
סגולת הבזיוןסגולת הבזיון
זצ''ל  משערנוביל  מרדכי  רבי  הרה"ק  הגיע  זצ''ל פעם  משערנוביל  מרדכי  רבי  הרה"ק  הגיע  פעם 
לעיירה מסויימת, ואנשי העיר יצאו לקראתו לקבל לעיירה מסויימת, ואנשי העיר יצאו לקראתו לקבל 
לחזות  רצו  הכל  כי  גדול,  דוחק  שם  והיה  לחזות פניו,  רצו  הכל  כי  גדול,  דוחק  שם  והיה  פניו, 
הנוחכים  מן  אחד  נענה  המאירים,  פניו  הנוחכים בקלסתר  מן  אחד  נענה  המאירים,  פניו  בקלסתר 
ואמר, אם עכשיו נדחפים כל כך, מה יהיה לעתיד ואמר, אם עכשיו נדחפים כל כך, מה יהיה לעתיד 

לבוא כשיבוא מלך המשיח? לבוא כשיבוא מלך המשיח? 
כששמע הרה''ק את דבריו פנה אליו ואמר, כאשר כששמע הרה''ק את דבריו פנה אליו ואמר, כאשר 
יבוא מלך המשיח יעמדו כל העם בצד אחד, והמלך יבוא מלך המשיח יעמדו כל העם בצד אחד, והמלך 
המשיח יעמוד מצד השני, ויקרא לכל אחד בשמו, המשיח יעמוד מצד השני, ויקרא לכל אחד בשמו, 
עונותיו...  כל  לפניו  ויפרט  ושמע,  בא  לו  עונותיו... ויאמר  כל  לפניו  ויפרט  ושמע,  בא  לו  ויאמר 
אותה  על  נעבאך  נעבאך  ואמר:  הרה''ק  אותה ונהנח  על  נעבאך  נעבאך  ואמר:  הרה''ק  ונהנח 
בושה וכלימה. והפטיר ואמר, כי ע''י ייסורי הנפש בושה וכלימה. והפטיר ואמר, כי ע''י ייסורי הנפש 
מהבזיון יזכה כל אחד לכפרה, ומשיח בעצמו יאמר מהבזיון יזכה כל אחד לכפרה, ומשיח בעצמו יאמר 

לכל אחד 'וסר עווניך וחטאתך תכופר'!לכל אחד 'וסר עווניך וחטאתך תכופר'!
אכן, כוחה של בזיון עצום הוא מאוד, וכן למדים אנו אכן, כוחה של בזיון עצום הוא מאוד, וכן למדים אנו 
מדברי רש"י בפרשתינו, שכתב: שכיון שראה אהרן מדברי רש"י בפרשתינו, שכתב: שכיון שראה אהרן 
יום  המעשים [של  כל  ונעשו  הקרבנות  כל  יום שקרבו  המעשים [של  כל  ונעשו  הקרבנות  כל  שקרבו 
השמיני למילואים] ולא ירדה שכינה לישראל, היה השמיני למילואים] ולא ירדה שכינה לישראל, היה 
מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי 
לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה משה אחי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה משה אחי 
כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה 

עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל:עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל:
רואים מכאן שאף שלפי דעתו של אהרן היה הוא רואים מכאן שאף שלפי דעתו של אהרן היה הוא 
אשם בדבר, בכל זאת התבטא שבזיון הוא לו, ואכן אשם בדבר, בכל זאת התבטא שבזיון הוא לו, ואכן 
פעל בזאת שירדה האש. כי ידע שזכות הביזיונות פעל בזאת שירדה האש. כי ידע שזכות הביזיונות 
ולהמשיך  חטאו  על  לכפר  ובכוחם  מאד  ולהמשיך גדולה  חטאו  על  לכפר  ובכוחם  מאד  גדולה 

השראת השכינה. השראת השכינה. 
מקרלין  אהרן'  ה'בית  הרה''ק  שכתב  מה  חזי  מקרלין תא  אהרן'  ה'בית  הרה''ק  שכתב  מה  חזי  תא 
בשם ספה"ק 'קול בוכים' שחיבר הגאלאנטי זצ"ל, בשם ספה"ק 'קול בוכים' שחיבר הגאלאנטי זצ"ל, 
שהיה  זלה"ה  דמורי  בפומיה  מרגלא  לשונו:  שהיה וזה  זלה"ה  דמורי  בפומיה  מרגלא  לשונו:  וזה 
אומר, שבכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם אומר, שבכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם 
סבולת  היא  והפשעים,  והזדונות  החטאות  סבולת למרק  היא  והפשעים,  והזדונות  החטאות  למרק 
העלבונות והחירופים והגידופים, והיא מעולה יותר העלבונות והחירופים והגידופים, והיא מעולה יותר 
זאת  לכן  שבעולם...  תעניות  וסיגופי  מלקיות  מכל מלקיות וסיגופי תעניות שבעולם... לכן זאת מכל 
'יתן  לאמר:  יצאה  צבא'ות  ה'  מאת  היעוצה  'יתן העצה  לאמר:  יצאה  צבא'ות  ה'  מאת  היעוצה  העצה 
למכהו לחי ישבע בחרפה', כמדובר. ובזה אל יזניחך למכהו לחי ישבע בחרפה', כמדובר. ובזה אל יזניחך 
אלקים לעולם. וזהו: 'כי לא יזנח לעולם ה''. עד כאן אלקים לעולם. וזהו: 'כי לא יזנח לעולם ה''. עד כאן 

דבריו הק' שם.דבריו הק' שם.
בזכות  הרי  בזיון,  איזה  נחל  שאם  האדם,  ידע  בזכות ובכן  הרי  בזיון,  איזה  נחל  שאם  האדם,  ידע  ובכן 
דברים  מהשי"ת  ולבקש  לפעול  יכול  הוא  דברים זה  מהשי"ת  ולבקש  לפעול  יכול  הוא  זה 
הדינים  הומתקו  בוודאי  הביזיון  בגין  כי  הדינים גדולים,  הומתקו  בוודאי  הביזיון  בגין  כי  גדולים, 
בשורשן, ולכך לא יבא לידי צער וכעס על הביזיון, בשורשן, ולכך לא יבא לידי צער וכעס על הביזיון, 

רק יקבלו באהבה, ויזכה לרב טוב.רק יקבלו באהבה, ויזכה לרב טוב.
(עפ"י טיב התורה - שמיני)(עפ"י טיב התורה - שמיני)
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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

למילואים,  שמיני  ביום  הקרבנות  הקרבת  בענין  עוסקת  זו  פרשה  למילואים, הנה,  שמיני  ביום  הקרבנות  הקרבת  בענין  עוסקת  זו  פרשה  הנה, 
התחילו  ביום  ובו  בפועל,  בכהונה  לשמש  ובניו  אהרן  התחילו  יום  התחילו שבאותו  ביום  ובו  בפועל,  בכהונה  לשמש  ובניו  אהרן  התחילו  יום  שבאותו 
כנגד  תפילות  כנגד   תפילות  כו:)  כו:)(ברכות  (ברכות  ז''ל  חכמינו  אמרו  והנה  כתיקונם,  הקרבנות  ז''ל עבודת  חכמינו  אמרו  והנה  כתיקונם,  הקרבנות  עבודת 
תמידין תקנום, וכיון שפרשה זו היא ההתחלה של מעשה הקרבנות בפועל, תמידין תקנום, וכיון שפרשה זו היא ההתחלה של מעשה הקרבנות בפועל, 
לכן מן הראוי להתבונן בפרשה זו וללמוד מפרטי הדברים גם הדרכה לענין לכן מן הראוי להתבונן בפרשה זו וללמוד מפרטי הדברים גם הדרכה לענין 

