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הגאוה והשלכתיההגאוה והשלכתיה
הרה''ק ד''ר אהרן גורדון, [תלמידו ורופאו האישי הרה''ק ד''ר אהרן גורדון, [תלמידו ורופאו האישי 
על  נתקשה  זצ''ל,]  ממעזריטש  הק'  המגיד  על של  נתקשה  זצ''ל,]  ממעזריטש  הק'  המגיד  של 
זה שאמרו חכמינו ז''ל 'טוב שברופאים לגיהנום' זה שאמרו חכמינו ז''ל 'טוב שברופאים לגיהנום' 
שברופאים?  הטוב  שהוא  בזה  חטאו  מה  שברופאים? וכי  הטוב  שהוא  בזה  חטאו  מה  וכי 
ר'  [כי  הקדוש.  המגיד  לפני  תמיהתו  את  ר' והרצה  [כי  הקדוש.  המגיד  לפני  תמיהתו  את  והרצה 
שהוא  לאחד  שהכוונה  חשב  בענוותנותו  שהוא אהרן  לאחד  שהכוונה  חשב  בענוותנותו  אהרן 
בדומה לו, כי כידוע היה רופא מומחה, והסייעתא בדומה לו, כי כידוע היה רופא מומחה, והסייעתא 
מעל  היה  הרפואה  בתחום  זכה  לה  מעל דשמיא  היה  הרפואה  בתחום  זכה  לה  דשמיא 
ומעבר, והמגיד הקדוש היה אומר שמלאך רפאל ומעבר, והמגיד הקדוש היה אומר שמלאך רפאל 

בעצמו מתלווה אליו, ומסייעתו במלאכתו.] בעצמו מתלווה אליו, ומסייעתו במלאכתו.] 
שהקטנים  הרופאים  מדרכי  כי  המגיד,  לו  שהקטנים ענה  הרופאים  מדרכי  כי  המגיד,  לו  ענה 
מהם,  הגדולים  עם  עניניהם  בכל  מהם, מתיעצים  הגדולים  עם  עניניהם  בכל  מתיעצים 
אחרים  ברופאים  מתייעצים  הגדולים  אחרים והרופאים  ברופאים  מתייעצים  הגדולים  והרופאים 
עם  מתייעץ  אחד  כל  הלאה,  וכן  מהם,  עם גדולים  מתייעץ  אחד  כל  הלאה,  וכן  מהם,  גדולים 
ביותר,  הגדול  הרופא  אך  מעליו,  שהוא  ביותר, אותו  הגדול  הרופא  אך  מעליו,  שהוא  אותו 
הוא  סבוכות,  הכי  השאלות  את  מַפִנים  הוא שאליו  סבוכות,  הכי  השאלות  את  מַפִנים  שאליו 
כשמזדמן  ולכן  להיוועץ,  מי  עם  לו  אין  כשמזדמן בעצמו  ולכן  להיוועץ,  מי  עם  לו  אין  בעצמו 
מה  בבירור  יודע  שאינו  סבוכות  שאלות  מה לפניו  בבירור  יודע  שאינו  סבוכות  שאלות  לפניו 
עליו לעשות, אז הוא מן הראוי שישאל את אלו עליו לעשות, אז הוא מן הראוי שישאל את אלו 
הפחותים הימנו בדרגה, כי אף שהם קטנים הימנו הפחותים הימנו בדרגה, כי אף שהם קטנים הימנו 
'ותשועה  אדם  מכל  החכם  אמר  הרי  מקום  'ותשועה מכל  אדם  מכל  החכם  אמר  הרי  מקום  מכל 
לעצתם,  להיזקק  מתבייש  הוא  אך  יועץ',  לעצתם, ברוב  להיזקק  מתבייש  הוא  אך  יועץ',  ברוב 
דעתו.  שיקול  פי  על  גורליים  דברים  חורץ  דעתו. ולכן  שיקול  פי  על  גורליים  דברים  חורץ  ולכן 
טעותו  ומחמת  טועה,  שהוא  נמצא  טעותו ולפעמים  ומחמת  טועה,  שהוא  נמצא  ולפעמים 
עם  מתיעץ  היה  ואילו  אדם,  בני  נפשות  עם מסכן  מתיעץ  היה  ואילו  אדם,  בני  נפשות  מסכן 
אחרים היה מגיע למסקנא אחרת בלתי מסוכנת, אחרים היה מגיע למסקנא אחרת בלתי מסוכנת, 
הוא  כבודו  מחמת  כי  גיהנום,  יורש  הוא  זה  הוא ועל  כבודו  מחמת  כי  גיהנום,  יורש  הוא  זה  ועל 

מוכן להפקיר חיי בני אדם ר''ל.מוכן להפקיר חיי בני אדם ר''ל.
אחרת,  נהגו  הדורות  צדיקי  כי  אנו  רואים  אחרת, ואכן  נהגו  הדורות  צדיקי  כי  אנו  רואים  ואכן 
את  לקדש  משה  שכשרצה  רואים  את בפרשתינו  לקדש  משה  שכשרצה  רואים  בפרשתינו 
המזבח, היזה עליה משמן המשחה שבע פעמים, המזבח, היזה עליה משמן המשחה שבע פעמים, 
באלו  נצטווה  היכן  יודע  'איני  רש''י  כתב  זה  באלו ועל  נצטווה  היכן  יודע  'איני  רש''י  כתב  זה  ועל 
רש"י,  של  העצומה  גדלותו  כל  למרות  רש"י, הזאות'.  של  העצומה  גדלותו  כל  למרות  הזאות'. 
לא התבייש לכתוב 'איני יודע'. ואף כי היה יכול לא התבייש לכתוב 'איני יודע'. ואף כי היה יכול 
מקום  מכל  כלום,  לכתוב  ולא  מזה  מקום להתעלם  מכל  כלום,  לכתוב  ולא  מזה  להתעלם 
לאמיתה.  האמת  את  כתב  הגדולה,  לאמיתה. בענוותנותו  האמת  את  כתב  הגדולה,  בענוותנותו 
לא  שאם  לנו  גם  להורות  בזה  רש"י  כיוון  לא אולי  שאם  לנו  גם  להורות  בזה  רש"י  כיוון  אולי 
זאת  לומר  אפשר  שבתורה  ענין  איזה  זאת מבינים  לומר  אפשר  שבתורה  ענין  איזה  מבינים 
בפירוש, ואין זה מוריד מאומה מן הערך, ואדרבא בפירוש, ואין זה מוריד מאומה מן הערך, ואדרבא 
מוצא  אתה  שם  ענווה  מוצא  שאתה  מוצא במקום  אתה  שם  ענווה  מוצא  שאתה  במקום 

גדולה.גדולה.
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טיב ‰מערכ˙

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

ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה: (ח, לו)ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה: (ח, לו)
ופירש רש"י: להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל:ופירש רש"י: להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל:

ה',  מציווי  היטו  שלא  על  הצדיקים  את  משבח  שהכתוב  מזה  ה', הנה,  מציווי  היטו  שלא  על  הצדיקים  את  משבח  שהכתוב  מזה  הנה, 
זאת  לולא  כי  בצדיקים,  גם  שייך  היושר  מן  נטיה  שענין  אנו  זאת רואים  לולא  כי  בצדיקים,  גם  שייך  היושר  מן  נטיה  שענין  אנו  רואים 
מה לו להכתוב לשבח את הצדיקים הללו בזה, הרי מאחר שצדיקים מה לו להכתוב לשבח את הצדיקים הללו בזה, הרי מאחר שצדיקים 
הם ודאי לא סרו מדרכי השי''ת, אך אם אכן מצוי כזאת, צריכים אנו הם ודאי לא סרו מדרכי השי''ת, אך אם אכן מצוי כזאת, צריכים אנו 
לדעת האיך אכן שייך כזאת אצל צדיק שכל מעשיו הם לשם שמים. לדעת האיך אכן שייך כזאת אצל צדיק שכל מעשיו הם לשם שמים. 
דהוא  בכל  לשנות  האדם  את  מפתה  שהיצר  מצוי  לפעמים  הנה  דהוא אך  בכל  לשנות  האדם  את  מפתה  שהיצר  מצוי  לפעמים  הנה  אך 
בעניני חובת האדם בעולמו, מתוך טענה שאם ישנה סטיה קלה יהיה בעניני חובת האדם בעולמו, מתוך טענה שאם ישנה סטיה קלה יהיה 
לאמיתו  אך  העבודה,  בעניני  וכהנה  כהנה  כך  אחר  להרבות  לאמיתו ביכולתו  אך  העבודה,  בעניני  וכהנה  כהנה  כך  אחר  להרבות  ביכולתו 
של דבר אין זו טענה מוצדקת, כי לו יהיה כדבריו, הרי באותה שעה של דבר אין זו טענה מוצדקת, כי לו יהיה כדבריו, הרי באותה שעה 
שהוא עושה אותה סטיה, הרי הוא עובר את פי ה', ומי זה אשר התיר שהוא עושה אותה סטיה, הרי הוא עובר את פי ה', ומי זה אשר התיר 
לו לעת כזאת להמרות רצון בוראו על סמך שירבה לעבדו לאחר זמן, לו לעת כזאת להמרות רצון בוראו על סמך שירבה לעבדו לאחר זמן, 
לעשות  הזדמנות  יפסיד  מחמתה  ואם  ה'  פי  את  יעבור  שלא  לעשות עדיף  הזדמנות  יפסיד  מחמתה  ואם  ה'  פי  את  יעבור  שלא  עדיף 
אך  פטריה,  רחמנא  אונס  בבחינת  זה  יהיה  זמן  לאחר  לבוראו  אך נח''ר  פטריה,  רחמנא  אונס  בבחינת  זה  יהיה  זמן  לאחר  לבוראו  נח''ר 

לעת כזאת אסור לו לשנות שום פרט מחובתו לבוראו. לעת כזאת אסור לו לשנות שום פרט מחובתו לבוראו. 
אך בענין זה קשה מאוד להתגבר על היצר, כי מאחר ובא באיצטלא אך בענין זה קשה מאוד להתגבר על היצר, כי מאחר ובא באיצטלא 
נדירה  הזדמנות  מחמיצים  האיך  מאוד,  חזקה  טענה  וטוען  נדירה דרבנן,  הזדמנות  מחמיצים  האיך  מאוד,  חזקה  טענה  וטוען  דרבנן, 
יתפתה  שלא  ובכדי  ברוחניות,  עצומים  לרווחים  נזכה  ידה  על  יתפתה אשר  שלא  ובכדי  ברוחניות,  עצומים  לרווחים  נזכה  ידה  על  אשר 
לו האדם מוטל עליו להיות חזק ברוחו, ובנוסף לכך זקוק הוא למדת לו האדם מוטל עליו להיות חזק ברוחו, ובנוסף לכך זקוק הוא למדת 
הזריזות וליראה יתירה, כי אז יודע הוא כי אין דבר זה נחשב לפתרון הזריזות וליראה יתירה, כי אז יודע הוא כי אין דבר זה נחשב לפתרון 
כדי להרויח הון אפילו ברוחניות, שהרי בזו הרגע שהוא משנה מדרכי כדי להרויח הון אפילו ברוחניות, שהרי בזו הרגע שהוא משנה מדרכי 
ה' הרי הוא בגדר מורד במלכות שמים, אך אם הוא חלש בטבעו אז ה' הרי הוא בגדר מורד במלכות שמים, אך אם הוא חלש בטבעו אז 
אינו יכול לעמוד בפני טענת יצרו המפתיהו מלהעלים עין מפרט זעיר אינו יכול לעמוד בפני טענת יצרו המפתיהו מלהעלים עין מפרט זעיר 

