
הוקם המשכןהוקם המשכן
לפעמים אתה שואל את עצמך מה אני כבר שווה? לפעמים אתה שואל את עצמך מה אני כבר שווה? 
ולתפילה  לתורה  האם  בכלל?  חשובה  עבודתי  ולתפילה האם  לתורה  האם  בכלל?  האם עבודתי חשובה 
שלי יש בכלל איזו חשיבות? ועוד כהנה שאלות שהן שלי יש בכלל איזו חשיבות? ועוד כהנה שאלות שהן 
כולן שאלותיו של היצר הרוצה להחליש את האדם כולן שאלותיו של היצר הרוצה להחליש את האדם 
כופר  הוא  כן,  כן  כפירה,  מחשבות  בליבו  כופר ומכניס  הוא  כן,  כן  כפירה,  מחשבות  בליבו  ומכניס 
האדם  חושב  הנה,  בו!  מאמין  שהקב"ה  האדם באמונה  חושב  הנה,  בו!  מאמין  שהקב"ה  באמונה 
ללימוד  זמן  מעט  מקדיש  אני  בקושי  הרי  ללימוד לעצמו,  זמן  מעט  מקדיש  אני  בקושי  הרי  לעצמו, 
ומה  זוכר,  איני  מבין  כבר  שאני  מה  וגם  ומה התורה,  זוכר,  איני  מבין  כבר  שאני  מה  וגם  התורה, 
שהבנתי ואני זוכר אני מתקשה לקיים, א"כ מה יצא שהבנתי ואני זוכר אני מתקשה לקיים, א"כ מה יצא 
לי מכל זה? וגרוע מכך לשם מה נבראתי? ומתוך כך לי מכל זה? וגרוע מכך לשם מה נבראתי? ומתוך כך 

מגיע ח"ו לידי יאוש.מגיע ח"ו לידי יאוש.
'ולפי  תנחומא,  מדרש  מביא  בפרשתנו  הק'  'ולפי רש"י  תנחומא,  מדרש  מביא  בפרשתנו  הק'  רש"י 
לו  הניח  במשכן,  מלאכה  שום  משה  עשה  לו שלא  הניח  במשכן,  מלאכה  שום  משה  עשה  שלא 
אדם  שום  להקימו  יכול  היה  שלא  הקמתו,  אדם הקב"ה  שום  להקימו  יכול  היה  שלא  הקמתו,  הקב"ה 
מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה מחמת כובד הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה 
העמידו. אמר משה לפני הקב"ה איך אפשר הקמתו העמידו. אמר משה לפני הקב"ה איך אפשר הקמתו 
כמקימו  נראה  בידך,  אתה  עסוק  לו  אמר  אדם,  כמקימו ע"י  נראה  בידך,  אתה  עסוק  לו  אמר  אדם,  ע"י 
המשכן  הוקם  שנאמר  וזהו  מאליו,  וקם  נזקף  המשכן והוא  הוקם  שנאמר  וזהו  מאליו,  וקם  נזקף  והוא 

– הוקם מאליו'.– הוקם מאליו'.
לשאלותינו,  תשובה  מקבלים  אנו  אלו  לשאלותינו, מדברים  תשובה  מקבלים  אנו  אלו  מדברים 
הכוחות  לפי  שלך,  את  תעשה  אתה  לאדם  הכוחות אומרים  לפי  שלך,  את  תעשה  אתה  לאדם  אומרים 
על  תחשוב  ואל  לך,  נתן  שהקב"ה  על והכשרונות  תחשוב  ואל  לך,  נתן  שהקב"ה  והכשרונות 
ההישגים  על  לחשוב  לך  שאל  ובטח  ההישגים התוצאות,  על  לחשוב  לך  שאל  ובטח  התוצאות, 
של אדם אחר, כי אין זה מעניינך כלל, רק תשתדל של אדם אחר, כי אין זה מעניינך כלל, רק תשתדל 
לעשות כל מה שאתה יכול, כמו שאומר התנא 'לא לעשות כל מה שאתה יכול, כמו שאומר התנא 'לא 
ליבטל  חורין  בן  אתה  ואי  לגמור  המלאכה  ליבטל עליך  חורין  בן  אתה  ואי  לגמור  המלאכה  עליך 
ממנה', מצד אחד תדע ש'לא עליך המלאכה לגמור', ממנה', מצד אחד תדע ש'לא עליך המלאכה לגמור', 
אין זה תפקידך 'להצליח', אלא רק 'לעשות', ומאידך אין זה תפקידך 'להצליח', אלא רק 'לעשות', ומאידך 
תחשוב  שלא  ממנה',  ליבטל  חורין  בן  אתה  תחשוב 'ואי  שלא  ממנה',  ליבטל  חורין  בן  אתה  'ואי 
גם  צריך  לא  אתה  לסיים,  צריך  לא  שאתה  גם שבגלל  צריך  לא  אתה  לסיים,  צריך  לא  שאתה  שבגלל 

להתחיל.להתחיל.
ודבר זה הוא חיזוק גדול לכל אחד, מצד אחד לדעת ודבר זה הוא חיזוק גדול לכל אחד, מצד אחד לדעת 
דורשים  לא  תוצאות,  ממני  מבקש  לא  דורשים שהקב"ה  לא  תוצאות,  ממני  מבקש  לא  שהקב"ה 
ממני לעשות מעבר לכוחותי, אך מצד שני מעודדים ממני לעשות מעבר לכוחותי, אך מצד שני מעודדים 
תעשה  אתה  למשה,  הקב"ה  שאמר  כמו  תעשה אותי,  אתה  למשה,  הקב"ה  שאמר  כמו  אותי, 
גם  לבד,  נזקף  והוא  המשכן  את  מקים  אתה  גם כאילו  לבד,  נזקף  והוא  המשכן  את  מקים  אתה  כאילו 
אתה עשה מה שאתה יכול ותזכור שהקב"ה עושה אתה עשה מה שאתה יכול ותזכור שהקב"ה עושה 
שלא  מה  כי  מאליו,  וקם  נזקף  והכל  בעצמו,  שלא הכל  מה  כי  מאליו,  וקם  נזקף  והכל  בעצמו,  הכל 

בכוחותיך, אינו מוטל עליך.בכוחותיך, אינו מוטל עליך.

 (עפ"י טיב התורה - פקודי)(עפ"י טיב התורה - פקודי)
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והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר: (לו, ג)והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר: (לו, ג)
הנה זה המקרא ללמדנו הוא בא, שהמודד במעלת כל מעשה היא כפי הנה זה המקרא ללמדנו הוא בא, שהמודד במעלת כל מעשה היא כפי 
האיכות בקיומה, ולכן כשרצתה התורה לגלות איך שבני ישראל פתחו האיכות בקיומה, ולכן כשרצתה התורה לגלות איך שבני ישראל פתחו 
את לבם עבור נדבת המשכן לא נסתפקה בעצם הבאת העובדא שהרבו את לבם עבור נדבת המשכן לא נסתפקה בעצם הבאת העובדא שהרבו 
להביא נדבת לבם, והוסיפה לומר כי היה זה 'בבוקר בבוקר' וגלתה בזה להביא נדבת לבם, והוסיפה לומר כי היה זה 'בבוקר בבוקר' וגלתה בזה 
להביאם  תמיד  הזדרזו  שכן  וכיון  יתירה,  מצוה  חביבות  מתוך  זה  להביאם שהיה  תמיד  הזדרזו  שכן  וכיון  יתירה,  מצוה  חביבות  מתוך  זה  שהיה 
על  מורה  זה  שגם  בוקר,  מידי  'קבוע'  באופן  זה  היה  גם  בבוקר,  על תיכף  מורה  זה  שגם  בוקר,  מידי  'קבוע'  באופן  זה  היה  גם  בבוקר,  תיכף 
תכלית  על  מוסיף  אינו  זה  כל  כי  והגם  יתירה,  חביבות  מתוך  תכלית היותה  על  מוסיף  אינו  זה  כל  כי  והגם  יתירה,  חביבות  מתוך  היותה 
זה  ודבר  המשכן,  הקמת  לצורך  היתה  הלוא  הנדבה  תכלית  כי  זה הנדבה,  ודבר  המשכן,  הקמת  לצורך  היתה  הלוא  הנדבה  תכלית  כי  הנדבה, 
תלוי בכמות הנדבה ולא באיכות, בכל זאת החשיבה תורה עצם קיומה תלוי בכמות הנדבה ולא באיכות, בכל זאת החשיבה תורה עצם קיומה 
מתוך חביבות והשתוקקות להקמת המשכן, כדי להורות כי עיקר מעלת מתוך חביבות והשתוקקות להקמת המשכן, כדי להורות כי עיקר מעלת 
המצוה תלוי בזה, והיא הוראה לדורות שעל האדם לעורר לבבו ולקיים המצוה תלוי בזה, והיא הוראה לדורות שעל האדם לעורר לבבו ולקיים 
רצון  הוא  שמקיים  התבוננות  מתוך  לבוראו,  עזה  אהבה  מתוך  רצון המצוות  הוא  שמקיים  התבוננות  מתוך  לבוראו,  עזה  אהבה  מתוך  המצוות 
מלכו של עולם וגורם לו נחת רוח גדול במעשיו, ומתוך שמחה על שזכה מלכו של עולם וגורם לו נחת רוח גדול במעשיו, ומתוך שמחה על שזכה 
מעלה  זה  ידי  ועל  פיקודיו,  ולקיים  לשמור  מלך  של  לגיונו  על  מעלה להימנות  זה  ידי  ועל  פיקודיו,  ולקיים  לשמור  מלך  של  לגיונו  על  להימנות 
וגם  העולמות,  בכל  ניכרין  ורישומן  העליון  לשורשם  מעשיו  את  וגם הוא  העולמות,  בכל  ניכרין  ורישומן  העליון  לשורשם  מעשיו  את  הוא 

שכרו לעתיד הוא לאין שיעור.שכרו לעתיד הוא לאין שיעור.
עול  מתוך  בוראו  מצוות  את  מקיים  האדם  כאשר  הדברים  פני  שונים  עול אך  מתוך  בוראו  מצוות  את  מקיים  האדם  כאשר  הדברים  פני  שונים  אך 
כבד, רק מתוך ידיעה כי נצר הוא לעבדי השי''ת ואינו ברשות עצמו לעשות כבד, רק מתוך ידיעה כי נצר הוא לעבדי השי''ת ואינו ברשות עצמו לעשות 
ככל העולה על רוחו, ואף שאין לזלזל גם בזה, וגם מצוות כעין אלו חשובים ככל העולה על רוחו, ואף שאין לזלזל גם בזה, וגם מצוות כעין אלו חשובים 
בוראו  לרצון  ישותו  את  מבטל  דבר  של  בסופו  שהרי  בשמים,  ערוך  בוראו לאין  לרצון  ישותו  את  מבטל  דבר  של  בסופו  שהרי  בשמים,  ערוך  לאין 
ומכניע הוא את יצרו הקשה, [ולפעמים כשהאדם בקטנות המוחין מוכרח ומכניע הוא את יצרו הקשה, [ולפעמים כשהאדם בקטנות המוחין מוכרח 
הוא לקיים מצוות בוראו על זה הדרך], מכל מקום הפער הגדול שבין זה הוא לקיים מצוות בוראו על זה הדרך], מכל מקום הפער הגדול שבין זה 
המקיים המצוות מתוך חשק והשתוקקות לבין זה המקיימן כמצוות אנשים המקיים המצוות מתוך חשק והשתוקקות לבין זה המקיימן כמצוות אנשים 
מלומדה היא כרחוק שמים וארץ, ולפעמים אין עליה לאלו המצוות שנעשו מלומדה היא כרחוק שמים וארץ, ולפעמים אין עליה לאלו המצוות שנעשו 
מתוך כבדות ועצלות, כי הם בגדר אפרוחין שאין להן כנפיים, ונזקקין הן מתוך כבדות ועצלות, כי הם בגדר אפרוחין שאין להן כנפיים, ונזקקין הן 