התפילה המכוון לקרבנות. התפילה המכוון לקרבנות. 
והנה, רואים אנו כי טרם שהתחיל אהרן בעבודה אמר משה לפני כל קהל והנה, רואים אנו כי טרם שהתחיל אהרן בעבודה אמר משה לפני כל קהל 
עדת ישראל עדת ישראל (ט, ו)(ט, ו) 'זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'' ואפשר  'זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'' ואפשר 
אז  תעשו'  ה'  צוה  אשר  הדבר  'זה  אם  שדוקא  לומר  בדבריו  שכיוון  אז לדייק  תעשו'  ה'  צוה  אשר  הדבר  'זה  אם  שדוקא  לומר  בדבריו  שכיוון  לדייק 
תזכו להמשיך השראת השכינה ויתקיים 'וירא אליכם כבוד הוי''ה' אך באם תזכו להמשיך השראת השכינה ויתקיים 'וירא אליכם כבוד הוי''ה' אך באם 
תעשו את העבודה לא בדיוק באותו אופן שהנכם מצווים מפי הגבורה כי תעשו את העבודה לא בדיוק באותו אופן שהנכם מצווים מפי הגבורה כי 
אז לא תזכו להמשיך על ידה השראת השכינה, ואכן כך רואים אנו בהמשך אז לא תזכו להמשיך על ידה השראת השכינה, ואכן כך רואים אנו בהמשך 
הפרשה, אחר שעשה אהרן את העבודה כפי שנצטוה, נאמר הפרשה, אחר שעשה אהרן את העבודה כפי שנצטוה, נאמר (ט, כג כד)(ט, כג כד) וֵיָרא  וֵיָרא 
כבוד ה' אל כל העם, ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת כבוד ה' אל כל העם, ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העלה ואת 
כל  הכתוב  מתאר  בכדי  ולא  פניהם,  על  ויפלו  וירנו  העם  כל  וירא  כל החלבים  הכתוב  מתאר  בכדי  ולא  פניהם,  על  ויפלו  וירנו  העם  כל  וירא  החלבים 
זאת, אלא להורות שמאחר ונעשו הדברים כתיקונם כראוי, לכן זכו להמשיך זאת, אלא להורות שמאחר ונעשו הדברים כתיקונם כראוי, לכן זכו להמשיך 
את השכינה ולזכות לאור הקדושה, אך אילו לא נתקיימו כל הדברים על פי את השכינה ולזכות לאור הקדושה, אך אילו לא נתקיימו כל הדברים על פי 
האופן שנצטוו לא היו זוכים לכך, וכמו שרואים אנו בהמשך, האופן שנצטוו לא היו זוכים לכך, וכמו שרואים אנו בהמשך, (בפרק י')(בפרק י') שתיכף  שתיכף 
אחר מעשה זה, כשראו בני אהרן עד היכן מגעת עבודתם, ועד היכן ניכרת אחר מעשה זה, כשראו בני אהרן עד היכן מגעת עבודתם, ועד היכן ניכרת 
רישומה בתחתונים, התאוו להקריב אש זרה, אשר לא ציוה ה' אך לא רק רישומה בתחתונים, התאוו להקריב אש זרה, אשר לא ציוה ה' אך לא רק 
זה  על  שלמו  עוד  העליונה,  קדושה  ידה  על  להמשיך  ביכולתם  היה  זה שלא  על  שלמו  עוד  העליונה,  קדושה  ידה  על  להמשיך  ביכולתם  היה  שלא 

ביוקר וקפחו את חייהם, וכל זאת כי לא היתה עבודתם כפי רצון העליון. ביוקר וקפחו את חייהם, וכל זאת כי לא היתה עבודתם כפי רצון העליון. 
אותה מידה שייך גם כן בענין התפילה, כי מאחר שנתקנו במקום הקרבנות, אותה מידה שייך גם כן בענין התפילה, כי מאחר שנתקנו במקום הקרבנות, 
נמצא שהתפילה היא עבודת הקרבנות שלנו, ולכך גם בזה ראוי להיות זהיר נמצא שהתפילה היא עבודת הקרבנות שלנו, ולכך גם בזה ראוי להיות זהיר 
שתהיה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה, ורק על ידי זה נזכה להמשיך על ידה שתהיה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה, ורק על ידי זה נזכה להמשיך על ידה 

השראת השכינה בתוכינו. השראת השכינה בתוכינו. 
והתנאי העקרי בענין עבודת התפילה, הוא הרצון להתפלל, וכעין שרואים והתנאי העקרי בענין עבודת התפילה, הוא הרצון להתפלל, וכעין שרואים 
לרצנו'  אתו  'יקריב  לרצנו'   אתו  'יקריב  ג)  ג)(א,  (א,  הכתוב  שאמר  העולה  הקרבת  בענין  כן  גם  הכתוב אנו  שאמר  העולה  הקרבת  בענין  כן  גם  אנו 
ופרש''י שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, וכן הוא לענין התפילה, ואז אחר ופרש''י שכופין אותו עד שיאמר רוצה אני, וכן הוא לענין התפילה, ואז אחר 
שיש רצון לזה תהיה תפילתו כדבעי, כי הרצון לכל דבר נמשך מתוך הכרה שיש רצון לזה תהיה תפילתו כדבעי, כי הרצון לכל דבר נמשך מתוך הכרה 
ומאמין  במעלתה,  מכיר  כי  הוא  אות  להתפלל  אדם  חפץ  ואם  ומאמין במעלתה,  במעלתה,  מכיר  כי  הוא  אות  להתפלל  אדם  חפץ  ואם  במעלתה, 
ויודע  עולם,  של  ברומו  עומדת  התפילה  כי  ז''ל  חכמינו  שאמרו  במה  ויודע הוא  עולם,  של  ברומו  עומדת  התפילה  כי  ז''ל  חכמינו  שאמרו  במה  הוא 
הוא כי על אף היותו בריה שפלה נתן לו הקב''ה מתנה גדולה לדבר לפניו, הוא כי על אף היותו בריה שפלה נתן לו הקב''ה מתנה גדולה לדבר לפניו, 
ולבקש את צרכיו ממנו, ויודע הוא כי הקב''ה מתאוה לתפילתו, וחפץ למלא ולבקש את צרכיו ממנו, ויודע הוא כי הקב''ה מתאוה לתפילתו, וחפץ למלא 
את בקשתו, וממילא אין תפילתו מן השפה ולחוץ, אלא על ידי זה מוציא את בקשתו, וממילא אין תפילתו מן השפה ולחוץ, אלא על ידי זה מוציא 
את התיבות במתינות כמונה מעות, וכן מתבונן היטב במה שמוציא מפיו, את התיבות במתינות כמונה מעות, וכן מתבונן היטב במה שמוציא מפיו, 
ולפנים  לפני  הוא  עומד  כאילו  דעתו  מכוון  עשרה  שמונה  לתפילת  ולפנים ובבואו  לפני  הוא  עומד  כאילו  דעתו  מכוון  עשרה  שמונה  לתפילת  ובבואו 

זה  כל  זה,  קדוש  במקום  השורה  השכינה  מול  ומתפלל  הקדשים  זה בקודש  כל  זה,  קדוש  במקום  השורה  השכינה  מול  ומתפלל  הקדשים  בקודש 
נמשך מן הרצון וההכרה במעלת התפילה. ובאופן כזה ודאי יעשה תפילתו נמשך מן הרצון וההכרה במעלת התפילה. ובאופן כזה ודאי יעשה תפילתו 