זה לטובת העתיד. זה לטובת העתיד. 
וזה היה שבחן של צדיקים אלו, שלא הניחו ליצרם להתגבר עליהם, וזה היה שבחן של צדיקים אלו, שלא הניחו ליצרם להתגבר עליהם, 
ומיאנו באלו החשבונות כאשר ידעו שמאידך מוכרחים הם לעבור את ומיאנו באלו החשבונות כאשר ידעו שמאידך מוכרחים הם לעבור את 
פי ה' ואף אם הוא בסטיה כל שהוא בכל זאת עמדו בגבורה, ודייקו פי ה' ואף אם הוא בסטיה כל שהוא בכל זאת עמדו בגבורה, ודייקו 

לעשות כאשר צוה אותם ה' בכל פרט ופרט.לעשות כאשר צוה אותם ה' בכל פרט ופרט.
ענין זה שייך בכל אחד ואחד בכל פרט בעניני עבודת ה', אך במיוחד ענין זה שייך בכל אחד ואחד בכל פרט בעניני עבודת ה', אך במיוחד 
נוחל היצר הצלחה בענין זה בעניני מסורת אבות, כי כאן מוצא היצר נוחל היצר הצלחה בענין זה בעניני מסורת אבות, כי כאן מוצא היצר 
אינו  וכי  מנהג,  של  ענין  לרוב  הוא  אבות  מסורת  שהרי  יתירה,  אינו טענה  וכי  מנהג,  של  ענין  לרוב  הוא  מסורת אבות  שהרי  טענה יתירה, 
ראוי לעבור על מנהג בלבד בכדי לזכות בעתיד בקנינים רוחניים, ובזה ראוי לעבור על מנהג בלבד בכדי לזכות בעתיד בקנינים רוחניים, ובזה 
נתתמו  אכן  כי  נראה  שטחית  בראיה  כי  האדם,  את  לפתות  לו  נתתמו נקל  אכן  כי  נראה  שטחית  בראיה  כי  האדם,  את  לפתות  לו  נקל 
טענתו של המתפתה, שהרי לא מדובר בעבירה של ממש ח''ו, אלא טענתו של המתפתה, שהרי לא מדובר בעבירה של ממש ח''ו, אלא 

כי אם לעבור על מנהגה בעלמא.כי אם לעבור על מנהגה בעלמא.
היצר,  מצד  זו  טענה  נובע  המקרים  בכל  כי  לקבוע  קשה  היצר, אמנם  מצד  זו  טענה  נובע  המקרים  בכל  כי  לקבוע  קשה  אמנם 

עליו,  המוטל  את  ולדעת  ברבו  להמלך  האדם  על  מוטל  עליו, ולפעמים  המוטל  את  ולדעת  ברבו  להמלך  האדם  על  מוטל  ולפעמים 
אך בכללות כאשר יתבונן האדם בעומק הענין יווכח כי על פי הרוב אך בכללות כאשר יתבונן האדם בעומק הענין יווכח כי על פי הרוב 
אין זה כי אם רצון הנמשך מצד היצר, היצר אינו יכול לסבול ענין זה אין זה כי אם רצון הנמשך מצד היצר, היצר אינו יכול לסבול ענין זה 
לא  בלבינו  חדור  זה  שכלל  עוד  כל  כי  הוא  יודע  אבות,  מסורת  לא של  בלבינו  חדור  זה  שכלל  עוד  כל  כי  הוא  יודע  אבות,  מסורת  של 
יעלה בידו להפיק זממו, שהרי על כל דבר שיפתה את האדם יאמר יעלה בידו להפיק זממו, שהרי על כל דבר שיפתה את האדם יאמר 
לשמוע  יאבה  לא  וממילא  אבותיו,  אצל  כזאת  ראה  לא  כי  האדם  לשמוע לו  יאבה  לא  וממילא  אבותיו,  אצל  כזאת  ראה  לא  כי  האדם  לו 
לו, ועל כן מוכרח הוא ללכת אל השורש, ולפתות את האדם כי עצם לו, ועל כן מוכרח הוא ללכת אל השורש, ולפתות את האדם כי עצם 
הסטיה ממסורת אבות אינו ענין חמור כל כך, ורק אחר שיצליח בכך הסטיה ממסורת אבות אינו ענין חמור כל כך, ורק אחר שיצליח בכך 

יתקבלו שאר דבריו על לב האדם. יתקבלו שאר דבריו על לב האדם. 
אך גם לכך זקוק הוא לאיזה תחבולה, כי למה ישמע לו האדם בבואו אך גם לכך זקוק הוא לאיזה תחבולה, כי למה ישמע לו האדם בבואו 
לפתותו לעזוב את מנהג אבותיו, הרי את כל יהדותו קיבל מאבותיו לפתותו לעזוב את מנהג אבותיו, הרי את כל יהדותו קיבל מאבותיו 
שהם קבלו אותה מאבותיהם, דור מפי דור עד האבות הקדושים, ואין שהם קבלו אותה מאבותיהם, דור מפי דור עד האבות הקדושים, ואין 
הדבר עולה לו כל כך בנקל, אם לא שבא עם טענה כעין זה, שיש רווח הדבר עולה לו כל כך בנקל, אם לא שבא עם טענה כעין זה, שיש רווח 
רוחני בצידה, ואז אחר ששומע לו האדם עושה הדבר רשימה בתוך רוחני בצידה, ואז אחר ששומע לו האדם עושה הדבר רשימה בתוך 
תוכו, ותוצאותיה יתגלו עם הזמן שיבוא לזלזל גם באופנים שלא יהיה תוכו, ותוצאותיה יתגלו עם הזמן שיבוא לזלזל גם באופנים שלא יהיה 

לו פתחון פה, מאחר שעצם הדבר כבר נתערער אצלו. לו פתחון פה, מאחר שעצם הדבר כבר נתערער אצלו. 
שכתב  זה,  פגם  מגעת  היכן  עד  הק'  האר"י  רבינו  מדברי  חזי  שכתב ותא  זה,  פגם  מגעת  היכן  עד  הק'  האר"י  רבינו  מדברי  חזי  ותא 
באוצרות חיים, (שער רחל ולאה, ז) שענין פגם המצורע הוא, משום באוצרות חיים, (שער רחל ולאה, ז) שענין פגם המצורע הוא, משום 
'אורות אבא', וכאשר חסר לאדם מ'אורות אבא' הרי הוא  'אורות אבא', וכאשר חסר לאדם מ'אורות אבא' הרי הוא שחסר לו  שחסר לו 
נעשה מצורע. ואף שסודות גדולים חבויים בזה, ואין לנו הבנה בזה, נעשה מצורע. ואף שסודות גדולים חבויים בזה, ואין לנו הבנה בזה, 
ללכת  זקוק  האדם  כי  המוסר,  בדרך  לומר  נוכל  לעניננו  מקום  ללכת מכל  זקוק  האדם  כי  המוסר,  בדרך  לומר  נוכל  לעניננו  מקום  מכל 
ויגדך  אביך  שאל  ז):  לב,  (דברים  נאמר  זה  ועל  הק',  אבותיו  ויגדך בדרכי  אביך  שאל  ז):  לב,  (דברים  נאמר  זה  ועל  הק',  אבותיו  בדרכי 
זקניך ויאמרו לך. אך כאשר מחזיק האדם את עצמו שהוא החכם מכל זקניך ויאמרו לך. אך כאשר מחזיק האדם את עצמו שהוא החכם מכל 
אמיתי.  מצורע  זה  הרי  ומוריו,  הוריו  בעצת  לשאול  זקוק  ואינו  אמיתי. אדם,  מצורע  זה  הרי  ומוריו,  הוריו  בעצת  לשאול  זקוק  ואינו  אדם, 
יכולים  ורבי  אבא  שרק  החכמה,  אורות  אותם  לו  חסרים  יכולים שהלא  ורבי  אבא  שרק  החכמה,  אורות  אותם  לו  חסרים  שהלא 

להחכימו בהם.להחכימו בהם.
וממשיך וכותב האר"י הק' (שם), שכיון שחסר לו אור החכמה שזה וממשיך וכותב האר"י הק' (שם), שכיון שחסר לו אור החכמה שזה 
החכמה,  אור  את  עצמו  על  להמשיך  צריך  הוא  לכן  דאבא',  החכמה, 'אורות  אור  את  עצמו  על  להמשיך  צריך  הוא  לכן  דאבא',  'אורות 
ולשם כך עליו לבא אל הכהן, כיון שהכהן הוא בבחינת 'אבא', ואבא ולשם כך עליו לבא אל הכהן, כיון שהכהן הוא בבחינת 'אבא', ואבא 
וכך  החכמה,  אור  את  עליו  ימשיך  זה  ידי  ועל  החכמה',  'אור  וכך הוא  החכמה,  אור  את  עליו  ימשיך  זה  ידי  ועל  החכמה',  'אור  הוא 

יתרפא מנגעו.יתרפא מנגעו.
ובדרך עבודה, הכוונה היא, שתחילת רפואתו של איש זה, היא כאשר ובדרך עבודה, הכוונה היא, שתחילת רפואתו של איש זה, היא כאשר 
הכהן  אל  לבא  עליו  כן  ועל  החכמה,  לאור  זקוק  הוא  כי  ויבין  הכהן יקלוט  אל  לבא  עליו  כן  ועל  החכמה,  לאור  זקוק  הוא  כי  ויבין  יקלוט 
החכמה,  צפונות  לו  יגלו  שהם  כדי  וזקניו,  רבותיו  הם  ואלו  החכמה, שבימינו,  צפונות  לו  יגלו  שהם  כדי  וזקניו,  רבותיו  הם  ואלו  שבימינו, 
ויאירו לו את עיניו באור חכמה וקדושה, ואז יווכח לראות שאכן אינו ויאירו לו את עיניו באור חכמה וקדושה, ואז יווכח לראות שאכן אינו 
מבין הכל לבדו. וכאשר יקיים 'שאל אביך וגו'', יתרפא כליל מצרעתו מבין הכל לבדו. וכאשר יקיים 'שאל אביך וגו'', יתרפא כליל מצרעתו 

ושאר טומאות ומרעין בישין, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו.ושאר טומאות ומרעין בישין, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו.

הזהרו במנהג אבותיכםהזהרו במנהג אבותיכם
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א. א.  שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם 
לפסח שלשים יום, והטעם, שהרי משה 
כל  על  ומזהירן  ראשון  בפסח  עומד 
יום,  שלושים  והיינו  שני,  פסח  הלכות 
סי'  (שו"ע  עצמו  הפורים  מיום  ומתחילין 
מש"כ  ופמ"ג  פר"ח  ועי'  סק"ב,  שם  ומ"ב  ס"א  תכ"ט 

בזה).