לסיוע ממצוה אחרת שתיעשה כדבעי כדי להעלותן.לסיוע ממצוה אחרת שתיעשה כדבעי כדי להעלותן.
גם  ישתנה  ושמחה  אהבה  מתוך  בוראו  את  האדם  כשיעבוד  גם ולפעמים  ישתנה  ושמחה  אהבה  מתוך  בוראו  את  האדם  כשיעבוד  ולפעמים 
אופן קיומה בפועל, כי אילו לא היה מעורר את לבבו מקודם, והולך הוא אופן קיומה בפועל, כי אילו לא היה מעורר את לבבו מקודם, והולך הוא 
לקיים את המצוות בלא מחשבה תחילה, הרי הוא עושה זאת רק בצורה לקיים את המצוות בלא מחשבה תחילה, הרי הוא עושה זאת רק בצורה 
גדול,  דיעבד  של  באופן  גם  ולפעמים  חובתו,  ידי  לצאת  יכול  ידה  גדול, שעל  דיעבד  של  באופן  גם  ולפעמים  חובתו,  ידי  לצאת  יכול  ידה  שעל 
לא כן כאשר מתבונן תחילה למי הוא עובד, ואיך שעל אף היותו קרוץ לא כן כאשר מתבונן תחילה למי הוא עובד, ואיך שעל אף היותו קרוץ 
מחומר זוכה הוא לעשות נחת רוח גדול למלכו של עולם אשר לגדולתו מחומר זוכה הוא לעשות נחת רוח גדול למלכו של עולם אשר לגדולתו 
אין חקר, ואשר לו רבבות כתות מלאכי מעלה, ואלו על אף השתוקקותם אין חקר, ואשר לו רבבות כתות מלאכי מעלה, ואלו על אף השתוקקותם 
לעשות כמעשיו אין מניחים להם, והוא על אף גודל שפלותו מזכים אותו לעשות כמעשיו אין מניחים להם, והוא על אף גודל שפלותו מזכים אותו 
מן השמים במתנה נפלאה כזאת, כשמתבונן בכל זאת יתעורר בו הבושה מן השמים במתנה נפלאה כזאת, כשמתבונן בכל זאת יתעורר בו הבושה 
שמלבד  ונמצא  טוב,  היותר  צד  על  מעשיו  כל  לעשות  ויתאוה  שמלבד מבוראו  ונמצא  טוב,  היותר  צד  על  מעשיו  כל  לעשות  ויתאוה  מבוראו 

התעוררות הלב זוכה גם לשפר מעשיו ופעולותיו החיצונים.  התעוררות הלב זוכה גם לשפר מעשיו ופעולותיו החיצונים.  

באופן  זאת  עשו  שקיימו  מצוה  שכל  הדורות  גדולי  אצל  ראו  כך  באופן ואכן  זאת  עשו  שקיימו  מצוה  שכל  הדורות  גדולי  אצל  ראו  כך  ואכן 
היותר נעלה, וכדי להמחיש עד היכן הגיעו הדברים אציין כמה עובדות היותר נעלה, וכדי להמחיש עד היכן הגיעו הדברים אציין כמה עובדות 
הגיע  שפעם  זי''ע,  מגור  אמת  אמרי  בעל  אדמו"ר  כ"ק  על  מסופר  הגיע בזה,  שפעם  זי''ע,  מגור  אמת  אמרי  בעל  אדמו"ר  כ"ק  על  מסופר  בזה, 
משלו  תפילין  ואפילו  כל  הוא  מחוסר  כי  צערו  ותינה  נצרך  איזה  משלו אליו  תפילין  ואפילו  כל  הוא  מחוסר  כי  צערו  ותינה  נצרך  איזה  אליו 
אין לו, מיד נתגלגלו רחמיו של הרבי עליו, אך במקום שהרבי יעניק לו אין לו, מיד נתגלגלו רחמיו של הרבי עליו, אך במקום שהרבי יעניק לו 
נדבה הגונה כדי להזמין לעצמו פרשיות ותפילין, ראה לנכון להעניק לו נדבה הגונה כדי להזמין לעצמו פרשיות ותפילין, ראה לנכון להעניק לו 
זי''ע,  אמת  השפת  בעל  הקדוש  אביו  שהניחם  הקדושים  התפילין  זי''ע, את  אמת  השפת  בעל  הקדוש  אביו  שהניחם  הקדושים  התפילין  את 
להכיל  מאוד  נתקשו  המשפחה  לבני  הדבר  כשנתוודע  כי  לציין  להכיל למותר  מאוד  נתקשו  המשפחה  לבני  הדבר  כשנתוודע  כי  לציין  למותר 
בכך  מה  של  דבר  זה  אין  כי  באמרם  בקובלנא,  עליו  ובאו  הדברים,  בכך את  מה  של  דבר  זה  אין  כי  באמרם  בקובלנא,  עליו  ובאו  הדברים,  את 
שיכולים  בשעה  בו  עני,  הילך  איזה  עבור  מכל  היקר  את  להעניק  שיכולים הוא  בשעה  בו  עני,  הילך  איזה  עבור  מכל  היקר  את  להעניק  הוא 
לקיים המצוה במתנת נדבה, הלוא גם חפץ של חול שנשתמש בו צדיק לקיים המצוה במתנת נדבה, הלוא גם חפץ של חול שנשתמש בו צדיק 
יש לו חשיבות מיוחדת, ומי מדבר על חפץ שנשתמש בו למצוה, ובפרט יש לו חשיבות מיוחדת, ומי מדבר על חפץ שנשתמש בו למצוה, ובפרט 
עצמו,  את  הרבי  זירז  וכאן  קדוש,  עצמו  שהוא  בחפץ  הוא  עצמו, כשהמדובר  את  הרבי  זירז  וכאן  קדוש,  עצמו  שהוא  בחפץ  הוא  כשהמדובר 
ותיכף בראותו לפניו אדם מחוסר תפילין ראה לנכון להוציא חמדה גנוזה ותיכף בראותו לפניו אדם מחוסר תפילין ראה לנכון להוציא חמדה גנוזה 
זו מרשותו לטובתו של הילך זר? כך טענו בני המשפחה בפני הרבי מתוך זו מרשותו לטובתו של הילך זר? כך טענו בני המשפחה בפני הרבי מתוך 
נסיון להעמידו כביכול על טעותו, עז היה רצונם שיחזור הרבי ויעמוד על נסיון להעמידו כביכול על טעותו, עז היה רצונם שיחזור הרבי ויעמוד על 

המקח כדי להחזיר את התפילין היקרים לרשותו. המקח כדי להחזיר את התפילין היקרים לרשותו. 
אך מה נדהמו בשמעם את תשובתו של הרבי כי כלל לא היה כאן איזה אך מה נדהמו בשמעם את תשובתו של הרבי כי כלל לא היה כאן איזה 
טעות או חוסר ידיעה בגודל שוויה של המתנה היקרה, אלא דוקא מפני טעות או חוסר ידיעה בגודל שוויה של המתנה היקרה, אלא דוקא מפני 
כך ראה לנכון לקיים המצוה בחפץ זה, כשחפצים לעשות מצוה – הסביר כך ראה לנכון לקיים המצוה בחפץ זה, כשחפצים לעשות מצוה – הסביר 
כי  להראות  כדי  מובחר,  היותר  הצד  על  לעשותה  עלינו  מוטל   – כי הרבי  להראות  כדי  מובחר,  היותר  הצד  על  לעשותה  עלינו  מוטל   – הרבי 
מעריכים אנו את המצוות יותר מכל הון דעלמא, ודוקא משום כך בחרתי מעריכים אנו את המצוות יותר מכל הון דעלמא, ודוקא משום כך בחרתי 

לקיימה באלו התפילין. לקיימה באלו התפילין. 
כמו כן מסופר על כ"ק אדמו"ר מקפישניץ זצ"ל, היה זה אחרי המלחמה כמו כן מסופר על כ"ק אדמו"ר מקפישניץ זצ"ל, היה זה אחרי המלחמה 
והנה  האומללים,  הפלטים  לכל  לרחבה  אז  פתוח  היה  ביתו  והנה האיומה  האומללים,  הפלטים  לכל  לרחבה  אז  פתוח  היה  ביתו  האיומה 
הופיע אחד הפלטים לפניו ובכה לפניו בכי תמרורים כי בעבר טרם פרוץ הופיע אחד הפלטים לפניו ובכה לפניו בכי תמרורים כי בעבר טרם פרוץ 
הוא  כעת  ואילו  נכסים,  ובעל  אמיד  איש  הוא  היה  האיומה  הוא המלחמה  כעת  ואילו  נכסים,  ובעל  אמיד  איש  הוא  היה  האיומה  המלחמה 
בערום ובחוסר כל, ניחמו הרבי ודיבר על ליבו, ובסיימו את דבריו העניק בערום ובחוסר כל, ניחמו הרבי ודיבר על ליבו, ובסיימו את דבריו העניק 
לו את כובעו היפה ביותר, אותה היה לובש בעתות שמחה בלבד, אחר לו את כובעו היפה ביותר, אותה היה לובש בעתות שמחה בלבד, אחר 
שפנה הלה לדרכו, פתחה הרבנית את פיה בתערומת ואמרה: ניחא מה שפנה הלה לדרכו, פתחה הרבנית את פיה בתערומת ואמרה: ניחא מה 
שראית שאין לו כובע עליון ורצית להעניק לו את שלך, אך למה בחרת שראית שאין לו כובע עליון ורצית להעניק לו את שלך, אך למה בחרת 
דוקא בהיפה ביותר, הלוא גם את כובעך שהנך לבוש בימים ימימה היא דוקא בהיפה ביותר, הלוא גם את כובעך שהנך לבוש בימים ימימה היא 
במצב טוב והיית יכול להעניק לו את זה, נענה הרבי ואמר, הן אמת כי גם במצב טוב והיית יכול להעניק לו את זה, נענה הרבי ואמר, הן אמת כי גם 
בזה הייתי מקיים מצות צדקה, אבל ערך המצוה בגן עדן הוא כפי ערך בזה הייתי מקיים מצות צדקה, אבל ערך המצוה בגן עדן הוא כפי ערך 
הנשמה  את  מלבישים  המצווה  את  שמקיימים  לבוש  ובאותו  הנשמה המעשה,  את  מלבישים  המצווה  את  שמקיימים  לבוש  ובאותו  המעשה, 
בעולם העליון, ואני רצוני שילבישו אותי שם בגן עדן בהכובע היפה, ולכן בעולם העליון, ואני רצוני שילבישו אותי שם בגן עדן בהכובע היפה, ולכן 

העדפתי להעניקו ולהסתפק בעולם הזה בלבושי הנוכחי. העדפתי להעניקו ולהסתפק בעולם הזה בלבושי הנוכחי. 
השי''ת יזכינו ללכת בדרכיו הישרים, ויהיו מעשינו רצויים לפניו.השי''ת יזכינו ללכת בדרכיו הישרים, ויהיו מעשינו רצויים לפניו.

