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קנין הקדושה כיצד?קנין הקדושה כיצד?
פעם  שהה  מסלאנים  לייב  ישכר  רבי  פעם הרה''ק  שהה  מסלאנים  לייב  ישכר  רבי  הרה''ק 
בפטרבורג הבירה, ולשבת הגיעו כמה מאנשי שלומו בפטרבורג הבירה, ולשבת הגיעו כמה מאנשי שלומו 
שהתיישבו  בעת  השבת  יום  בעצם  בצלו.  שהתיישבו לשבות  בעת  השבת  יום  בעצם  בצלו.  לשבות 
בצוותא לסעודה שלישית, הופיעו לפתע שני אנשים בצוותא לסעודה שלישית, הופיעו לפתע שני אנשים 

שהתרחקו מהדת ר''ל, והסבו עמהם.שהתרחקו מהדת ר''ל, והסבו עמהם.
וזלגו  מאוד  נתרגשו  אכסוף'  'י'ה  הזמר  את  וזלגו כשניגנו  מאוד  נתרגשו  אכסוף'  'י'ה  הזמר  את  כשניגנו 
הרבי  הוכיחם  המוזר  המחזה  לנוכח  דמעות,  הרבי עיניהם  הוכיחם  המוזר  המחזה  לנוכח  דמעות,  עיניהם 
שמידי  ויפה,  צעיר  סוס  למלך  היה  פעם  להם,  שמידי ואמר  ויפה,  צעיר  סוס  למלך  היה  פעם  להם,  ואמר 
עמד  הזמנים  ובשאר  ומטייל,  עליו  רוכב  היה  עמד פעם  הזמנים  ובשאר  ומטייל,  עליו  רוכב  היה  פעם 
בחצר המלך. ושם בבית המלך היו מנגנים בכלי זמר בחצר המלך. ושם בבית המלך היו מנגנים בכלי זמר 
שונים. כשהזקין הסוס מכרו המלך למוליך האשפה, שונים. כשהזקין הסוס מכרו המלך למוליך האשפה, 
וכששמע  המלך,  בית  ליד  סוסו  עם  הלה  עבר  וכששמע פעם  המלך,  בית  ליד  סוסו  עם  הלה  עבר  פעם 
הסוס את קול הזמר שהיה רגיל לשמוע מאז, נעמד הסוס את קול הזמר שהיה רגיל לשמוע מאז, נעמד 
מלכת, הצליף בעליו בשוטו באמרו, היום אינך הסוס מלכת, הצליף בעליו בשוטו באמרו, היום אינך הסוס 
של המלך, היום הנך הסוס של מוליך האשפה, המשך של המלך, היום הנך הסוס של מוליך האשפה, המשך 

בדרכך...בדרכך...
עוד  הייתם  אילו  באמרו,  הנמשל  את  הרבי  עוד הפטיר  הייתם  אילו  באמרו,  הנמשל  את  הרבי  הפטיר 
מובן  המלך,  עבדי  בבחינת  והייתם  בדת,  מובן מחזיקים  המלך,  עבדי  בבחינת  והייתם  בדת,  מחזיקים 
היה דבר התרגשותכם מניגוני היכל המלך המעוררים היה דבר התרגשותכם מניגוני היכל המלך המעוררים 
עתה  לעת  להתרגש  לכם  מה  אך  הנשמה,  עתה את  לעת  להתרגש  לכם  מה  אך  הנשמה,  את 
רעה,  לתרבות  ויצאתם  היצר,  לנזידי  רעה, כשהתמכרתם  לתרבות  ויצאתם  היצר,  לנזידי  כשהתמכרתם 

והנכם כמובילי האשפה. והנכם כמובילי האשפה. 
אנו  אין  אכן,  עבורינו,  גם  הוא  זה  סיפור  של  אנו לקחו  אין  אכן,  עבורינו,  גם  הוא  זה  סיפור  של  לקחו 
לתרבות  שיצאו  האנשים  כאותם  נחותה  לתרבות במדריגה  שיצאו  האנשים  כאותם  נחותה  במדריגה 
רעה, אך גם בינינו ישנם הרבה שמשך ימות השבוע רעה, אך גם בינינו ישנם הרבה שמשך ימות השבוע 
השבת  ובבוא  הזה,  עולם  בעסקי  הם  השבת טרודים  ובבוא  הזה,  עולם  בעסקי  הם  טרודים 
יותר,  נעלים  בדברים  גם  להתבונן  קמעה  יותר, מתעוררים  נעלים  בדברים  גם  להתבונן  קמעה  מתעוררים 
וזאת מתוך ידיעה שעם בואם של ימי המעשה יחזרו וזאת מתוך ידיעה שעם בואם של ימי המעשה יחזרו 

שוב לעסקי עולמם התופסים אצלם מקום נכבד. שוב לעסקי עולמם התופסים אצלם מקום נכבד. 
אין לזלזל בעצם העובדא שמעוררים עצמם להתעלות אין לזלזל בעצם העובדא שמעוררים עצמם להתעלות 
אף כשאין זה רק לזמן מועט, אך עליהם לדעת כי אם אף כשאין זה רק לזמן מועט, אך עליהם לדעת כי אם 
עליהם  מוטל  מהתעלותם  נצחי  קנין  לקנות  עליהם ברצונם  מוטל  מהתעלותם  נצחי  קנין  לקנות  ברצונם 
אם  אך  המעשה,  בימי  גם  ה'  לעבודת  זמן  אם להקדיש  אך  המעשה,  בימי  גם  ה'  לעבודת  זמן  להקדיש 
שוב  עצמם  ולשקע  חייהם  לשיגרת  לחזור  שוב בדעתם  עצמם  ולשקע  חייהם  לשיגרת  לחזור  בדעתם 

בעולם הגשמי, לא תהיה להתעוררותם שום קיום. בעולם הגשמי, לא תהיה להתעוררותם שום קיום. 
ענין זה נרמז בפרשתינו, בתיבות 'תשב בדמי טהרה' ענין זה נרמז בפרשתינו, בתיבות 'תשב בדמי טהרה' 
וגו', כי תש"ב הוא אותיות שב"ת ורמזה התורה, שאם וגו', כי תש"ב הוא אותיות שב"ת ורמזה התורה, שאם 
רק ב'שבת' שרויים 'בדמי טהרה', ורק אז מתקדשים, רק ב'שבת' שרויים 'בדמי טהרה', ורק אז מתקדשים, 
להקדושה  יזכו  לא  עוד  תגע',  לא  קודש  'בכל  להקדושה אז  יזכו  לא  עוד  תגע',  לא  קודש  'בכל  אז 
עי"ז  יזכו  לא   - תבא'  לא  המקדש  'ואל  עי"ז האמתית,  יזכו  לא   - תבא'  לא  המקדש  'ואל  האמתית, 
באמת  החפץ  ואולם,  קדושה.  של  נצחי  באמת לקנין  החפץ  ואולם,  קדושה.  של  נצחי  לקנין 
להתקדש, עליו לקיים 'עד מלאת ימי טהרה', שבכל להתקדש, עליו לקיים 'עד מלאת ימי טהרה', שבכל 
ימות השבוע גם כן יתקדש. ורק עי"ז יזכה לבוא אל ימות השבוע גם כן יתקדש. ורק עי"ז יזכה לבוא אל 

המקדש בשלימות.המקדש בשלימות.
(עפ"י טיב התורה - תזריע)(עפ"י טיב התורה - תזריע)
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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

הנה, פרשה זו עוסקת בעניני הנגעים, ובענין זה רואים דבר חידוש שאינו מצוי הנה, פרשה זו עוסקת בעניני הנגעים, ובענין זה רואים דבר חידוש שאינו מצוי 
בכל התורה כולה, כי בכל דיני התורה כשמתעורר ספק ונזקקין אנו להוראת בכל התורה כולה, כי בכל דיני התורה כשמתעורר ספק ונזקקין אנו להוראת 
עוד  ולפעמים  הספק,  שנתעורר  מעת  הפחות  לכל  הכרעתו  משמש  עוד חכם,  ולפעמים  הספק,  שנתעורר  מעת  הפחות  לכל  הכרעתו  משמש  חכם, 
אהרן  אל  לבוא  המצורע  שעל  אהרן   אל  לבוא  המצורע  שעל  ב)  ב)(יג,  (יג,  הכתוב  אמר  נגעים  בדיני  ואילו  זה,  הכתוב לפני  אמר  נגעים  בדיני  ואילו  זה,  לפני 
טומאת  שאין  היא  הכתוב  גזירת  ופרש"י:  הכהנים,  מבניו  אחד  אל  או  טומאת הכהן  שאין  היא  הכתוב  גזירת  ופרש"י:  הכהנים,  מבניו  אחד  אל  או  הכהן 
נגעים וטהרתן אלא על פי כהן, והיינו שכל עוד שאין הכהן אומר טמא, נדחית נגעים וטהרתן אלא על פי כהן, והיינו שכל עוד שאין הכהן אומר טמא, נדחית 
הטומאה מצד הנגע, ואף אם גלוי וידוע שזה המראה כבר מצוי זמן מה, אין הטומאה מצד הנגע, ואף אם גלוי וידוע שזה המראה כבר מצוי זמן מה, אין 

הידיעה מהוה סיבה לטמא למפרע. הידיעה מהוה סיבה לטמא למפרע. 
והנה, טומאת נגעים היא הטומאה החמורה ביותר, כי אפילו טמא מת שהוא והנה, טומאת נגעים היא הטומאה החמורה ביותר, כי אפילו טמא מת שהוא 
מן הטומאות החמורות אינו משתלח אלא ממחנה כהונה ולויה, אך יכול הוא מן הטומאות החמורות אינו משתלח אלא ממחנה כהונה ולויה, אך יכול הוא 
לשהות במחנה ישראל, ואילו המצורע מוטל עליו לצאת גם ממחנה ישראל, לשהות במחנה ישראל, ואילו המצורע מוטל עליו לצאת גם ממחנה ישראל, 
וכיון שכן מן הראוי היה שהכהן יזרז עצמו לבוא במקום שיש שאלת טומאה וכיון שכן מן הראוי היה שהכהן יזרז עצמו לבוא במקום שיש שאלת טומאה 
ולהכריע תיכף ומיד, אך ישנם מקרים שאף אם ניכר צד טומאה משהים את ולהכריע תיכף ומיד, אך ישנם מקרים שאף אם ניכר צד טומאה משהים את 
הוראת הכהן, כמו שמביא רש''י על מאמר הכתוב הוראת הכהן, כמו שמביא רש''י על מאמר הכתוב (ב, יד)(ב, יד) וביום הראות בו בשר  וביום הראות בו בשר 
חי יטמא, וז"ל: וביום - מה תלמוד לומר, ללמד יש יום שאתה רואה בו, ויש חי יטמא, וז"ל: וביום - מה תלמוד לומר, ללמד יש יום שאתה רואה בו, ויש 
יום שאין אתה רואה בו, מכאן אמרו חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשתה, לו יום שאין אתה רואה בו, מכאן אמרו חתן נותנין לו כל שבעת ימי המשתה, לו 

