול מלתקן אותו שמא נבואה נזרקה בו כפי שמובא בגמרא 
אמן.  ענינו  ואנו  בשלו  המשיך  הוא  לקטנים...   ניתנה  אמן. שנבואה  ענינו  ואנו  בשלו  המשיך  הוא  לקטנים...   ניתנה  שנבואה 
שבקשו  אברכים  צמד  הבית  בדלת  דפקו  החג  אחרי  שבקשו תיכף  אברכים  צמד  הבית  בדלת  דפקו  החג  אחרי  תיכף 
וכל  מפתח  בדמי  שהדירה  להם  הסברתי  הדירה.  את  וכל לרכוש  מפתח  בדמי  שהדירה  להם  הסברתי  הדירה.  את  לרכוש 
ולכן  חלופית  דירה  לרכישת  עבורי  יספיק  לא  לי  שיתנו  ולכן סכום  חלופית  דירה  לרכישת  עבורי  יספיק  לא  לי  שיתנו  סכום 

חבל על הזמן והמאמצים שלהם...  חבל על הזמן והמאמצים שלהם...  
אך הם התעקשו והסבירו שהאדמו''ר שלהם בונה בית מדרש אך הם התעקשו והסבירו שהאדמו''ר שלהם בונה בית מדרש 
לי  יקנו  תמורתו  כי  והציעו  הזו  בדירה  וחפץ  שמתחתי  לי בקומה  יקנו  תמורתו  כי  והציעו  הזו  בדירה  וחפץ  שמתחתי  בקומה 

דירה היכן שאבחר.  דירה היכן שאבחר.  
לאחר שהתייעצתי עם הרבנית בקשתי דירה מרווחת במגדלים לאחר שהתייעצתי עם הרבנית בקשתי דירה מרווחת במגדלים 
האלו שהיו אז בבניה. על אתר חתמו חוזה וקנו לנו את הדירה האלו שהיו אז בבניה. על אתר חתמו חוזה וקנו לנו את הדירה 
עשינו  כבר  אכן  הבא  הסדר  ליל  את  כיום.  בה  מתגורר  עשינו שאני  כבר  אכן  הבא  הסדר  ליל  את  כיום.  בה  מתגורר  שאני 
בדירה החדשה כפי שניבא בני בן החמש "לשנה הבאה בדירה בדירה החדשה כפי שניבא בני בן החמש "לשנה הבאה בדירה 

החדשה." החדשה." 
 הכל מפואר עד הכניסה לבית בתוך הבית נשארתי אותו תפרן  הכל מפואר עד הכניסה לבית בתוך הבית נשארתי אותו תפרן 

כפי שהייתי רק במיקום יוקרתי..."כפי שהייתי רק במיקום יוקרתי..."
את  לו  וארגנתי  לעזרתו  שנרתמתי  כמובן  סיפור,  כזה  את אחרי  לו  וארגנתי  לעזרתו  שנרתמתי  כמובן  סיפור,  כזה  אחרי 

הסכום הנדרש.הסכום הנדרש.
בעל המעשה: ר. מ. בעל המעשה: ר. מ. 

'המכין מצעדי גבר''המכין מצעדי גבר'
את  חלילה  להעיר  לא  בכדי  הביתה  נכנסתי  חרישיים  את בצעדים  חלילה  להעיר  לא  בכדי  הביתה  נכנסתי  חרישיים  בצעדים 
אמא משנתה בשעה אחת אחר חצות.  אלא שמצאתי את אמא אמא משנתה בשעה אחת אחר חצות.  אלא שמצאתי את אמא 