מעלת המצוות מתוך חביבות ושמחהמעלת המצוות מתוך חביבות ושמחה
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הכנת הביתהכנת הבית
א. א.  צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה, משום 
דלא מיבדק שפיר בלא כיבוד, והמנהג לכבד 
שיוכל  כדי  י"ג  ביום  והחדרים  הבית  כל 
י"ד  ליל  בתחילת  כדין  הבדיקה  לעשות 
ישראל  כל  ונהגו  סקמ"ו).  ומ"ב  סי"א  תל"ג  סי'  (רמ"א 

להתחיל להכין את הבית שלשים יום קודם 
חמץ,  חשש  מכל  נקי  שיהא  הפסח  חג 
ומנקרין ומכבדין כל הבית והכלים מן החמץ, 
ומגררין כל מקום שידבוק שם החמץ (מהרי"ל 

הל' פסח). 

בהם  שנגע  והכסאות  הכתלים  לגרר  נהגו  ב. ב. 
חמץ, ויש להם על מה שיסמוכו, ואין ללעוג 
על המנהג לומר שהוא מנהג שטות וחומרא 
הירושלמי,  מן  סמך  זה  למנהג  שיש  יתירא, 
ישראל  אך  במשהו,  שם  איירי  דלא  ואע"ג 
קדושים הם ונהגו להחמיר אפילו במשהו (סי' 

תמ"ב ס"ו ובמ"ב ושעה"צ שם). 

ג.ג. צריך ליזהר מעת שמתחילים לנקות הבית 
משומר,  במקום  מונח  בביתו  החמץ  שיהיה 
שאם לא כן מה תועלת יהיה לו מכל הנקיון 
אחרי שהחמץ נסחב לחדרים המנוקים (שיעורי 

קנה בשם פסח). 

להשאיר  שקשה  המקומות  אותם  ד. ד. 
ארונות  כגון  עשר,  ארבעה  ליל  עד  בדיקתם 
פסח  מאכלי  עם  אותם  שממלאים  המטבח 
וקשה לפנותם בליל י"ד כדי לבדוק שם, ראוי 
ונכון שיבדקם באחד הלילות שקודם ליל י"ד 

לאור הנר ובלי ברכה (שם). 
הרבה  הקילו  הדין  עיקר  שמצד  אע"פ  ה. ה. 
קטנים  פירורים  לבער  חובה  שאין  פוסקים 

למעשה  מ"מ  מבטלן,  שהוא  כיון  חמץ  של 
אפילו  פירורים  כל  ולבער  להחמיר  נוהגין 
הדרך  שאין  אף  כי  והטעם  ביותר,  קטנים 
פירור  יפול  שמא  לחוש  יש  מ"מ  לאכלם, 
ושלא  במתכוין  שלא  המאכל  בתוך  חמץ 
אפילו  בטל  אינו  בפסח  חמץ  והרי  ברצון, 
במשהו, ונמצא שנכשל באיסור אכילת חמץ 

בפסח.
לכל  לב  לשים  הבית  נקיון  בעת  ליזהר  יש  ו. ו. 
בהם  להימצא  שיכולין  והחפצים  המקומות 
ובפרט  הטלפון  במכשיר  לדוגמא:  חמץ, 
כל  חמץ,  פירורי  לפעמים  מצוי  בשפופרת 
שנוגעים  הנשים  שלובשות  טבעות  מיני 
בהם בחמץ, [ואם לובשות הטבעות גם בימי הפסח בעת 
היטב  שינקם  לאחר  להגעילן  ליזהר  יש  לפסח,  שמבשלות 

לנקות  יש  וכן  חמץ],  של  בליעות  בהם  שמצוי  מפני 

כל  וכן  והמגבעת,  השטריימל  אבק,  השואב 
שאר חפצים שהאדם מחזיק עמו, כמו ארנק 

מפתחות פלאפון וכדו'.
לשטוף  גם  נוהגים  מעשה  ואנשי  חסידים  ז. ז. 
פירורי  מחשש  החג  לכבוד  שקונים  הדברים 
וכן  וביצים,  וירקות  פירות  מיני  כגון  חמץ, 
בקבוקי יין ושמן, וכל דבר העלול להיות עליו 

פירורי חמץ.
שמצוי  במה  ולהשגיח  ליזהר  יש  ח.ח. 
וכיו"ב  אדמה  תפוחי  שק  כשמביאים 
על  אותם  סוחבים  השק  כובד  שמחמת 
פירורי  גם  זה  עם  נסחב  ולפעמים  הארץ, 
חמץ  באיסור  להיכשל  יכול  ובקל  חמץ, 

בפסח.
ט. כמו"כ צריך ליזהר כשמביא לביתו מאכלי 

פסח עם רכב הסעות, ומצוי מאד שהמקום 
המיועד להניח שם את מוצרי הפסח מלאים 
בפירורי חמץ, על כן יש להשגיח ולנקות את 
דבר  איזה  שיניח  או  מתחילה,  היטב  המקום 
כמו נייר או ניילון להפסיק ביניהם כדי שלא 

ידבק בהם החמץ.
י. י. יש ליזהר מאד בעת שטיפת ורחיצת הבית 
שסמוך  המשקוף  על  מים  לשפוך  שלא 
יש  ואם  ח"ו,  להתקלקל  שעלולות  למזוזות 

חשש שנרטבה המזוזה צריך לבודקה.
יא. יא. חמץ שנפלה עליו מפולת (גל של אבנים ועפר), 
אם אין הכלב יכול להריח ריחו ולחפש אחריו, 
הוא  הרי  טפחים,  ג'  גובה  עליו  שיש  דהיינו 
עליו  עובר  ואינו  לגמרי  העולם  מן  כמבוער 
פי  על  אף  התורה  מן  ימצא  ובל  יראה  בבל 
שלא ביטלו (סי' תל"ג ס"ח, שו"ע הרב ס"ל). ולפ"ז ה"ה 
אם נתגלגל חמץ תחת ארון כבד בעומק שאי 

אפשר להגיע אליו בידיים ה"ז מבטלו ודיו.
יב.יב. מגירות ומדפים שדרך להסירם ממקומם 
ולהפכם בעת שמנקים אותם מן החמץ וה"ה 
קדירות וכיו"ב אינם צריכים בדיקה, שמכיון 
שכבר הפכם ודאי שאין בהם חמץ (שיעורי קנה 

בשם פסח). 

ספרים ספרים 
את  לבדוק  הדין  מעיקר  חיוב  שיש  י"א  יג.יג. 
בחמץ  לפעמים  בהם  שמשתמשין  הספרים 
לנכרי  ימכרם  או  פירורים,  חשש  משום 
ויעשה בפניהם מחיצה (חזו"א סי' קט"ז ס"ק י"ג י"ח). 
המונחים  בספרים  להשתמש  שמותר  וי"א 
בדק  ולא  ניקה  שלא  אע"פ  הספרים  בארון 

אותם לפסח מפירורי החמץ, משום דפירורי 
בטלים  הספרים  בתוך  שנמצאים  החמץ 
הליכות  ס"ו,  פ"ה  (הלי"ש  ביעור  צריכים  ואינם 
ימצא  אם  ואף  פסח),  בשם  קנה  שיעורי  ישראל,  אבן 

ללקטם  אדם  טרח  ולא  חשיבי  לא  פירורים 
לאכול  לאדם  מאוס  הוא  וגם  מהם,  לאכול 

מהם (ליקוטי תשוה"נ פסח). 
יד. יד. ומ"מ הספרים שרגיל להשתמש בהם כל 
ימות השנה בתוך הסעודה שבודאי יש בהם 
שלא  היכר  להם  שיעשה  טוב  חמץ,  פירורי 
סעודתו,  בעת  בפסח  בהם  להשתמש  יבוא 
על  מתוכם  פירורים  יפלו  שמא  לחוש  שיש 
השולחן ולתוך המאכל, אם לא שבודקם דף 
אחר דף ומנקה אותם מן הפירורים (שיעורי קנה 
בשם פסח), או שיניח מפה אחרת תחת הספרים 

(הליכות אבן ישראל). 

והספרים המתגוללים ונמצאים בתוך החמץ 
של  תפילה  סידורי  כגון  השנה,  ימות  בכל 
ילדים וכדומה, וכ"ש זמירות לשבת וברכונים 
של ברכת המזון, פנקסי טלפון לוח וכדומה, 
בהם  ומודבק  חמץ  פירורי  מלאים  שהם 
לנקותם,  שא"א  הדבר  קרוב  חמץ,  ממאכלי 
ועל כן טוב שיצניע אותם בין הדברים שאין 
משתמש בהם בפסח, או ימכרם לנכרי (שיעורי 

קנה בשם פסח). 

טו.טו. יזהר שלא ישים אצבעותיו לתוך פיו תוך 
הלימוד  אחר  ידיו  לנקות  ונכון  הלימוד,  כדי 

בימי הפסח.
הספרים  על  ומשגיחים  מדקדקים  יש  טז.טז. 
לשומרם בכל ימות השנה שלא יפלו לתוכם 
פירורי חמץ (שיעורי קנה בשם פסח, ליקוטי תשוה"נ פסח). 

ענ‚נו בנופ˘ בר‡˘ון לח„˘י ‰˘נ‰
וללבנה אמר שתתחדש – שבני ישראל עתידים להתחדש כמותהוללבנה אמר שתתחדש – שבני ישראל עתידים להתחדש כמותה

על  התורה  כתבה  בו  החודש,  בפרשת  קוראים  אנו  על השבת  התורה  כתבה  בו  החודש,  בפרשת  קוראים  אנו  השבת 
מצות  היא  הלא  ישראל,  כלל  שנצטוו  הראשונה  מצות המצוה  היא  הלא  ישראל,  כלל  שנצטוו  הראשונה  המצוה 
'קידוש החודש' על פי חידוש הלבנה. חז"ל אומרים'קידוש החודש' על פי חידוש הלבנה. חז"ל אומרים (הובא ברש"י 
וראוי  זו.  מפרשה  תתחיל  שהתורה  היה  ראוי  וראוי כי  זו.  מפרשה  תתחיל  שהתורה  היה  ראוי  כי  א),  א,  בראשית 

להבין מה מיוחד במצוה זו של קידוש החודש על פי הלבנה?להבין מה מיוחד במצוה זו של קידוש החודש על פי הלבנה?
שהיא  ללבנה,  משולים  ישראל  עם  דהנה  בזה,  שהיא והנראה  ללבנה,  משולים  ישראל  עם  דהנה  בזה,  והנראה 
קידוש  בברכת  אנו  שאומרים  כפי  לעת,  מעת  קידוש מתחדשת  בברכת  אנו  שאומרים  כפי  לעת,  מעת  מתחדשת 
לעמוסי  תפארת  עטרת  שתתחדש  אמר  'וללבנה  לעמוסי לבנה:  תפארת  עטרת  שתתחדש  אמר  'וללבנה  לבנה: 
בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם 
הוא   - ישראל  לעם  הלבנה  בין  השוה  הצד  מלכותו'.  הוא כבוד   - ישראל  לעם  הלבנה  בין  השוה  הצד  מלכותו'.  כבוד 
לסמל  הלבנה,  חידוש  כמו  שאין  כן,  אם  מובן  לסמל ההתחדשות!  הלבנה,  חידוש  כמו  שאין  כן,  אם  מובן  ההתחדשות! 