ולכסותו ולביתו, וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל. ולכסותו ולביתו, וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל. 
כשנתבונן בדבר ניווכח עד היכן מגעת מעלת השמחה, כי על אף היות הנגעים כשנתבונן בדבר ניווכח עד היכן מגעת מעלת השמחה, כי על אף היות הנגעים 
טומאה חמורה ביותר, דוחין אותה ובלבד שלא להשבית את השמחה. והיינו טומאה חמורה ביותר, דוחין אותה ובלבד שלא להשבית את השמחה. והיינו 
שיש בכוח השמחה לדחות אפילו הטומאה החמורה ביותר, ומכאן אתה למד שיש בכוח השמחה לדחות אפילו הטומאה החמורה ביותר, ומכאן אתה למד 
לדחותם  השמחה  שבכוח  האדם,  על  המתעוררין  דמעיקין  חבילין  שאר  לדחותם לכל  השמחה  שבכוח  האדם,  על  המתעוררין  דמעיקין  חבילין  שאר  לכל 
ולבטלם, וכמו שביאר הרבי ר' העניך מאלכסנדר זי"ע את מאמר הכתוב ולבטלם, וכמו שביאר הרבי ר' העניך מאלכסנדר זי"ע את מאמר הכתוב (ישעיה (ישעיה 
צרותיו  מכל  לצאת  האדם  יזכה  השמחה  ידי  שעל  תצאו',  בשמחה  'כי  צרותיו   מכל  לצאת  האדם  יזכה  השמחה  ידי  שעל  תצאו',  בשמחה  'כי  יב)  יב)נה,  נה, 

ומכל מועקותיו.ומכל מועקותיו.
וכמו  מהותו,  את  ומשנה  האדם  את  מעלה  השמחה  כי  נראה  זה  לכל  את מהותו, וכמו והטעם  את האדם ומשנה  כי השמחה מעלה  זה נראה  לכל  והטעם 
שהעיד האר''י ז''ל על עצמו, שלכל השגותיו זכה רק מכוח שמחה של מצוה, שהעיד האר''י ז''ל על עצמו, שלכל השגותיו זכה רק מכוח שמחה של מצוה, 
וכן אמרו צדיקים וכן אמרו צדיקים [הרבי ר' העניך מאלכסנדר זצ"ל והרה''ק בעל הבית אהרן מקארלין זצ''ל][הרבי ר' העניך מאלכסנדר זצ"ל והרה''ק בעל הבית אהרן מקארלין זצ''ל] עצבות  עצבות 
איז נישט קיין עבירה, אבער וואס עצבות בריינגט צו, קען קיין עבירה נישט איז נישט קיין עבירה, אבער וואס עצבות בריינגט צו, קען קיין עבירה נישט 
צו בריינגען. שמחה איז נישט קיין מצוה, אבער וואס שמחה בריינגט צו, קען צו בריינגען. שמחה איז נישט קיין מצוה, אבער וואס שמחה בריינגט צו, קען 
קיין מצוה נישט צו בריינגען". קיין מצוה נישט צו בריינגען". [תרגום: עצבות אינה עבירה, אבל למה שעצבות מביא אין שום [תרגום: עצבות אינה עבירה, אבל למה שעצבות מביא אין שום 
עבירה יכולה להביא. שמחה איננה מצוה, אבל למה ששמחה מביאה אין שום מצוה יכולה להביא].עבירה יכולה להביא. שמחה איננה מצוה, אבל למה ששמחה מביאה אין שום מצוה יכולה להביא]. הרי  הרי 

שכל מהותו של האדם תלוי במדת השמחה, היא המכשירו להתעלות והעדרה שכל מהותו של האדם תלוי במדת השמחה, היא המכשירו להתעלות והעדרה 
גורם ח''ו ההיפך. גורם ח''ו ההיפך. 

עושה  הקב''ה  שאין  אנו  מאמינים  כי  שחטא,  הוא  אות  שלקה  האדם  עושה והנה  הקב''ה  שאין  אנו  מאמינים  כי  שחטא,  הוא  אות  שלקה  האדם  והנה 
מהותו  על  עומד  בעודו  אלא  לעונש  ראוי  הוא  אין  אך  דינא,  בלא  מהותו דינא  על  עומד  בעודו  אלא  לעונש  ראוי  הוא  אין  אך  דינא,  בלא  דינא 
הנחותה שהביאו לידי חטא, והיינו שאינו בשמחה, כי כאמור העדר השמחה הנחותה שהביאו לידי חטא, והיינו שאינו בשמחה, כי כאמור העדר השמחה 
ידה  על  נתעלה  הרי  לשמחה  שנתעורר  מאחר  אך  החטא,  לידי  המביא  ידה היא  על  נתעלה  הרי  לשמחה  שנתעורר  מאחר  אך  החטא,  לידי  המביא  היא 
ממדרגתו, ושוב אין הוא אותו מהות שחטא, וממילא אינו ראוי לעונש, ולכך ממדרגתו, ושוב אין הוא אותו מהות שחטא, וממילא אינו ראוי לעונש, ולכך 
ראוי שהכהן ימתין עד שיעבור זמני השמחה, כי אולי במשך אלו הימים יעבור ראוי שהכהן ימתין עד שיעבור זמני השמחה, כי אולי במשך אלו הימים יעבור 

הנגע מכוח השמחה. הנגע מכוח השמחה. 
ואיידי דאיירינן במעלת השמחה שבכוחה לרומם את האדם, ראוי לנו לדעת, ואיידי דאיירינן במעלת השמחה שבכוחה לרומם את האדם, ראוי לנו לדעת, 
כי בכוח שמחה של מצוה מביא תועלת גם לבני ביתו של אדם, כי בשמחה כי בכוח שמחה של מצוה מביא תועלת גם לבני ביתו של אדם, כי בשמחה 
של מצווה אפשר להשריש בבני הבית הערך של המצווה, וכשמחדירים אותה של מצווה אפשר להשריש בבני הבית הערך של המצווה, וכשמחדירים אותה 
האבות  למסורת  הערך  בבנים  משרישים  ובכך  עימה,  מתגדלים  האבות מקטנותם  למסורת  הערך  בבנים  משרישים  ובכך  עימה,  מתגדלים  מקטנותם 

וחפצים הם ללכת בעקבותיהם.וחפצים הם ללכת בעקבותיהם.
הוא  ידוע  הנה  כי  בתים,  בהרבה  המצוי  בדוגמה  ננקוט  הדבר  להמחיש  הוא ובכדי  ידוע  הנה  כי  בתים,  בהרבה  המצוי  בדוגמה  ננקוט  הדבר  להמחיש  ובכדי 
ההורים  נזקקים  ולפעמים  ביותר,  הקשים  מהדברים  הוא  הבנות  ההורים שצניעות  נזקקים  ולפעמים  ביותר,  הקשים  מהדברים  הוא  הבנות  שצניעות 
לערוך מלחמה עם בנותיהם על כמה מילימטרים, ובנותיהם ממאנים מלהטות לערוך מלחמה עם בנותיהם על כמה מילימטרים, ובנותיהם ממאנים מלהטות 
להם אוזן, והם מהדברים הקשים ביותר בחינוכם. ואולי אפשר לתלות הסיבה להם אוזן, והם מהדברים הקשים ביותר בחינוכם. ואולי אפשר לתלות הסיבה 
לזה כי אין מחנכים אותם לצניעות בשמחה, כי כשילד נעשה בן שלוש שנים לזה כי אין מחנכים אותם לצניעות בשמחה, כי כשילד נעשה בן שלוש שנים 
עושים לו חלאקה בשמחה, ומביאים אותו אל צדיקים כדי שיתברך על ידם, עושים לו חלאקה בשמחה, ומביאים אותו אל צדיקים כדי שיתברך על ידם, 
זה  עבור  ומחלקים  במירון,  עימו  ונוסעים  ובציצית  בכיפה  אותו  זה ומלבישים  עבור  ומחלקים  במירון,  עימו  ונוסעים  ובציצית  בכיפה  אותו  ומלבישים 
השמחה מיני מתיקה, והעיקר שנעשה כמה וכמה דברים של שמחה לכבודו השמחה מיני מתיקה, והעיקר שנעשה כמה וכמה דברים של שמחה לכבודו 

ועושין ענין ממצוה זו.ועושין ענין ממצוה זו.
משא"כ בילדה שגם היא כשנעשית בת שלוש שנים חל עליה חובת הצניעות, משא"כ בילדה שגם היא כשנעשית בת שלוש שנים חל עליה חובת הצניעות, 
אך מלכתחילה אין עושים את הענין של צניעות אלא כדבר הכרחי, ולא עושים אך מלכתחילה אין עושים את הענין של צניעות אלא כדבר הכרחי, ולא עושים 
מזה שום ענין. וכשנעשית בת שלוש מתחילים לדון האם כבר צריכה להתלבש מזה שום ענין. וכשנעשית בת שלוש מתחילים לדון האם כבר צריכה להתלבש 
כראוי, או אולי אפשר עוד להמשיך בלבושה על אף שאין לבושה עונה על כל כראוי, או אולי אפשר עוד להמשיך בלבושה על אף שאין לבושה עונה על כל 
דרישות הצניעות כדבעי, מכל מקום הרי היא עדיין קטנה ולילדה כזאת היא דרישות הצניעות כדבעי, מכל מקום הרי היא עדיין קטנה ולילדה כזאת היא 
להלבישם  שמוכרחים  מבינים  אז  יותר  כשמתגדלים  ורק  צניעות.  בגדר  להלבישם עוד  שמוכרחים  מבינים  אז  יותר  כשמתגדלים  ורק  צניעות.  בגדר  עוד 
היא  ואז  בהכרח,  רק  הנעשה  כדבר  הוא  הוריה  מצד  שגם  רואה  והבת  היא כראוי,  ואז  בהכרח,  רק  הנעשה  כדבר  הוא  הוריה  מצד  שגם  רואה  והבת  כראוי, 
להילחם  וצריכים  מעט,  להתפשר  ואפשר  חזק  כך  כל  ההכרח  שאין  להילחם טוענת  וצריכים  מעט,  להתפשר  ואפשר  חזק  כך  כל  ההכרח  שאין  טוענת 
עימה ואז צריכים לסיעתא דשמיא מרובה. ואילו היו הדברים נעשים בשמחה, עימה ואז צריכים לסיעתא דשמיא מרובה. ואילו היו הדברים נעשים בשמחה, 
וכשנעשית בת שלוש היו עושין ענין ממה שמעתה צריכה להתלבש בצניעות, וכשנעשית בת שלוש היו עושין ענין ממה שמעתה צריכה להתלבש בצניעות, 
ומיד מלבישים אותה כראוי, היו משרישים בה הערך הראוי לצניעות, ולא יהיה ומיד מלבישים אותה כראוי, היו משרישים בה הערך הראוי לצניעות, ולא יהיה 