יושבת על כיסא ופניה נפולות עם טלפון בידה. יושבת על כיסא ופניה נפולות עם טלפון בידה. 
"מה קרה?" שאלתי בבהלה,  והיא בקושי אזרה כוחות להשיב: "מה קרה?" שאלתי בבהלה,  והיא בקושי אזרה כוחות להשיב: 
מאבא  החדש  אשראי  הכרטיס  את  קבלתי  יומיים  לפני  מאבא "רק  החדש  אשראי  הכרטיס  את  קבלתי  יומיים  לפני  "רק 
פסח  לכבוד  קניות  לערוך  שאוכל  כדי  לחו"ל  טס  שהוא  פסח לפני  לכבוד  קניות  לערוך  שאוכל  כדי  לחו"ל  טס  שהוא  לפני 
לב  שמתי  הביתה  שחזרתי  לאחר  והיום  הבית  את  לב ולכלכל  שמתי  הביתה  שחזרתי  לאחר  והיום  הבית  את  ולכלכל 
שהכרטיס איננו, כנראה שנפל באוטובוס ובמשרד החברה אין שהכרטיס איננו, כנראה שנפל באוטובוס ובמשרד החברה אין 
מענה בשעה כזו. ועתה אם אבטל את הכרטיס ייקח שבועיים מענה בשעה כזו. ועתה אם אבטל את הכרטיס ייקח שבועיים 
מי  יודע  מי  חלילה  אבטלו  לא  ואם  חדש  כרטיס  שאקבל  מי עד  יודע  מי  חלילה  אבטלו  לא  ואם  חדש  כרטיס  שאקבל  עד 

ימצא אותו ומה יעשה בו?!"ימצא אותו ומה יעשה בו?!"
אישי  באופן  מכירו  שאני  זו  בחברה  לנהג   התקשרתי  אישי תיכף  באופן  מכירו  שאני  זו  בחברה  לנהג   התקשרתי  תיכף 
לפני  במשרד,  למישהו  להתקשר  יוכל  אם  ממנו  לפני ובקשתי  במשרד,  למישהו  להתקשר  יוכל  אם  ממנו  ובקשתי 
שסיימתי את המשפט אמר שזה עתה הגיע למחלקת אבידות שסיימתי את המשפט אמר שזה עתה הגיע למחלקת אבידות 
וראה  שלו  באוטובוס  שהושאר  כלשהו  אבידה  להפקיד  וראה כדי  שלו  באוטובוס  שהושאר  כלשהו  אבידה  להפקיד  כדי 
נהג אחר שהפקיד את כרטיס האשראי של אמא... – מיד שבה נהג אחר שהפקיד את כרטיס האשראי של אמא... – מיד שבה 

שלוות הנפש לפניה של אמא ויכלה לישון לילה שקט.שלוות הנפש לפניה של אמא ויכלה לישון לילה שקט.
אותי  עיכבו  והלילה  אותי   עיכבו  והלילה   11:0011:00 בשעה  ישן  כבר  אני  כלל  בשעה בדרך  ישן  כבר  אני  כלל  בדרך 

משמים כדי לעזור לאמא...משמים כדי לעזור לאמא...
בעל המעשה: ק. ג.בעל המעשה: ק. ג.

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



את  האש  לה  מצאה  מהרה  עד  אש.  בלהבות  את עולה  האש  לה  מצאה  מהרה  עד  אש.  בלהבות  עולה 
היי"ש המלא בספירט והתחזקה שבעתיים, וכל הבית היי"ש המלא בספירט והתחזקה שבעתיים, וכל הבית 

חרושת כולו עלה באש.חרושת כולו עלה באש.

ההין  מצוותו  שמפאת  הצדיק,  היהודי  על  ההין השמועה  מצוותו  שמפאת  הצדיק,  היהודי  על  השמועה 
לשרוף את בית החרושת שלו, הגיעה עד אוזני הפריץ לשרוף את בית החרושת שלו, הגיעה עד אוזני הפריץ 
המקומי, אשר הכיר היטב את ר' שלמה, שהיה נקרא המקומי, אשר הכיר היטב את ר' שלמה, שהיה נקרא 
לפעם  מפעם  עמו  מתייעץ  בהיותו  הפריץ',  לפעם 'יועץ  מפעם  עמו  מתייעץ  בהיותו  הפריץ',  'יועץ 

בענייניו, וביקש להביאו לפניו.בענייניו, וביקש להביאו לפניו.