ודורשין  שואלין  של  שהדין  י"א  ב.ב. 
שלושים יום קודם החג הוא מדאורייתא 
יהושע  פני  ט.  סוכה  מהרש"א  בסיום,  מגילה  (חת"ס 

סוברים  הפוסקים  רוב  אולם  ו.),  פסחים 

שהוא מדרבנן. 
פסח  בהלכות  ששואלין  דתניא  הא  ג.ג. 
בפסח והלכות חג בחג, היינו גם לדרוש 
בטעמים שבעבורם נצטוינו במועד ההוא 

(ב"י). 

שונה  החכם  שאין  הללו  בדורות  ד.ד. 
כתוב  שהכל  לפי  הלכות,  לתלמידיו 
בספר, מצוה על כל אחד ואחד שילמוד 
הלכות הרגל קודם הרגל עד שיהיה בקי 
בהם וידע המעשה אשר יעשה (שו"ע הרב).
ה. ה. הביאוה"ל (ד"ה שואלין) מביא נידון האם 
הוא  יום  ל'  פסח  קודם  פסח  הל'  לימוד 
חיוב או רשות, י"א דזהו רק רשות, ומ"מ 
פסח  בהלכות  לשאול  תלמיד  מגיע  אם 
שבא  אחר  פלוני  לפני  קודם,  לו  נזקקין 
לשאול שאלה בהלכה אחרת, ולפי"ז יש 
בלא  הפסח,  בהל'  שואלים  רק  לגרוס 

דהוא  וס"ל  חולקים,  יש  אולם  דורשין, 
חיוב ללמוד הל' פסח קודם הפסח, ולכך 
יש לגרוס שואלים ודורשין בהל' הפסח, 
לכו"ע  בחבורות  המדרש  שבבית  ומסיק 
קודם  יום  שלושים  ללמוד  חיוב  יש 

הפסח.
הגדול,  בשבת  לדרוש  נוהגין  ועכשיו  ו.ו. 
ללמד  ה'  דרכי  לעם  להורות  והעיקר 
המעשה אשר יעשון, דהיינו דיני הגעלה 
וביעור חמץ ואפיית המצה ושאר הלכות 
פסח, אבל אם יהיה הדרשה רק בפלפול 
ידי  בזה  יוצאין  אין  בעלמא  דרוש  או 
לעסוק  אחד  לכל  מצוה  ומ"מ  חובתן, 
בהלכות פסח ל' יום קודם וכן בחג עצמו 

(מ"ב סק"ב).

אמור  זה  דין  אם  הפוסקים  נחלקו  ז. ז. 
דאף  י"א  יו"ט,  לשאר  גם  או  לפסח  רק 
קודם  יום  ל'  דורשין  יו"ט  שאר  בכל 
שלשים  של  דהחיוב  וי"א  בהלכותיהן, 
יום לא נאמר רק בפסח, משום שיש בהן 
ואפיית  חטים  טחינת  כגון  רבות  הלכות 
המצות והגעלת כלים וביעור חמץ, שכל 
כהלכותיהן  אותן  עושין  אין  אם  אלו 
בפסח,  תקנה  להם  אין  הפסח  קודם 
ימים  באיזה  די  יו"ט  בשאר  משא"כ 

מקודם (שו"ע ומ"ב שם סק"א).
צריך  לכו"ע  עצמו  ביו"ט  ועכ"פ  ח. ח. 
בהלכותיה  יו"ט  בכל  ולדרוש  לשאול 

תיקן  משה  מגילה  מס'  בסוף  וכדאיתא 
ודורשין  שואלין  שיהו  לישראל  להם 

בענינו של יום וכו' (מ"ב שם).
ט.ט. יש שרצו לומר, דאף דביום טוב עצמו 
יש חיוב ללמוד הלכות החג, מ"מ העולם 
מקילין בדבר, משום דסומכין על קריאת 
התורה בענינו של יום, אמנם מהפוסקים 
התורה  קריאת  על  לסמוך  דאין  משמע 
ובכך לצאת ידי חובת לימוד הלכות החג, 
ממש,  הלכות  ללמוד  חיוב  דיש  משום 

מה שאסור ומה שמותר (שעה"צ סק"ה).
קבוע  שיעור  יום  בכל  להם  שיש  אלו  י. י. 
שבתקופה  הנכון  מן  הלכות,  ללימוד 
הלכות  זו  בשעה  ילמדו  לחג  הסמוכה 
החג, אף אם עי"ז לא יספיקו את לימודם 

הקבוע (הלי"ש פ"ב ס"א). 
בהלכות  רק  שילמדו  במה  די  ולא  יא.יא. 
בהלכות  גם  לעסוק  צריך  אלא  הפסח, 
יום טוב, אך פשוט שאין יוצאים בלימוד 
הלכות יום טוב בלבד, אלא צריך לעסוק 
גם בהלכות המיוחדות לפסח (מעדני שלמה 

הלכות פסח).

מכתב  המפקד)  (שער  יעב"ץ  בסידור  יב. יב. 
בו  דורש  מקום  בכל  ישראל  מנהג  וז"ל, 
השייכים  דינים  להודיעם  לציבור,  הרב 
ביעור  על  גם  ולהזהירן  ולהוכיחן  לפסח 
ומחמצת  המקולקלים,  המעשים  שאור 
המידות  ונפיחת  המשובשות,  הדיעות 

הסרוחות.
שילמוד  ראוי  הפסח  חג  בבוא  יג.יג. 
בעתו,  דבר  לעשות  פסחים,  משניות 
התמיד  פרשת  יום  בכל  וכמו שמזכירים 
מס'  (של"ה  שפתינו  פרים  ונשלמה  לקיים 
והטעם  נ'),  אות  מוסר  תוכחת  חיים  דרך  פרק  יומא 

(סנהדרין  בגמרא  דאיתא  מה  ע"פ  לזה, 
ק"א.) כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה 

טוב,  מה  בעתו  ודבר  שנאמר  לעולם 
פסוק  המזכיר  כל  א')  ה'  (פי"ח  במ"ס  וכ"כ 
מזבח  בונה  כאלו  עליו  מעלה  בעונתו, 

חדש ומקריב עליו קרבן (כה"ח ק"ו). 

שלשים יום קודם החג שלשים יום קודם החג 
טוב  הפסח  לפני  יום  שלשים  כל  יד.יד. 
שלא  שעושה  דבר  בכל  ולעיין  ליזהר 
יוכל  שלא  באופן  חמץ  בו  דבוק  ישאר 
(מ"ב  פסח  ערב  כשיגיע  בנקל  להסירו 
בגומא,  טמון  חמץ  וה"ה  סקל"ב),  תל"ו  סי' 

בעת  בספר  שמעיין  שמי  הנכון  מן  ולכן 
האכילה מפורים ואילך, יזהר שלא ישאר 
בו משהו חמץ כדי שלא ימצאנו בפסח, 

וכן כל כיו"ב (ערוה"ש שם סט"ו). 
טו.טו. מנהג ישראל שמברכין כל אחד את 
חבירו שנזכה לחג הפסח 'כשר', והכוונה 
ח"ו  חמץ  משהו  יהיה  שלא  בפשיטות 
ועיי"ש  ל"ה,  אות  חירותינו  זמן  מאמר  יששכר  (שער 

עוד).

שואלים ודורשים בהלכות החגשואלים ודורשים בהלכות החג
בהלכות  שואלין  בהלכות :  שואלין  א):  תכט,  (או"ח  בשו"ע  בשו"ע נפסק  נפסק 
וכתבו  יום.  שלשים  לפסח  קודם  וכתבו פסח  יום.  שלשים  לפסח  קודם  פסח 
מיום  מיום ומתחילין  ומתחילין  ב')  ס"ק  במ"ב  (הובא  האחרונים האחרונים 
יום  בעצם  כי  כן,  אם  נמצא  עצמו.  יום הפורים  בעצם  כי  כן,  אם  נמצא  עצמו.  הפורים 
הפסח,  לחג  ההכנה  כבר  מתחילה  הפסח, הפורים  לחג  ההכנה  כבר  מתחילה  הפורים 
ואם כן מוטלת עלינו החובה להתבונן ולמצוא ואם כן מוטלת עלינו החובה להתבונן ולמצוא 
חל  אשר  הפסח  לחג  הפורים  חג  בין  חל קשר  אשר  הפסח  לחג  הפורים  חג  בין  קשר 

שלשים יום אחריו.שלשים יום אחריו.
 ובאמת, בדברי חכמינו ז"ל כבר מצאנו שדנו  ובאמת, בדברי חכמינו ז"ל כבר מצאנו שדנו 
אודות מה שקבעו את חג הפורים ואת מצות אודות מה שקבעו את חג הפורים ואת מצות 
קריאת המגילה בשנה מעוברת, באדר הסמוך קריאת המגילה בשנה מעוברת, באדר הסמוך 
כדי  טעם:  ונתנו  ראשון,  באדר  ולא  כדי לפסח  טעם:  ונתנו  ראשון,  באדר  ולא  לפסח 
לסמוך גאולה לגאולה. וכדאיתא במס' מגילה לסמוך גאולה לגאולה. וכדאיתא במס' מגילה 
בן  שמעון  דרבי  טעמא  טבי,  רבי  אמר  בן :  שמעון  דרבי  טעמא  טבי,  רבי  אמר  ב):  (ו, 

גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף.גמליאל מסמך גאולה לגאולה עדיף.
אכן, ידוע החילוק שבין נס פורים לנס פסח, אכן, ידוע החילוק שבין נס פורים לנס פסח, 
שנס פורים היה בדרך הטבע, משא"כ בפסח שנס פורים היה בדרך הטבע, משא"כ בפסח 
היו הניסים למעלה מגדר הטבע. ובאמת אלו היו הניסים למעלה מגדר הטבע. ובאמת אלו 
הקב"ה  מנהיג  בהן  כלליות  הנהגות  סוגי  הקב"ה שני  מנהיג  בהן  כלליות  הנהגות  סוגי  שני 
את עולמו: ההנהגה הטבעית, וההנהגה שהיא את עולמו: ההנהגה הטבעית, וההנהגה שהיא 

למעלה מהטבע.למעלה מהטבע.
הנהגה  מתוך  נס  בו  שארע  הפורים  בחג  הנהגה לכן  מתוך  נס  בו  שארע  הפורים  בחג  לכן 
טבעית, דבר בעתו מה טוב להתחזק באמונת טבעית, דבר בעתו מה טוב להתחזק באמונת 
שאין  שאין אומן  אומן 