לה שום נטייה להתפשר בדברים חמורים אלו.לה שום נטייה להתפשר בדברים חמורים אלו.
ידוע, כי יהודי אמריקה בדורות הראשונים מסרו את נפשם על קיום התורה ידוע, כי יהודי אמריקה בדורות הראשונים מסרו את נפשם על קיום התורה 
והמצות, וביחוד בענין שמירת שבת כהלכתה וכשרות כהלכה, אך עם כל זאת, והמצות, וביחוד בענין שמירת שבת כהלכתה וכשרות כהלכה, אך עם כל זאת, 
רבים מהם בניהם אחריהם פרקו מעליהם עול תורה ומצות, וחלקם אף נטמעו רבים מהם בניהם אחריהם פרקו מעליהם עול תורה ומצות, וחלקם אף נטמעו 
בין הגויים, ר"ל, ואמר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, כי הסיבה הגורמת לכך, בין הגויים, ר"ל, ואמר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, כי הסיבה הגורמת לכך, 
היא, מפני שאנשים אלו קיימו את מצות התורה מתוך עצבות וצער, ותמיד היא, מפני שאנשים אלו קיימו את מצות התורה מתוך עצבות וצער, ותמיד 
שעל  שחששו  כיון  בצער,  ביתם  ובני  הם  שרויים  היו  השבת  באה  שעל כשהיתה  שחששו  כיון  בצער,  ביתם  ובני  הם  שרויים  היו  השבת  באה  כשהיתה 
ידי שמירת השבת יאבדו את מקור פרנסתם, ודבר זה גרם לבניהם שיפרקו ידי שמירת השבת יאבדו את מקור פרנסתם, ודבר זה גרם לבניהם שיפרקו 
מעליהם עול תורה ומצות. אך אותם אנשים שקיימו את מצות התורה מתוך מעליהם עול תורה ומצות. אך אותם אנשים שקיימו את מצות התורה מתוך 
שמחה, זכו שאף בניהם אחריהם ילכו בדרך התורה והמצות, ומכך יקח האדם שמחה, זכו שאף בניהם אחריהם ילכו בדרך התורה והמצות, ומכך יקח האדם 
כשהוא  דוקא  היא  התורה  מצות  קיום  מעלת  כי  וידע,  לעצמו,  השכל  כשהוא מוסר  דוקא  היא  התורה  מצות  קיום  מעלת  כי  וידע,  לעצמו,  השכל  מוסר 
מתוך שמחה, וצריך שישריש שמחה זו בלב צאצאיו, ועל ידי כן ילכו אף הם מתוך שמחה, וצריך שישריש שמחה זו בלב צאצאיו, ועל ידי כן ילכו אף הם 
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בחמץ  השנה  כל  בו  שמשתמשים  השישהשיש  א. א.  
להניח  ורגילין  מאחר  בליעות,  הרבה  בו  יש 
בשעה  חמץ  מאכלי  של  רותחות  קדירות  עליו 
שהשיש רטוב ממים ומתחממים ובולע מהחמץ 
שבקדירה, וכן מפני שמניחים שם לפעמים דבר 
גוש רותח ואז השיש בולע מן החמץ עצמו ללא 

הפסק כלי (סי' תמ"ז ס"ג ובמ"ב שם). 
אבן  שמעביר  ע"י  הוא  השיש  הגעלת  אופן  ב.ב. 
מלובנת או ברזל מלובן על השיש, ובעת שמעביר 
מכלי  רותחים  מים  השיש  על  יערה  האבן  את 
העירוי  מן  תיכף  יגיעו  שהמים  וידקדק  ראשון, 
לכל מקום בשיש, ולא שיזובו מאליהם הנה והנה 
במים  ישטפנו  ההגעלה  ואחר  שם),  ובמ"ב  ס"ו  (תנ"א 

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

ס"ב ומ"ב סק"כ).

ד. ד. אמנם לענין מעשה הדבר קשה מאד להעביר 
עמהם  ולהגיע  השיש  על  מלובנים  ברזל  או  אבן 
היטב  לנקותו  קשה  וגם  שבו,  ופינה  פינה  לכל 
חרס  ככלי  שדינם  שיש  מיני  שיש  ועוד  מקודם, 
[ועוד שהרי כבר נהגו להימנע  שאין מועיל בהם הגעלה, 

לגמרי מלהשתמש בכלי חמץ אפילו לאחר הגעלה].

להשתמש  שיוכלו  כדי  היעוצה  העצה  כן  ועל  ה. ה. 
היטב  אותו  שישפשפו  בפסח,  השיש  עם 

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

קנה בשם פסח). 

סיר  אפילו  המכוסה  השיש  על  להניח  ומותר  ו. ו. 
רטיבות  יהיה  שלא  ליזהר  נכון  מ"מ  אך  רותח, 
משום  האלומיניום  או  לפח  השיש  בין  מים  של 
הכיסוי  אל  השיש  מן  בליעות  לעבור  שיכול 
יש  כזה  באופן  כן  ועל  הרטיבות,  שמתחמם  ע"י 
נוהגים  יש  זה  ומפני  הסיר.  שיצטנן  עד  להמתין 
או  קל-קל  של  לוח  השיש  על  תחילה  להניח 
לפח  השיש  בין  להפריד  כדי  פולי-גל,  לוח 
ימי  בכל  יבש  המקום  נשאר  ועי"ז  והאלומיניום, 
רותח  סיר  עליו  להניח  חשש  אין  ושוב  הפסח, 
באופן  שהחמיר  צ"א  סי'  סוף  יו"ד  תשובה  הפתחי  ע"פ  והוא  (שם, 

כשרים,  הכיסויים  שכל  וי"א  האש).  גבי  מעל  שמורידו 

שיש  יתכן  אם  אף  החום  מעביר  אם  לחוש  ואין 
מים מתחת לכיסוי, משום דבדרך כלל אינו רטוב 
וגם נותן טעם לפגם, ועוד שכבר הוכשר על ידי 
וא"כ  קר,  והוא  גבר  ותתאה  שאח"ז)  אות  (עי'  עירוי 
אינו אוסר אלא כדי קליפה והרי הכיסוי הוא כדי 

קליפה (מבית לוי). 
ז. ז. וי"א שצריך להכשיר את השיש ע"י עירוי מים 
מכלי ראשון חמץ שאינו בן יומו [כגון קומקום חשמלי 

מבית  ס"ט,  פ"ג  (הלי"ש  השיש  את  יכסה  ואח"כ  רותח] 

לוי).

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

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

לענין הפח ולא לשאר כלים (הליכות אבן ישראל). 
ומסביב  השיש  שמעל  במטבח  החרסינההחרסינה  י. י. 
לברזים ושע"י האש, מן הראוי לעטפם בנייר כסף 
כדי  בעין,  חמץ  מכל  היטב  אותם  שינקה  לאחר 
על  שמניחים  רותחות  הקדירות  בהם  יגעו  שלא 
שיש  הקדירות  בגובה  לעטפם  טוב  ולכן  השיש, 
מקודם  לערות  שכדאי  וי"א  בשם).  (קנה  בביתו  לו 
ואח"כ  החרסינה  על  ראשון  מכלי  חמים  מים 

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

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

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

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

לחמין, יש לו לסגור את הברז החם מבחוץ (שם). 

חדשי  כל  את  כולל  שהוא  הגאולה,  חודש  של  בפתחו  אנו  חדשי עומדים  כל  את  כולל  שהוא  הגאולה,  חודש  של  בפתחו  אנו  עומדים 
ראש  לכם  הזה  'החודש  ראש :  לכם  הזה  'החודש  ב):  יב,  ב)(שמות  יב,  (שמות  למשה  הקב"ה  כמאמר  למשה השנה,  הקב"ה  כמאמר  השנה, 
סוד  סוד   א)  יא,  א) (ר"ה  יא,  חז"ל (ר"ה  לנו  וגילו  השנה',  לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חז"לחדשים  לנו  וגילו  השנה',  לחדשי  לכם  הוא  ראשון  חדשים 

גדול, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, במהרה בימינו.גדול, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, במהרה בימינו.
בית  חורבן  את  כואב  שהוא,  מצב  בכל  יהודי  כל  כי  הוא,  ברור  בית הרי  חורבן  את  כואב  שהוא,  מצב  בכל  יהודי  כל  כי  הוא,  ברור  הרי 
אצלנו  העוברת  התמימה  האמונה  עם  וחי  השכינה,  וצער  אצלנו המקדש  העוברת  התמימה  האמונה  עם  וחי  השכינה,  וצער  המקדש 
הגאולה  בשורת  את  שיביא  צדקנו  משיח  ביאת  אודות  דורים,  הגאולה מדור  בשורת  את  שיביא  צדקנו  משיח  ביאת  אודות  דורים,  מדור 
ובנין בית הבחירה, והנה עתה ניצבים אנו בזמן שבו מגלים לנו חז"ל כי ובנין בית הבחירה, והנה עתה ניצבים אנו בזמן שבו מגלים לנו חז"ל כי 
זהו זמן הגאולה. כמה אם כן גדולה ההתרגשות הבאה מעומק התקוה זהו זמן הגאולה. כמה אם כן גדולה ההתרגשות הבאה מעומק התקוה 

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

הבאה בארעא דישראל.הבאה בארעא דישראל.
בתפילה  שאומרים  פעם  שבכל  זי"ע,  הק'  האר"י  מרן  דברי  בתפילה וידועים  שאומרים  פעם  שבכל  זי"ע,  הק'  האר"י  מרן  דברי  וידועים 
'ומצפים תמיד לישועה', יש לכוין למצוה הגדולה של צפיה לישועה, 'ומצפים תמיד לישועה', יש לכוין למצוה הגדולה של צפיה לישועה, 
'צפית  הנוקבת:  השאלה  את  לעתיד  כשישאלוהו  ויכלם  יבוש  'צפית ולבל  הנוקבת:  השאלה  את  לעתיד  כשישאלוהו  ויכלם  יבוש  ולבל 
את  ששואלים  מה  הוא  שזה  את   ששואלים  מה  הוא  שזה  א)  לא,  א)(שבת  לא,  (שבת  חז"ל  שאמרו  כמו  חז"ל לישועה'?  שאמרו  כמו  לישועה'? 