בקול  זה  עליו  רעם  הפריץ,  בפני  שלמה  ר'  בקול כשעמד  זה  עליו  רעם  הפריץ,  בפני  שלמה  ר'  כשעמד 
תקיף: מה עשית כאן? וכי בשביל איזו מצוה או הלכה תקיף: מה עשית כאן? וכי בשביל איזו מצוה או הלכה 
בשל  סבלתי  כי  לך,  דע  שלם?  חרושת  בית  בשל שורפים  סבלתי  כי  לך,  דע  שלם?  חרושת  בית  שורפים 
על  לי  שלעגו  הפריצים,  מחברי  וביזיונות  בושות  על כך  לי  שלעגו  הפריצים,  מחברי  וביזיונות  בושות  כך 
רכושו  כל  את  ידיו  במו  השורף  שלי...  היועץ  רכושו היהודי  כל  את  ידיו  במו  השורף  שלי...  היועץ  היהודי 

הון יקר! הון יקר! 

מגורש  הנך  זועם,  בקול  הפריץ  המשיך  כן,  על  מגורש אשר  הנך  זועם,  בקול  הפריץ  המשיך  כן,  על  אשר 
בני  כל  עם  ותתארגן  ביתך  אל  נא  גש  זו!  בני מעיירה  כל  עם  ותתארגן  ביתך  אל  נא  גש  זו!  מעיירה 

משפחתך, ולכו חפשו לכם מקום מגורים אחר!משפחתך, ולכו חפשו לכם מקום מגורים אחר!

בהיר,  ביום  כרעם  שלמה  ר'  על  נפלה  הקשה  בהיר, הגזירה  ביום  כרעם  שלמה  ר'  על  נפלה  הקשה  הגזירה 
הוא החל לבקש ולהתחנן בפני הפריץ שיוותר לו ולא הוא החל לבקש ולהתחנן בפני הפריץ שיוותר לו ולא 
מאז  היהודים  כל  מנהג  זה  שהרי  העיר.  מן  מאז יגרשנו  היהודים  כל  מנהג  זה  שהרי  העיר.  מן  יגרשנו 
ומעולם, שבערב הפסח שורפים כולם את החמץ, ומי ומעולם, שבערב הפסח שורפים כולם את החמץ, ומי 
שמוצא בחג שורפו אז. – אך כל תחנוניו ושידוליו לא שמוצא בחג שורפו אז. – אך כל תחנוניו ושידוליו לא 
הועילו מאומה, ור' שלמה אכן גורש מן העיר בבושת הועילו מאומה, ור' שלמה אכן גורש מן העיר בבושת 

פנים. פנים. 

למעלה בשמים, נעשה באותה עת רעש גדול בפמליא, למעלה בשמים, נעשה באותה עת רעש גדול בפמליא, 
לנוכח מסירות נפשו של ר' שלמה הצדיק, שמתחילה לנוכח מסירות נפשו של ר' שלמה הצדיק, שמתחילה 
גורש  אף  מכן  ולאחר  המצוה,  בשביל  רכושו  כל  גורש שרף  אף  מכן  ולאחר  המצוה,  בשביל  רכושו  כל  שרף 
בשביל כך מביתו. – ולפיכך פסקו בבית דין של מעלה, בשביל כך מביתו. – ולפיכך פסקו בבית דין של מעלה, 
להעניק לו 'בן' חכם וצדיק שיאיר את פני העולם כולו להעניק לו 'בן' חכם וצדיק שיאיר את פני העולם כולו 
מטשרנוביץ  הק'  חיים  מטשרנוביץ רבינו  הק'  חיים  רבינו  הוא  הלא    - הוא בתורתו.  הלא    - בתורתו. 
זצוק"ל בעל הבאר מים חיים וסידורו של שבתזצוק"ל בעל הבאר מים חיים וסידורו של שבת. אשר . אשר 
שמע צדקותו הלך מסוף העולם ועד סופו כידוע. ועד שמע צדקותו הלך מסוף העולם ועד סופו כידוע. ועד 
פחדו  חיים,  מים  הבאר  של  פטירתו  שלאחר  כך  פחדו כדי  חיים,  מים  הבאר  של  פטירתו  שלאחר  כך  כדי 
הנשגב  הצדיק  כסא  על  לשבת  דהוא  מאן  יעז  הנשגב שמא  הצדיק  כסא  על  לשבת  דהוא  מאן  יעז  שמא 
הזה, ולפיכך סתמו את מקום מושבו בבנין של עצים. הזה, ולפיכך סתמו את מקום מושבו בבנין של עצים. 