פירות, ויזכה להמשיך השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות. פירות, ויזכה להמשיך השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות. 
אך לזאת אין האדם זוכה בכל עת שירצה, כי מאחר שיצרו של אדם מתגבר אך לזאת אין האדם זוכה בכל עת שירצה, כי מאחר שיצרו של אדם מתגבר 
זאת  בכל  התפילה,  מעלת  בגודל  האדם  שיודע  אף  אל  לכן  יום,  בכל  זאת עליו  בכל  התפילה,  מעלת  בגודל  האדם  שיודע  אף  אל  לכן  יום,  בכל  עליו 
להחמיץ  ומפתהו  שונות,  בטרדות  מחדש  יום  בכל  להטרידו  היצר  להחמיץ מצליח  ומפתהו  שונות,  בטרדות  מחדש  יום  בכל  להטרידו  היצר  מצליח 
את ההזדמנות, כבר מוצא הוא לו ק''נ טעמים על ההכרח לקצר ולחטוף את את ההזדמנות, כבר מוצא הוא לו ק''נ טעמים על ההכרח לקצר ולחטוף את 
המילים במרוצה, מבלי לכוון אפילו את ההכרח, וכך מוצא האדם את עצמו המילים במרוצה, מבלי לכוון אפילו את ההכרח, וכך מוצא האדם את עצמו 
את  לכוף  האדם  על  מוטל  ולכן  תפילתו,  אחר  כבר  כשהוא  קלה  שעה  את תוך  לכוף  על האדם  מוטל  ולכן  אחר תפילתו,  כבר  קלה כשהוא  שעה  תוך 
ולפתותו  להטרידו  בא  שהיצר  ובשעה  אני,  רוצה  יאמר  שבאמת  עד  ולפתותו עצמו  להטרידו  בא  שהיצר  ובשעה  אני,  רוצה  יאמר  שבאמת  עד  עצמו 
ידחה אותו בשני ידיו, ויאמר לו אכן אף אם כנים דבריך שעלי למהר משום ידחה אותו בשני ידיו, ויאמר לו אכן אף אם כנים דבריך שעלי למהר משום 
כמה משימות המוטלים עלי, בכל זאת לא אחמיץ הזדמנות פז כזו לדבר עם כמה משימות המוטלים עלי, בכל זאת לא אחמיץ הזדמנות פז כזו לדבר עם 
מלכו של עולם, ומקודם עלי להתפלל במתינות כראוי, ואז אחר שידחה את מלכו של עולם, ומקודם עלי להתפלל במתינות כראוי, ואז אחר שידחה את 
יצרו ויהתפלל כראוי, יווכח כי כל הבהלה לשווא היתה, ולא היה בה כי אם יצרו ויהתפלל כראוי, יווכח כי כל הבהלה לשווא היתה, ולא היה בה כי אם 
אחיזת עיניים של השטן, וכל זה מתוך מטרה להפסידו מן המתנה הנפלאה אחיזת עיניים של השטן, וכל זה מתוך מטרה להפסידו מן המתנה הנפלאה 

בה זכה לדבר לפני מלכו של עולם. בה זכה לדבר לפני מלכו של עולם. 
מהי,  תפילה  של  ערכה  כלל  יודעים  שאינם  אלו  על  לעורר  ראוי  מהי, וביותר  תפילה  של  ערכה  כלל  יודעים  שאינם  אלו  על  לעורר  ראוי  וביותר 
העבודה  אך  אני,  רוצה  שיאמר  עד  כופין  של  עבודה  כן  גם  מוטל  העבודה שעליהם  אך  אני,  רוצה  שיאמר  עד  כופין  של  עבודה  כן  גם  מוטל  שעליהם 
אצלם הוא באופן שונה קצת, כי עליהם מוטל עוד להכיר בכלל מהי תפילה, אצלם הוא באופן שונה קצת, כי עליהם מוטל עוד להכיר בכלל מהי תפילה, 
מהי כוחה ומעלתה, ולדבר זה מוטל עליהם להגות בספרי יראה, כי דומים מהי כוחה ומעלתה, ולדבר זה מוטל עליהם להגות בספרי יראה, כי דומים 
הם לאדם המחזיק אבנים טובות ומרגליות ואינו יודע עד כמה ערכם, ונדמה הם לאדם המחזיק אבנים טובות ומרגליות ואינו יודע עד כמה ערכם, ונדמה 
לו כי אין ערכם רב, והלוא עינינו ראות דבר זה בחוש, לפעמים רואים שנכנס לו כי אין ערכם רב, והלוא עינינו ראות דבר זה בחוש, לפעמים רואים שנכנס 
והוא  דזמרה,  פסוקי  באמצע  נמצאים  כבר  כשהציבור  הכנסת  בבית  והוא אדם  דזמרה,  פסוקי  באמצע  נמצאים  כבר  כשהציבור  הכנסת  בבית  אדם 
עצומה  ובזריזות  בתפילין,  עצמו  ולעטר  בטלית  להתעטף  רק  כעת  עצומה הולך  ובזריזות  בתפילין,  עצמו  ולעטר  בטלית  להתעטף  רק  כעת  הולך 
מזרז עצמו להגיע במקום שהציבור עומדים, ואחר חזרת הש"ץ כבר ממהר מזרז עצמו להגיע במקום שהציבור עומדים, ואחר חזרת הש"ץ כבר ממהר 
עצמו ותוך כדי אמירת אשרי ובא לציון וכו' מסיר תפיליו ומקפלם, טליתו עצמו ותוך כדי אמירת אשרי ובא לציון וכו' מסיר תפיליו ומקפלם, טליתו 
ומקפלו, ונראה כאילו נחפז לעסקיו, אך עם סיום התפילה רואים אותו עומד ומקפלו, ונראה כאילו נחפז לעסקיו, אך עם סיום התפילה רואים אותו עומד 
סמוך לבית הכנסת ומבלה בנעימות עם אנשי שלומו, על אנשים אלו ניכר סמוך לבית הכנסת ומבלה בנעימות עם אנשי שלומו, על אנשים אלו ניכר 
רואה  היצר  אין  ועליהם  תפילה,  של  ערכה  מהי  כלל  מכירים  אין  כי  רואה בעליל  היצר  אין  ועליהם  תפילה,  של  ערכה  מהי  כלל  מכירים  אין  כי  בעליל 
צורך לבלבלם עם טרדות שונות, אלא מחמת עצם העדר ידיעתם במעלת צורך לבלבלם עם טרדות שונות, אלא מחמת עצם העדר ידיעתם במעלת 
בתפילה,  לעיין  צורך  כלל  רואים  אינם  הללו  כי  מלאכתו,  נעשית  בתפילה, התפילה  לעיין  צורך  כלל  רואים  אינם  הללו  כי  מלאכתו,  נעשית  התפילה 
עליהם  המוטל  את  שעושים  ורק  מעלתה,  לגודל  מודעים  שאינן  עליהם מאחר  המוטל  את  שעושים  ורק  מעלתה,  לגודל  מודעים  שאינן  מאחר 

כאילו כפאם שד ר''ל. כאילו כפאם שד ר''ל. 
ועל כן באם מוצא האדם את עצמו במצב זה, ואינו מוצא טעם בתפילתו, ועל כן באם מוצא האדם את עצמו במצב זה, ואינו מוצא טעם בתפילתו, 
גודל  ואת  התפילה  במעלת  ולהתבונן  'היקר'  מזמנו  להקדיש  איפוא  גודל יראה  ואת  התפילה  במעלת  ולהתבונן  'היקר'  מזמנו  להקדיש  איפוא  יראה 
לבו  שפיכת  מתוך  צמאונו  את  להרוות  יזכה  ואז  ידה,  על  הנצמח  לבו התועלת  שפיכת  מתוך  צמאונו  את  להרוות  יזכה  ואז  ידה,  על  הנצמח  התועלת 

כמים נוכח פני השם.כמים נוכח פני השם.
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משום  הבדיקה,  קודם  חדריו  לכבד  צריך  א. א.  
לכבד  והמנהג  כיבוד,  בלא  שפיר  מיבדק  דלא 
כל הבית והחדרים ביום י"ג כדי שיוכל לעשות 
תל"ג  סי'  (רמ"א  י"ד  ליל  בתחילת  כדין  הבדיקה 
להתחיל  ישראל  כל  ונהגו  סקמ"ו).  שם  ומ"ב  סי"א 

להכין את הבית שלשים יום קודם חג הפסח 
ומכבדין  ומנקרין  חמץ,  חשש  מכל  נקי  שיהא 
כל הבית והכלים מן החמץ, ומגררין כל מקום 

שידבוק שם החמץ (מהרי"ל הל' פסח). 
ב.ב. גבי חמץ עשו חכמים הרבה הרחקות, משום 
דהחמירה בו תורה לעבור בל יראה ובל ימצא 
ועונשו כרת, וגם לא בדילי מיניה. ותקנו לכבד 
הבדיקה  על  לסמוך  ואין  היטב.  היטב  הבית 
לבד ולא על הכיבוד לבד (שו"ת מהר"י ווייל סי' קצ"ג), 
מן  בזה  להפטר  חמץ  בדיקת  על  לסמוך  ואין 
הכיבוד, כי זה בלא זה לא מועיל, ולא יצא ידי 

חובתו רק בשניהם (מהרי"ל הל' בדיקת חמץ סי"א).
בהם  שנגע  והכסאות  הכתלים  לגרר  נהגו  ג.ג. 
ללעוג  ואין  שיסמוכו,  מה  על  להם  ויש  חמץ, 
וחומרא  שטות  מנהג  שהוא  לומר  המנהג  על 
הירושלמי,  מן  סמך  זה  למנהג  שיש  יתירא, 
ישראל  אך  במשהו,  שם  איירי  דלא  ואע"ג 
קדושים הם ונהגו להחמיר אפילו במשהו (שו"ע 

סי' תמ"ב ס"ו ובמ"ב ושעה"צ שם). 