האדם בעלותו השמימה.האדם בעלותו השמימה.
אפיית  שלאחר  צדיקים  והיו  לישועה,  לצפות  יש  במיוחד  אלו  אפיית בימים  שלאחר  צדיקים  והיו  לישועה,  לצפות  יש  במיוחד  אלו  בימים 
המצות,  את  לאכול  יוכלו  שלא  הלוואי  לעצמם,  מאחלים  היו  המצות, המצות  את  לאכול  יוכלו  שלא  הלוואי  לעצמם,  מאחלים  היו  המצות 
מפני שיבא משיח צדקנו, ויבנה בית המקדש ויקריבו הפסח בטהרה, מפני שיבא משיח צדקנו, ויבנה בית המקדש ויקריבו הפסח בטהרה, 

למרות ונצטרך ונצטרך  וזאת,  בטהרה.  יהיה  למרות שהכל  וזאת,  בטהרה.  יהיה  שהכל 
עבודה  היתה  אצלם  המצות  עבודה שהכנת  היתה  אצלם  המצות  שהכנת 

קשה שהשקיעו בה און והון רב.
פסח  בערב  המצות  אפיית  שלאחר  הגדולים  אחד  על  ומספרים 
הקרבן  עם  המצה  לאכול  שנזכה  כדי  המשיח,  לביאת  וייחל  ביקש 
פסח. והעיר לו מאן דהו הלא איתא שאין בן דוד בא בערבי שבתות 

ויו"ט. והשיב, שבתחילה יבא, ותשבי יתרץ גם קושיא זו...
פסח,  לקרבן  גדולים  געגועים  יש  פסח  בערב  פסח,   לקרבן  גדולים  געגועים  יש  פסח  בערב  לגאולה  געגועים 
'קרבן  סדר  שם  לומר  המקדש  למקום  פסח  בערב  ללכת  שנהגו  'קרבן ויש  סדר  שם  לומר  המקדש  למקום  פסח  בערב  ללכת  שנהגו  ויש 
פסח'. ויש אגרת בו מתאר הגה"ח רבי אשר זעליג מרגליות זצ"ל כיצד פסח'. ויש אגרת בו מתאר הגה"ח רבי אשר זעליג מרגליות זצ"ל כיצד 
הלך עם הגה"ק מבארניב בערב פסח אחר חצות סמוך למקום המקדש הלך עם הגה"ק מבארניב בערב פסח אחר חצות סמוך למקום המקדש 
לומר סדר קרבן פסח. וכשחזרו, ראו מקום בו מוכרים צאן, ועמד ובכה לומר סדר קרבן פסח. וכשחזרו, ראו מקום בו מוכרים צאן, ועמד ובכה 
ובשמעו  הכנסת.  לבית  ללכת  הזכירו  שהגוי-המוכר  עד  גדול,  בכי  ובשמעו שם  הכנסת.  לבית  ללכת  הזכירו  שהגוי-המוכר  עד  גדול,  בכי  שם 
שבמקום  על  ובוכים,  שואגים  שהצאן  ואמר  התבטא  הצאן  קול  שבמקום את  על  ובוכים,  שואגים  שהצאן  ואמר  התבטא  הצאן  קול  את 

להקריבם לקרבן פסח הם נמצאים בידי הישמעאלים.להקריבם לקרבן פסח הם נמצאים בידי הישמעאלים.
גם בליל פסח בעת מזיגת 'כוס של אליהו' יש לבקש הרבה אימתי יבא גם בליל פסח בעת מזיגת 'כוס של אליהו' יש לבקש הרבה אימתי יבא 

אליהו לבשרנו על הגאולה.אליהו לבשרנו על הגאולה.
בקרבו  ולעורר  ביהמ"ק,  בעבודת  שהיה  מה  זה  בליל  להתבונן  בקרבו ויש  ולעורר  ביהמ"ק,  בעבודת  שהיה  מה  זה  בליל  להתבונן  ויש 
הסדר  עריכת  שלאחר  שרואים  וכמו  למקדש.  והגעגועים  הסדר הכיסופין  עריכת  שלאחר  שרואים  וכמו  למקדש.  והגעגועים  הכיסופין 

מבקשים כמה וכמה תפילות על הגאולה.מבקשים כמה וכמה תפילות על הגאולה.
חטאינו  שמפני  על  להתוודות  שקבעו  יו"ט  של  במוסף  רואים  גם  חטאינו כך  שמפני  על  להתוודות  שקבעו  יו"ט  של  במוסף  רואים  גם  כך 

גלינו מארצנו ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לויים בשירם וזמרם.גלינו מארצנו ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לויים בשירם וזמרם.
פסחים,  מסכת  של  הראשונה  המשנה  פסחים,   מסכת  של  הראשונה  המשנה  האבק  לנקות  האבקמנהג  לנקות  מנהג 
לאור  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  הבאות:  בתיבות  לאור פותחת  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  הבאות:  בתיבות  פותחת 
הנר. והנה לא ראינו ולא מצינו בכל המסכת שיחייבו אותנו לחפש אחר הנר. והנה לא ראינו ולא מצינו בכל המסכת שיחייבו אותנו לחפש אחר 

אבק או לכלוך, אלא יש לשרש אחר חמץ בדוקא.אבק או לכלוך, אלא יש לשרש אחר חמץ בדוקא.
אמנם רואים אנו בכל תפוצות ישראל, שמתאמצים ביותר לקראת חג אמנם רואים אנו בכל תפוצות ישראל, שמתאמצים ביותר לקראת חג 
הפסח גם לנקות הבית מכל רבב. והרי ישראל אם לא נביאים הם בני הפסח גם לנקות הבית מכל רבב. והרי ישראל אם לא נביאים הם בני 
ניקוי האבק מקורו קודש ממנהגי ישראל שכך נהגו  נביאים הם, וענין ניקוי האבק מקורו קודש ממנהגי ישראל שכך נהגו נביאים הם, וענין 
אמותינו ואמות אמותינו בדורות עברו. ויש להבין, למה אם כן, טורחים אמותינו ואמות אמותינו בדורות עברו. ויש להבין, למה אם כן, טורחים 

כל כך במשך כל החודש, ומה כל הרעש הגדול הזה.כל כך במשך כל החודש, ומה כל הרעש הגדול הזה.
והאמיתית  השלמה  לאמונתנו  ראיה  תוספת  משום  בכך  יש  והאמיתית ושמא  השלמה  לאמונתנו  ראיה  תוספת  משום  בכך  יש  ושמא 
בביאת המשיח, שאנו מנקים את הבית אפילו מרבב כלשהו, להראות בביאת המשיח, שאנו מנקים את הבית אפילו מרבב כלשהו, להראות 
כי אנו מאמינים באמונה תמימה כי בניסן עתידין להיגאל, וחזקים אנו כי אנו מאמינים באמונה תמימה כי בניסן עתידין להיגאל, וחזקים אנו 
נזכה  אולי  צדק,  לגואל  ביתנו  את  מכינים  שאנו  כך  כדי  עד  נזכה באמונתנו  אולי  צדק,  לגואל  ביתנו  את  מכינים  שאנו  כך  כדי  עד  באמונתנו 

שהוא ידרוך על מפתן ביתנו הפרטי.שהוא ידרוך על מפתן ביתנו הפרטי.
זה היה אולי מקור המנהג, ומנהג גדול זה נשאר אצלנו לדורות, לסמל זה היה אולי מקור המנהג, ומנהג גדול זה נשאר אצלנו לדורות, לסמל 

את הצפיה לגאולה, שזו מצוה דאורייתא בכל רגע, ובמיוחד בימים אלו את הצפיה לגאולה, שזו מצוה דאורייתא בכל רגע, ובמיוחד בימים אלו 
המסוגלים מאד לגאולה, שהוא עת פקידה כנתבאר לעיל. המסוגלים מאד לגאולה, שהוא עת פקידה כנתבאר לעיל. 

יותר  לטיבותא  הפסח  חג  בזה  נשתנה  ובאמת  יותר   לטיבותא  הפסח  חג  בזה  נשתנה  ובאמת  יאיר  כיום  יאירלילה  כיום  לילה 
החשובה  שהעבודה  הקדושים,  בספרים  שמבואר  משום  החגים,  החשובה מכל  שהעבודה  הקדושים,  בספרים  שמבואר  משום  החגים,  מכל 
העבודה  בכח  ומצליחים  חשך,  של  במצב  שרויים  כאשר  היא  העבודה ביותר  בכח  ומצליחים  חשך,  של  במצב  שרויים  כאשר  היא  ביותר 
להפוך חשוכא לנהורא, בבחינת 'לילה כיום יאיר', הנאמר על ליל פסח להפוך חשוכא לנהורא, בבחינת 'לילה כיום יאיר', הנאמר על ליל פסח 
'יום',  נקרא  שהוא  מפורש  בפסוק  וגם  ממצרים,  ישראל  יצאו  'יום', שבו  נקרא  שהוא  מפורש  בפסוק  וגם  ממצרים,  ישראל  יצאו  שבו 

כדכתיב כדכתיב (שמות יג, ח):(שמות יג, ח): 'והגדת לבנך 'ביום' ההוא לאמר'. 'והגדת לבנך 'ביום' ההוא לאמר'.
קרוב  כבר  בה  נמצאים  אנו  אשר  החשוכה  לגלות  ברור  רמז  כאן  קרוב ויש  כבר  בה  נמצאים  אנו  אשר  החשוכה  לגלות  ברור  רמז  כאן  ויש 
לאלפיים שנה, שאפשר בכח העבודה הישרה להפכה לאור גדול, ועל לאלפיים שנה, שאפשר בכח העבודה הישרה להפכה לאור גדול, ועל 
זה אנו שופכים צקון לבנו בליל קדוש זה: 'תאיר כאור יום חשכת לילה'.זה אנו שופכים צקון לבנו בליל קדוש זה: 'תאיר כאור יום חשכת לילה'.
וכאשר אנו מתבוננים בדבר מיוחד זה, שעבודת חג הפסח היא בעיקרה וכאשר אנו מתבוננים בדבר מיוחד זה, שעבודת חג הפסח היא בעיקרה 
העומר',  ב'ספירת  גם  מבחינים  אנו  בסמוך,  כנזכר  דייקא  העומר', בלילה  ב'ספירת  גם  מבחינים  אנו  בסמוך,  כנזכר  דייקא  בלילה 
שתחילתה ביום השני של חג הפסח, שאף היא מצוותה בלילה דוקא. שתחילתה ביום השני של חג הפסח, שאף היא מצוותה בלילה דוקא. 
ספירת  של  שבועות  שבעה  אחר  המופיע  השבועות  חג  זאת,  גם  ספירת אף  של  שבועות  שבעה  אחר  המופיע  השבועות  חג  זאת,  גם  אף 
העומר, מתייחד הוא בענין חשוב מאד של 'תיקון ליל שבועות' על ידי העומר, מתייחד הוא בענין חשוב מאד של 'תיקון ליל שבועות' על ידי 
לימוד התורה, תוך כדי כך שנעורים כל הלילה, שזה תיקון גדול כידוע. לימוד התורה, תוך כדי כך שנעורים כל הלילה, שזה תיקון גדול כידוע. 
עבודתם  שעיקר  טובים  הימים  אלו  עבודת  בין  יש  גדול  עבודתם והפרש  שעיקר  טובים  הימים  אלו  עבודת  בין  יש  גדול  והפרש 
וההשגות הנלווים להם הם בבוקר, שהם תיקון ל'ימים', בבחינת הנאמרוההשגות הנלווים להם הם בבוקר, שהם תיקון ל'ימים', בבחינת הנאמר 
(תהלים צב, ג)(תהלים צב, ג): 'להגיד בבוקר חסדך', כמבואר בספרים הקדושים ומקורם : 'להגיד בבוקר חסדך', כמבואר בספרים הקדושים ומקורם 