בעולם  מקרה  שום 
הדברים  ואפילו  כלל, 
המה  גם  אף  הטבעיים 
עוד  ואין  השי"ת  מאת 
שבמצרים  וכמו  מלבדו, 
כי  כולם  והכירו  כל  לעיני  ברור  הדבר  כי היה  כולם  והכירו  כל  לעיני  ברור  הדבר  היה 
'אצבע אלקים היא' 'אצבע אלקים היא' (שמות ח, טו), כך בנס פורים  כך בנס פורים 
אפילו שהיה נדמה כאילו הכל נעשה במקרה, אפילו שהיה נדמה כאילו הכל נעשה במקרה, 
בכל  הישועה,  באה  ואסתר  מרדכי  ידי  בכל ועל  הישועה,  באה  ואסתר  מרדכי  ידי  ועל 
אך  הנסים  היו  שם  גם  כי  לעצמנו  נשנן  אך זאת  הנסים  היו  שם  גם  כי  לעצמנו  נשנן  זאת 
זו  ואמונה  עבודה  ובכח  אלקים',  'אצבע  זו ורק  ואמונה  עבודה  ובכח  אלקים',  'אצבע  ורק 

נוכל לעלות מעלה מעלה. נוכל לעלות מעלה מעלה. 
הפסח,  לימי  הפורים  ימי  את  חכמים  הפסח, וסמכו  לימי  הפורים  ימי  את  חכמים  וסמכו 
כי על ידי ההתגלות אשר היתה בימי הפסח, כי על ידי ההתגלות אשר היתה בימי הפסח, 
הבלתי  ההנהגה  ענין  את  להשיג  אנו  הבלתי שזוכים  ההנהגה  ענין  את  להשיג  אנו  שזוכים 
נבין  וניסיו,  הפסח  חג  את  המסמלת  נבין טבעית  וניסיו,  הפסח  חג  את  המסמלת  טבעית 
על ידי כך כי גם בימי הפורים היה הכל ניסים, על ידי כך כי גם בימי הפורים היה הכל ניסים, 

אלא שסיבבם הקב"ה בדרך הטבע.אלא שסיבבם הקב"ה בדרך הטבע.
הנסים  ומן  הנסים :  ומן  טז):  יג,  (שמות  הרמב"ן  שכותב  הרמב"ן וכמו  שכותב  וכמו 
בנסים  מודה  אדם  המפורסמים,  בנסים הגדולים  מודה  אדם  המפורסמים,  הגדולים 
שאין  כולה,  התורה  יסוד  שהם  שאין הנסתרים,  כולה,  התורה  יסוד  שהם  הנסתרים, 
שנאמין  עד  רבינו  משה  בתורת  חלק  שנאמין לאדם  עד  רבינו  משה  בתורת  חלק  לאדם 
בהם  אין  נסים  שכלם  ומקרינו  דברינו  בהם בכל  אין  נסים  שכלם  ומקרינו  דברינו  בכל 

טבע ומנהגו של עולם.טבע ומנהגו של עולם.
בעניני  לשאול  להתחיל  הענין  שזהו  בעניני ואפשר  לשאול  להתחיל  הענין  שזהו  ואפשר 
גם  שנזכור  כדי  הפורים,  ביום  דווקא  גם פסח,  שנזכור  כדי  הפורים,  ביום  דווקא  פסח, 
ומקרינו  דברינו  שכל  זה,  ענין  הפורים  ומקרינו בימי  דברינו  שכל  זה,  ענין  הפורים  בימי 

כולם ניסים.כולם ניסים.
מהות ההכנהמהות ההכנה

כאשר אנו מתבוננים במהות ההכנה הדרושה כאשר אנו מתבוננים במהות ההכנה הדרושה 

להתחזק  עלינו  ובא,  הקרב  החג  להתחזק לקראת  עלינו  ובא,  הקרב  החג  לקראת 
שם  על  'פסח',  הוא  הזה  החג  שם  כי  שם ולזכור  על  'פסח',  הוא  הזה  החג  שם  כי  ולזכור 
ופירש  עליכם',  'ופסחתי  ופירש :  עליכם',  'ופסחתי  יג):  יב,  (שמות  הכתובהכתוב 

רש"י שם: לשון דילוג וקפיצה.רש"י שם: לשון דילוג וקפיצה.
וכפי  ושנה,  שנה  בכל  למעשה  הוא  וכפי וכך  ושנה,  שנה  בכל  למעשה  הוא  וכך 
וחג,  חג  שבכל  הקדושים  בספרים  וחג, המבואר  חג  שבכל  הקדושים  בספרים  המבואר 
בעשותו את המצוות המעשיות שבכל חג, אז בעשותו את המצוות המעשיות שבכל חג, אז 
מוריד ההשפעות של אותו חג. אם כן בפסח מוריד ההשפעות של אותו חג. אם כן בפסח 
השגות  אל  ולקפוץ  לדלג  אדם  כל  השגות מסוגל  אל  ולקפוץ  לדלג  אדם  כל  מסוגל 
האמונה אף מעבר לדרגתו, ולהגיע לדביקות האמונה אף מעבר לדרגתו, ולהגיע לדביקות 
אלקות.  רק  שהכל  ולהשכיל  להבין  אלקות. בהשי"ת  רק  שהכל  ולהשכיל  להבין  בהשי"ת 
שהחל  לאברהם',  'חסד  בספר  כתב  שהחל וכבר  לאברהם',  'חסד  בספר  כתב  וכבר 
ממ"ט  לצאת  מתחילים  פסח  לפני  ממ"ט מחודש  לצאת  מתחילים  פסח  לפני  מחודש 
נכנסים  שאז  הסדר  ליל  עד  טומאה,  נכנסים שערי  שאז  הסדר  ליל  עד  טומאה,  שערי 
הזמן  את  ננצל  אם  ולכן,  הקדושה.  הזמן לשער  את  ננצל  אם  ולכן,  הקדושה.  לשער 
כראוי ונכין עצמנו כהוגן להיות ראויים לקבל כראוי ונכין עצמנו כהוגן להיות ראויים לקבל 
נוכל  בחג,  הבאות  הטובות  ההשפעות  נוכל כל  בחג,  הבאות  הטובות  ההשפעות  כל 
לקבל אף יותר ממה שאנו ראויים לכך על פי לקבל אף יותר ממה שאנו ראויים לכך על פי 

עבודתנו ומדרגותנו.עבודתנו ומדרגותנו.
הגאון  דישראל,  דארעא  מרא  על  הגאון מסופר  דישראל,  דארעא  מרא  על  מסופר 
שהיה  זצ"ל,  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  שהיה הגדול  זצ"ל,  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגדול 
בימי  אפילו  במקוה  טבילה  על  מאד  בימי מקפיד  אפילו  במקוה  טבילה  על  מאד  מקפיד 
היו  לא  עדיין  תקופה  באותה  כי  אף  היו זקנתו,  לא  עדיין  תקופה  באותה  כי  אף  זקנתו, 
פשר  את  והסביר  המקוואות.  את  פשר מחממים  את  והסביר  המקוואות.  את  מחממים 
הדבר, כי הדברים קל וחומר, דאם יש בכוחה הדבר, כי הדברים קל וחומר, דאם יש בכוחה 
של טבילה להפוך אדם מגוי ליהודי, על אחת של טבילה להפוך אדם מגוי ליהודי, על אחת 
להפך  טבילה  של  בכוחה  שיש  וכמה  להפך כמה  טבילה  של  בכוחה  שיש  וכמה  כמה 
ולשנות לטובה טיבו של איש ישראל מעיקרו.ולשנות לטובה טיבו של איש ישראל מעיקרו.

בימים  שאם  לענייננו,  לומר  גם  ניתן  זו  בימים בדרך  שאם  לענייננו,  לומר  גם  ניתן  זו  בדרך 
לעם  הפכנו  ממצרים  צאתנו  בעת  לעם ההם  הפכנו  ממצרים  צאתנו  בעת  ההם 

הנבחר, אף שעם ישראל היה אז בעמק הבכא הנבחר, אף שעם ישראל היה אז בעמק הבכא 
שערי  ותשעה  בארבעים  שרויים  שהיו  שערי אחרי  ותשעה  בארבעים  שרויים  שהיו  אחרי 
טומאה, וכמו שאנו מזכירים בהגדה בדרך של טומאה, וכמו שאנו מזכירים בהגדה בדרך של 
'מתחיל בגנות'. כל שכן שמסוגל הוא עת זה 'מתחיל בגנות'. כל שכן שמסוגל הוא עת זה 
בזמן הזה לשפר אותנו שנעלה עוד במעלות בזמן הזה לשפר אותנו שנעלה עוד במעלות 

רמות ונשגבות בהתקרבותנו להשי"ת.רמות ונשגבות בהתקרבותנו להשי"ת.
ורגע  רגע  כל  לנצל  להקפיד  מאד  צריך  ורגע ולכן,  רגע  כל  לנצל  להקפיד  מאד  צריך  ולכן, 
כצבי  מהר  חיש  שהרי  נשגבה,  כה  כצבי מתקופה  מהר  חיש  שהרי  נשגבה,  כה  מתקופה 
בערב  שטרח  'מי  בגמ'  אמרו  וכבר  בערב תברח,  שטרח  'מי  בגמ'  אמרו  וכבר  תברח, 

שבת יאכל בשבת'שבת יאכל בשבת' (עבודה זרה ג, א).
חודש אדר הכנה לניסןחודש אדר הכנה לניסן

ולפי דברים אלו אם כן חודש אדר, הוא הכנה ולפי דברים אלו אם כן חודש אדר, הוא הכנה 
לניסן, כמו שחודש אלול הוא הכנה לתשרי.לניסן, כמו שחודש אלול הוא הכנה לתשרי.

'שם  בספר  מפורשים  הדברים  והנה  'שם   בספר  מפורשים  הדברים  והנה   
ואלו  זצ"ל,  מסוכטשוב  להרה"ק  ואלו משמואל'  זצ"ל,  מסוכטשוב  להרה"ק  משמואל' 
דבריו דבריו (ויקהל, תרע"ט): כן בכל שנה בחודש אדר : כן בכל שנה בחודש אדר 
התעוררות  השמים  מן  נותנים  ניסן,  התעוררות שקודם  השמים  מן  נותנים  ניסן,  שקודם 
שהיו  לאותם  אפילו  ישראל,  בלב  שהיו חדשה  לאותם  אפילו  ישראל,  בלב  חדשה 
כ"ק  שהגיד  וכמו  שינה,  בבחינת  השנה  כ"ק בכל  שהגיד  וכמו  שינה,  בבחינת  השנה  בכל 
אבי אדמו"ר זצללה"ה שאדר קודם ניסן הוא אבי אדמו"ר זצללה"ה שאדר קודם ניסן הוא 
זמן  הוא  תשרי  והנה  תשרי.  קודם  אלול  זמן כעין  הוא  תשרי  והנה  תשרי.  קודם  אלול  כעין 
תפלה ותחנונים לשפוך את הנפש לפני אבינו תפלה ותחנונים לשפוך את הנפש לפני אבינו 
שבשמים, על כן ענין אלול שקודם לו הוא זמן שבשמים, על כן ענין אלול שקודם לו הוא זמן 
דוגמתו  כן  וכו',  דרחמי  מכילין  י"ג  דוגמתו שנפתחין  כן  וכו',  דרחמי  מכילין  י"ג  שנפתחין 
חידוש  זמן  הוא  שניסן  ניסן,  לפני  אדר  חידוש הוא  זמן  הוא  שניסן  ניסן,  לפני  אדר  הוא 
וחיות  הלב  התאמצות  שמתבקשת  וחיות עבודה  הלב  התאמצות  שמתבקשת  עבודה 
ידים,  וחיזוק  הנפש  והתרוממות  הנפש  ידים, ורגש  וחיזוק  הנפש  והתרוממות  הנפש  ורגש 
השמים  מן  נותנין  לו  שקודם  באדר  כן  השמים על  מן  נותנין  לו  שקודם  באדר  כן  על 
קודש  ורגש  הלב,  וחיזוק  אומץ  ישראל  קודש בלב  ורגש  הלב,  וחיזוק  אומץ  ישראל  בלב 