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

קנה בשם פסח). 

ה.ה. אותם המקומות שקשה להשאיר בדיקתם 
המטבח  ארונות  כגון  עשר,  ארבעה  ליל  עד 
וקשה  פסח  מאכלי  עם  אותם  שממלאים 

ונכון  ראוי  שם,  לבדוק  כדי  י"ד  בליל  לפנותם 
שיבדקם באחד הלילות שקודם ליל י"ד לאור 

הנר ובלי ברכה (שם). 
הרבה  הקילו  הדין  עיקר  שמצד  אע"פ  ו. ו. 
פוסקים שאין חובה לבער פירורים קטנים של 
נוהגין  למעשה  מ"מ  מבטלן,  שהוא  כיון  חמץ 
קטנים  אפילו  פירורים  כל  ולבער  להחמיר 
ביותר, והטעם כי אף שאין הדרך לאכלם, מ"מ 
יש לחוש שמא יפול פירור חמץ בתוך המאכל 
שלא במתכוין ושלא ברצון, והרי חמץ בפסח 
שנכשל  ונמצא  במשהו,  אפילו  בטל  אינו 

באיסור אכילת חמץ בפסח (לבוש סי' תמ"ב סי"א).
לכל  לב  לשים  הבית  נקיון  בעת  ליזהר  יש  ז. ז. 
בהם  להימצא  שיכולין  והחפצים  המקומות 
ובפרט  הטלפון  במכשיר  לדוגמא:  חמץ, 
כל  חמץ,  פירורי  לפעמים  מצוי  בשפופרת 
שנוגעים  הנשים  שלובשות  טבעות  מיני 
בעת  הפסח  בימי  גם  הטבעות  לובשות  [ואם  בחמץ  בהם 
היטב  שינקם  לאחר  להגעילן  ליזהר  יש  לפסח,  שמבשלות 

לנקות  יש  וכן  חמץ],  של  בליעות  בהם  שמצוי  מפני 

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

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

פירורי חמץ.

ט.ט. יש ליזהר ולהשגיח במה שמצוי כשמביאים 
שק תפוחי אדמה וכיו"ב שמחמת כובד השק 
סוחבים אותם על הארץ, ולפעמים נסחב עם 

זה גם פירורי חמץ, ובקל יכול להיכשל באיסור 
חמץ בפסח.

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

ידבק בהם החמץ.

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

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

אפשר להגיע אליו בידיים ה"ז מבטלו ודיו.
ממקומם  להסירם  שדרך  ומדפים  מגירות  יג.יג. 
ולהפכם בעת שמנקים אותם מן החמץ וה"ה 
שמכיון  בדיקה,  צריכים  אינם  וכיו"ב  קדירות 

שכבר הפכם ודאי שאין בהם חמץ (קנה בשם). 

ספריםספרים
את  לבדוק  הדין  מעיקר  חיוב  שיש  י"א  יד. יד. 
בחמץ  לפעמים  בהם  שמשתמשין  הספרים 
משום חשש פירורים, או ימכרם לנכרי ויעשה 
וי"א  י"ח).  י"ג  ס"ק  קט"ז  סי'  (חזו"א  מחיצה  בפניהם 

בארון  המונחים  בספרים  להשתמש  שמותר 
אותם  בדק  ולא  ניקה  שלא  אע"פ  הספרים 
החמץ  דפירורי  משום  החמץ,  מפירורי  לפסח 
ואינם  בטלים  הספרים  בתוך  שנמצאים 
צריכים ביעור (הלי"ש פ"ה ס"ו, הליכות אבן ישראל, קנה 
ולא  חשיבי  לא  פירורים  ימצא  אם  ואף  בשם), 

טרח אדם ללקטם לאכול מהם, וגם הוא מאוס 
לאדם לאכול מהם (ליקוטי תשובות והנהגות פסח). 

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

ישראל). 

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

בשם). 

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

בימי הפסח.
הספרים  על  ומשגיחים  מדקדקים  יש  יז. יז. 
לתוכם  יפלו  שלא  השנה  ימות  בכל  לשומרם 

פירורי חמץ (קנה בשם, ליקוטי תשובות והנהגות פסח).

בחינת פרה אדומה ששייך לזמנינובחינת פרה אדומה ששייך לזמנינו
אדומה,  פרה  מצות  על  קורים  אנו  זו  אדומה, בפרשה  פרה  מצות  על  קורים  אנו  זו  בפרשה 
כי  אומר  שהיה  זי"ע  הבעש"ט  בשם  כי ואיתא  אומר  שהיה  זי"ע  הבעש"ט  בשם  ואיתא 
לכל  ושייך  נצחי  הוא  בתורה  שנאמר  מה  לכל כל  ושייך  נצחי  הוא  בתורה  שנאמר  מה  כל 
הדורות, פעם שאלו אותו התלמידים מהו ענין הדורות, פעם שאלו אותו התלמידים מהו ענין 

פרה אדומה השייך לימינו.פרה אדומה השייך לימינו.
ואמר הבעש"ט כי ענין פרה אדומה בזמנינו הוא ואמר הבעש"ט כי ענין פרה אדומה בזמנינו הוא 
טמאים  שמטהר  אדומה  פרה  על  שאמרו  טמאים מה  שמטהר  אדומה  פרה  על  שאמרו  מה 
אצל  שייך  אשר  נקודה  וזהו  טהורים,  אצל ומטמא  שייך  אשר  נקודה  וזהו  טהורים,  ומטמא 
לפני  עדיין  עומד  והוא  שבעוד  ואחד  אחד  לפני כל  עדיין  עומד  והוא  שבעוד  ואחד  אחד  כל 
להיות  הוא  צריך  הרי  המצוה  ועשיית  להיות עבודתו  הוא  צריך  הרי  המצוה  ועשיית  עבודתו 
בבחינה של לטהר טמאים שצריך הוא להרגיש בבחינה של לטהר טמאים שצריך הוא להרגיש 
ממדרגתו  להתעלות  עכשיו  עומד  הוא  כי  ממדרגתו אז  להתעלות  עכשיו  עומד  הוא  כי  אז 

ולהיטהר מטומאתו ע"י עבודתו זו.ולהיטהר מטומאתו ע"י עבודתו זו.
אכן לאחר שזכה להתעלות ולהזדכך אזי אסור אכן לאחר שזכה להתעלות ולהזדכך אזי אסור 
מרוצה  כבר  שירגיש  מצב  באותו  להישאר  מרוצה לו  כבר  שירגיש  מצב  באותו  להישאר  לו 
בבחינה  אז  להיות  הוא  צריך  אלא  ד',  בבחינה בעבודת  אז  להיות  הוא  צריך  אלא  ד',  בעבודת 
כמה  עד  להתבונן  שיתחיל  טהורים,  לטמא  כמה של  עד  להתבונן  שיתחיל  טהורים,  לטמא  של 
עדיין רחוק הוא מלהיות קרוב אל האמת, וכמה עדיין רחוק הוא מלהיות קרוב אל האמת, וכמה 
כאשר  ואז  ומדוקדקת,  חשובה  עבודתו  כאשר שאין  ואז  ומדוקדקת,  חשובה  עבודתו  שאין 
ישבור את גאותו וגסות רוחו וירגיש בעצמו עד ישבור את גאותו וגסות רוחו וירגיש בעצמו עד 
כמה שהוא אפס ואין, או אז יוכל להתחיל שוב כמה שהוא אפס ואין, או אז יוכל להתחיל שוב 
עם העבודה של לטהר טמאים שיכין את עצמו עם העבודה של לטהר טמאים שיכין את עצמו 
שוב  שוב להתעלות  להתעלות 

במדרגות יותר גבוהות וכן 
הלאה.