בלילות  שעיקרם  העבודה  ימי  כן  שאין  מה  הק'.  האר"י  מכתבי  בלילות קודש  שעיקרם  העבודה  ימי  כן  שאין  מה  הק'.  האר"י  מכתבי  קודש 
יותר,  קשה  אז  שהעבודה  שכיון  יותר, ,  קשה  אז  שהעבודה  שכיון  (שם)(שם),  בלילות'  'ואמונתך  בבחינת:  בלילות' הם  'ואמונתך  בבחינת:  הם 
היא  הרי  וברוחניות,  בגשמיות  השוררת  והעלטה  החשיכה  היא בעקבות  הרי  וברוחניות,  בגשמיות  השוררת  והעלטה  החשיכה  בעקבות 

גדולה יותר לאין ערוך והיא מן היסודות הגדולים של אמונה.גדולה יותר לאין ערוך והיא מן היסודות הגדולים של אמונה.
טעם  מרגיש  האדם  כשאין  תמיד,  הוא  שכך  שבכלל.  מה  בפרט  טעם ויש  מרגיש  האדם  כשאין  תמיד,  הוא  שכך  שבכלל.  מה  בפרט  ויש 
וצרות  פנים  הסתר  שרואה  אצלו,  'חשך'  בחינת  זה  הרי  ה',  וצרות בעבודת  פנים  הסתר  שרואה  אצלו,  'חשך'  בחינת  זה  הרי  ה',  בעבודת 
וקשיים, ונדמה לו שאין תפלתו נענית. וכאשר הוא מתעודד ומתחזק וקשיים, ונדמה לו שאין תפלתו נענית. וכאשר הוא מתעודד ומתחזק 
מתוך אמונה פשוטה, הרי על ידי זה הוא יוצא מיד מהגלות הפרטית מתוך אמונה פשוטה, הרי על ידי זה הוא יוצא מיד מהגלות הפרטית (וכן (וכן 

כתוב ב'שער הכוונות' דף לז, בהגהת ה'צמח').כתוב ב'שער הכוונות' דף לז, בהגהת ה'צמח').

הזמן  את  לנצל  נשכח  לא  להגאל,  עתידין  בניסן  כי  חז"ל  אמרו  הזמן ואם  את  לנצל  נשכח  לא  להגאל,  עתידין  בניסן  כי  חז"ל  אמרו  ואם 
הגדול הזה שניתן לנו במתנה, כדי להוציא ממנו תוצאות מזהירות גם הגדול הזה שניתן לנו במתנה, כדי להוציא ממנו תוצאות מזהירות גם 
בשביל ענינינו הפרטיים כנ"ל, שאף הן כאשר יבואו על מקומן בשלום, בשביל ענינינו הפרטיים כנ"ל, שאף הן כאשר יבואו על מקומן בשלום, 
הם יהוו תוספת חיזוק לאפשר לנו לעבוד את ה' יותר ויותר, ועל ידי זה הם יהוו תוספת חיזוק לאפשר לנו לעבוד את ה' יותר ויותר, ועל ידי זה 
נזכה למהר ולהחיש גאולתנו ופדות נפשנו בכללות ובפרטות, במהרה נזכה למהר ולהחיש גאולתנו ופדות נפשנו בכללות ובפרטות, במהרה 

בימינו אמן.בימינו אמן.
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סיפור ל˘ב˙

‰ר‰"˜ בעל '‡ו‰ב י˘ר‡ל' מ‡פט‡ זי"ע

אחד מחסידי אחד מחסידי 'האפטא רב' זי"ע'האפטא רב' זי"ע, איש צדיק ומורם מעם, יושב היה תדיר , איש צדיק ומורם מעם, יושב היה תדיר 
בחצר  'היושבים'  כאחד  תדיר  ה'  בתורת  והוגה  שבאפטא,  מדרשו  בחצר בבית  'היושבים'  כאחד  תדיר  ה'  בתורת  שבאפטא, והוגה  מדרשו  בבית 
בקודש,  כדרכו  שולחנו  על  ומחזיקם  בהם,  תומך  הצדיק  שהיה  בקודש, הקודש,  כדרכו  שולחנו  על  ומחזיקם  בהם,  תומך  הצדיק  שהיה  הקודש, 

וכדרך כמה צדיקים להחזיק 'יושבים' תלמידי חכמים באוהלם כנודע.וכדרך כמה צדיקים להחזיק 'יושבים' תלמידי חכמים באוהלם כנודע.
הרבי  ציווהו  ולהפתעתו  פנימה,  בקודש  חסיד  אותו  נקרא  הימים  הרבי באחד  ציווהו  ולהפתעתו  פנימה,  בקודש  חסיד  אותו  נקרא  הימים  באחד 
לעזוב את ספסלי דבי מדרשא, 'עד היום החזקתיך אני, מכאן ואילך צא לעזוב את ספסלי דבי מדרשא, 'עד היום החזקתיך אני, מכאן ואילך צא 

וחפש לך מסחר טוב, לפרנסת בני ביתך' – פקד הרבי.וחפש לך מסחר טוב, לפרנסת בני ביתך' – פקד הרבי.
החסיד הוכה בהלם, מעולם לא יצא מד' אמות של הלכה, ובקושי מכיר החסיד הוכה בהלם, מעולם לא יצא מד' אמות של הלכה, ובקושי מכיר 
הרהר  לא  נאמן  כחסיד  רוחו,  שמרה  רבו  פקודת  אך  דזוזי.  בצורתא  הרהר הוא  לא  נאמן  רוחו, כחסיד  שמרה  רבו  פקודת  אך  הוא בצורתא דזוזי. 

אחר רבו, רק הציג את שאלתו המעשית: אחר רבו, רק הציג את שאלתו המעשית: 
ברצוני כמובן לציית להוראת הרבי, כאשר מצווים אנו במצות ברצוני כמובן לציית להוראת הרבי, כאשר מצווים אנו במצות (דברים יז, יא) (דברים יז, יא) 
"לא תסור וגו'". אבל מעולם לא שלחתי ידי בשום עסק או מלאכה, ואין "לא תסור וגו'". אבל מעולם לא שלחתי ידי בשום עסק או מלאכה, ואין 

אני מכיר בטיב 'משא ומתן' כלום, וכיצד אקיים את הוראת הרב?אני מכיר בטיב 'משא ומתן' כלום, וכיצד אקיים את הוראת הרב?
פתח הרבי הק' את מגירתו, הוציא מתוכה 'רייניש' אחד, תחבו אל תוך פתח הרבי הק' את מגירתו, הוציא מתוכה 'רייניש' אחד, תחבו אל תוך 
ידו של החסיד, באומרו: קח לך 'רייניש' זה, והעסק הראשון שיוצע בפניך ידו של החסיד, באומרו: קח לך 'רייניש' זה, והעסק הראשון שיוצע בפניך 

תקבלנו!תקבלנו!
יצא אפוא אותו חסיד תלמיד חכם מעשרה בטלנים שבעיר יצא אפוא אותו חסיד תלמיד חכם מעשרה בטלנים שבעיר (מגילה ג:)(מגילה ג:), אל , אל 
בין  יודע  שאינו  כמי  ואנה  אנה  התהלך  אפטא,  של  המרכזי  השוק  בין ככר  יודע  שאינו  כמי  ואנה  אנה  התהלך  אפטא,  של  המרכזי  השוק  ככר 

ימינו לשמאלו...ימינו לשמאלו...
שגידל  מרכולתו  את  שהביא  פשוט  יהודי  אחד,  כפרי  אליו  ניגש  שגידל והנה  מרכולתו  את  שהביא  פשוט  יהודי  אחד,  כפרי  אליו  ניגש  והנה 
בכפר אל העיר הגדולה, כדרך האיכרים בימים ההם. וכראותו את החסיד בכפר אל העיר הגדולה, כדרך האיכרים בימים ההם. וכראותו את החסיד 
ברצונו  יש  אם  ושאלו,  אליו  ניגש  הרבים,  הדוכנים  בין  ומחפש  ברצונו משוטט  יש  אם  ושאלו,  אליו  ניגש  הרבים,  הדוכנים  בין  ומחפש  משוטט 

אולי לרכוש אולי לרכוש 'גרגירי תירס''גרגירי תירס' טובים וטריים מתנובת שדות הכפר. טובים וטריים מתנובת שדות הכפר.
וכי למה לא? – ענה החסיד, בזוכרו היטב את הוראת הרבי בנוגע לזבינא וכי למה לא? – ענה החסיד, בזוכרו היטב את הוראת הרבי בנוגע לזבינא 
קמייתא דאתי לידיה. קמייתא דאתי לידיה. [עיין קידושין (נט.): "זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא, ולא [עיין קידושין (נט.): "זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא, ולא 

מסמנא מילתא" עי"ש]מסמנא מילתא" עי"ש].

בכמה 'שקי תירס' מעוניין אתה בעסק זה? – שאל האיכר כסוחר סיטונאי בכמה 'שקי תירס' מעוניין אתה בעסק זה? – שאל האיכר כסוחר סיטונאי 
וותיק.וותיק.

ברייניש אחד! – באה התשובה.ברייניש אחד! – באה התשובה.
התחייך הכפרי לנוכח עסקת 'הענק' שמחפש לו בטלן זה... הוציא אפוא התחייך הכפרי לנוכח עסקת 'הענק' שמחפש לו בטלן זה... הוציא אפוא 
שקית קטנה ושקל עבורו כמה מאות גרם של תירס טרי ומשובח, בעלות שקית קטנה ושקל עבורו כמה מאות גרם של תירס טרי ומשובח, בעלות 

רייניש אחד, והמשיך תיכף לחפש סוחרים של ממש... רייניש אחד, והמשיך תיכף לחפש סוחרים של ממש... 
ויהי אך יצוא יצא החסיד עם 'סחורתו', פוגש הוא בדרכו גוי אחד, שנראה ויהי אך יצוא יצא החסיד עם 'סחורתו', פוגש הוא בדרכו גוי אחד, שנראה 
לחוץ וממהר, והוא שאלו בנחיצות: שמא יש בצקלונך מעט לחוץ וממהר, והוא שאלו בנחיצות: שמא יש בצקלונך מעט 'קמח תירס''קמח תירס', , 
בדחיפות  במטבח  זקוקים  שם  המקומי,  הפריץ  בבית  כאן  אני  בדחיפות משרת  במטבח  זקוקים  שם  המקומי,  הפריץ  בבית  כאן  אני  משרת 

לקמח זה, אשלם על כך במיטב כספי החצר.לקמח זה, אשלם על כך במיטב כספי החצר.
לך  קח  תירס',  'גרגרי  מלאה  שקית  ידי  תחת  יש  הנה  האיש,  ענה  לך כן!  קח  תירס',  'גרגרי  מלאה  שקית  ידי  תחת  יש  הנה  האיש,  ענה  כן! 
'קמח  לך  תוציא  הגרגירים  אלו  ובטחינת  הצטרכותך,  כמידת  'קמח בבקשה  לך  תוציא  הגרגירים  אלו  ובטחינת  הצטרכותך,  כמידת  בבקשה 

תירס' כראוי!תירס' כראוי!
רץ  ואץ  שהוציא,  הגרגירים  כמות  עבור  שילם  הנאמן,  המשרת  רץ שמח  ואץ  שהוציא,  הגרגירים  כמות  עבור  שילם  הנאמן,  המשרת  שמח 

לדרכו היישר אל חדר הבישולים והאפייה שבטירת הפריץ.לדרכו היישר אל חדר הבישולים והאפייה שבטירת הפריץ.
למחרת, חזר שוב המשרת אל החסיד, ואמר שאותו למחרת, חזר שוב המשרת אל החסיד, ואמר שאותו 'לחם תירס''לחם תירס' שהועלה  שהועלה 
גם  להגיש  מבקש  והוא  בעיניו,  חן  מצא  הפריץ,  של  ההדור  שולחנו  גם על  להגיש  מבקש  והוא  בעיניו,  חן  מצא  הפריץ,  של  ההדור  שולחנו  על 
הוא  מבקש  ולכן  ומשובחות,  טריות  לחמניות  מאותם  היום  הוא לארוחת  מבקש  ולכן  ומשובחות,  טריות  לחמניות  מאותם  היום  לארוחת 

לקנות ממנו את הכמות הנותרת של גרגרי התירס שבידו.לקנות ממנו את הכמות הנותרת של גרגרי התירס שבידו.