את מהותו האמתית של עם ישראל.את מהותו האמתית של עם ישראל.
וידוע, דהבריאה היא ב'עולם' 'שנה' 'נפש'. וכמו שב'שנה' הרי וידוע, דהבריאה היא ב'עולם' 'שנה' 'נפש'. וכמו שב'שנה' הרי 
הבוקר  ובהגיע  למנוחה,  פורש  האדם  הערב  בהגיע  יום  הבוקר בכל  ובהגיע  למנוחה,  פורש  האדם  הערב  בהגיע  יום  בכל 
החול,  ימות  את  יש  שבוע  ובכל  ומתחדש.  שב  הוא  החול, הרי  ימות  את  יש  שבוע  ובכל  ומתחדש.  שב  הוא  הרי 
וכנגדם יש את יום השבת. כך גם בכל חודש ישנה התחדשות וכנגדם יש את יום השבת. כך גם בכל חודש ישנה התחדשות 
מחודשת, ולתקופת השנה בהגיע האביב - שוב התחדשות. מחודשת, ולתקופת השנה בהגיע האביב - שוב התחדשות. 
עליה  זמני  חושך,  וזמני  אור  זמני  ישנם  ב'נפש',  גם  הוא  עליה כך  זמני  חושך,  וזמני  אור  זמני  ישנם  ב'נפש',  גם  הוא  כך 
ועתות ירידה. עם ישראל בכללותו תמיד ידע עליות ומורדות.ועתות ירידה. עם ישראל בכללותו תמיד ידע עליות ומורדות.
וכך גם ב'עולם', כמו שראינו שכל מקום בעולם יש לו זמני וכך גם ב'עולם', כמו שראינו שכל מקום בעולם יש לו זמני 
עליה וזמני ירידה. כאשר בני ישראל גולים גולה אחר גולה, עליה וזמני ירידה. כאשר בני ישראל גולים גולה אחר גולה, 
הנה כאשר הגיע הישוב בארץ ישראל לתפארתו, הרי שאחר הנה כאשר הגיע הישוב בארץ ישראל לתפארתו, הרי שאחר 
כך גלו לבבל. וכשהגיע לשיאו הישוב בבבל בימי האמוראים כך גלו לבבל. וכשהגיע לשיאו הישוב בבבל בימי האמוראים 
כאשר שם חובר התלמוד בבלי, כאשר שם חובר התלמוד בבלי, 

הנה שוב גלו לספרד ולצרפת, לאשכנז ומרוקו, למצרים 
ולפולין, לתורכיה ולהונגריה. ובדור האחרון בפרט אחרי 
המלחמה הארורה בה הוכחדה גלות אירופה כמעט כולה, 
גלו  הנה  ממשפחה,  ושניים  מעיר  אחד  שרידים  ונשארו 
הרחוקה  באמריקה  אף  עולם  של  ישובו  מחדש  הרחוקה והתחדש  באמריקה  אף  עולם  של  ישובו  מחדש  והתחדש 

ובמקביל שוב בארץ הקודש.ובמקביל שוב בארץ הקודש.
הבריאה  של  והדרך  הסדר  הוא  התחדשות  של  זה  הבריאה וסדר  של  והדרך  הסדר  הוא  התחדשות  של  זה  וסדר 
ויחיד.  יחיד  כל  אצל  גם  נכונים  הדברים  ולכן  ויחיד. בכללותה.  יחיד  כל  אצל  גם  נכונים  הדברים  ולכן  בכללותה. 
ומורדות.  עליות  של  בחייו  תקופות  עובר  אחד  כל  ומורדות. כאשר  עליות  של  בחייו  תקופות  עובר  אחד  כל  כאשר 
עליו  אלא  ירידה,  בעת  הוא  כאשר  להתייאש  לו  אל  עליו ואולם,  אלא  ירידה,  בעת  הוא  כאשר  להתייאש  לו  אל  ואולם, 
להתחזק ולהתפלל שייתמו ימי הרעה, ויזכה כבר לראות את להתחזק ולהתפלל שייתמו ימי הרעה, ויזכה כבר לראות את 
ימי הטובה. עד שנגיע לתיקון השלם כאשר יהיה אור הלבנה ימי הטובה. עד שנגיע לתיקון השלם כאשר יהיה אור הלבנה 

כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית, במהרה בימינו.כאור החמה וכאור שבעת ימי בראשית, במהרה בימינו.
לציון דרור חשת בו קפות – ניסן הוא זמן גאולת ישראללציון דרור חשת בו קפות – ניסן הוא זמן גאולת ישראל

מצפים  אנו  הגאולה,  חודש  של  בפתחו  אנו  מצפים וכשעומדים  אנו  הגאולה,  חודש  של  בפתחו  אנו  וכשעומדים 
העתידה  בגאולה  נצחי,  באופן  ישראל  עם  העתידה להתחדשות  בגאולה  נצחי,  באופן  ישראל  עם  להתחדשות 
חז"ל  שהרי  ממש,  בקרוב  ובאה  הממשמשת  חז"ל והשלימה,  שהרי  ממש,  בקרוב  ובאה  הממשמשת  והשלימה, 
אמרו  וכבר  הזה,  החודש  מעלת  את  לנו  גילו  כבר  אמרו הקדושים  וכבר  הזה,  החודש  מעלת  את  לנו  גילו  כבר  הקדושים 

בגמרא בגמרא (ר"ה יא, א): 'בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל'.: 'בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל'.
הרי ברור הוא, כי כל יהודי בכל מצב שהוא, כואב את חורבן הרי ברור הוא, כי כל יהודי בכל מצב שהוא, כואב את חורבן 
התמימה  האמונה  עם  וחי  השכינה,  וצער  המקדש  התמימה בית  האמונה  עם  וחי  השכינה,  וצער  המקדש  בית 
צדקנו  משיח  ביאת  אודות  דורים,  מדור  אצלנו  צדקנו העוברת  משיח  ביאת  אודות  דורים,  מדור  אצלנו  העוברת 
כמה  ועד  הבחירה.  בית  ובנין  הגאולה  בשורת  את  כמה שיביא  ועד  הבחירה.  בית  ובנין  הגאולה  בשורת  את  שיביא 
של  הימים  באחד  זה  שהיה  זכורני  הציפיה,  להיות  של צריכה  הימים  באחד  זה  שהיה  זכורני  הציפיה,  להיות  צריכה 
חודש ניסן, כאשר דיברתי עם מרן הראב"ד רבי ישראל יעקב חודש ניסן, כאשר דיברתי עם מרן הראב"ד רבי ישראל יעקב 
פישר זצוק"ל בענין חשוב, והנה תוך כדי שיחתנו פרץ הגאון פישר זצוק"ל בענין חשוב, והנה תוך כדי שיחתנו פרץ הגאון 
והצדיק בבכי, ואמר: הנה אוחזים אנו כבר בניסן של שנה זו, והצדיק בבכי, ואמר: הנה אוחזים אנו כבר בניסן של שנה זו, 
כבר  והלא   – נושענו!  לא  ועדיין  השנה  מחצית  עברה  כבר וכבר  והלא   – נושענו!  לא  ועדיין  השנה  מחצית  עברה  וכבר 

אמרו רז"ל 'בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל!'...אמרו רז"ל 'בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל!'...
על כן, עתה כשניצבים אנו בפתח הזמן שבו מגלים לנו חז"ל על כן, עתה כשניצבים אנו בפתח הזמן שבו מגלים לנו חז"ל 

הבאה  ההתרגשות  גדולה  כן  אם  כמה  הגאולה,  זמן  זהו  הבאה כי  ההתרגשות  גדולה  כן  אם  כמה  הגאולה,  זמן  זהו  כי 
ובראשונה,  בראש  ולכן,  הזו.  וההשתוקקות  התקוה  ובראשונה, מעומק  בראש  ולכן,  הזו.  וההשתוקקות  התקוה  מעומק 
הרגע  מן  החל  זה,  בחודש  ולהתעורר  לעורר  עלינו  הרגע מוטל  מן  החל  זה,  בחודש  ולהתעורר  לעורר  עלינו  מוטל 
שבו אנו פותחים את תפלות ראש חודש ניסן, כאשר נזכיר שבו אנו פותחים את תפלות ראש חודש ניסן, כאשר נזכיר 
דוד  צמח  ו'את  תשוב'  ברחמים  עירך  'ולירושלים  דוד בתפילה  צמח  ו'את  תשוב'  ברחמים  עירך  'ולירושלים  בתפילה 
עבדך מהרה תצמיח', עלינו להתבונן ללא הרף במהות חודש עבדך מהרה תצמיח', עלינו להתבונן ללא הרף במהות חודש 
זה, ולהרבות בהתרפקות אל הגאולה הנכספת, אליה מצפים זה, ולהרבות בהתרפקות אל הגאולה הנכספת, אליה מצפים 
כאלפיים  מזה  מושבותיהם,  מקומות  בכל  ישראל  בני  כאלפיים עם  מזה  מושבותיהם,  מקומות  בכל  ישראל  בני  עם 
שנה בקירוב, תוך מחשבה של אחריות גדולה ועצומה הבאה שנה בקירוב, תוך מחשבה של אחריות גדולה ועצומה הבאה 
עם פלגי דמעות ולב רוגש, לבל נחמיץ חס ושלום שוב את עם פלגי דמעות ולב רוגש, לבל נחמיץ חס ושלום שוב את 
הבאה  לשנה  עד  שוב  לחכות  ושלום  חס  ונצטרך  השנה,  הבאה זו  לשנה  עד  שוב  לחכות  ושלום  חס  ונצטרך  השנה,  זו 

בארעא דישראל.בארעא דישראל.
החודש אשר ישועות בו מקיפות – גאולה פרטיתהחודש אשר ישועות בו מקיפות – גאולה פרטית

בעבודת  טעם  מרגיש  האדם  שכשאין  שבכלל.  מה  בפרט  בעבודת ויש  טעם  מרגיש  האדם  שכשאין  שבכלל.  מה  בפרט  ויש 
הסתר  שרואה  שלו,  הפרטית  הגלות  בתוך  נמצא  הוא  הרי  הסתר ה',  שרואה  שלו,  הפרטית  הגלות  בתוך  נמצא  הוא  הרי  ה', 
פנים וצרות וקשיים ונדמה לו שאין תפלתו נענית, אך אם בכל פנים וצרות וקשיים ונדמה לו שאין תפלתו נענית, אך אם בכל 
זאת הוא מתעודד ומתחזק מתוך אמונה פשוטה, הרי מיד הוא זאת הוא מתעודד ומתחזק מתוך אמונה פשוטה, הרי מיד הוא 