שלא  הוא  בזה  והענין 
יהיה מצב בו כבר ירגיש האדם סיפוק בעבודתו יהיה מצב בו כבר ירגיש האדם סיפוק בעבודתו 
כי  הטובים,  מעשיו  ובשאר  ותפילתו  כי בתורתו  הטובים,  מעשיו  ובשאר  ותפילתו  בתורתו 
האיש אשר הוא מרוצה ממעשיו הרי אין תקוה האיש אשר הוא מרוצה ממעשיו הרי אין תקוה 
ממנו שיתעלה עוד למדרגות יותר גבוהות ממה ממנו שיתעלה עוד למדרגות יותר גבוהות ממה 

שהוא עומד.שהוא עומד.
במסחר  העוסקים  מאלו  יגרע  לא  הפחות  במסחר ולכל  העוסקים  מאלו  יגרע  לא  הפחות  ולכל 
שיחליט  כסף  הרבה  שהרויח  מי  ראינו  שיחליט שלא  כסף  הרבה  שהרויח  מי  ראינו  שלא 
בדעתו כי כבר יש לו די והותר ומעתה יעביר את בדעתו כי כבר יש לו די והותר ומעתה יעביר את 
ימיו ושנותיו בשינה ומנוחה, כי אדרבה כל כמה ימיו ושנותיו בשינה ומנוחה, כי אדרבה כל כמה 
שיש לו יותר הרי כך גדל גם תאוותו ותשוקתו שיש לו יותר הרי כך גדל גם תאוותו ותשוקתו 
שיש  מי  חז"ל  שאמרו  וכמו  ועוד,  עוד  שיש להרויח  מי  חז"ל  שאמרו  וכמו  ועוד,  עוד  להרויח 
לו מנה רוצה מאתיים, ואמרו עוד אין אדם מת לו מנה רוצה מאתיים, ואמרו עוד אין אדם מת 

וחצי תאוותו בידו.וחצי תאוותו בידו.
כך  על  לעבוד  ליבו  על  האדם  ישים  לא  כך אם  על  לעבוד  ליבו  על  האדם  ישים  לא  אם 
יכול  הרי  מעשיו,  את  בפלס  תמיד  יכול ולשקול  הרי  מעשיו,  את  בפלס  תמיד  ולשקול 
לגיל  בהגיעו  שאף  כזאת  מציאות  לגיל להיות  בהגיעו  שאף  כזאת  מציאות  להיות 
והשגה  דרגה  באותה  ישאר  עדיין  והשגה הגבורות  דרגה  באותה  ישאר  עדיין  הגבורות 
שהיה לו בהיותו בחור בן שמונה עשרה, אף אם שהיה לו בהיותו בחור בן שמונה עשרה, אף אם 
ולעשות  בכוונה  ולהתפלל  הרבה  ללמוד  ולעשות יזכה  בכוונה  ולהתפלל  הרבה  ללמוד  יזכה 
כל  אך  חייו,  שנות  כל  במשך  טובים  כל מעשים  אך  חייו,  שנות  כל  במשך  טובים  מעשים 
עוד שהיה מרוצה כל הזמן ממצבו הרי לא יתכן עוד שהיה מרוצה כל הזמן ממצבו הרי לא יתכן 
שהתעלה בדרגותיו, וכמה גדול הצער על איש שהתעלה בדרגותיו, וכמה גדול הצער על איש 
שקנה  ההשגות  אותם  עם  תמיד  שנשאר  שקנה כזה  ההשגות  אותם  עם  תמיד  שנשאר  כזה 

לעצמו בהיותו בחור צעיר.לעצמו בהיותו בחור צעיר.

למשך  לרבו  שנסע  אחד  חסיד  על  למשך מסופר  לרבו  שנסע  אחד  חסיד  על  מסופר 
ממנו  ולקנות  בצילו  להסתופף  ארוכה  ממנו תקופה  ולקנות  בצילו  להסתופף  ארוכה  תקופה 
דרך בעבודת ד', כאשר חזר לעירו לא ראו אצלו דרך בעבודת ד', כאשר חזר לעירו לא ראו אצלו 
ולכששאלוהו  עבודתו,  באופן  מיוחד  ולכששאלוהו שינוי  עבודתו,  באופן  מיוחד  שינוי 
ארוכה  כה  תקופה  במשך  רבך  אצל  למדת  ארוכה מה  כה  תקופה  במשך  רבך  אצל  למדת  מה 
שנעדרת מביתך, ענה ואמר: אמנם לפני נסיעתי שנעדרת מביתך, ענה ואמר: אמנם לפני נסיעתי 
ותפילה  בתורה  ולילה  יומם  ד'  את  עבדתי  ותפילה ג"כ  בתורה  ולילה  יומם  ד'  את  עבדתי  ג"כ 
ושאר מעשים טובים, אלא שתמיד הסתובבתי ושאר מעשים טובים, אלא שתמיד הסתובבתי 
כי  לעצמי  וחשבתי  מאד  מרוממת  הרגשה  כי עם  לעצמי  וחשבתי  מאד  מרוממת  הרגשה  עם 
כפי ראות עיני איני יודע איך יוכל הקב"ה לשלם כפי ראות עיני איני יודע איך יוכל הקב"ה לשלם 
לי על כל מעשי הטובים, ורק זאת היתה בלבי כי לי על כל מעשי הטובים, ורק זאת היתה בלבי כי 
הלא הקב"ה הוא מלך גדול והוא כל יכול ובודאי הלא הקב"ה הוא מלך גדול והוא כל יכול ובודאי 
עבור  שכרו  לי  לשלם  היכולת  את  ג"כ  לו  עבור שיש  שכרו  לי  לשלם  היכולת  את  ג"כ  לו  שיש 

כל מעשי הטובים.כל מעשי הטובים.
שאני  אימת  כל  הרי  הנה  משחזרתי  כעת  שאני אכן  אימת  כל  הרי  הנה  משחזרתי  כעת  אכן 
כמה  עד  לראות  אני  נוכח  לנפשי  חשבון  כמה עורך  עד  לראות  אני  נוכח  לנפשי  חשבון  עורך 
עד  במעשי,  הריעותי  וכמה  ואין  אפס  עד שאני  במעשי,  הריעותי  וכמה  ואין  אפס  שאני 
ורגע  רגע  כל  על  להקב"ה  ומודה  עומד  ורגע שאני  רגע  כל  על  להקב"ה  ומודה  עומד  שאני 
מקומה  על  לעמוד  התקרה  את  משאיר  מקומה שהוא  על  לעמוד  התקרה  את  משאיר  שהוא 

ואינו מפילה על ראשו של חוטא כמוני.ואינו מפילה על ראשו של חוטא כמוני.
וכמובן שצריך משנה זהירות בכך שלא יכנס ח"ו וכמובן שצריך משנה זהירות בכך שלא יכנס ח"ו 
למצב של עצבות ומרה שחורה, שבזה הרי ברח למצב של עצבות ומרה שחורה, שבזה הרי ברח 
מאש קטנה והכניס את עצמו לאש גדולה. אלא מאש קטנה והכניס את עצמו לאש גדולה. אלא 
באופן  שיהא  הנכון  המשקל  את  בזה  באופן שצריך  שיהא  הנכון  המשקל  את  בזה  שצריך 
ששמעתי  וכמו  ד',  לעבודת  וממריצו  ששמעתי המעוררו  וכמו  ד',  לעבודת  וממריצו  המעוררו 
בשם  שאמר  זצ"ל  פריינד  נטע  ר'  בשם מהגה"צ  שאמר  זצ"ל  פריינד  נטע  ר'  מהגה"צ 
כתית  ולא  למאור  'כתית  מ"ש  לפרש  כתית צדיקים  ולא  למאור  'כתית  מ"ש  לפרש  צדיקים 

בעת  לב  שברון  לידי  אדם  בא  שאם  בעת למנחות'  לב  שברון  לידי  אדם  בא  שאם  למנחות' 
שהוא עושה חשבון בעצמו האיך שהוא נראה, שהוא עושה חשבון בעצמו האיך שהוא נראה, 
הארה  לידי  יבוא  מכך  שכתוצאה  עכ"פ  הארה יראה  לידי  יבוא  מכך  שכתוצאה  עכ"פ  יראה 
ויזרז  נעוריו  כנשר  יחדש  שמעתה  ד'  ויזרז בעבודת  נעוריו  כנשר  יחדש  שמעתה  ד'  בעבודת 
את עצמו יותר בעבודתו ית', ולא שח"ו יבוא ע"י את עצמו יותר בעבודתו ית', ולא שח"ו יבוא ע"י 
עצמו  את  וירפה  לגמרי  שיתייאש  למנחות  עצמו כך  את  וירפה  לגמרי  שיתייאש  למנחות  כך 