כאשר  שברשותו,  התירס  את  מכר  לב  ובחפץ  סירב,  לא  כמובן  החסיד 
ציווה עליו רבו שלא לדחות העסק המוצע בפניו.ציווה עליו רבו שלא לדחות העסק המוצע בפניו.

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
לחמניות  על  מאוד  התענג  הפריץ,  של  הדשנה  בארוחתו  יום  באותו 
השיג  מנין  ולברר  המשרת,  את  לקרוא  וביקש  לחכו,  ערבו  הם  התירס, 

'תירס' טוב שכזה? 'תירס' טוב שכזה? 
סיפר לו השרת על יהודי אחד שמצא בדרכו אל השוק, שאצלו קנה את 

התוצרת.התוצרת.
ביקש אפוא הפריץ מן המשרת, לצאת אל העיר ולקרוא לאותו יהודי, כי 
מסוקרן הוא לדעת טיבו של אותו תירס מהו, וכיצד הצליח לשבחו כך, עד 

שנעשה ממש משופרא דשופרא! שנעשה ממש משופרא דשופרא! 
את  תומו  לפי  סיפר  החסיד  בשיחה,  עמו  נכנס  לפניו  היהודי  כשהגיע 
של  בטיבה  מבין  ואיננו  יודע  הוא  ואין  כלל,  תוצרתו  זו  שאין  האמת  כל 
שפגשו  לפני  מספר  דקות  בשוק  זאת  שקנה  אלא  כלום...  חקלאות 

המשרת.המשרת.
אדהכי והכי, מששוחח עמו שיחה יפה ונעימה, מצא אותו יהודי חן בעיני 
הפריץ, הוא ראה בו איש תם ישר ונאמן, בלא שום דופי ומרמה, שלא כפי 
שהורגל בין חבריו הפריצים, ושאר ידידיו וסוחריו הגויים, המלאים תככים 

ומזימות תמיד... ומשהעמיק עמו בשיחתו, פנה אליו הפריץ, ואמר:ומזימות תמיד... ומשהעמיק עמו בשיחתו, פנה אליו הפריץ, ואמר:
הנה זה עידן שמחפש אני אחר 'איש נאמן' לשליחות מסחרית מיוחדת, 
עד הלום לא מצאתי איש כלבבי, דומני שאתה בישרותך דווקא מתאים 
לעסקא זו. – ברצוני לרכוש לעסקא זו. – ברצוני לרכוש 'יהלום' 'יהלום' יקר ערך עבור אשתי הנכבדה, שיום 
הולדתה מתקרב, וכדרכם של 'פריצים' נוהגים אנו לחגוג את יום מיוחד 
זה ברוב פאר והדר, ולהגיש לגבירה מתנות יקרות ערך... הבה נא אשלחך 
ביהלומים,  הטוב  הסחר  שמתנהל  אני  יודע  שם  רחוקה,  אחת  עיר  אל 
אצייד אותך בסכום עתק כפי הנצרך לרכישת יהלום מיוחד ומשובח. – 
"גם אתה לא תצא מופסד מכל העסק, ותבא על שכרך כהוגן!" – הוסיף 

הפריץ בקריצה...הפריץ בקריצה...
אך החסיד נבוך בדבר, ואמר: הרי אינני מבין כלום ביהלומים, מעולם לא 
'זרקון'  במכירת  לרמותני  יוכלו  בבערותי  הרי  בידי,  'חפצא'  כזה  החזקתי 
זכוכית פשוטה הנראה מבחוץ בדיוק כיהלום ולומר עליו שהוא מרגלית 
ליבשת  בהגיעם  הנבערים,  לכושים  האירופיים  שמכרו  [כדרך  יקרה... 

אמריקה... כידוע].אמריקה... כידוע].
אבל הפריץ אינו מרפה, אל תדאג, אינני חושש שירמו אותך, הנך נראה 
זו  למשימה  כלבבי  איש  שום  מוצא  ואיני  ורציני,  חכם  איש  מספיק 
החשובה לי מאוד. אנא הפלג נא אל בורסת היהלומים, התייעץ שם עם 
כמה סוחרים מומחים שאתן לך את שמותם, ובחר נא עבורי יהלום נאה 

ויקר, שיש בו סגולת מלכים!ויקר, שיש בו סגולת מלכים!
טוב, אמר החסיד, אך כדרכי מאז ומעולם, אינני עושה פסיעה קטנה שלא 
על פי דעת רבי ומורי, רב העיר ומרא דאתרא, אשאל נא את פיו, וכאשר 

יאמר לי כן אעשה.יאמר לי כן אעשה.
והציג  ההילולא,  בעל  מאפטא  הק'  רבו  לפני  ביראה  החסיד  ניגש  והציג ואכן  ההילולא,  בעל  מאפטא  הק'  רבו  לפני  ביראה  החסיד  ניגש  ואכן 

בפניו דברים כהווייתן בהצעתו של הפריץ.בפניו דברים כהווייתן בהצעתו של הפריץ.
ובברכת  הדרך  בברכת  וברכו  זו,  עסקא  שיקבל  אתר,  על  נענה  ובברכת הרבי  הדרך  בברכת  וברכו  זו,  עסקא  שיקבל  אתר,  על  נענה  הרבי 

ההצלחה לחיים ולשלום.ההצלחה לחיים ולשלום.
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'כי היא מקור הברכה''כי היא מקור הברכה'
ידי  על  כשהוזמנתי  קטנה  בישיבה  בחור  ידי הייתי  על  כשהוזמנתי  קטנה  בישיבה  בחור  הייתי 
שבת.   לסעודת  בביתו  להתארח  השכונתי  שבת.  השיפוצניק  לסעודת  בביתו  להתארח  השכונתי  השיפוצניק 
בתחילה סירבתי אבל הוא התחנן כי אבוא עם עוד חבר בתחילה סירבתי אבל הוא התחנן כי אבוא עם עוד חבר 
כיוון שאין לו אורחים השבוע ושבת ללא אורחים זה לא כיוון שאין לו אורחים השבוע ושבת ללא אורחים זה לא 
שבת עבורו, לא יכולתי לעמוד מול הפצרותיו והסכמתי, שבת עבורו, לא יכולתי לעמוד מול הפצרותיו והסכמתי, 
לא לפני שסיכמתי עם חברי הסועד בישיבה שישמור לי לא לפני שסיכמתי עם חברי הסועד בישיבה שישמור לי 

מנה פן ארעב בבית מארחי.מנה פן ארעב בבית מארחי.
מדובר באדם ירא שמים שהרבה להתפלל עמנו בישיבה מדובר באדם ירא שמים שהרבה להתפלל עמנו בישיבה 
והיה חביב מאוד על פני הבחורים אך יחד עם זאת היה והיה חביב מאוד על פני הבחורים אך יחד עם זאת היה 
ישן  ברכב  ונוהג  מרופטים  בבגדים  הלבוש  פשוט  ישן אדם  ברכב  ונוהג  מרופטים  בבגדים  הלבוש  פשוט  אדם 
אצטרך  כי  לי  היה  ברור  החיצוני  מראהו  ולפי  אצטרך ומקרטע  כי  לי  היה  ברור  החיצוני  מראהו  ולפי  ומקרטע 
על  לעבור  וחלילה  לו  שאין  ממה  לאכול  שלא  על להיזהר  לעבור  וחלילה  לו  שאין  ממה  לאכול  שלא  להיזהר 

סעודה שאינה מספקת לבעליה.סעודה שאינה מספקת לבעליה.
בליל שבת לאחר התפילה צעדנו יחדיו חברי ואנוכי לבית בליל שבת לאחר התפילה צעדנו יחדיו חברי ואנוכי לבית 
מנה  לנו  הגיש  קידוש  אחרי  לשמחו,  בכדי  רק  מנה המארח  לנו  הגיש  קידוש  אחרי  לשמחו,  בכדי  רק  המארח 
ראשונה מלווה בשלוש מיני דגים משובחים כאשר הוא ראשונה מלווה בשלוש מיני דגים משובחים כאשר הוא 
עומד עלינו כי נאכל ובשפע, אחרי הדגים החל בהגשת עומד עלינו כי נאכל ובשפע, אחרי הדגים החל בהגשת 
ועודו  ממש  של  מלכים  מעדני  מתובלים  בשרים  ועודו מיני  ממש  של  מלכים  מעדני  מתובלים  בשרים  מיני 
עומד עלינו ולא מוותר עד שנאכל. "אני מלא ושבע, לא עומד עלינו ולא מוותר עד שנאכל. "אני מלא ושבע, לא 
מציע  בשלו  הוא  אך  התחננתי,  דבר!!!"  להכניס  מציע מסוגל  בשלו  הוא  אך  התחננתי,  דבר!!!"  להכניס  מסוגל 
מיני מאכלים מגוונים ומבקש שלפחות נטעם ...  בגמר מיני מאכלים מגוונים ומבקש שלפחות נטעם ...  בגמר 
צידה  לנו  ארז  מהמושב  לקום  הצלחנו  בקושי  צידה הסעודה  לנו  ארז  מהמושב  לקום  הצלחנו  בקושי  הסעודה 
לדרך שיהיה לנו לאכול מחר כשהוא מלווה אותנו ומודה לדרך שיהיה לנו לאכול מחר כשהוא מלווה אותנו ומודה 

מקרב לב שנאותנו לבוא ולהתארח בביתו.מקרב לב שנאותנו לבוא ולהתארח בביתו.
כזו שבת וכזה שפע לא ראיתי מעודי.כזו שבת וכזה שפע לא ראיתי מעודי.