[קובץ 150295]
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מלעלוב  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לי  לי סיפר  סיפר 
שליט"א על אביו הרה"ק רבי שמעון 
אחת  שפעם  זצוק"ל,  זצוק"ללעלובער  לעלובער 
חמץ,  בדיקת  לאחר  פסח  בערב 
להתקשר  וביקשו  הגבאי,  אל  פנה 
שלומו,  מאנשי  פלונית  למשפחה 

ולהציע שם הצעת שידוך לבנם.

הזמן  האם  הגבאי,  תהה  מתחילה 
בדיקת  בליל  דווקא,  כעת  מתאים 

הענין  את  לדחות  ביקש  הוא  חמץ? 
פסח  שבערב  הרבי  בפני  והטעים  הפסח,  לאחר  פסח עד  שבערב  הרבי  בפני  והטעים  הפסח,  לאחר  עד 
זה  ואין  ולחוצים,  מאוד  עסוקים  שאנשים  זמן  זה הוא  ואין  ולחוצים,  מאוד  עסוקים  שאנשים  זמן  הוא 
משום  שידוכים...  של  הצעות  בשביל  מתאים  משום יום  שידוכים...  של  הצעות  בשביל  מתאים  יום 
שנצרכים לשבת על כך לשיחה ארוכה, בכדי לברר את שנצרכים לשבת על כך לשיחה ארוכה, בכדי לברר את 
כל הפרטים ולרושמם על פתק וכו'. – ולכן לא נראה כל הפרטים ולרושמם על פתק וכו'. – ולכן לא נראה 

שזה זמן מתאים כעת בליל בדיקת חמץ...שזה זמן מתאים כעת בליל בדיקת חמץ...

להתקשר  בגבאי  והפציר  התעקש,  זצוק"ל  הרבי  להתקשר אך  בגבאי  והפציר  התעקש,  זצוק"ל  הרבי  אך 
לא  אתה  אם  בנחרצות:  ואמר  והוסיף  הערב.  לא עוד  אתה  אם  בנחרצות:  ואמר  והוסיף  הערב.  עוד 
 – בעצמי!  אני  אליהם  אתקשר  אז  אליהם,  – מתקשר  בעצמי!  אני  אליהם  אתקשר  אז  אליהם,  מתקשר 
משום שבדיקת חמץ אינה אלא תקנתא דרבנן משום שבדיקת חמץ אינה אלא תקנתא דרבנן (פסחים (פסחים 
ב.)ב.), אבל גמילות חסדים מצוה דאורייתא היא , אבל גמילות חסדים מצוה דאורייתא היא (ויקרא יט, (ויקרא יט, 

יח)יח), ואין דוחים מצוה רבה שכזו., ואין דוחים מצוה רבה שכזו.

הגבאי שהכיר היטב את הרבי, ידע שאין זה 'איום' של הגבאי שהכיר היטב את הרבי, ידע שאין זה 'איום' של 
סרק... ואם לא יזדרז הוא להתקשר, סרק... ואם לא יזדרז הוא להתקשר, 
את  הרבי  יקח  קט  רגע  עוד  את הרי  הרבי  יקח  קט  רגע  עוד  הרי 
הטלפון בידו ויתקשר אליהם בכבודו הטלפון בידו ויתקשר אליהם בכבודו 
הרבה  עשה  כבר  כאשר  הרבה ובעצמו,  עשה  כבר  כאשר  ובעצמו, 
פעמים. ובודאי יש בזה חשש ביזיון, פעמים. ובודאי יש בזה חשש ביזיון, 

כשהרבי בעצמו נעשה 'שדכן'...כשהרבי בעצמו נעשה 'שדכן'...