גם מכל מה שהיה עושה עד עתה.גם מכל מה שהיה עושה עד עתה.
תיטיב  אם  הפסוק:  את  ג"כ  לפרש  תיטיב ושמעתי  אם  הפסוק:  את  ג"כ  לפרש  ושמעתי 
אם  רובץ,  חטאת  לפתח  תיטיב  לא  ואם  אם שאת  רובץ,  חטאת  לפתח  תיטיב  לא  ואם  שאת 
טובה  כמה  עד  הזמן  כל  שתחשוב   – טובה תיטיב  כמה  עד  הזמן  כל  שתחשוב   – תיטיב 
הנהגתך בעבודת ד' – שאת, הרי תוכל לבוא לידי הנהגתך בעבודת ד' – שאת, הרי תוכל לבוא לידי 
הזמן  כל  שתחשוב   – תיטיב  לא  ואם  ח"ו,  הזמן גאוה  כל  שתחשוב   – תיטיב  לא  ואם  ח"ו,  גאוה 
רובץ,  חטאת  לפתח   – שבך  השלילי  חלק  רובץ, על  חטאת  לפתח   – שבך  השלילי  חלק  על 
כבר  שמעתה  מאד  מסוכנים  כאלו  מחשבות  כבר כי  שמעתה  מאד  מסוכנים  כאלו  מחשבות  כי 
לא יהיה זיר כל כך בחשבו לעצמו שכבר בין כך לא יהיה זיר כל כך בחשבו לעצמו שכבר בין כך 
הוא אבוד, אלא העצה היא: נע ונד תהיה בארץ, הוא אבוד, אלא העצה היא: נע ונד תהיה בארץ, 
דהיינו שתלוי לפי המצב, שאם בא אליו היצה"ר דהיינו שתלוי לפי המצב, שאם בא אליו היצה"ר 
בהרהורי גאווה וגסות רוח אזי יתבונן לעצמו עד בהרהורי גאווה וגסות רוח אזי יתבונן לעצמו עד 
כמה שאין עבודתו שלימה ויעשה חשבון בנפשו כמה שאין עבודתו שלימה ויעשה חשבון בנפשו 
ומנסה  היצר  בא  אם  אך  הרעים,  מעשיו  כל  ומנסה על  היצר  בא  אם  אך  הרעים,  מעשיו  כל  על 
שחורה  ומרה  והעצבות  הייאוש  ברשת  שחורה להפילו  ומרה  והעצבות  הייאוש  ברשת  להפילו 
הרי עליו להתבונן בחלק החיובי שבו ויהיה שמח הרי עליו להתבונן בחלק החיובי שבו ויהיה שמח 

בחלקו על כל מה שזכה לעשות הטוב בעיני ד'.בחלקו על כל מה שזכה לעשות הטוב בעיני ד'.
הבורא  מאת  ובקשה  בתפילה  דברינו  הבורא ונסיים  מאת  ובקשה  בתפילה  דברינו  ונסיים 
ולהתעלות  ישרים  בדרכי  ללכת  שנזכה  ולהתעלות ית'  ישרים  בדרכי  ללכת  שנזכה  ית' 
מדרגה אחר מדרגה ושלא יהא שום שמץ ופגם מדרגה אחר מדרגה ושלא יהא שום שמץ ופגם 

בעבודתינו אכי"ר.בעבודתינו אכי"ר.
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טיב ‰‰לכ‰

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

הכנת הבית לפסח הכנת הבית לפסח 



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ב‡ לכלל כעס – ב‡ לכלל טעו˙
כעס  לכלל  משה  שבא  "לפי  כא):  לא,  (במדבר  כעס   לכלל  משה  שבא  "לפי  כא):  לא,  (במדבר  רש"ירש"י  פירש פירש 
טעות,  לכלל  בא  החיל)  פקודי  על  שם  מטות  טעות, (בפרשת  לכלל  בא  החיל)  פקודי  על  שם  מטות  (בפרשת 
שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים. וכן אתה מוצא (בפרשא שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים. וכן אתה מוצא (בפרשא 
ועל  אלעזר  על  'ויקצוף  שנאמר  למילואים,  בשמיני  ועל דידן)  אלעזר  על  'ויקצוף  שנאמר  למילואים,  בשמיני  דידן) 
איתמר', בא לכלל כעס בא לכלל טעות. וכן (במדבר כ, י-יא) איתמר', בא לכלל כעס בא לכלל טעות. וכן (במדבר כ, י-יא) 

בשמעו נא המורים 'ויך את הסלע', על ידי הכעס טעה" ע"כ.בשמעו נא המורים 'ויך את הסלע', על ידי הכעס טעה" ע"כ.
רעיא  ע"ה  רבינו  משה  הרי  אנוש,  מבינת  נשגבים  רעיא הדברים  ע"ה  רבינו  משה  הרי  אנוש,  מבינת  נשגבים  הדברים 
(דברים  כד"א  עולם,  לדורות  לישראל  התורה  מוסר  (דברים מהימנא  כד"א  עולם,  לדורות  לישראל  התורה  מוסר  מהימנא 
והכתוב  יעקב",  קהלת  מורשה  משה  לנו  ציוה  "תורה  ד)  והכתוב לג,  יעקב",  קהלת  מורשה  משה  לנו  ציוה  "תורה  ד)  לג, 
מעיד בו (שם לד, י) "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה". – ואף מעיד בו (שם לד, י) "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה". – ואף 

על פי כן אנו מוצאים בו שלשה פעמים של כעס. על פי כן אנו מוצאים בו שלשה פעמים של כעס. 
'כעס' של משה, מבואר ומה הוא אותו 'כעס' של משה, מבואר בזוהר הקדושבזוהר הקדוש (רע"מ  (רע"מ  ומה הוא אותו 
רמיזין  אינון  אלין  ידך,  על  דנפקין  טפין  "אלין  רעט:):  רמיזין ח"ג  אינון  אלין  ידך,  על  דנפקין  טפין  "אלין  רעט:):  ח"ג 
והאי  מתניתין.  ושאר  בחגיגה  דאינון  דקבלה  רמיזין  והאי דחכמה,  מתניתין.  ושאר  בחגיגה  דאינון  דקבלה  רמיזין  דחכמה, 
אבן לית מאן דאפיק מניה חכמה דאיהי מלגאו דלית לה סוף, אבן לית מאן דאפיק מניה חכמה דאיהי מלגאו דלית לה סוף, 
והיינו,  עכל"ק.  וכו'"  מסיני  למשה  הלכה  בך  דאתמר  אנת,  והיינו, בר  עכל"ק.  וכו'"  מסיני  למשה  הלכה  בך  דאתמר  אנת,  בר 
שמכוח אותם הכאות שהכה משה בסלע והוצאת מימיו נפרצו שמכוח אותם הכאות שהכה משה בסלע והוצאת מימיו נפרצו 

מעיינות החכמה, ומשם נתגלה כל חכמת הנסתר וכו'.מעיינות החכמה, ומשם נתגלה כל חכמת הנסתר וכו'.
ואף על פי כן מתוך שהיכה הסלע בכעס, לא זכה להיכנס לארץ ואף על פי כן מתוך שהיכה הסלע בכעס, לא זכה להיכנס לארץ 
המקדש  היה  לא  לארץ  נכנס  היה  שאם  ידוע  והרי  המקדש ישראל.  היה  לא  לארץ  נכנס  היה  שאם  ידוע  והרי  ישראל. 
נחרב, והיו ישראל זוכים מיד לעולם התיקון, וכל גלות קשה זו נחרב, והיו ישראל זוכים מיד לעולם התיקון, וכל גלות קשה זו 

בת מאות רבות שנים נגררת בתוצאת אותו כעס. בת מאות רבות שנים נגררת בתוצאת אותו כעס. 
בוודאי אין לנו שום השגה במידותיו של משה רבינו ע"ה העניו בוודאי אין לנו שום השגה במידותיו של משה רבינו ע"ה העניו 
מכל האדם, אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים, כמה זהירות מכל האדם, אבל תורה היא וללמוד אנו צריכים, כמה זהירות 
במשהו  לא  אף  הכעס,  ממידת  להיזהר  אנו  צריכים  במשהו גדולה  לא  אף  הכעס,  ממידת  להיזהר  אנו  צריכים  גדולה 

שבמשהו!שבמשהו!
[קלטת מס' 592, מתוך שיחה כללית בפר' פנחס]