שפע  כזה  לו  מנוח "מניין  לי  נתן  לא  שלי  הסקרנות  שפע יצר  כזה  לו  מנוח "מניין  לי  נתן  לא  שלי  הסקרנות  יצר 
גדול, שמא יש לו אבא עשיר? או אולי הוא מסתיר את גדול, שמא יש לו אבא עשיר? או אולי הוא מסתיר את 

עושרו מאחורי מראהו הפשוט?!עושרו מאחורי מראהו הפשוט?!
ביום ראשון לא הצלחתי להתאפק ותיכף אחרי התפילה ביום ראשון לא הצלחתי להתאפק ותיכף אחרי התפילה 
השאלות.  שאלת  את  אותו  ושאלתי  בצד  אותו  השאלות. תפסתי  שאלת  את  אותו  ושאלתי  בצד  אותו  תפסתי 
וכך  פה,  פעור  אותי  שהשאירה  תשובה  לי  ענה  וכך הוא  פה,  פעור  אותי  שהשאירה  תשובה  לי  ענה  הוא 
ענה: "דע לך שאני אדם פשוט שעובד קשה כל השבוע ענה: "דע לך שאני אדם פשוט שעובד קשה כל השבוע 
ואוסף פרוטה לפרוטה ולא מבזבז אפילו לירה על מהלך ואוסף פרוטה לפרוטה ולא מבזבז אפילו לירה על מהלך 
יום  ובהגיע  קודש,  שבת  לכבוד  נחסך  הכל  יום השבוע,  ובהגיע  קודש,  שבת  לכבוד  נחסך  הכל  השבוע, 
ולא  קודש  שבת  לכבוד  כיסי  כל  את  מרוקן  אני  ולא חמישי  קודש  שבת  לכבוד  כיסי  כל  את  מרוקן  אני  חמישי 
משאיר בידי אפילו עשר אגורות לשבוע הבא. כל שבוע משאיר בידי אפילו עשר אגורות לשבוע הבא. כל שבוע 
קניתי  אז  יותר  קצת  לי  היה  והשבוע  מהתחלה  קניתי מתחיל  אז  יותר  קצת  לי  היה  והשבוע  מהתחלה  מתחיל 

עוד סוג של דג וגם כבדים לכבוד שבת..."עוד סוג של דג וגם כבדים לכבוד שבת..."
עמדתי נפעם עד כמה היהודי הפשוט הזה כלל אינו אדם עמדתי נפעם עד כמה היהודי הפשוט הזה כלל אינו אדם 

פשוט, יוסף מוקיר שבת בדור שלנו...פשוט, יוסף מוקיר שבת בדור שלנו...
את  וזיהיתי  באירוע  השתתפתי  שנים  שבע   את כעבור  וזיהיתי  באירוע  השתתפתי  שנים  שבע   כעבור 
מיודעינו איש האחזקה לבוש בהידור רב ונוסע על רכב מיודעינו איש האחזקה לבוש בהידור רב ונוסע על רכב 
ודרשתי  להתאפק  יכולתי  שלא  כמובן  בכלל,  רע  ודרשתי לא  להתאפק  יכולתי  שלא  כמובן  בכלל,  רע  לא 
לשבת  שקנה  בדג  רעייתו  מצאה  יהלום  איזה  לשבת לדעת  שקנה  בדג  רעייתו  מצאה  יהלום  איזה  לדעת 
תמונה  לתלות  ממנו  בקשה  אשתו  כי  השיב  תמונה המלכה?!  לתלות  ממנו  בקשה  אשתו  כי  השיב  המלכה?! 
בבית והוא דפק מסמר במקום המבוקש וכל קטע הקיר בבית והוא דפק מסמר במקום המבוקש וכל קטע הקיר 
הקיר   מאחורי  מסתתר  מה  פנס  עם  הסתכל  הוא  הקיר  נשבר,  מאחורי  מסתתר  מה  פנס  עם  הסתכל  הוא  נשבר, 
וגילה חלל קטן, תיכף המשיך לשבור עד שהתגלה למולו וגילה חלל קטן, תיכף המשיך לשבור עד שהתגלה למולו 
כמה  בשטח  בנה  הוא  ביתו,  משטח  שלוש  פי  ענק  כמה חלל  בשטח  בנה  הוא  ביתו,  משטח  שלוש  פי  ענק  חלל 
בשופי  מתפרנס  הוא  מזה  להשכרה  דיור  יחידות  בשופי וכמה  מתפרנס  הוא  מזה  להשכרה  דיור  יחידות  וכמה 
עם  וחסדים  תורה  ללימוד  מנצל  יומו  סדר  את  עם כאשר  וחסדים  תורה  ללימוד  מנצל  יומו  סדר  את  כאשר 

הזולת...הזולת...
בעל המעשה: ס.  בעל המעשה: ס.  

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
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לרגל יומא דהלולא רבא דהרה"ק רבי לרגל יומא דהלולא רבא דהרה"ק רבי אברהם יהושע העשילאברהם יהושע העשיל ב"ר  ב"ר שמואלשמואל זצוק"ל זצוק"ל
בעל האוהב ישראל מאפטאבעל האוהב ישראל מאפטא

החל השבוע ביום רביעי החל השבוע ביום רביעי (ה' ניסן תקפ"ה לפ"ק)(ה' ניסן תקפ"ה לפ"ק)
הננו להגיש בפניכם טיב מעשה נאה אודות הצדיק הנשגב,הננו להגיש בפניכם טיב מעשה נאה אודות הצדיק הנשגב,

כפי שסיפר מורנו ורבינו שליט"א, על פי המקובל בידוכפי שסיפר מורנו ורבינו שליט"א, על פי המקובל בידו
["מקובל שאמר, שהמדליק נר לטובת נשמתו, יעשה לו טובה". – לוח דבר בעתו]["מקובל שאמר, שהמדליק נר לטובת נשמתו, יעשה לו טובה". – לוח דבר בעתו]

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל – אמן.זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל – אמן.



והפריץ  לדרך',  'צדה  לו  הנצרך  כל  עם  החסיד  התארגן  מהרה  עד 
בשטרות  וגדושה  מלאה  עור'  'מזוודת  ידו  אל  תחב  העשיר 
דרכו  אל  בספינה  להפליג  יצא  והחסיד  ברבבותיהם...  מרשרשים 
לכל,  ומפרנס  הזן  חי  קל  מלך  לפני  תפילה  מלא  כשפיו  הרחוקה, 

והמשגיח בפרטות ובדקדוק על כל צעד ושעל בעולמו.והמשגיח בפרטות ובדקדוק על כל צעד ושעל בעולמו.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

נאה,  אויר  במזג  נוח,  היה  הים  בנעימות,  בדרכה  הפליגה  האנייה 
המתאים לנסיעה ימית של כמה שבועות, כימים ההם...המתאים לנסיעה ימית של כמה שבועות, כימים ההם...

והנה באחד הימים התקרבה הספינה אל 'אי' קטן מיוער בעצי נוי 
יפים ומגוונים, שם נהגו האניות החולפות בדרך הים לחנות 'תחנת 
לקראת  כוחות  ולהחליף  העצמות  את  מעט  לחלץ  כדי  לקראת ביניים',  כוחות  ולהחליף  העצמות  את  מעט  לחלץ  כדי  ביניים', 

המשך ההפלגה הארוכה. המשך ההפלגה הארוכה. 
עגנה אפוא הספינה על יד המזח, והנוסעים כולם שמחו להפסקה עגנה אפוא הספינה על יד המזח, והנוסעים כולם שמחו להפסקה 
האי  של  ולרוחבו  לאורכו  נעים  לטיול  שעות,  כמה  של  האי פורתא  של  ולרוחבו  לאורכו  נעים  לטיול  שעות,  כמה  של  פורתא 

הקסום.הקסום.
מסוג  שמחה  אבל  זו,  הפסקה  על  הוא  גם  שמח  החסיד  מסוג מיודענו  שמחה  אבל  זו,  הפסקה  על  הוא  גם  שמח  החסיד  מיודענו 
שונה לגמרי... עתה, הרהר החסיד בשמחת לב, אוכל למצוא פינה שונה לגמרי... עתה, הרהר החסיד בשמחת לב, אוכל למצוא פינה 
נצרך  ההפלגה  עת  בכל  כאשר  כדבעי!  נצרך   ההפלגה  עת  בכל  כאשר  כדבעי!  מנחה  מנחהלתפילת  לתפילת  שקטה שקטה 
להתפלל בתוככי התא הצר שבספינה המיטלטלת בין גלי הים אנה להתפלל בתוככי התא הצר שבספינה המיטלטלת בין גלי הים אנה 

ואנה... ואנה... 
הנוסעים  מהמולת  מעט  מורחקת  פינה  ומצא  החסיד  לו  הנוסעים חיפש  מהמולת  מעט  מורחקת  פינה  ומצא  החסיד  לו  חיפש 
אבנטו,  את  חגר  כובעו,  את  חבש  כדין,  ידיו  את  נטל  אבנטו, המטיילים,  את  חגר  כובעו,  את  חבש  כדין,  ידיו  את  נטל  המטיילים, 

ונעמד כחסיד 'אפטא' וותיק לתפילה לפני קונו יתעלה. ונעמד כחסיד 'אפטא' וותיק לתפילה לפני קונו יתעלה. 
לאחר כמה ימים שלא הצליח להתפלל כהוגן, עלו רגשותיו באותה לאחר כמה ימים שלא הצליח להתפלל כהוגן, עלו רגשותיו באותה 
תפילה וגאו, הוא החל מוידבר ה' אל משה וכו', והתפלל במתינות תפילה וגאו, הוא החל מוידבר ה' אל משה וכו', והתפלל במתינות 

מילה במילה כמונה מעות.מילה במילה כמונה מעות.
שלא  כמי  ונדמה  נפלאה,  במתיקות  היתה  בהשי"ת  שלא דבקותו  כמי  ונדמה  נפלאה,  במתיקות  היתה  בהשי"ת  דבקותו 
עילאה!  בצלותא  ולבו  מוחו  השקיע  הוא  מעולם...  מנחה  עילאה! התפלל  בצלותא  ולבו  מוחו  השקיע  הוא  מעולם...  מנחה  התפלל 

– עד שלא שמע לא את הצפירה הראשונה – עד שלא שמע לא את הצפירה הראשונה 
לבטן  לחזור  לנוסעיו  הקורא  החובל  רב  לבטן של  לחזור  לנוסעיו  הקורא  החובל  רב  של 
לא  וגם  שלאחריה,  זו  את  לא  וגם  לא האנייה,  וגם  שלאחריה,  זו  את  לא  וגם  האנייה, 
את השלישית... ומשסיים את תפילתו מצא את השלישית... ומשסיים את תפילתו מצא 
שם  אי  רחוק,  אי  על  'בודד'  אדם  עצמו  שם את  אי  רחוק,  אי  על  'בודד'  אדם  עצמו  את 

בתוככי הים הענק...בתוככי הים הענק...
קרה  מה  בחרדה,  והשתומם  נבהל  קרה מתחילה  מה  בחרדה,  והשתומם  נבהל  מתחילה 
נמצא? –  אני  היכן  עכשיו?  עושים  מה  נמצא? – כאן?  אני  מה עושים עכשיו? היכן  כאן? 
אך עד מהרה חיזק את לבו באך עד מהרה חיזק את לבו ב'טיב ההשגחה''טיב ההשגחה' 
צדיק  של  תלמידו  וותיק  וכחסיד  צדיק העליונה,  של  תלמידו  וותיק  וכחסיד  העליונה, 
עשתונותיו,  את  איבד  לא  עליון  עשתונותיו, קדוש  את  איבד  לא  עליון  קדוש 
אלקים  בה'  וביטחון  אמונה  לבו  אלקים והתמלא  בה'  וביטחון  אמונה  לבו  והתמלא 
כד"א  חלילה,  יעזבנו  לא  שבודאי  כד"א אמת,  חלילה,  יעזבנו  לא  שבודאי  אמת, 
ונחלתו  עמו,  ה'  יטוש  לא  "כי  ונחלתו   עמו,  ה'  יטוש  לא  "כי  יד)  צד,  יד)(תהילים  צד,  (תהילים 

לא יעזוב".לא יעזוב".
עד  במקום,  בבדידותו  שעות  כמה  עד חלפו  במקום,  בבדידותו  שעות  כמה  חלפו 
שנכנסה ובאה אל הנמל ספינה נוספת, אשר שנכנסה ובאה אל הנמל ספינה נוספת, אשר 
לטיול  הנוסעים  מטען  את  פרקה  היא  לטיול אף  הנוסעים  מטען  את  פרקה  היא  אף 
פוגש  והנה   – האי.  שעל  הצח,  באוויר  פוגש נעים  והנה   – האי.  שעל  הצח,  באוויר  נעים 

החסיד בין אותם נוסעים ביהודי מוכר מעירו 'אפטא', שירד מאותה החסיד בין אותם נוסעים ביהודי מוכר מעירו 'אפטא', שירד מאותה 
אנייה בדרכו לצרכי מסחרו.אנייה בדרכו לצרכי מסחרו.