והתרוממות הנפש, ע"כ.והתרוממות הנפש, ע"כ.
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לזרז במ˜ום ˘י˘ חסרון כיס

כמה זהירות צריכים לזרז ולהיזהר בענייני ממונות!כמה זהירות צריכים לזרז ולהיזהר בענייני ממונות!
מסופר על אחד מסופר על אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור שלפנינו זצוק"למגדולי ראשי הישיבות בדור שלפנינו זצוק"ל, , 
שהיה נוסע רבות לחוץ לארץ, ומכתת רגליו על פתחי נדיבים שהיה נוסע רבות לחוץ לארץ, ומכתת רגליו על פתחי נדיבים 

למען החזקת הישיבה הקדושה. למען החזקת הישיבה הקדושה. 
בביקורו בבית אחד הגבירים הנכבדים, שהיה רגיל לפקוד את בביקורו בבית אחד הגבירים הנכבדים, שהיה רגיל לפקוד את 
ביתו ולהתרימו מדי שנה, קיבלו העשיר בכבוד גדול כראוי לו, ביתו ולהתרימו מדי שנה, קיבלו העשיר בכבוד גדול כראוי לו, 
השולחן  בצדי  שם  המפואר,  טרקלינו  אל  כבוד  אחר  השולחן והכניסו  בצדי  שם  המפואר,  טרקלינו  אל  כבוד  אחר  והכניסו 
המפואר עמדה המפואר עמדה 'כספת''כספת' קטנה, שממנה היה הגביר שולף בכל  קטנה, שממנה היה הגביר שולף בכל 
לשנה  הישיבה  אחזקת  למען  ותורם  ונכבד,  גדול  סכום  לשנה פעם  הישיבה  אחזקת  למען  ותורם  ונכבד,  גדול  סכום  פעם 

נוספת. נוספת. 
לרגע  נצרך  הנעימה,  שיחתם  כדי  תוך  הביקור,  במהלך  לרגע והנה  נצרך  הנעימה,  שיחתם  כדי  תוך  הביקור,  במהלך  והנה 
העשיר לצאת לכמה דקות, הוא ביקש את סליחתו של ראש העשיר לצאת לכמה דקות, הוא ביקש את סליחתו של ראש 
הישיבה הנכבד על שנאלץ להפסיקו באמצע הביקור, והתנצל הישיבה הנכבד על שנאלץ להפסיקו באמצע הביקור, והתנצל 
ומיד  תיכף  כשהוא  בלבד,  דקות  לכמה  לצאת  רשות  ומיד בבקשת  תיכף  כשהוא  בלבד,  דקות  לכמה  לצאת  רשות  בבקשת 

חוזר.חוזר.
והנה להפתעתו כשחזר מיד לאחר כמה רגעים, רואה הוא את והנה להפתעתו כשחזר מיד לאחר כמה רגעים, רואה הוא את 

הרב עומד מבחוץ, וממתין עליו בכניסה אל החדר.הרב עומד מבחוץ, וממתין עליו בכניסה אל החדר.
מדוע יצאתם החוצה? – התפלא האיש, הרי אמרתי שאחזור מדוע יצאתם החוצה? – התפלא האיש, הרי אמרתי שאחזור 

מיד.מיד.
שכן  לתומו,  הרב  ענה   – שכן   לתומו,  הרב  ענה   – מפורשת!  מפורשת!גמרא  גמרא  מפני  לנפשי  מפני יראתי  לנפשי  יראתי 
אמר  עמרם  רב  "אמר  קסד:):  בתרא  (בבא  ז"ל  רבותינו  אמר אמרו  עמרם  רב  "אמר  קסד:):  בתרא  (בבא  ז"ל  רבותינו  אמרו 
רב  אמר  וכו'.  יום  בכל  מהן  ניצול  אדם  אין  עבירות  שלש  רב רב,  אמר  וכו'.  יום  בכל  מהן  ניצול  אדם  אין  עבירות  שלש  רב, 
לשון  באבק  והכל  בעריות,  ומיעוט  בגזל,  רוב  רב,  אמר  לשון יהודה  באבק  והכל  בעריות,  ומיעוט  בגזל,  רוב  רב,  אמר  יהודה 

הרע" עיין שם.הרע" עיין שם.
ומעתה עשיתי קל וחומר בנפשי, אם בעריות החמורות שרק ומעתה עשיתי קל וחומר בנפשי, אם בעריות החמורות שרק 
'יחוד',  איסור  ז"ל  חכמינו  עליהם  גזרו  בהם,  נכשלים  'יחוד', מיעוט  איסור  ז"ל  חכמינו  עליהם  גזרו  בהם,  נכשלים  מיעוט 
בעוון  שכן  וכל  שכן  כל  העבירה.  מן  האדם  את  להרחיק  בעוון כדי  שכן  וכל  שכן  כל  העבירה.  מן  האדם  את  להרחיק  כדי 
'גזל' שהוא יותר מצוי, שרוב העולם נכשלים בו, בוודאי שצריך 'גזל' שהוא יותר מצוי, שרוב העולם נכשלים בו, בוודאי שצריך 
בחדר  כאן  שיש  ומכיון   – 'ייחוד'!  משום  בו  ולחוש  בחדר להחמיר  כאן  שיש  ומכיון   – 'ייחוד'!  משום  בו  ולחוש  להחמיר 

פנימה 'כספת' מלאה במרשרשים יצאתי החוצה!...פנימה 'כספת' מלאה במרשרשים יצאתי החוצה!...
העשיר עמד נדהם ומשתומם לנוכח צדקותם של חכמי הדור, העשיר עמד נדהם ומשתומם לנוכח צדקותם של חכמי הדור, 
את  הכפיל  אתר  על  ותיכף  עצמו!  על  כן  לומר  התבייש  את שלא  הכפיל  אתר  על  ותיכף  עצמו!  על  כן  לומר  התבייש  שלא 

תרומתו באותה שנה פי כמה מונים!תרומתו באותה שנה פי כמה מונים!
[קובץ "פרטיות" – שיחה פרטית מס' [קובץ "פרטיות" – שיחה פרטית מס' 2222]

• ~ • ~ •
מערי  באחת  שהתרחש  לאחרונה,  לאוזניי  הגיע  נורא  מערי מעשה  באחת  שהתרחש  לאחרונה,  לאוזניי  הגיע  נורא  מעשה 
ישראל, בביתו של אחד מגדולי סוחרי הדולרים, אשר עשרות ישראל, בביתו של אחד מגדולי סוחרי הדולרים, אשר עשרות 
אנשים פוקדים את ביתו מדי יום להמרת כספים, ומתגלגלים אנשים פוקדים את ביתו מדי יום להמרת כספים, ומתגלגלים 

על שולחנו אלפי רבבות 'ירוקים' מהודרים...על שולחנו אלפי רבבות 'ירוקים' מהודרים...
שעמד  השכונה,  מתושבי  חשוב  יהודי  לבית  נכנס  אחד  שעמד ערב  השכונה,  מתושבי  חשוב  יהודי  לבית  נכנס  אחד  ערב 
בנו,  נישואי  לקראת  שרכש  דירה  על  'חוזה'  חתימת  בנו, לפני  נישואי  לקראת  שרכש  דירה  על  'חוזה'  חתימת  לפני 
ונצרך להעביר תשלום גדול במזומן, והגיע לפרוט סכום ענק ונצרך להעביר תשלום גדול במזומן, והגיע לפרוט סכום ענק 

מדולרים לשקלים.מדולרים לשקלים.
מחזיק  שאינו  אמר  מדובר,  סכום  באיזה  הסוחר  מחזיק בשמוע  שאינו  אמר  מדובר,  סכום  באיזה  הסוחר  בשמוע 
הוא  וצריך  כדרכו...  השולחן  מתחת  כאן  שכאלו  הוא סכומים  וצריך  כדרכו...  השולחן  מתחת  כאן  שכאלו  סכומים 
הסכום  את  הכספת  מן  יוציא  שם  הפנימי,  החדר  אל  הסכום להיכנס  את  הכספת  מן  יוציא  שם  הפנימי,  החדר  אל  להיכנס 

המבוקש.המבוקש.
כשעזב הסוחר את הדלפק ונכנס לחדר כספתו, נתפס פתאום כשעזב הסוחר את הדלפק ונכנס לחדר כספתו, נתפס פתאום 
אותו יהודי ביצר הנורא של עוון הגזל רח"ל, הוא הביט כה וכה אותו יהודי ביצר הנורא של עוון הגזל רח"ל, הוא הביט כה וכה 
וירא כי אין איש, והסוחר השאיר את הארון שמתחת השולחן וירא כי אין איש, והסוחר השאיר את הארון שמתחת השולחן 
פתוח... [כנראה סמך על אותו יהודי נכבד, שיהיה כאן 'שומר' פתוח... [כנראה סמך על אותו יהודי נכבד, שיהיה כאן 'שומר' 
הפיתוי,  בפני  לעמוד  מסוגל  היה  לא  הוא  הגנבים...],  הפיתוי, מפני  בפני  לעמוד  מסוגל  היה  לא  הוא  הגנבים...],  מפני 
החתונה,  לקראת  רבים  לכספים  מאוד  אז  שנצרך  החתונה, ובהיות  לקראת  רבים  לכספים  מאוד  אז  שנצרך  ובהיות 
שמנות  'חבילות'  כמה  הארון  מן  ושלף  בלאט  ידו  את  שמנות שלח  'חבילות'  כמה  הארון  מן  ושלף  בלאט  ידו  את  שלח 
של שטרות דולרים ירוקים ונוצצים, סכום גדול ונאה... תחבם של שטרות דולרים ירוקים ונוצצים, סכום גדול ונאה... תחבם 
עמוק אל כיסו, ותיכף סידר הכל בחזרה על מכונו בדיוק נפלא, עמוק אל כיסו, ותיכף סידר הכל בחזרה על מכונו בדיוק נפלא, 

שלא ירגישו כלום בגניבה...שלא ירגישו כלום בגניבה...
לאחר כמה דקות חזר הסוחר אל דלפקו, וביצע בתמימות את לאחר כמה דקות חזר הסוחר אל דלפקו, וביצע בתמימות את 
במה  כלל  שירגיש  בלא  טוב,  היותר  הצד  על  ההמרה  במה עסקת  כלל  שירגיש  בלא  טוב,  היותר  הצד  על  ההמרה  עסקת 