יוצא מהגלות הפרטית יוצא מהגלות הפרטית (וכן כתוב בשער הכוונות דף לז, בהגהת ה'צמח').
ראוי על כן לכל אדם, כאשר אומר בתפלתו: 'לישועתך קוינו כל ראוי על כן לכל אדם, כאשר אומר בתפלתו: 'לישועתך קוינו כל 
היום', שתהא מחשבתו ברה וזכה לא רק על הגאולה הכללית היום', שתהא מחשבתו ברה וזכה לא רק על הגאולה הכללית 
שכה מרבים לקוות לה, אלא גם על גאולתו הפרטית והאישית, שכה מרבים לקוות לה, אלא גם על גאולתו הפרטית והאישית, 
מכל עקתין בישין ומכל צרותיו המעיקות לו גם בגשמיות, כגון מכל עקתין בישין ומכל צרותיו המעיקות לו גם בגשמיות, כגון 

עניני רפואה ונחת ושידוכים ופרנסה וכיוצא בהנה.עניני רפואה ונחת ושידוכים ופרנסה וכיוצא בהנה.
לנצל  נשכח  לא  להגאל,  עתידין  בניסן  כי  חז"ל  אמרו  לנצל ואם  נשכח  לא  להגאל,  עתידין  בניסן  כי  חז"ל  אמרו  ואם 
ממנו  להוציא  כדי  במתנה,  לנו  שניתן  הזה  הגדול  הזמן  ממנו את  להוציא  כדי  במתנה,  לנו  שניתן  הזה  הגדול  הזמן  את 
תוצאות מזהירות גם בשביל ענינינו הפרטיים, שאף הן צורך תוצאות מזהירות גם בשביל ענינינו הפרטיים, שאף הן צורך 
בשלום,  מקומן  על  אלו  עניינים  יבואו  דכאשר  הוא,  בשלום, גבוה  מקומן  על  אלו  עניינים  יבואו  דכאשר  הוא,  גבוה 
הם יהוו תוספת חיזוק לאפשרות לעבוד את ה' יותר ויותר, הם יהוו תוספת חיזוק לאפשרות לעבוד את ה' יותר ויותר, 
בכללות  נפשנו  ופדות  גאולתנו  ולהחיש  למהר  זה  ידי  בכללות ועל  נפשנו  ופדות  גאולתנו  ולהחיש  למהר  זה  ידי  ועל 

ובפרטות, במהרה בימינו אמן.ובפרטות, במהרה בימינו אמן.
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

מסירו˙ נפ˘
עוסקים  היו  החכמים  שאר  גם  הלא  ז"ל,  לרש"י  עוסקים הוקשה  היו  החכמים  שאר  גם  הלא  ז"ל,  לרש"י  הוקשה 
במלאכת עשיית הארון, ומדוע אמר הכתוב "ויעש בצלאל", במלאכת עשיית הארון, ומדוע אמר הכתוב "ויעש בצלאל", 
ואין המלאכה נקראת אלא על שמו. – ועל כך תירץ בטעמא ואין המלאכה נקראת אלא על שמו. – ועל כך תירץ בטעמא 
דמילתא, "לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, דמילתא, "לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, 

נקראת על שמו".נקראת על שמו".
משה  מסר  דברים  "שלשה  משה :  מסר  דברים  "שלשה  ה):  סי'  ה)(שופטים  סי'  (שופטים  תנחומא  תנחומאובמדרש  ובמדרש 
נפשו עליהן, ונקראו על שמו. נתן נפשו על התורה, שנאמר נפשו עליהן, ונקראו על שמו. נתן נפשו על התורה, שנאמר 
לילה.  וארבעים  יום  ארבעים  ה'  עם  שם  ויהי  לילה.   וארבעים  יום  ארבעים  ה'  עם  שם  ויהי  כח)  לד,  כח)(שמות  לד,  (שמות 

ונקראת על שמו, שנאמר ונקראת על שמו, שנאמר (מלאכי ג, כב)(מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי.  זכרו תורת משה עבדי. 
תשא  אם  ועתה  תשא   אם  ועתה  לב)  לב,  (שמות  לב)  לב,  (שמות  שנאמר  ישראל,  על  נפשו  שנאמרנתן  ישראל,  על  נפשו  נתן 
חטאתם וגו'. ונקראו על שמו, שנאמר חטאתם וגו'. ונקראו על שמו, שנאמר (שם ז)(שם ז) לך רד כי שחת  לך רד כי שחת 

עמך. נתן נפשו על הדינין ונקראו על שמו וכו'" עי"ש.עמך. נתן נפשו על הדינין ונקראו על שמו וכו'" עי"ש.
למדנו, שהמוסר נפשו על הדבר, הרי הוא נקרא על שמו. ורואים למדנו, שהמוסר נפשו על הדבר, הרי הוא נקרא על שמו. ורואים 
השערה,  כחוט  דבר  בכל  השמים  מן  מדקדקים  היאך  השערה, מכאן  כחוט  דבר  בכל  השמים  מן  מדקדקים  היאך  מכאן 
לפי  לא  וגם  העבודה,  שעות  לפי  נמדדת  אינה  האדם  לפי שעבודת  לא  וגם  העבודה,  שעות  לפי  נמדדת  אינה  האדם  שעבודת 
בדבר,  יותר  נפשו  שמוסר  מי  רק  בה.  שהשקיע  הרבה  בדבר, חכמתו  יותר  נפשו  שמוסר  מי  רק  בה.  שהשקיע  הרבה  חכמתו 

ונותן כל כולו נפשו ורצון לבו בדבר, הרי זה נקרא על שמו.ונותן כל כולו נפשו ורצון לבו בדבר, הרי זה נקרא על שמו.
תוך  אל  או  מסובכת,  סוגיא  לעומק  אדם  נכנס  רבות  תוך פעמים  אל  או  מסובכת,  סוגיא  לעומק  אדם  נכנס  רבות  פעמים 
החבורה  בני  שכל  הגם   – חבריו.  משאר  יותר  מסוימת  החבורה מצוה  בני  שכל  הגם   – חבריו.  משאר  יותר  מסוימת  מצוה 
יחד עוסקים בצוותא בדבר, מכל מקום בהיות שהוא מכניס יחד עוסקים בצוותא בדבר, מכל מקום בהיות שהוא מכניס 
יותר את נפשו בענין, ומוסר נפשו בו יותר מכולם, הרי הוא יותר את נפשו בענין, ומוסר נפשו בו יותר מכולם, הרי הוא 

זוכה שיהא נקרא על שמו.זוכה שיהא נקרא על שמו.
לכן ישתדל האדם מאוד בכל דבר שבקדושה, לעשותו תמיד לכן ישתדל האדם מאוד בכל דבר שבקדושה, לעשותו תמיד 
יותר במסירות נפש, ולא רק בעשיה חיצונית בעלמא לצאת יותר במסירות נפש, ולא רק בעשיה חיצונית בעלמא לצאת 
בעשיית  והן  בתפילה,  והן  התורה  בלימוד  הן  חובתו.  בעשיית ידי  והן  בתפילה,  והן  התורה  בלימוד  הן  חובתו.  ידי 
המקסימום  את  מעצמו  להוציא  ישתדל  תמיד  המקסימום המצוה,  את  מעצמו  להוציא  ישתדל  תמיד  המצוה, 
יזכה  ובכך  בה,  כוחותיו  וכל  נפשו  וימסור  לעשות,  יזכה שבכוחו  ובכך  בה,  כוחותיו  וכל  נפשו  וימסור  לעשות,  שבכוחו 

שתהיה המצוה נקראת על שמו.שתהיה המצוה נקראת על שמו.
[טיב התורה – פרשת ויקהל][טיב התורה – פרשת ויקהל]

• ~ • ~ •
של  בקבוצה  פעם  פגש  של זי"ע  בקבוצה  פעם  פגש  זי"ע  הק'  בעש"ט  ישראל  הק' רבינו  בעש"ט  ישראל  רבינו 
משומדים שהמירו את דתם רחמנא ליצלן, ושאל לכל אחד משומדים שהמירו את דתם רחמנא ליצלן, ושאל לכל אחד 

מהם מהי הסיבה שגרמה לו לעשות את הצעד הנורא הזה. מהם מהי הסיבה שגרמה לו לעשות את הצעד הנורא הזה. 
רעים,  חברים  אחר  שנמשך  עצמו  את  תירץ  האחד  רעים, והנה  חברים  אחר  שנמשך  עצמו  את  תירץ  האחד  והנה 
ממון  [כומר]  הגלח  והבטיחו  גדול,  עני  שהיה  התנצל  ממון השני  [כומר]  הגלח  והבטיחו  גדול,  עני  שהיה  התנצל  השני 
הרבה. השלישי אמר שלא היה יכול לעמוד בניסיון התאוות הרבה. השלישי אמר שלא היה יכול לעמוד בניסיון התאוות 

שמעמיד לו היצר הרע תמיד. שמעמיד לו היצר הרע תמיד. 
אך אחד מחבורתם היה טוען בשאט נפש, שפשוט לא מצאה אך אחד מחבורתם היה טוען בשאט נפש, שפשוט לא מצאה 
התורה חן בעיניו עפ"ל... והנה תיכף קמו והתנפלו עליו חבריו התורה חן בעיניו עפ"ל... והנה תיכף קמו והתנפלו עליו חבריו 
הזלזול  את  שתולה  על  נמרצות,  מכות  והכוהו  הזלזול המשומדים,  את  שתולה  על  נמרצות,  מכות  והכוהו  המשומדים, 

בתורה הקדושה, במקום לתלות החיסרון בעצמו...בתורה הקדושה, במקום לתלות החיסרון בעצמו...
כראות זאת הבעש"ט הק' התלהב מאוד, ואמר שכאן ראינו כראות זאת הבעש"ט הק' התלהב מאוד, ואמר שכאן ראינו 
במוחש מ"ש במוחש מ"ש רז"ל רז"ל (סנהדרין מד.): "אף על פי שחטא ישראל (סנהדרין מד.): "אף על פי שחטא ישראל 
הוא", שהתנוצץ בהם ניצוץ הוא", שהתנוצץ בהם ניצוץ מסירות נפשמסירות נפש, שהיו מתקוממים , שהיו מתקוממים 
פני  ראיית  מתוך  [כנראה  בתורה.  הזלזול  כנגד  ונפש  פני בלב  ראיית  מתוך  [כנראה  בתורה.  הזלזול  כנגד  ונפש  בלב 