• ~ • ~ •
ירושלים  אנשי  וחשובי  ירושלים מזקני  אנשי  וחשובי  מזקני  זצ"ל  בריזל  זלמן  רבי  זצ"ל הרה"צ  בריזל  זלמן  רבי  הרה"צ 
של מעלה, היה נוהג להדר בחומרות רבות בחג הפסח, כמנהג של מעלה, היה נוהג להדר בחומרות רבות בחג הפסח, כמנהג 

יראים ושלמים. יראים ושלמים. 
בעיקר היו מסלסל בחומרותיו בסדר בעיקר היו מסלסל בחומרותיו בסדר אפיית המצותאפיית המצות, מתחילת , מתחילת 
ורחימו  בדחילו  נעשה  שהכל  האפייה,  ועד  החיטים  ורחימו קציר  בדחילו  נעשה  שהכל  האפייה,  ועד  החיטים  קציר 
ודקדוקים  חומרות  הרבה  על  קפדנית  ובשמירה  רב,  ודקדוקים ובהידור  חומרות  הרבה  על  קפדנית  ובשמירה  רב,  ובהידור 

שהנהיג בעצמו.שהנהיג בעצמו.
בוער  היה  אז  החג,  שבערב  בוער   היה  אז  החג,  שבערב  מצוה'  'מצות  מצוה'  'מצות  באפיית  וחומר  באפייתקל  וחומר  קל 
בעסק  קודש  בחרדת  ועוסק  שלהבת,  להבת  באש  בעסק כולו  קודש  בחרדת  ועוסק  שלהבת,  להבת  באש  כולו 
המצה הקדושה בהידורים וחומרות רבות, מתוך יראת שמים המצה הקדושה בהידורים וחומרות רבות, מתוך יראת שמים 

מרוממת ושמחה של מצוה עצומה. מרוממת ושמחה של מצוה עצומה. 
ייחד  לביתו  המצות  כשהביא  המפרכת,  המלאכה  סיום  ייחד לאחר  לביתו  המצות  כשהביא  המפרכת,  המלאכה  סיום  לאחר 
להם מקום מיוחד בביתו הקטן שבשכונת להם מקום מיוחד בביתו הקטן שבשכונת גאולה פעיה"ק ת"וגאולה פעיה"ק ת"ו, , 

לא לפני שצוחצח המקום בזיכוך אחר זיכוך...לא לפני שצוחצח המקום בזיכוך אחר זיכוך...
נכדיו  הגיעו  חג  התקדש  ליל  כניסת  לפני  שעות  כמה  נכדיו והנה  הגיעו  חג  התקדש  ליל  כניסת  לפני  שעות  כמה  והנה 
הזאטוטים לכבוד החג לבית זקנם הגדול, ובשמחת פגישתם הזאטוטים לכבוד החג לבית זקנם הגדול, ובשמחת פגישתם 
יחדיו  משחקים  החלו  החג,  ושמחת  סבא  בבית  יחדיו יחדיו  משחקים  החלו  החג,  ושמחת  סבא  בבית  יחדיו 
ומתרוצצים כדרכם של ילדים, ותוך כדי ריצתם ברחבי הבית ומתרוצצים כדרכם של ילדים, ותוך כדי ריצתם ברחבי הבית 
הקטן לא השגיחו כראוי בפינת המצות, הקטן לא השגיחו כראוי בפינת המצות, ולפתע נפל סל המצות ולפתע נפל סל המצות 

על הרצפה... ונשברו רוב המצות המיוחדות והמהודרות!על הרצפה... ונשברו רוב המצות המיוחדות והמהודרות!
יכעס  שבוודאי  הסבא,  של  מקפידתו  והתייראו  פחדו  יכעס הכל  שבוודאי  הסבא,  של  מקפידתו  והתייראו  פחדו  הכל 
טרחו  כל  ושלאחר  הילדים,  כאן  עוללו  מה  כשיראה  טרחו מאוד  כל  ושלאחר  הילדים,  כאן  עוללו  מה  כשיראה  מאוד 
הרבה  [כמנהג  לארץ  בנפילתם  ונפסלו  המצות  נשברו  הרבה ועמלו  [כמנהג  לארץ  בנפילתם  ונפסלו  המצות  נשברו  ועמלו 

קהילות בישראל]. קהילות בישראל]. 
ברם, כשנכנס רבי זלמן הביתה וראה את המצות כך שבורים ברם, כשנכנס רבי זלמן הביתה וראה את המצות כך שבורים 
ונפולים, לא כעס ולא הקפיד כלום, רק הרים ידו כלפי מעלה, ונפולים, לא כעס ולא הקפיד כלום, רק הרים ידו כלפי מעלה, 
בשבח  פיו  את  פתח  ותיכף  השמים.  מן  מכוון  שהכל  בשבח כמראה  פיו  את  פתח  ותיכף  השמים.  מן  מכוון  שהכל  כמראה 

והודאת המקום, באומרו: והודאת המקום, באומרו: 
ריבונו של עולםריבונו של עולם, מודה אני לפניך על שנתת לי 'נכדים' יקרים , מודה אני לפניך על שנתת לי 'נכדים' יקרים 
ואהובים כאלה! כמה אנשים בעולם אין להם כלל ילדים ל"ע... ואהובים כאלה! כמה אנשים בעולם אין להם כלל ילדים ל"ע... 
ואף  אותם...  לחתן  הצליחו  לא  רבים  לילדים,  שזכו  אלו  ואף ואף  אותם...  לחתן  הצליחו  לא  רבים  לילדים,  שזכו  אלו  ואף 
אלו שזכו לחתן הילדים לא כולם זכו לנכדים... – גם אם נפלו אלו שזכו לחתן הילדים לא כולם זכו לנכדים... – גם אם נפלו 

המצות ונשברו, אין בלבי שום טענה וטינה חלילה וחלילה!המצות ונשברו, אין בלבי שום טענה וטינה חלילה וחלילה!
'נסיון'  שזהו  שקרה,  מה  כשראה  ומיד  תיכף  הבין  'נסיון' בחכמתו  שזהו  שקרה,  מה  כשראה  ומיד  תיכף  הבין  בחכמתו 
'ערב  'ערב   של  רבא  יומא  בהאי  דווקא  לנסותו  השמים,  מן  שלומבחן  רבא  יומא  בהאי  דווקא  לנסותו  השמים,  מן  ומבחן 
פסח'פסח', ודוקא בדבר שכל כך מוסר את נפשו עליו, לראות אם , ודוקא בדבר שכל כך מוסר את נפשו עליו, לראות אם 

ייצא מכליו ויכעס ויתרגז, או שיעביר על מדותיו. ייצא מכליו ויכעס ויתרגז, או שיעביר על מדותיו. 
והוא אכן עמד בנסיון בעוז ובגבורה!והוא אכן עמד בנסיון בעוז ובגבורה!

[קובץ מס' 500040]

• ~ • ~ •
הרה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"להרה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל מנקיי הדעת שבירושלים,  מנקיי הדעת שבירושלים, 
נקש פעם באמצע היום בדלת אחד מידידיו הקרובים, וביקש נקש פעם באמצע היום בדלת אחד מידידיו הקרובים, וביקש 
אם יכול אולי לשתות כאן בביתו כוס קפה עם מעט 'מזונות'... אם יכול אולי לשתות כאן בביתו כוס קפה עם מעט 'מזונות'... 
– כמובן שחבירו נענה בשמחה, והזמינו פנימה ללגימא מעליא – כמובן שחבירו נענה בשמחה, והזמינו פנימה ללגימא מעליא 

כראוי לפי כבודו. כראוי לפי כבודו. 
לאחר ששתה ואכל כדי צרכו, לא הסתיר ממנו בעל הבית את לאחר ששתה ואכל כדי צרכו, לא הסתיר ממנו בעל הבית את 
פליאתו, ושאלו: הרי ביתך נמצא כאן בשכנות, לא הרחק כלל, פליאתו, ושאלו: הרי ביתך נמצא כאן בשכנות, לא הרחק כלל, 