שנעקץ כאן בגדול!שנעקץ כאן בגדול!
הימים  כל  רדפוהו  האשם  רגשי  אבל  נתפס,  לא  כמובן  הימים הגנב  כל  רדפוהו  האשם  רגשי  אבל  נתפס,  לא  כמובן  הגנב 
אלפי  הצטלצלו  באוזניו  מנוח,  לו  נתנו  ולא  הלילות,  אלפי לרבות  הצטלצלו  באוזניו  מנוח,  לו  נתנו  ולא  הלילות,  לרבות 

פעמונים מדי יום ביומו: פעמונים מדי יום ביומו: גנב!!! גנב!!! 
הוא  שלמה,  בתשובה  שב  והיהודי  ארוכה  תקופה  חלפה  הוא לא  שלמה,  בתשובה  שב  והיהודי  ארוכה  תקופה  חלפה  לא 
ביקש לקבוע פגישה מיוחדת עם אותו סוחר, שבמהלכה פרץ ביקש לקבוע פגישה מיוחדת עם אותו סוחר, שבמהלכה פרץ 
הוא  לו,  שגרם  העוולה  על  האיש  בפני  והתוודה  נורא  הוא בבכי  לו,  שגרם  העוולה  על  האיש  בפני  והתוודה  נורא  בבכי 
מחילה  וביקש  אחרונה,  פרוטה  עד  הכסף  כל  את  לידו  מחילה החזיר  וביקש  אחרונה,  פרוטה  עד  הכסף  כל  את  לידו  החזיר 
שלם  בלב  לו  שמחל  עד  משם  יצאו  ולא  הסוחר,  מן  שלם וסליחה  בלב  לו  שמחל  עד  משם  יצאו  ולא  הסוחר,  מן  וסליחה 

מחילה גמורה.מחילה גמורה.
נפל  נסיון  שבשעת  בעמיו!  ונכבד  חשוב  ביהודי  כאן,  נפל המדובר  נסיון  שבשעת  בעמיו!  ונכבד  חשוב  ביהודי  כאן,  המדובר 
והתדרדר כאחד הריקים! – לא יאומן כי יסופר! – כמה זהירות והתדרדר כאחד הריקים! – לא יאומן כי יסופר! – כמה זהירות 
השני  של  שהכסף  ולשנן  לדעת  עלינו  אלו,  בעניינים  השני צריכים  של  שהכסף  ולשנן  לדעת  עלינו  אלו,  בעניינים  צריכים 

הוא אש!הוא אש!
[שם][שם]

• ~ • ~ •
מעלה,  של  שבירושלים  החשובים  חכמים  התלמידי  מן  מעלה, אחד  של  שבירושלים  החשובים  חכמים  התלמידי  מן  אחד 
והלכה,  גדלה  המשפחה  רעב,  מחרפת  מאוד  בצעירותו  והלכה, סבל  גדלה  המשפחה  רעב,  מחרפת  מאוד  בצעירותו  סבל 

ופרנסה אין... ופרנסה אין... 
להשאיר  יותר  מסוגל  היה  לא  מאוד,  עד  המצב  להשאיר כשהחמיר  יותר  מסוגל  היה  לא  מאוד,  עד  המצב  כשהחמיר 
לתקופה  הגמרא  את  לסגור  שעליו  והחליט  ביתו,  בני  את  לתקופה כך  הגמרא  את  לסגור  שעליו  והחליט  ביתו,  בני  את  כך 
טרף  להביא  כדי  'עבודה'  שהיא  איזה  למצוא  ולנסות  טרף קצרה,  להביא  כדי  'עבודה'  שהיא  איזה  למצוא  ולנסות  קצרה, 

לביתו.לביתו.
עבודה  לו  שמצא  עד  ובירורים,  חיפושים  במסע  החל  עבודה הוא  לו  שמצא  עד  ובירורים,  חיפושים  במסע  החל  הוא 
סוכמו  'המעביד'  הבית  בעל  עם  פגישות  כמה  שלאחר  סוכמו טובה,  'המעביד'  הבית  בעל  עם  פגישות  כמה  שלאחר  טובה, 

'אורות השבת''אורות השבת'
לקראת שבת ישיבה במירון שלחו אותי ואת חברי לירושלים לקראת שבת ישיבה במירון שלחו אותי ואת חברי לירושלים 

להביא מגמ''ח שבעים נורות חרום עבור כל החדרים.להביא מגמ''ח שבעים נורות חרום עבור כל החדרים.
את נורות החרום לא בקשו למקרה שתהיה הפסקת חשמל את נורות החרום לא בקשו למקרה שתהיה הפסקת חשמל 
להשתמש  שלא  נוהגות  מהמשפחות  שהרבה  כיוון  להשתמש אלא  שלא  נוהגות  מהמשפחות  שהרבה  כיוון  אלא 
מטעם  דאגו  שבת,  גנרטור  ידי  על  אם  כי  בשבת  מטעם בחשמל  דאגו  שבת,  גנרטור  ידי  על  אם  כי  בשבת  בחשמל 
הישיבה לתאורה גם ללא החשמל הישיר מה שמאפשר אף הישיבה לתאורה גם ללא החשמל הישיר מה שמאפשר אף 

להם לצאת וליהנות משבת התעלות בצוותא.להם לצאת וליהנות משבת התעלות בצוותא.
בואכה  שמש  מבית  האוטובוס  על  עלינו  במריצה  בואכה מצוידים  שמש  מבית  האוטובוס  על  עלינו  במריצה  מצוידים 
חברי  ביקש  התאורה  גופי  את  שאספנו  לאחר  חברי ירושליימה.  ביקש  התאורה  גופי  את  שאספנו  לאחר  ירושליימה. 
לעלות לבית סבו לדרוש בשלומו ואף אני שבית הורי מספר לעלות לבית סבו לדרוש בשלומו ואף אני שבית הורי מספר 
לאחר  בית.   לביקור  ההזדמנות  את  ניצלתי  משם  לאחר רחובות  בית.   לביקור  ההזדמנות  את  ניצלתי  משם  רחובות 
כברת  כשעוד  הכבידה  המריצה  לכיוון  ירדתי  הקצר  כברת הביקור  כשעוד  הכבידה  המריצה  לכיוון  ירדתי  הקצר  הביקור 
אדם  ראיתי  הבניין  ליד  האוטובוס,  לתחנת  עד  לפניי  אדם דרך  ראיתי  הבניין  ליד  האוטובוס,  לתחנת  עד  לפניי  דרך 
פניו  לאן  ושאלתיו  ממנהגי  חרגתי  לרכבו,  דרכו  פניו העושה  לאן  ושאלתיו  ממנהגי  חרגתי  לרכבו,  דרכו  העושה 
הוא  להפתעתי  לתחנה.  עד  אותנו  שיסיע  בתקווה  הוא מועדות  להפתעתי  לתחנה.  עד  אותנו  שיסיע  בתקווה  מועדות 
השיב כי עושה הוא את דרכו לבית שמש,  שאלתי בהססנות השיב כי עושה הוא את דרכו לבית שמש,  שאלתי בהססנות 
רק  לא  בשמחה.   נענה  מצדו  והוא  אליו  להצטרף  אוכל  רק אם  לא  בשמחה.   נענה  מצדו  והוא  אליו  להצטרף  אוכל  אם 
האחורי  הספסל  את  קיפל  אף  אלא  העזרה  לבקשת  האחורי שנענה  הספסל  את  קיפל  אף  אלא  העזרה  לבקשת  שנענה 
לב  בחפץ  המריצה  עם  התאורה  גופי  את  להעמיס  לנו  לב ועזר  בחפץ  המריצה  עם  התאורה  גופי  את  להעמיס  לנו  ועזר 

כאילו היה זה סחורה שלו...כאילו היה זה סחורה שלו...
על  בעצבנות  הצביע  והנהג  כבד  תנועה  בפקק  נתקענו  על בדרך  בעצבנות  הצביע  והנהג  כבד  תנועה  בפקק  נתקענו  בדרך 

מכשיר הניווט המורה על עוד שעה לפחות של עיכוב.מכשיר הניווט המורה על עוד שעה לפחות של עיכוב.
את  היטב  המכיר  חברי  לו  הציע  שטח  רכב  לו  שהיה  את כיוון  היטב  המכיר  חברי  לו  הציע  שטח  רכב  לו  שהיה  כיוון 
מכשיר  שאף  מעט  עקלקלה  בדרך  מהפקק  לחמוק  מכשיר הדרכים  שאף  מעט  עקלקלה  בדרך  מהפקק  לחמוק  הדרכים 
הניווט אינו מכיר. הוא שמח על ההצעה ובתוך דקות אחדות הניווט אינו מכיר. הוא שמח על ההצעה ובתוך דקות אחדות 
כלל,   תנועה  ללא  פתוח  בכביש  שמש  לבית  בדרכינו  כלל,  היינו  תנועה  ללא  פתוח  בכביש  שמש  לבית  בדרכינו  היינו 

הנהג כל כך שמח עד שהסיע אותנו עד פתח הישיבה.הנהג כל כך שמח עד שהסיע אותנו עד פתח הישיבה.
ערבית  להתפלל  צריכים  והיינו  מאוחרת  הייתה  כבר  ערבית השעה  להתפלל  צריכים  והיינו  מאוחרת  הייתה  כבר  השעה 
נמצא  היכן  ועתה  מזמן  התפללו  כבר  שבישיבה  אלא  נמצא במנין,  היכן  ועתה  מזמן  התפללו  כבר  שבישיבה  אלא  במנין, 
את  האוסף  הישיבה  בחלל  נשמע  וקול  חושב  עודי  את מניין?!   האוסף  הישיבה  בחלל  נשמע  וקול  חושב  עודי  מניין?!  
טרם  בישיבה  הגבוה  שהשיעור  הסתבר   לערבית.  טרם הבחורים  בישיבה  הגבוה  שהשיעור  הסתבר   לערבית.  הבחורים 
התפללו עקב ההכנות הרבות לשבת המיוחדת ועתה שחזרנו התפללו עקב ההכנות הרבות לשבת המיוחדת ועתה שחזרנו 

כאילו בתאום התארגנו לתפילה במניין.כאילו בתאום התארגנו לתפילה במניין.
גופי  את  להשיב  גם  כמובן  עלי  הוטל  נפלאה  שבת  גופי לאחר  את  להשיב  גם  כמובן  עלי  הוטל  נפלאה  שבת  לאחר 
התאורה ביום ראשון.  אלא שהפעם משום מה התנגד הנהג התאורה ביום ראשון.  אלא שהפעם משום מה התנגד הנהג 
כל  לי  עזרו  לא  האוטובוס,  בתחתית  המריצה  את  כל שאשים  לי  עזרו  לא  האוטובוס,  בתחתית  המריצה  את  שאשים 
שליווה  בחור  בידי  המריצה  את  להשאיר  ונאלצתי  שליווה הבקשות  בחור  בידי  המריצה  את  להשאיר  ונאלצתי  הבקשות 
אותי לאוטובוס ורק את גופי התאורה העמסתי בתא המטען אותי לאוטובוס ורק את גופי התאורה העמסתי בתא המטען 
כיצד  לירושלים?  כשאגיע  עתה  אעשה  "מה  העגלה,   כיצד ללא  לירושלים?  כשאגיע  עתה  אעשה  "מה  העגלה,   ללא 
אסחב את המסע ללא עגלה?!" חברי שישב לידי אמר: "ראית אסחב את המסע ללא עגלה?!" חברי שישב לידי אמר: "ראית 
את ההשגחות שהיה בהלוך, בוא נמתין ונראה אלו הפתעות את ההשגחות שהיה בהלוך, בוא נמתין ונראה אלו הפתעות 