קדשו של הבעש"ט, הבעיר בהם הניצוץ הקדוש].קדשו של הבעש"ט, הבעיר בהם הניצוץ הקדוש].
מסרי  קא  הוו  דקמאי  מסרי   קא  הוו  דקמאי  (כ.)(כ.)  דברכותדברכות  בפ"ג  שמצינו  בפ"ג [כענין  שמצינו  [כענין 
נפשייהו אקדושת השם, ומביאה הגמרא הדוגמא של קידוש נפשייהו אקדושת השם, ומביאה הגמרא הדוגמא של קידוש 
השם שבדורות הראשונים, השם שבדורות הראשונים, דרב אדא בר אהבהדרב אדא בר אהבה ראה כותית  ראה כותית 
בת  שהיא  היה  כסבור  אדום,  בלבוש  לבושה  בשוק  בת אחת  שהיא  היה  כסבור  אדום,  בלבוש  לבושה  בשוק  אחת 
ישראל, ואין דרך בנות ישראל ללכת בלבוש חשוב כזה, שיש ישראל, ואין דרך בנות ישראל ללכת בלבוש חשוב כזה, שיש 
בו חציפות, קם אפוא במסירות נפשו וקרעו ממנה, וכשנודע בו חציפות, קם אפוא במסירות נפשו וקרעו ממנה, וכשנודע 
זוזי.  מאה  ארבע  נזקה  את  לה  לשלם  התחייב  כותית  זוזי. שהיא  מאה  ארבע  נזקה  את  לה  לשלם  התחייב  כותית  שהיא 
ענין  לבאר  הגמרא,  שמביאה  הדוגמא  הוא  המעשה  זה  ענין וטיב  לבאר  הגמרא,  שמביאה  הדוגמא  הוא  המעשה  זה  וטיב 

מסירות נפש עי"ש].מסירות נפש עי"ש].
טז,  טז, (ויקרא  (ויקרא  הכתוב  מאמר  ראינו  שבכאן  הבעש"ט,  אמר  הכתוב וגם  מאמר  ראינו  שבכאן  הבעש"ט,  אמר  וגם 
אלו  שאפילו  אלו   שאפילו  נו:],  יומא  [עיין  נו:],  יומא  [עיין  טומאתם"  בתוך  אתם  "השוכן  טומאתם"  בתוך  אתם  "השוכן  טז)טז) 

המשומדים רחמנא ליצלן לא אבו לשמוע איזה זלזול וחסרון המשומדים רחמנא ליצלן לא אבו לשמוע איזה זלזול וחסרון 
בתורה הקדושה ח"ו.בתורה הקדושה ח"ו.

[קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד טז][קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד טז]

• ~ • ~ •
מוואלז'ין,  מוואלז'ין, הגר"ח  הגר"ח  של  בנו  כתב  של   בנו  כתב  החיים  החייםנפש  נפש  הספר  הספר בהקדמת  בהקדמת 
המהרי"ץ זצ"להמהרי"ץ זצ"ל, שכל ימי חייו של אביו הק' היה מוסר נפשו , שכל ימי חייו של אביו הק' היה מוסר נפשו 
בשביל  לו  אשר  כל  ומשפיע  ונותן  ישראל,  בשביל  בשביל תמיד  לו  אשר  כל  ומשפיע  ונותן  ישראל,  בשביל  תמיד 
הכלל. וכן היה מוכיח ודורש זאת ממנו תמיד. וז"ל בהקדמה הכלל. וכן היה מוכיח ודורש זאת ממנו תמיד. וז"ל בהקדמה 
שם: "בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמים, שם: "בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמים, 
הן במילי דצבורא, בפרט בעניני הכלל, הן במילי דצבורא, בפרט בעניני הכלל, מודעת שהשליך נפשו מודעת שהשליך נפשו 
מנגד, ועסק הרבה יתר על כדי כוחו. ואף כי זקן היה, היו ידיו מנגד, ועסק הרבה יתר על כדי כוחו. ואף כי זקן היה, היו ידיו 
אמונה עד בא השמש.אמונה עד בא השמש. ואף ככלות כח רח"ל, גם על משכבו  ואף ככלות כח רח"ל, גם על משכבו 
בחליו, רעיוניו סליקו ועיניו היו נשואות השמימה, לשתף שם בחליו, רעיוניו סליקו ועיניו היו נשואות השמימה, לשתף שם 
שמים בצערא דהכלל והפרט בגנוחי ואנחות בשברון מתנים, שמים בצערא דהכלל והפרט בגנוחי ואנחות בשברון מתנים, 
ואנחותיו הרבות בזה היו שוברות כל גוף השומע. – והיה רגיל ואנחותיו הרבות בזה היו שוברות כל גוף השומע. – והיה רגיל 
להוכיח אותי, על שראה שאינני משתתף בצערא דאחרינא. להוכיח אותי, על שראה שאינני משתתף בצערא דאחרינא. 
נברא,  לעצמו  לא  האדם,  כל  שזה  תמיד:  אלי  דברו  היה  נברא, וכה  לעצמו  לא  האדם,  כל  שזה  תמיד:  אלי  דברו  היה  וכה 
רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות", עכל"ק רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעשות", עכל"ק 

של המהרי"ץ זצ"ל בהקדמת נפש החיים. של המהרי"ץ זצ"ל בהקדמת נפש החיים. 
לעצמו",  "לא  האדם  כל  בריאת  תכלית  שזו  בזה,  לעצמו", מבואר  "לא  האדם  כל  בריאת  תכלית  שזו  בזה,  מבואר 
לקבל כל העת, "רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו לקבל כל העת, "רק להועיל לאחריני ככל אשר ימצא בכוחו 

לעשות", והדברים מופלאים.לעשות", והדברים מופלאים.
מחותני  לפני  זה  נורא  קטע  כשהראיתי  אחת  מחותני בהזדמנות  לפני  זה  נורא  קטע  כשהראיתי  אחת  בהזדמנות 
שאלתיו  שאלתיו ,  החמה,  אור  בעל  זצוק"ל  קרוזר  זונדל  החמהרבי  אור  בעל  זצוק"ל  קרוזר  זונדל  רבי  הגאון הגאון 
איך מגיע קטע כזה אל העולם הליטאי, הלא הוא כולו מלא איך מגיע קטע כזה אל העולם הליטאי, הלא הוא כולו מלא 
באור החסידות, מתכלית ביטול היש עלי אדמות עד מסירות באור החסידות, מתכלית ביטול היש עלי אדמות עד מסירות 
נפש. והיה יותר מתאים שיאמר עיקר תכלית כל האדם הוא נפש. והיה יותר מתאים שיאמר עיקר תכלית כל האדם הוא 
במסירות  ההקרבה  החיים  עיקר  נראה  וכאן  תורה,  במסירות בתלמוד  ההקרבה  החיים  עיקר  נראה  וכאן  תורה,  בתלמוד 

נפש לטובת ישראל. נפש לטובת ישראל. 
ענה לי ר' זונדל בחן פקחותו, בודאי שזו תכלית הבריאה, כי ענה לי ר' זונדל בחן פקחותו, בודאי שזו תכלית הבריאה, כי 
הלא  אנשים,  בין  נבראנו  למה  לבדה,  תורה  בשביל  רק  הלא אם  אנשים,  בין  נבראנו  למה  לבדה,  תורה  בשביל  רק  אם 

היינו צריכים להבראות בין מלאכים...היינו צריכים להבראות בין מלאכים...
[טיב השידוכים ח"א לבחורים, שער הנישואין פ"ג אות ג][טיב השידוכים ח"א לבחורים, שער הנישואין פ"ג אות ג]

• ~ • ~ •
אחד מתלמידי אחד מתלמידי הבעל שם טוב הק' זי"עהבעל שם טוב הק' זי"ע, היה מתפלל ומבקש , היה מתפלל ומבקש 
המגושם  העולם  מן  אותו  שייקח  יתברך  השם  מלפני  המגושם תמיד  העולם  מן  אותו  שייקח  יתברך  השם  מלפני  תמיד 
הזה, שאינו יכול לסובלו, כי היתה יראת חטאו גדולה מאוד, הזה, שאינו יכול לסובלו, כי היתה יראת חטאו גדולה מאוד, 

שמא יתקלקל בעולם הזה הגשמי. שמא יתקלקל בעולם הזה הגשמי. 
ותמיד  ימים.  בקיצור  ולמות  נפשו,  למסור  מוכן  היה  כך  ותמיד ועל  ימים.  בקיצור  ולמות  נפשו,  למסור  מוכן  היה  כך  ועל 
אמר שיותר טוב לו המיתה, מן החיים בעבירה חלילה. [ומן אמר שיותר טוב לו המיתה, מן החיים בעבירה חלילה. [ומן 
תלמידי  במדרגות  השגה  שום  לנו  שאין  בזה,  לציין  תלמידי המותר  במדרגות  השגה  שום  לנו  שאין  בזה,  לציין  המותר 

הבע"ש והליכותיהם].הבע"ש והליכותיהם].
העולם  מן  והסתלק  תלמיד,  אותו  תפילת  נתקבלה  העולם ואכן  מן  והסתלק  תלמיד,  אותו  תפילת  נתקבלה  ואכן 

בקיצור ימים ל"ע, כשהוא נקי מן החטא. בקיצור ימים ל"ע, כשהוא נקי מן החטא. 
ואגב אורחין למדנו כאן – מלבד ענין המסירות נפש בשמירה ואגב אורחין למדנו כאן – מלבד ענין המסירות נפש בשמירה 
מהעבירה - גם מידת 'יראת שמים' מה היא, שהיתה טבועה מהעבירה - גם מידת 'יראת שמים' מה היא, שהיתה טבועה 
בדמו כל כך, עד כי מרוב פחדו ויראתו שמא חלילה יתקלקלו בדמו כל כך, עד כי מרוב פחדו ויראתו שמא חלילה יתקלקלו 
נפשו  משליך  שהיה  העולם,  קלקול  שראה  מה  לפי  נפשו מעשיו  משליך  שהיה  העולם,  קלקול  שראה  מה  לפי  מעשיו 

מנגד ומבקש ומתפלל למות בצעירותו, והדבר מבהיל.מנגד ומבקש ומתפלל למות בצעירותו, והדבר מבהיל.
[קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד יג][קונטרס "טיב המעשה", ח"א עמוד יג]

"ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ָהָאֹרן ֲעֵצי ִׁשִּטים" "ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ָהָאֹרן ֲעֵצי ִׁשִּטים" (לז, א)(לז, א)
פירש רש"י: פירש רש"י: "ויעש בצלאל. לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו""ויעש בצלאל. לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו" ע"כ. ע"כ.

'הפסקת אוכל''הפסקת אוכל'
בדיאטה,  להתחיל  מאוד  דחוף  צורך  יצר  הבריאותי  בדיאטה, מצבי  להתחיל  מאוד  דחוף  צורך  יצר  הבריאותי  מצבי 
אחד  שבת  שבמוצאי  עד  ליום  מיום  נדחה  הענין  אחד אך  שבת  שבמוצאי  עד  ליום  מיום  נדחה  הענין  אך 

התעקשה זוגתי 'שעכשיו' מתחילים ביאטה.התעקשה זוגתי 'שעכשיו' מתחילים ביאטה.
"נתחיל בדיאטה אחרי מלווה מלכה!""נתחיל בדיאטה אחרי מלווה מלכה!"