הגבאי  התקשר  ברירה,  בלית  הגבאי לפיכך  התקשר  ברירה,  בלית  לפיכך 
בשעה מאוחרת של ליל בדיקת חמץ בשעה מאוחרת של ליל בדיקת חמץ 
האיש   – השידוך.  הצעת  את  האיש והציע   – השידוך.  הצעת  את  והציע 
לשיחתו  נענה  מובהק  לעלוב  לשיחתו חסיד  נענה  מובהק  לעלוב  חסיד 
היה  לא  הוא  לב,  בחפץ  הגבאי  היה של  לא  הוא  לב,  בחפץ  הגבאי  של 
בשיחה  עמו  והאריך  כלל,  בשיחה לחוץ  עמו  והאריך  כלל,  לחוץ 

כל  בבירור  וממושכת  ארוכה 
נהנה  שדווקא  עליו  ניכר  הפרטים, 
מזו השיחה, עם כל הבלגן של ערב 

פסח...

והנה באחד מימי חול המועד פסח, 
הקודש  לחצר  אדם  אותו  הגיע 
כדי  ברק,  בבני  'לעלוב'  שבשיכון 
משנפגש  הקודש.  בצל  להסתופף 
הנאמן,  הגבאי  עם  המדרש  בבית 
של  השידוך  הצעת  על  לו  הודה 
ערב פסח. ואמר: לפי הנראה כעת 
בהם,  שהתחלתי  הבירורים  במעט 
אבל   – עבורי.  מתאימה  זו  הצעה  אין 
אינך מתאר לעצמך איזו שמחה הביא טלפון זה בביתי אינך מתאר לעצמך איזו שמחה הביא טלפון זה בביתי 
לכבוד החג! משום שזה עידן של כמה חודשים שאין לכבוד החג! משום שזה עידן של כמה חודשים שאין 
מאוד  עצובים  והיינו  שידוך,  של  הצעה  שום  מאוד בפנינו  עצובים  והיינו  שידוך,  של  הצעה  שום  בפנינו 
על כך, שכנראה נשכחנו מלב השדכנים כולם... – אך על כך, שכנראה נשכחנו מלב השדכנים כולם... – אך 
של  משמו  השידוך  בהצעת  החג  בערב  של כשהתקשרת  משמו  השידוך  בהצעת  החג  בערב  כשהתקשרת 
הרבי, היתה לנו שמחה גדולה, מחמת עצם המחשבה הרבי, היתה לנו שמחה גדולה, מחמת עצם המחשבה 

והעסק שהרבי הקדוש נותן דעתו הקדושה עלינו!והעסק שהרבי הקדוש נותן דעתו הקדושה עלינו!

ראייתו  מגעת  היכן  עד  היטב,  הגבאי  הבין  ראייתו עתה  מגעת  היכן  עד  היטב,  הגבאי  הבין  עתה 
לבבם  את  לשמח  שהשכיל  הרבי,  של  לבבם המעמיקה  את  לשמח  שהשכיל  הרבי,  של  המעמיקה 
גמילות  מצות  בזה  לקיים  כדי  שידוך,  של  גמילות בהצעה  מצות  בזה  לקיים  כדי  שידוך,  של  בהצעה 

חסדים דאורייתא!חסדים דאורייתא!

[קובץ 141223]

 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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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 
מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד

לע"נ הרב חיים נתןחיים נתן בן 
יבחלט"א ר' יצחק הלוי סגליצחק הלוי סגל
ר' אברהם יצחק אברהם יצחק בן ר' צבי  צבי 

דוד הכהןדוד הכהן
הינדא ביילאהינדא ביילא בת ר' דוב הלוידוב הלוי

~ הכל בשקל ~~ הכל בשקל ~
רח' בר אילן רח' בר אילן 4343 י-ם י-ם
טל' טל' 052-7619268052-7619268

לע"נ ר' לע"נ ר' דבדב
ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177

לע"נ דוד לייבדוד לייב 
בן יבדל לחיים 
בנימין אלימלךבנימין אלימלך

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו
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