יצוצו בחזור!!!"  יצוצו בחזור!!!"  
גדול  רב  של  לוויתו  עקב  חסומות  הדרכים  כל  גדול בירושלים  רב  של  לוויתו  עקב  חסומות  הדרכים  כל  בירושלים 
מכיוון  מודאג  הייתי  חלופיות.   בדרכים  נסע  מכיוון והאוטובוס  מודאג  הייתי  חלופיות.   בדרכים  נסע  והאוטובוס 
אין  ועתה  התחנות  מספר  לפי  לגמ''ח  להגיע  כיצד  אין שידעתי   ועתה  התחנות  מספר  לפי  לגמ''ח  להגיע  כיצד  שידעתי  
שכן  לרדת  לכולם  והורה  עצר  הנהג  אגיע.   כיצד  מושג  שכן לי  לרדת  לכולם  והורה  עצר  הנהג  אגיע.   כיצד  מושג  לי 
הוא חוזר חזרה לבית שמש.  ירדנו, פרקנו את המשא מתא הוא חוזר חזרה לבית שמש.  ירדנו, פרקנו את המשא מתא 
הגמ''ח...    בניין  מול  מוחלט  בדיוק  עמדנו  ולהפתעתי  הגמ''ח...   המטען  בניין  מול  מוחלט  בדיוק  עמדנו  ולהפתעתי  המטען 
התעקש  שמים  ובחסדי  ולמריצה  לעגלה  זקוקים  היינו  התעקש לא  שמים  ובחסדי  ולמריצה  לעגלה  זקוקים  היינו  לא 
ולא  לנו  מיותר  כעת  שהיה  המריצה  עם  נעלה  שלא  ולא הנהג  לנו  מיותר  כעת  שהיה  המריצה  עם  נעלה  שלא  הנהג 

הצטרכנו להחזיר אותו עד בית שמש...הצטרכנו להחזיר אותו עד בית שמש...
הקטנה  לא  ולו  גוזמה  שום  בסיפור  אין  כי  לציין  לי  הקטנה חשוב  לא  ולו  גוזמה  שום  בסיפור  אין  כי  לציין  לי  חשוב 

ביותר,  אלו הדברים כהוויתן!ביותר,  אלו הדברים כהוויתן! בעל המעשה: ב. ר. י.בעל המעשה: ב. ר. י.
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המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"צו את אהרן ואת בניו לאמר, זאת תורת העולה וגו'" "צו את אהרן ואת בניו לאמר, זאת תורת העולה וגו'" (ו, ב). (ו, ב). 

פירש פירש רש"ירש"י: "אין 'צו' אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז : "אין 'צו' אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז 
במקום שיש בו חסרון כיס".במקום שיש בו חסרון כיס".

בסה"ק בסה"ק נועם אלימלךנועם אלימלך (ריש פרשא דידן)(ריש פרשא דידן) כתב וזל"ק: "נראה לי על פי הרמז, דהנה האדם העובד את  כתב וזל"ק: "נראה לי על פי הרמז, דהנה האדם העובד את 
השם יתברך ברוך הוא, צריך לעבוד בזריזות ובמידות טובות. אבל העובד את השם יתברך בעצלות השם יתברך ברוך הוא, צריך לעבוד בזריזות ובמידות טובות. אבל העובד את השם יתברך בעצלות 
ובדוחק שלא ברצון, אזי הרי הוא חסר הגוף, שאין לו גוף, שהוא כמו כיס ונרתק להנשמה. – וזה ובדוחק שלא ברצון, אזי הרי הוא חסר הגוף, שאין לו גוף, שהוא כמו כיס ונרתק להנשמה. – וזה 
'חסרון כיס', דהיינו שעובד בעצלות כנ"ל" עכל"ק,  'חסרון כיס', דהיינו שעובד בעצלות כנ"ל" עכל"ק, שרמז רש"י, ביותר צריך לזרז במקום שיש  שרמז רש"י, ביותר צריך לזרז במקום שיש 

זיעוכי"א. זיעוכי"א. [יומא דהלולא השבוע יום ה'][יומא דהלולא השבוע יום ה']



ובסידור  גבוהה  משכורת  בתשלום  הפרטים,  כל  ובסידור ביניהם  גבוהה  משכורת  בתשלום  הפרטים,  כל  ביניהם 
מקום עבודה מוצנע ומוסתר, כדי שלא ייוודע הדבר...מקום עבודה מוצנע ומוסתר, כדי שלא ייוודע הדבר...

ביום הראשון לעבודתו, קם בבוקר השכם התפלל כוותיקין, ביום הראשון לעבודתו, קם בבוקר השכם התפלל כוותיקין, 
את  חבש  והנה  מהירה,  בוקר  לארוחת  לביתו  חזרה  את וקפץ  חבש  והנה  מהירה,  בוקר  לארוחת  לביתו  חזרה  וקפץ 

מגבעתו ועמד מוכן לצאת לפועלו ולעבודתו עדי ערב...מגבעתו ועמד מוכן לצאת לפועלו ולעבודתו עדי ערב...
מחברתו  הצדקנית  זוגתו   – 'הפתעה'  לו  נכונה  כאן  מחברתו אך  הצדקנית  זוגתו   – 'הפתעה'  לו  נכונה  כאן  אך 
ובקול  דרכו,  את  חסמה  הדלת,  בפתח  נעמדה  ובקול בקודש,  דרכו,  את  חסמה  הדלת,  בפתח  נעמדה  בקודש, 
בוכים החלה לדבר נחרצות, באומרה שכל הלילה לא עצמה בוכים החלה לדבר נחרצות, באומרה שכל הלילה לא עצמה 
צערה  ברוב  בדמעותיה...  הכרית  את  הרטיבה  רק  צערה עין...  ברוב  בדמעותיה...  הכרית  את  הרטיבה  רק  עין... 
ויגונה על שצריך עתה לסגור חלילה את הגמרא הקדושה! ויגונה על שצריך עתה לסגור חלילה את הגמרא הקדושה! 
– אינני מסכימה לכך בשום אופן! אנחנו נשחיר את שינינו – אינני מסכימה לכך בשום אופן! אנחנו נשחיר את שינינו 
בתעניות, נסתפק במעט לחם יבש ומים... רק שלא לעזוב בתעניות, נסתפק במעט לחם יבש ומים... רק שלא לעזוב 

את הגמרא!את הגמרא!
כלל  חפץ  לא  הגדול  בעלה  גם  לשווא,  היו  לא  כלל תחנוניה  חפץ  לא  הגדול  בעלה  גם  לשווא,  היו  לא  תחנוניה 
להגיע  ובמקום  בקולה,  אפוא  שמע  הוא  תורתו,  להגיע בעזיבת  ובמקום  בקולה,  אפוא  שמע  הוא  תורתו,  בעזיבת 
לעבודה יצא בדרכו הקבועה לבית מדרשו, והתנפל בחזרה לעבודה יצא בדרכו הקבועה לבית מדרשו, והתנפל בחזרה 
והחל  ונפש,  לב  ממעמקי  לה  נשק  הקדושה,  הגמרא  והחל על  ונפש,  לב  ממעמקי  לה  נשק  הקדושה,  הגמרא  על 

בתלמודו בהשתוקקות עצומה!בתלמודו בהשתוקקות עצומה!
הם עברו אמנם תקופה קשה ביותר, אבל עד מהרה הם עברו אמנם תקופה קשה ביותר, אבל עד מהרה 
משרה  לפניו  והוצעה  התורה,  בעולם  שמיה  משרה פקיע  לפניו  והוצעה  התורה,  בעולם  שמיה  פקיע 
ולא  בצידה.  יפה  פרנסה  אשר  מכובדת,  ולא תורנית  בצידה.  יפה  פרנסה  אשר  מכובדת,  תורנית 
התורה,  מרביצי  מגדולי  לאחד  ונעשה  הימים  התורה, ארכו  מרביצי  מגדולי  לאחד  ונעשה  הימים  ארכו 
נשים  בזכות  נשים והכל  בזכות  והכל  לאלפים,  תלמידים  לאלפים, שהעמיד  תלמידים  שהעמיד 

צדקניות!צדקניות!
[שם][שם]

• ~ • ~ •
סיפר סיפר הרה"ג רבי דוד קליין זצ"ל, בעל 'בית ארזים',הרה"ג רבי דוד קליין זצ"ל, בעל 'בית ארזים', 
זצוק"ל,  ממונקטש  זצוק"ל,הגה"ק  ממונקטש  הגה"ק  לרבו  נאמן  לרבו תלמיד  נאמן  תלמיד 
פעמים  כמה  ידו  את  לשלוח  ניסה  פעמים שבצעירותו  כמה  ידו  את  לשלוח  ניסה  שבצעירותו 
במסחר או במלאכה, אבל בכל מקצוע שניסה מצא במסחר או במלאכה, אבל בכל מקצוע שניסה מצא 
ממונות,  בדיני  מכשולות  הרבה  בו  שיש  זמן  ממונות, לאחר  בדיני  מכשולות  הרבה  בו  שיש  זמן  לאחר 
בלא  מקצועות  באותם  לעסוק  שייך  שלא  בלא וכמעט  מקצועות  באותם  לעסוק  שייך  שלא  וכמעט 
לבסוף  ולכן  בהם.  המצויות  בעבירות  לבסוף להיכשל  ולכן  בהם.  המצויות  בעבירות  להיכשל 
תורה  של  בעולה  כולו  כל  עצמו  והכניס  הכל,  תורה עזב  של  בעולה  כולו  כל  עצמו  והכניס  הכל,  עזב 

הקדושה, כי טוב סחרה מכל סחורה.הקדושה, כי טוב סחרה מכל סחורה.
בעל  זצוק"ל,  זונדל  רבי  בעל הגה"צ  זצוק"ל,  זונדל  רבי  הגה"צ  ורבינו  מורנו  ורבינו מחו'  מורנו  מחו' 
'אור החמה''אור החמה', שח פעם ליהודי אחד מבאי ביתו שהיה , שח פעם ליהודי אחד מבאי ביתו שהיה 
הנכנסים  המאכלים  בכל  ומחמיר  מאוד  הנכנסים מקפיד  המאכלים  בכל  ומחמיר  מאוד  מקפיד 
למטבחו, שיהיו אך ורק בהכשרים המהודרים ביותר, למטבחו, שיהיו אך ורק בהכשרים המהודרים ביותר, 
ומשגיח בשבע עיניים בכל ענייני הכשרות. – אולם ומשגיח בשבע עיניים בכל ענייני הכשרות. – אולם 
בענייני ממונות ידע רבי זונדל מקרוב שהוא מזלזל בענייני ממונות ידע רבי זונדל מקרוב שהוא מזלזל 

בהם, ואינו מקפיד כראוי...בהם, ואינו מקפיד כראוי...
בענין  מזלזל  כשראהו  לידו,  הזדמנות  בענין כשנקרתה  מזלזל  כשראהו  לידו,  הזדמנות  כשנקרתה 
משגיח  אמנם  לו:  אמר  בו,  שהתחייב  ממון  משגיח תשלום  אמנם  לו:  אמר  בו,  שהתחייב  ממון  תשלום 
הכסף  על  אבל  לפיך,  הנכנס  האוכל  על  מאוד  הכסף אתה  על  אבל  לפיך,  הנכנס  האוכל  על  מאוד  אתה 

כסף  עם  כסף ונמצאת  עם  ונמצאת  טרייף!  שלך  טרייף! והכסף  שלך  והכסף  משגיח,  אינך  משגיח, שלך  אינך  שלך 
היא  כשרות  איזה  האוכל,  וקונה  הולך  אתה  שלך  היא טריפה  כשרות  איזה  האוכל,  וקונה  הולך  אתה  שלך  טריפה 
הכשרות  על  אסמוך  לסעודה,  אותי  תזמין  אם   – הכשרות זו?!...  על  אסמוך  לסעודה,  אותי  תזמין  אם   – זו?!... 