אבל כאן הייתה זוגתי נחושה כי אפשר להסתפק במשהו אבל כאן הייתה זוגתי נחושה כי אפשר להסתפק במשהו 
קל למלווה מלכה וכי חייבים לשמור על הבריאות. קל למלווה מלכה וכי חייבים לשמור על הבריאות. 

כי  המעשה  ידוע  זאת  בכל  אבל  איתה  הסכמתי  כי עקרונית  המעשה  ידוע  זאת  בכל  אבל  איתה  הסכמתי  עקרונית 
עד  לשבת  משבת  צמה  הייתה  מווילנה  הגר"א  של  עד אימו  לשבת  משבת  צמה  הייתה  מווילנה  הגר"א  של  אימו 
ששמעה מבנה עד כמה חשובה היא סעודת מלווה מלכה ששמעה מבנה עד כמה חשובה היא סעודת מלווה מלכה 
ומאז הייתה מתחילה בצום רק אחרי סעודה זו, אבל היה ומאז הייתה מתחילה בצום רק אחרי סעודה זו, אבל היה 
לי קשה מאוד להסביר ברגעים אלו לזוגתי, את חשיבותה לי קשה מאוד להסביר ברגעים אלו לזוגתי, את חשיבותה 

של סעודת מלוה מלכה....של סעודת מלוה מלכה....
בשעה שתיים עשרה וחצי בלילה ירדתי עם שקית אשפה בשעה שתיים עשרה וחצי בלילה ירדתי עם שקית אשפה 
מכר  זה  היה  לידי,  נעצר  ורכב  העירונית  ה'צפרדע'  מכר לכיוון  זה  היה  לידי,  נעצר  ורכב  העירונית  ה'צפרדע'  לכיוון 
אחרי  התראינו,  לא  רב  וזמן  אחרת  בשכונה  לגור  אחרי שעבר  התראינו,  לא  רב  וזמן  אחרת  בשכונה  לגור  שעבר 
שלום חם ולבבי שלף מגש של פיצה מתיק חימום והציע שלום חם ולבבי שלף מגש של פיצה מתיק חימום והציע 
אך  לסרב  ניסיתי  מלכה,  מלווה  סעודת  עבור  לקחתו  אך לי  לסרב  ניסיתי  מלכה,  מלווה  סעודת  עבור  לקחתו  לי 
משולשים,  שני  אוכל  מקסימום  לו  אמרתי  התעקש,  משולשים, הוא  שני  אוכל  מקסימום  לו  אמרתי  התעקש,  הוא 

בתגובה אמר: "קח את המגש ותקפיא את השאר."בתגובה אמר: "קח את המגש ותקפיא את השאר."
      עליתי הביתה עם מגש חם ומהביל. אשתי הסתכלה       עליתי הביתה עם מגש חם ומהביל. אשתי הסתכלה 
לא  כי  לה  הסברתי  למקורו,  ושאלה  המגש  על  לא בתמהון  כי  לה  הסברתי  למקורו,  ושאלה  המגש  על  בתמהון 
הותיר בידי ידידי ברירה כי אם לקחתה ואם תרצה נקפיא הותיר בידי ידידי ברירה כי אם לקחתה ואם תרצה נקפיא 
:"מעולם  אמרה  מיד  השבוע.  להמשך  לילדים  המגש  :"מעולם את  אמרה  מיד  השבוע.  להמשך  לילדים  המגש  את 
שלא  כשהחלטתי  השבוע  ובדיוק  כזה  דבר  לנו  קרה  שלא לא  כשהחלטתי  השבוע  ובדיוק  כזה  דבר  לנו  קרה  לא 
ואיכותי  חם  מגש  שלח  ,ה'  מלכה  מלוה  סעודת  ואיכותי לסעוד  חם  מגש  שלח  ,ה'  מלכה  מלוה  סעודת  לסעוד 
סעודת  על  לשמור  מאיתנו  מבקשים  משמים  כי  סעודת נראה  על  לשמור  מאיתנו  מבקשים  משמים  כי  נראה 
מלוה מלכה בכבוד, ונתחיל את הדיאטה מיום ראשון עד מלוה מלכה בכבוד, ונתחיל את הדיאטה מיום ראשון עד 

שבת"...שבת"...
כנראה שזה היה הפיצה הכי טעימה שאכלנו אי פעם ולו כנראה שזה היה הפיצה הכי טעימה שאכלנו אי פעם ולו 

מחמת דבר ההשגחה שהיה במגש הזה...מחמת דבר ההשגחה שהיה במגש הזה...
מלכה  מלווה  סעודת  ועל  רבים  חודשים  חלפו  כבר  מלכה מאז  מלווה  סעודת  ועל  רבים  חודשים  חלפו  כבר  מאז 

אנו לא מדלגים.אנו לא מדלגים.
שכן  אותו  עם  להיפגש  שוב  לי  יצא  כשבועיים  שכן לפני  אותו  עם  להיפגש  שוב  לי  יצא  כשבועיים  לפני 
וסיפרתי לו את יד ההשגחה שהיה עם הפיצה שהביא, הוא וסיפרתי לו את יד ההשגחה שהיה עם הפיצה שהביא, הוא 
לפעם  ומפעם  פיצה  בחנות  הוא  עובד  כי  וסיפר  לפעם התרגש  ומפעם  פיצה  בחנות  הוא  עובד  כי  וסיפר  התרגש 
שתמיד  לחברים  מקפיץ  הוא  שניים  או  מגש  נשאר  שתמיד אם  לחברים  מקפיץ  הוא  שניים  או  מגש  נשאר  אם 
והנה  מאוחרת  בשעה  חמה  פיצה  לקבל  ושמחים  והנה ערים  מאוחרת  בשעה  חמה  פיצה  לקבל  ושמחים  ערים 
ולכן  שלהם  לפלאפונים  ענה  לא  אחד  אף  מוצ"ש  ולכן באותו  שלהם  לפלאפונים  ענה  לא  אחד  אף  מוצ"ש  באותו 
הגיע לרחוב כדי לראות אם אחד השכנים שיש להם כמה הגיע לרחוב כדי לראות אם אחד השכנים שיש להם כמה 
איש  מצא  ולא  המגש  את  להם  לתת  כדי  ערים  איש בחורים  מצא  ולא  המגש  את  להם  לתת  כדי  ערים  בחורים 

וכשראה אותי החליט לתת לי...וכשראה אותי החליט לתת לי...
אליו  לחזור  כולם  החלו  המגש  את  לי  שמסר  אחרי  אליו תיכף  לחזור  כולם  החלו  המגש  את  לי  שמסר  אחרי  תיכף 
לפלאפון אך כבר היה מאוחר מאחר והמגש נמסר למישהו לפלאפון אך כבר היה מאוחר מאחר והמגש נמסר למישהו 
אחר שמשמים רצו לעודדו לשמר את סעודת מלוה מלכה.אחר שמשמים רצו לעודדו לשמר את סעודת מלוה מלכה.

בעל המעשה: ח. מ.בעל המעשה: ח. מ.

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
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הרבי רבי העשיל זצוק"להרבי רבי העשיל זצוק"ל, רבם של , רבם של הש"ך והט"זהש"ך והט"ז, נודע בגאונותו , נודע בגאונותו 
בחייו  אפשרי  רגע  כל  בניצול  הנדירה  ובשקדנותו  בחייו המופלאה,  אפשרי  רגע  כל  בניצול  הנדירה  ובשקדנותו  המופלאה, 

לעסק התורה הקדושה. לעסק התורה הקדושה. 
האיומות  הגזירות  בזמן  האיומות ,  הגזירות  בזמן  ות"ט,  ות"טת"ח  ת"ח  בשנות  ופעל  חי  בשנות הוא  ופעל  חי  הוא 
תקופה,  באותה  קודש  ישראל  קהילות  על  שניתכו  תקופה, והאכזריות  באותה  קודש  ישראל  קהילות  על  שניתכו  והאכזריות 

וקינות רבות נתחברו על אותם הצרות כנודע. וקינות רבות נתחברו על אותם הצרות כנודע. 
עמקי  נבכי  בתוככי  כולו  כל  והוגה  יושב  העשיל  ר'  הרבי  עמקי היה  נבכי  בתוככי  כולו  כל  והוגה  יושב  העשיל  ר'  הרבי  היה 
הפחדים  מכל  מתעלם  כשהוא  ים,  מני  רחבה  אחת  הפחדים סוגיא  מכל  מתעלם  כשהוא  ים,  מני  רחבה  אחת  סוגיא 
והנה   – הקודש.  עם  ראשי  על  המרחפות  הקשות  והנה והדאגות   – הקודש.  עם  ראשי  על  המרחפות  הקשות  והדאגות 
כחץ  התפשטה  הבשורה  לאזור,  ימ"ש  הפורעים  הגיעו  כחץ פתאום  התפשטה  הבשורה  לאזור,  ימ"ש  הפורעים  הגיעו  פתאום 
מקשת, שכבר שועטים הם אל עבר העיר בחמת רצח נוראה... מקשת, שכבר שועטים הם אל עבר העיר בחמת רצח נוראה... 
ליהודים  עושים  הם  ומה  באים,  הם  מה  על  היטב  ידעו  ליהודים הכל  עושים  הם  ומה  באים,  הם  מה  על  היטב  ידעו  הכל 

שבכל עיר ועיר.שבכל עיר ועיר.
סוסו  עם  עגלונו  את  חיש  הזמין  העשיל,  ר'  הרבי  מהר  סוסו הזדרז  עם  עגלונו  את  חיש  הזמין  העשיל,  ר'  הרבי  מהר  הזדרז 
משפחתו  בני  כל  את  העגלה  על  במהרה  והעמיס  משפחתו ועגלתו,  בני  כל  את  העגלה  על  במהרה  והעמיס  ועגלתו, 
ותכולה מועטה שניתן היה להציל... והחלו כולם לברוח בבהלה ותכולה מועטה שניתן היה להציל... והחלו כולם לברוח בבהלה 
מן הפורענות, תוך שמאיצים הם בעגלון שיאיץ בסוסים למהר מן הפורענות, תוך שמאיצים הם בעגלון שיאיץ בסוסים למהר 
ולברוח מן הרעה, שכבר החלה להשתולל בחוצות העיר. כולם ולברוח מן הרעה, שכבר החלה להשתולל בחוצות העיר. כולם 
היו אחוזי פחד ותדהמה כמעט בהיסטריה, אבל הרבי ר' העשיל היו אחוזי פחד ותדהמה כמעט בהיסטריה, אבל הרבי ר' העשיל 
על  התיישב  בידו,  הפתוח  ספרו  עם  העגלה  אל  בנינוחות  על עלה  התיישב  בידו,  הפתוח  ספרו  עם  העגלה  אל  בנינוחות  עלה 
מקומו, ותיכף המשיך בדיוק במקום שאחז בו, כמי שיושב עתה מקומו, ותיכף המשיך בדיוק במקום שאחז בו, כמי שיושב עתה 
ושלוה,  במנוחה  בתורה  והוגה  המדרש,  בבית  המרווח  ושלוה, במקומו  במנוחה  בתורה  והוגה  המדרש,  בבית  המרווח  במקומו 