כל  בין  יהודי'  'איש  ולמצוא  מוכרות,  פנים  לפגוש  החסיד  כל שמח  בין  יהודי'  'איש  ולמצוא  מוכרות,  פנים  לפגוש  החסיד  שמח 
הגויים... ונכנסו לשיחה ידידות באהבים. הגויים... ונכנסו לשיחה ידידות באהבים. 

בין הדברים שואל היהודי לפי תומו את החסיד:בין הדברים שואל היהודי לפי תומו את החסיד:
שמעת מה שקרה שם באפטא? שמעת מה שקרה שם באפטא? 

לא! לא שמעתי כלום.לא! לא שמעתי כלום.
רגע, מתי יצאת בהפלגתך?רגע, מתי יצאת בהפלגתך?

לפני כך וכך שבועות.לפני כך וכך שבועות.
שם  פרצה  ובכן   – האחרון.  בשבוע  שם  היית  לא  הרי  בוודאי,  שם נו,  פרצה  ובכן   – האחרון.  בשבוע  שם  היית  לא  הרי  בוודאי,  נו, 
רכושו  כל  המקומי,  הפריץ  של  אחוזתו  שדות  בין  גדולה  רכושו שריפה  כל  המקומי,  הפריץ  של  אחוזתו  שדות  בין  גדולה  שריפה 
ונפשות ביתו כולם היו למאכולת אש! והעיר היתה כמרקחה, אל ונפשות ביתו כולם היו למאכולת אש! והעיר היתה כמרקחה, אל 
כוחם  את  ניסו  שבסביבה  הכיבוי  כוחות  כל  בלגן...  איזה  כוחם תשאל  את  ניסו  שבסביבה  הכיבוי  כוחות  כל  בלגן...  איזה  תשאל 

שעות מספר להתגבר על השריפה, ללא הצלחה!שעות מספר להתגבר על השריפה, ללא הצלחה!
טיב  מגעת  היכן  עד  הבין  ולמפרע  החסיד,  של  פניו  נהרו  טיב עתה,  מגעת  היכן  עד  הבין  ולמפרע  החסיד,  של  פניו  נהרו  עתה, 
הדברים  מתחילת  התנהל  הכל  כאשר  עליו,  העליונה  הדברים ההשגחה  מתחילת  התנהל  הכל  כאשר  עליו,  העליונה  ההשגחה 
לישועתו ולפרנסתו, בהיות עתה כל תכולת המזוודה הכבדה בכסף לישועתו ולפרנסתו, בהיות עתה כל תכולת המזוודה הכבדה בכסף 
ובמטמונים תחת רשותו. ונתעשר עושר רב, בזכות ברכת ותפילת ובמטמונים תחת רשותו. ונתעשר עושר רב, בזכות ברכת ותפילת 

הצדיק, שכידוע היה משפיע עשירות לאנשי שלומו, כדי להרבות 

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
הקורות  כל  את  הרה"ק  לפני  ושח  לאפטא,  החסיד  משהגיע 
מעט  מעמד  באותו  לפניו  וגילה  מאוד,  לקראתו  הרבי  שמח  עמו, 

דע לך, אמר הרבי, שבאותו 'אי' שכנה 'נשמה נידחת''נשמה נידחת' שזה שנים  שזה שנים 
הרבה נדחה תיקונה, ירחם ה'. ועתה לאחר שביקשה ממני התיקון, 
השמים,  מן  זאת  כל  שסיבבו  עד  השי"ת,  לפני  עבורה  התפללתי 
נשמת  אותה  הגיעה  שבזה  כראוי,  נשמת   אותה  הגיעה  שבזה  כראוי,  מנחה'  מנחה''תפילת  'תפילת  שם  שתתפלל 

ישראל קודש אל תיקונה, וחזרה למעלה אל צור מחצבתה. ישראל קודש אל תיקונה, וחזרה למעלה אל צור מחצבתה. 
בית  ספסלי  אל  לחזור  אתה  ויכול  ב"ה,  תפקידך  נשלם  בית ומעתה  ספסלי  אל  לחזור  אתה  ויכול  ב"ה,  תפקידך  נשלם  ומעתה 
הפרנסה  כאשר  לבך,  כאוות  הגמרא  תוככי  אל  ולצלול  הפרנסה המדרש  כאשר  לבך,  כאוות  הגמרא  תוככי  אל  ולצלול  המדרש 

מצויה לפניך בשופי מן השמים ברחמים וחסדים גדולים.מצויה לפניך בשופי מן השמים ברחמים וחסדים גדולים.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

זו  מטיב  למשמע  איכא  גיברוותא  הלכתא  כמה  אנן,  נחזי  זו ועתה  מטיב  למשמע  איכא  גיברוותא  הלכתא  כמה  אנן,  נחזי  ועתה 
העובדא היקרה, שמלבד מה שראינו גודל כח הצדיקים ומפעלותם, העובדא היקרה, שמלבד מה שראינו גודל כח הצדיקים ומפעלותם, 
'ותגזר אומר ויקם לך' 'ותגזר אומר ויקם לך' (איוב כב, כח)(איוב כב, כח), וכן למדנו השגחת השי"ת על כל , וכן למדנו השגחת השי"ת על כל 
בחכמים  מחויבים  שאנו  האמונה  ועל  יחידו,  כבנו  מישראל  בחכמים איש  מחויבים  שאנו  האמונה  ועל  יחידו,  כבנו  מישראל  איש 
מנהיגי הדור. – למדנו גם באשר מצוי לפעמים אנשים שמסיבות מנהיגי הדור. – למדנו גם באשר מצוי לפעמים אנשים שמסיבות 
לצאת  רבותיהם,  הוראת  פי  על  אונסם,  מחמת  נאלצים  לצאת שונות  רבותיהם,  הוראת  פי  על  אונסם,  מחמת  נאלצים  שונות 
או  לדרכים  לצאת  נצרכים  ולפעמים  למלאכה,  או  למסחר  או מעט  לדרכים  לצאת  נצרכים  ולפעמים  למלאכה,  או  למסחר  מעט 
כיוצא בזה. ומטבע איש ישראל להתמרמר ליבו על שנאלץ לסגור כיוצא בזה. ומטבע איש ישראל להתמרמר ליבו על שנאלץ לסגור 

הגמרא הקדושה לאונסו ולצאת לפרנסתו. הגמרא הקדושה לאונסו ולצאת לפרנסתו. 
והרי הומצא לו נחמה פורתא בטיב זה המעשה, שראינו עד היכן והרי הומצא לו נחמה פורתא בטיב זה המעשה, שראינו עד היכן 
ואין  השמים.  מן  הנרצה  הענין  הוא  שלפעמים  מגיעים,  ואין הדברים  השמים.  מן  הנרצה  הענין  הוא  שלפעמים  מגיעים,  הדברים 
או  במלאכתו  נפעלים  תיקונים  איזה  מעלה  של  חשבון  יודע  או איש  נפעלים במלאכתו  איזה תיקונים  מעלה  של  יודע חשבון  איש 
בהתהלכו על פני ארץ. ואנו אין לנו אלא לחזק האמונה הפשוטה בהתהלכו על פני ארץ. ואנו אין לנו אלא לחזק האמונה הפשוטה 
בתורת  ולהתדבק  עולם,  אלקי  בתורת בהשגחת  ולהתדבק  עולם,  אלקי  בהשגחת 
כל  מקום,  ובכל  עת  בכל  ונפש  בלב  כל קדשו  מקום,  ובכל  עת  בכל  ונפש  בלב  קדשו 
כג)  לז,  כג)(תהילים  לז,  (תהילים  וכד"א  ועניינו,  נפשו  כפי  וכד"א אחד  ועניינו,  נפשו  כפי  אחד 

"מה' מצעדי גבר, כוננו ודרכו יחפץ". "מה' מצעדי גבר, כוננו ודרכו יחפץ". 
את  הרמח"ל  בחתימת  היטב  נא  את ויעויין  הרמח"ל  בחתימת  היטב  נא  ויעויין 
כל  בדין  כל ,  בדין  כו),  כו)(סו"פ  (סו"פ  ישרים  ישריםמסילת  מסילת  ספרו ספרו 
שאיננו  בעולם,  האדם  שבעסקי  שאיננו הפרטים  בעולם,  האדם  שבעסקי  הפרטים 
ליוצרו  רוח  נחת  בו  שיש  מה  לעשות  ליוצרו אלא  רוח  נחת  בו  שיש  מה  לעשות  אלא 
יפסוק  לא  אשר  וכו'  להיות  יכול  יפסוק בו, "וכבר  לא  אשר  וכו'  להיות  יכול  בו, "וכבר 
מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צרכו הוא בעל מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צרכו הוא בעל 

מלאכה פחותה וכו'" עי"ש.מלאכה פחותה וכו'" עי"ש.
בעדנו  ותשמור  עלינו  תגן  דצדיקא  בעדנו זכותא  ותשמור  עלינו  תגן  דצדיקא  זכותא 
עדי  השמים,  מן  הנצרך  טוב  בכל  עדי הברכה  השמים,  מן  הנצרך  טוב  בכל  הברכה 
ובניסן  נגאלו  בניסן  מהרה,  ינון  ובניסן ביאת  נגאלו  בניסן  מהרה,  ינון  ביאת 
בימינו,  בימינו, במהרה  במהרה  יא.)  יא.)(ר"ה  (ר"ה  להיגאל  להיגאלעתידים  עתידים 

אמן.אמן.
[קובץ [קובץ 500032500032, מתוך שיחת קודש לכבוד ההילולא], מתוך שיחת קודש לכבוד ההילולא]

 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