לאכול אצלך... אבל בענייני כספים לא אוכל לסמוך עליך!לאכול אצלך... אבל בענייני כספים לא אוכל לסמוך עליך!
 [פרטית, ראש חודש כסליו תשע"ד] [פרטית, ראש חודש כסליו תשע"ד]

• ~ • ~ •
היה  היה ,  זי"ע,  זצוק"ל  אלימלך  ר'  זי"עהרבי  זצוק"ל  אלימלך  ר'  הרבי  אלקים  איש  אלקים הרה"ק  איש  הרה"ק 
ביחד  יוצא  היה  לפעמים  כידוע,  ביחד   יוצא  היה  לפעמים  כידוע,  'גלות''גלות'  פעמים  הרבה  פעמים עורך  הרבה  עורך 
עם עם אחיו הגדול הרבי ר' זושא זצוק"ל.אחיו הגדול הרבי ר' זושא זצוק"ל. טעמים רבים גלויים  טעמים רבים גלויים 
ונסתרים היו להם לקדושי עליון אלו בהנהגה זו, מלבד מה ונסתרים היו להם לקדושי עליון אלו בהנהגה זו, מלבד מה 
כאשר  הקדושה,  השכינה  בדבקות  בזה  מתחברים  כאשר שהיו  הקדושה,  השכינה  בדבקות  בזה  מתחברים  שהיו 

"שכינתא בגלותא""שכינתא בגלותא".
להצלת  צדקה  לקבץ  כדי  מצוה,  לצרכי  יצאו  רבות  להצלת פעמים  צדקה  לקבץ  כדי  מצוה,  לצרכי  יצאו  רבות  פעמים 
נסתרים,  טעמים  להם  היו  בזה  ואף  קדושים.  ישראל  נסתרים, בני  טעמים  להם  היו  בזה  ואף  קדושים.  ישראל  בני 
לעורר  התכוונו  לעורר ,  התכוונו  שבויים',  שבויים''פדיון  'פדיון  עבור  מעות  כשקבצו  עבור כגון  מעות  כשקבצו  כגון 
השכינה  פדיון  לעילא  גם  שיתעורר  דלתתא,  השכינה באתערותא  פדיון  לעילא  גם  שיתעורר  דלתתא,  באתערותא 
הקדושה, הנתונה במסגר בעוונותינו הרבים. וכן כדי לזכות הקדושה, הנתונה במסגר בעוונותינו הרבים. וכן כדי לזכות 
בתשובה  ליבם  את  ולהשיב  הצדקה,  במצות  ישראל  בתשובה את  ליבם  את  ולהשיב  הצדקה,  במצות  ישראל  את 

שלמה, והרבה יש להאריך בזה, ואין כאן המקום.שלמה, והרבה יש להאריך בזה, ואין כאן המקום.
בנדודיו הרבים היה הקדוש הרבי רבי אלימלך שומע בת קול בנדודיו הרבים היה הקדוש הרבי רבי אלימלך שומע בת קול 
בטרם נכנס אל העיר, כמה מעות עתיד הוא לקבץ לצדקה בטרם נכנס אל העיר, כמה מעות עתיד הוא לקבץ לצדקה 
באותה העיר, ובכך ידע שאחר שהתקבץ על ידו אותו סכום באותה העיר, ובכך ידע שאחר שהתקבץ על ידו אותו סכום 

סיים את תפקידו בזו העיר, ותיכף המשיך לעיירה הבאה.סיים את תפקידו בזו העיר, ותיכף המשיך לעיירה הבאה.
בנו ממשיך דרכו בקודש, בנו ממשיך דרכו בקודש, הרה"ק הרבי ר' אלעזר מליזענסק הרה"ק הרבי ר' אלעזר מליזענסק 
זצוק"ל זי"עזצוק"ל זי"ע, היה אף הוא מתנהג כדרכי אביו הקדוש, ויצא , היה אף הוא מתנהג כדרכי אביו הקדוש, ויצא 

גם כן בגלות על פני עיירות ישראל להתרימם לצדקה.גם כן בגלות על פני עיירות ישראל להתרימם לצדקה.
איני  אני  ואמר:  צחות,  בדרך  התבטא  מנסיעותיו  איני באחת  אני  ואמר:  צחות,  בדרך  התבטא  מנסיעותיו  באחת 
כאבי זצ"ל, כשהיה אבא נכנס אל העיר לצרכי צדקה היתה כאבי זצ"ל, כשהיה אבא נכנס אל העיר לצרכי צדקה היתה 
בת קול מכרזת לפניו, כמה ממון יתקבץ כאן אל ידו. – אבל בת קול מכרזת לפניו, כמה ממון יתקבץ כאן אל ידו. – אבל 
אני הקטן בכניסתי העירה לא זכיתי לבת קול זו, אך לאחר אני הקטן בכניסתי העירה לא זכיתי לבת קול זו, אך לאחר 
יציאתי כבר נודעתי היטב כמה ממון הייתי אמור לקבץ כאן יציאתי כבר נודעתי היטב כמה ממון הייתי אמור לקבץ כאן 
[כמה שנאסף תחת ידי...], והא ראיה שזהו הסכום המדויק, [כמה שנאסף תחת ידי...], והא ראיה שזהו הסכום המדויק, 

שהרי כך בדיוק קיבלתי...שהרי כך בדיוק קיבלתי...
בדורו,  הרבנים  מגדולי  שהיה  הקדושים,  מתלמידיו  בדורו, אחד  הרבנים  מגדולי  שהיה  הקדושים,  מתלמידיו  אחד 
התבטא על כך ואמר, שבשביל הלימוד עבורנו, הרי גדולה התבטא על כך ואמר, שבשביל הלימוד עבורנו, הרי גדולה 
היה  לא  הקדוש  אביו  אצל  כי  האב.  ממדרגת  הבן  היה מדרגת  לא  הקדוש  אביו  אצל  כי  האב.  ממדרגת  הבן  מדרגת 
זה בגדר חידוש, כאשר היה תדיר צופה עתידות, זה בגדר חידוש, כאשר היה תדיר צופה עתידות, 
קדושים.  בסוד  יבוא  ומי  קדשו,  ברוח  הכל  קדושים. ויודע  בסוד  יבוא  ומי  קדשו,  ברוח  הכל  ויודע 
מידת  למדנו  אלעזר,  ר'  הרבי  הבן  אצל  אבל  מידת –  למדנו  אלעזר,  ר'  הרבי  הבן  אצל  אבל   –
לכל  ביותר  נחוץ  לימוד  שהוא  לכל ,  ביותר  נחוץ  לימוד  שהוא  פשוטה',  פשוטה''אמונה  'אמונה 

אחד ואחד מישראל! אחד ואחד מישראל! 
ואבאר בעז"ה בעומק דברי חכמים וחידותם, הנה ואבאר בעז"ה בעומק דברי חכמים וחידותם, הנה 
איסוף  למלאכת  היוצא  אדם  עולם,  של  איסוף מדרכו  למלאכת  היוצא  אדם  עולם,  של  מדרכו 
הצדקה, קובץ על יד, כשמתיישב בסופו של יום הצדקה, קובץ על יד, כשמתיישב בסופו של יום 
הצליח  כמה  ומונה  וסופר  הפדיון,  חשבון  הצליח לערוך  כמה  ומונה  וסופר  הפדיון,  חשבון  לערוך 
עולים  רוב  פי  על  השנור...  מלאכת  עולים במלאכתו,  רוב  פי  על  השנור...  מלאכת  במלאכתו, 
עבודתו  בטיב  ומחשבות  הרהורים  מיני  כל  עבודתו בלב  בטיב  ומחשבות  הרהורים  מיני  כל  בלב 
וכך  כך  פלוני  לגביר  אומר  היה  שאילו  וכך ומלאכתו,  כך  פלוני  לגביר  אומר  היה  שאילו  ומלאכתו, 
בודאי היה מכפיל נתינתו... ואצל עשיר אחר לא בודאי היה מכפיל נתינתו... ואצל עשיר אחר לא 
ועוד  צרכיו,  את  לפרש  ברהיטות  מספיק  ועוד דיבר  צרכיו,  את  לפרש  ברהיטות  מספיק  דיבר 
כהנה וכהנה... וכך מתהלך במחשבות נוגות, חבל כהנה וכהנה... וכך מתהלך במחשבות נוגות, חבל 

שלא עשיתי כך, וחבל שלא דיברתי כך...שלא עשיתי כך, וחבל שלא דיברתי כך...
האמונה  במידת  מחיסרון  נובע  זה  כל  האמונה אך  במידת  מחיסרון  נובע  זה  כל  אך 
ראמים  מקרני  ומפרנס  זן  לבדו  שהוא  ראמים והביטחון,  מקרני  ומפרנס  זן  לבדו  שהוא  והביטחון, 

עד ביצי כינים. עד ביצי כינים. 
שבצאתו  צדיק,  של  מידתו  למדנו  בזאת  שבצאתו אבל  צדיק,  של  מידתו  למדנו  בזאת  אבל 
כמו  ותמימה,  פשוטה  אמונה  לו  היתה  העיר  כמו מן  ותמימה,  פשוטה  אמונה  לו  היתה  העיר  מן 
הסכום  הוא  כך  לפניו,  ומכרזת  היוצאת  קול'  הסכום 'בת  הוא  כך  לפניו,  ומכרזת  היוצאת  קול'  'בת 
שהיית צריך לאסוף בעיירה זו, כך בדיוק כפי שיש שהיית צריך לאסוף בעיירה זו, כך בדיוק כפי שיש 

בידך! לא פחות ולא יותר... בידך! לא פחות ולא יותר... 
מידת  בטיב  כאן,  שלמדנו  עצום  לימוד  מידת זהו  בטיב  כאן,  שלמדנו  עצום  לימוד  זהו 

האמונה הפשוטה!האמונה הפשוטה!
[מתוך שיחה בדרך 'נסיעה' לאת"ק מירון, ל"ג בעומר תש"ס][מתוך שיחה בדרך 'נסיעה' לאת"ק מירון, ל"ג בעומר תש"ס]
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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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