באין מפריע... באין מפריע... 
אחד  יהודי  שאיש  לב  שמו  ודהירתם,  מנוסתם  כדי  תוך  אחד לפתע  יהודי  שאיש  לב  שמו  ודהירתם,  מנוסתם  כדי  תוך  לפתע 
הדהירה,  את  מעט  האטו  הם  עגלתם,  אחרי  כוחו  בכל  הדהירה, רודף  את  מעט  האטו  הם  עגלתם,  אחרי  כוחו  בכל  רודף 
כדי לשמוע מה בפיו של אותו רץ יהודי. – משהתקרב אליהם כדי לשמוע מה בפיו של אותו רץ יהודי. – משהתקרב אליהם 
הרבי  של  והאהוב  הנאמן  מתלמידו  אחר  לא  זה  שהיה  הרבי התברר  של  והאהוב  הנאמן  מתלמידו  אחר  לא  זה  שהיה  התברר 
ר' העשיל, הלא הוא ר' העשיל, הלא הוא הרב הש"ך זצוק"ל.הרב הש"ך זצוק"ל. הוא סיים באותה עת  הוא סיים באותה עת 
לערוך פסק הלכה תורני, בענין שאלה הלכתית סבוכה, שהיתה לערוך פסק הלכה תורני, בענין שאלה הלכתית סבוכה, שהיתה 

בה  לפסוק  בה דחופה  לפסוק  דחופה 
למעשה,  למעשה, הלכה  הלכה 
כדי  רבו  לפני  כדי ובא  רבו  לפני  ובא 
לבקש הסכמתו על לבקש הסכמתו על 
שהעלה  הדין  שהעלה פסק  הדין  פסק 

באותה שאילתא. באותה שאילתא. 
משהגיע  משהגיע אולם  אולם 
ראה  הרב  ראה לבית  הרב  לבית 
כבר  הרב  כבר שעגלת  הרב  שעגלת 
הדרך,  אל  הדרך, יצאה  אל  יצאה 
מפני  מפני בבריחתה  בבריחתה 
הגדולה  הגדולה הסכנה  הסכנה 
קיום  על  קיום המאיימת  על  המאיימת 
לא   – ישראל.  לא בית   – ישראל.  בית 
לרגע  הש"ך  לרגע היסס  הש"ך  היסס 
אחד, וחשב לעצמו אחד, וחשב לעצמו 
הרב  צריך  הרב אמנם  צריך  אמנם 
את  ולהציל  את לברוח  ולהציל  לברוח 

גופו, אבל אני נצרך כעת לתורתו, שהיא נמצאת עמו תמיד בכל גופו, אבל אני נצרך כעת לתורתו, שהיא נמצאת עמו תמיד בכל 
מקום שהוא. ומה לי אם הוא כעת בנסיעה על אם הדרך, "תורה מקום שהוא. ומה לי אם הוא כעת בנסיעה על אם הדרך, "תורה 
להסכים  ניתן  ורכיבה  בנסיעה  גם  הרי  צריך!"  אני  וללמוד  להסכים היא  ניתן  ורכיבה  בנסיעה  גם  הרי  צריך!"  אני  וללמוד  היא 
אחר  לרוץ  הש"ך  אפוא  החל  ההלכה...  ועמק  תורה  של  אחר בפסק  לרוץ  הש"ך  אפוא  החל  ההלכה...  ועמק  תורה  של  בפסק 

העגלה, עד שהשיגם בורחים ודוהרים בדרכם.העגלה, עד שהשיגם בורחים ודוהרים בדרכם.
תוך  אל  לפניו  והגיש  וביראה,  באימה  רבו  אל  הש"ך  תוך ניגש  אל  לפניו  והגיש  וביראה,  באימה  רבו  אל  הש"ך  ניגש 
וביקש  בנידון,  להלכה  והעלה  שכתב  הגיליונות  את  וביקש המרכבה  בנידון,  להלכה  והעלה  שכתב  הגיליונות  את  המרכבה 

ממנו את חוות דעתו באותה שאלה הלכתית.ממנו את חוות דעתו באותה שאלה הלכתית.
הרב נענה בשמחה ובמאור פנים, ולקח מיד תלמידו האהוב את הרב נענה בשמחה ובמאור פנים, ולקח מיד תלמידו האהוב את 
הרב  שיסיים  עד  ולהמתין  לעצור  ניתן  היה  לא  אבל  הרב הגיליונות,  שיסיים  עד  ולהמתין  לעצור  ניתן  היה  לא  אבל  הגיליונות, 
לקרוא את הקונטרס הזה, שכן מוכרחים היו להמשיך בבריחתם לקרוא את הקונטרס הזה, שכן מוכרחים היו להמשיך בבריחתם 
את  להעלות  גם  מאידך,   – המזוינים.  הליסטים  שיגיעו  את לפני  להעלות  גם  מאידך,   – המזוינים.  הליסטים  שיגיעו  לפני 
כי  שייך,  היה  לא  בנסיעתם  עמהם  שיישב  המרכבה  אל  כי הש"ך  שייך,  היה  לא  בנסיעתם  עמהם  שיישב  המרכבה  אל  הש"ך 
של  ביתו  בני  מכל  מקום,  אפס  עד  ודחוסה  מלאה  היתה  של היא  ביתו  בני  מכל  מקום,  אפס  עד  ודחוסה  מלאה  היתה  היא 

הרב ומזוודותיהם. הרב ומזוודותיהם. 
צורך  שאין  לרבו,  אמר  לאשורו,  המצב  את  הש"ך  כראות 
ילמד  שהרב  כדי  תוך  בנסיעתם  הם  ימשיכו  בגללו...  להתעכב 

את דבריו באותו קונטרס, והוא ירוץ אחריהם ברגליו...את דבריו באותו קונטרס, והוא ירוץ אחריהם ברגליו...
רודף  והש"ך  ובדהירתה,  במרוצתה  הרב  עגלת  אפוא  המשיכה 
ורץ ברגליו אחריה, כשכל אותו הזמן יושב הרב בחרדת קודש 
מוות  מסכנת  והבורחת  הדוהרת  העגלה  בתוך  הריכוז,  ובשיא 
תלמידו  בדברי  הכביר  עיונו  כל  את  ונותן  ראשם,  על  המרחפת 

בגיליונות.בגיליונות.
את  מסר  הזו,  הארוכה  התשובה  כל  את  ללמוד  משסיים 
לעגלתו,  בסמוך  ברגליו  הרץ  תלמידו  הש"ך  ידי  אל  הגיליונות 
תוך שהוא מפטיר לעברו שהפסק אמת נכון וקיים, והוא מסכים 
ובענין  פלוני  בענין  להעיר  לו  שיש  הערות  אלו  אי  מלבד  עמו, 

פלוני...פלוני...
הסכמתו  עם  היקר,  קונטריסו  את  בחזרה  הש"ך  משקיבל 
אותם  כל  את  העיר,  לכיוון  בחזרה  מהר  רץ  רבו,  של  הנלהבת 

אל  הגיע  מהר  חיש  הרב...  אחר  במרוצתו  שגמע  אל קילומטרים  הגיע  מהר  חיש  הרב...  אחר  במרוצתו  שגמע  קילומטרים 
להציל,  שניתן  מה  את  ממש  האחרון  ברגע  להציל  כדי  להציל, ביתו,  שניתן  מה  את  ממש  האחרון  ברגע  להציל  כדי  ביתו, 
אחת  [כשבת  ולברכה.  לטובה  חייו  ניצלו  נסים  בנסי  אחת וממש  [כשבת  ולברכה.  לטובה  חייו  ניצלו  נסים  בנסי  וממש 

נהרגה לו באותם גזירות קשות כידוע].נהרגה לו באותם גזירות קשות כידוע].
נוסע  העשיל  ר'  הרבי  מהו!  נפש"  "מסירות  טיב  בנפשכם  נוסע שוו  העשיל  ר'  הרבי  מהו!  נפש"  "מסירות  טיב  בנפשכם  שוו 
ומנוחת  מלא  הדעת  ישוב  לו  ויש  ממש,  מוות  בסכנת  ומנוחת ובורח  מלא  הדעת  ישוב  לו  ויש  ממש,  מוות  בסכנת  ובורח 
עליה...  ולענות  מנוסתו  בדרך  התשובה  כל  את  ללמוד  עליה... הנפש  ולענות  מנוסתו  בדרך  התשובה  כל  את  ללמוד  הנפש 
בדבר  רבו  דעת  לקבל  כדי  מנגד  נפשו  משליך  לעומתו,  בדבר והש"ך  רבו  דעת  לקבל  כדי  מנגד  נפשו  משליך  לעומתו,  והש"ך 
הלכה... כאילו שכל הסכנה הנוראה אינה נוגעת להם כלל... רק הלכה... כאילו שכל הסכנה הנוראה אינה נוגעת להם כלל... רק 
זו ההלכה שמבררים עתה בלבד היא כל משאת נפשם! – אצלם זו ההלכה שמבררים עתה בלבד היא כל משאת נפשם! – אצלם 
התורה הקדושה היתה כל חייהם, ממנה שאבו את כל חיותם, התורה הקדושה היתה כל חייהם, ממנה שאבו את כל חיותם, 
וחיו במוחש את נוסח הברכה: "ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם וחיו במוחש את נוסח הברכה: "ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם 

נטע בתוכנו!!!".נטע בתוכנו!!!".
[מתוך שיחה בענין "עמלים בתורה", פר' בחוקותי תשע"א][מתוך שיחה בענין "עמלים בתורה", פר' בחוקותי תשע"א]
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ברכ˙ מזל טובברכ˙ מזל טוב
להרב להרב זעליג קראןזעליג קראן הי"ו הי"ו

• • לרגל הולדת הבת לרגל הולדת הבת •
יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמע"ט יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמע"ט 

ולרוב נחת מכל יוצ"חולרוב נחת מכל יוצ"ח

י˘מח לב י˘מח לב 
מב˜˘י ‰'מב˜˘י ‰'

הננו להודיע שיצא לאור ברוב פאר והדרהננו להודיע שיצא לאור ברוב פאר והדר

ספר 'טיב ‰‰‚„‰'ספר 'טיב ‰‰‚„‰'
רעיונות ופירושים על סדר ההגדהרעיונות ופירושים על סדר ההגדה

עם 'טיב ‰˘יר'עם 'טיב ‰˘יר'
על ˘יר ‰˘יריםעל ˘יר ‰˘ירים

ניתן להשיג בחנויות הספריםניתן להשיג בחנויות הספרים

להזמנות מרוכזות טל. להזמנות מרוכזות טל. 03/619411403/6194114

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 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

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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  בסייעתא דשמייא הננו להודיע כי
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הספרי�בחנויות  אלו ושאר ספרי רבינו נית� להשיג ספרי�

  ספר טיב הפטרות

  יקראוחומש על 

  

  בתוכו כולל

  , ההפטרה פסוקי על ומשולב קצר ביאור

  בהפטרות הנקראי� והכתובי� הנביאי� דברי את להבי� לקורא המסייע

   עבודה דרכי, שמי� ויראת מוסר עניני של מרובה בתוספת

  ההפטרה מפסוקי הנלמדי� ,ואמונה חיזוק ומאמרי

  

  -כ נשאר עדיי� כמות מצומצת של טיב הפטרות חומש בראשית"כמו-