ומדוע לא המתנת עד שתגיע הביתה? ומדוע לא המתנת עד שתגיע הביתה? 
להרמב"ם  החזקה  היד  להרמב"ם ספר  החזקה  היד  ספר  את  דוד  יצחק  רבי  לפניו  את פתח  דוד  יצחק  רבי  לפניו  פתח 
בהלכות אישות, והצביע על מ"ש שם (פרק טו הלכה יט) וז"ל: בהלכות אישות, והצביע על מ"ש שם (פרק טו הלכה יט) וז"ל: 
"ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו וכו', ולא יטיל עליה "ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו וכו', ולא יטיל עליה 
אימה יתירה, ויהיה דיבורו עמה בנחת,אימה יתירה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז"  ולא יהיה עצב ולא רוגז" 

עכ"ל הזהב.עכ"ל הזהב.
אין  דוד,  יצחק  ר'  הסביר  וצמאים,  רעבים  הביתה  אין כשנכנסים  דוד,  יצחק  ר'  הסביר  וצמאים,  רעבים  הביתה  כשנכנסים 
כדי   – ורגזן...  עצב  האדם  שיהיה  ימלט  ולא  בנחת,  כדי הדיבור   – ורגזן...  עצב  האדם  שיהיה  ימלט  ולא  בנחת,  הדיבור 
לקיים את זו ההלכה שפסק הרמב"ם לא רציתי להיכנס לביתי לקיים את זו ההלכה שפסק הרמב"ם לא רציתי להיכנס לביתי 
ברעבון לב, כאשר מגיע אני כעת מדרך ארוכה, לפיכך נכנסתי ברעבון לב, כאשר מגיע אני כעת מדרך ארוכה, לפיכך נכנסתי 
אליך תחילה לסעוד מעט את לבי, כדי שאוכל להיכנס הביתה אליך תחילה לסעוד מעט את לבי, כדי שאוכל להיכנס הביתה 

בשמחה ובמנוחה!בשמחה ובמנוחה!
 [קובץ מס' 500060]

• ~ • ~ •
הרה"ק רבי דוד מדינוב זצוק"ל,הרה"ק רבי דוד מדינוב זצוק"ל, בנו של  בנו של הבני יששכרהבני יששכר זצוק"ל,  זצוק"ל, 
רבים  חסידים  דעה,  דור  בדורו  הצדיקים  מגדולי  אחד  רבים היה  חסידים  דעה,  דור  בדורו  הצדיקים  מגדולי  אחד  היה 
אף  והוא  ונפש,  בלב  בו  ודבקו  בצילו  הסתופפו  מדרגה  אף בעלי  והוא  ונפש,  בלב  בו  ודבקו  בצילו  הסתופפו  מדרגה  בעלי 
ויותר  יותר  להתעלות  תמיד  מהם  ודרש  ברמה,  הנהיגם  ויותר הוא  יותר  להתעלות  תמיד  מהם  ודרש  ברמה,  הנהיגם  הוא 

בעבודת שמים.בעבודת שמים.
מסופר על אחד מתלמידיו שנכשל פעם מסופר על אחד מתלמידיו שנכשל פעם ב'כעס' ב'כעס' קשה, וברוב קשה, וברוב 

ריתחיה ורגזנותו שבר כלי יקר בחמתו, רחמנא ליצלן.ריתחיה ורגזנותו שבר כלי יקר בחמתו, רחמנא ליצלן.
בהרהורי  בקרבו  לבו  נשבר  מכעסו,  ונתפקח  שנרגע  בהרהורי לאחר  בקרבו  לבו  נשבר  מכעסו,  ונתפקח  שנרגע  לאחר 
וברוב  הנורא.  הכעס  של  רבא  בתהומא  נפל  כיצד  וברוב חרטה  הנורא.  הכעס  של  רבא  בתהומא  נפל  כיצד  חרטה 
לו  להמציא  הקדוש,  לרבו  דינובה  'נסיעה'  ונסע  קם  לו מרירותו  להמציא  הקדוש,  לרבו  דינובה  'נסיעה'  ונסע  קם  מרירותו 
נסגרה  הרבי  אל  בהגיעו  לאכזבתו,  אך   – ותיקון.  תשובה  נסגרה דרך  הרבי  אל  בהגיעו  לאכזבתו,  אך   – ותיקון.  תשובה  דרך 
הוא  פנימה.  בקדש  להיכנס  הורשה  לא  והוא  בעדו,  הוא הדלת  פנימה.  בקדש  להיכנס  הורשה  לא  והוא  בעדו,  הדלת 
המתין עוד זמן רב שמא יורשה לו להתקבל לפני המלך, אבל המתין עוד זמן רב שמא יורשה לו להתקבל לפני המלך, אבל 

'טרם אקרא ואני אענה''טרם אקרא ואני אענה'
בדרכי החוצה מהעבודה חשתי פתאום שהטבעת בדרכי החוצה מהעבודה חשתי פתאום שהטבעת 
לבין  ביני  בקול  הרהרתי  אצבעי,  על  לא  לבין היקרה  ביני  בקול  הרהרתי  אצבעי,  על  לא  היקרה 

עצמי: "חשבתי שהגעתי היום עם הטבעת"עצמי: "חשבתי שהגעתי היום עם הטבעת"
מיד קפצה עובדת נוספת שאך במקרה עברה ליידי מיד קפצה עובדת נוספת שאך במקרה עברה ליידי 
אני  הבוקר  שעות  ומאז  טבעת!  "מצאתי  אני ואמרה:  הבוקר  שעות  ומאז  טבעת!  "מצאתי  ואמרה: 
סימנים  שקבלה  לאחר  אבדה!!!"  למי  סימנים מחפשת  שקבלה  לאחר  אבדה!!!"  למי  מחפשת 

שמחה להשיב לי את האבדה.שמחה להשיב לי את האבדה.
לנטול  כדי  הטבעת  את  הסרתי  בבוקר   כי  לנטול התברר  כדי  הטבעת  את  הסרתי  בבוקר   כי  התברר 
על  במטבחון  אותה  והשארתי  שחרית  לפת  על ידיי  במטבחון  אותה  והשארתי  שחרית  לפת  ידיי 
השיש. בקלות יכלה הטבעת להיעלם על ידי צוות השיש. בקלות יכלה הטבעת להיעלם על ידי צוות 

המנקות או כל אחת שאינה ישרה...המנקות או כל אחת שאינה ישרה...
היא  להצטער  שהספקתי  לפני  שעוד  דאג  היא וה'  להצטער  שהספקתי  לפני  שעוד  דאג  וה' 

הושבה אלי.הושבה אלי.
בעלת המעשה: י.רבעלת המעשה: י.ר

'מה' מצעדי גבר כוננו''מה' מצעדי גבר כוננו'
בעסק  צורמים  הפסדים  של  חודשים  בעסק שלושה  צורמים  הפסדים  של  חודשים  שלושה 
גרמו לי כמעט לקריסה למרות שידעתי כי בקרוב גרמו לי כמעט לקריסה למרות שידעתי כי בקרוב 
משכורות  את  אבל  יפות  עסקאות  להגיע  משכורות אמורים  את  אבל  יפות  עסקאות  להגיע  אמורים 
העובדים צריך לשלם בזמן,  כמו כן את השכירות העובדים צריך לשלם בזמן,  כמו כן את השכירות 
אי  השונים  לספקים  הסחורות  ואת  הנכס  אי לבעל  השונים  לספקים  הסחורות  ואת  הנכס  לבעל 
אבקש  שאם  גם  מה  מדי,  יותר  למשוך  אבקש אפשר  שאם  גם  מה  מדי,  יותר  למשוך  אפשר 
בין  המידע  עובר  שירווח,  עד  להמתין  בין מהספק  המידע  עובר  שירווח,  עד  להמתין  מהספק 
הספקים השונים והם חוסמים את האשראי באופן הספקים השונים והם חוסמים את האשראי באופן 

אוטומט.אוטומט.
את  אגייס  מהיכן  ידעתי  לא  מהורהר  הסתובבתי  את   אגייס  מהיכן  ידעתי  לא  מהורהר  הסתובבתי   
הכסף לתקופה קצרה עד שהעסק ישוב לרווחיותו.  הכסף לתקופה קצרה עד שהעסק ישוב לרווחיותו.  
ניסיתי מכאן ומשם והכל כמו חסום, בקשתי מה' ניסיתי מכאן ומשם והכל כמו חסום, בקשתי מה' 

שיתערב ויעזור לי...שיתערב ויעזור לי...
עצות,   שום  צריך  לא  הקב''ה  ופלא  הפלא  עצות,  והנה  שום  צריך  לא  הקב''ה  ופלא  הפלא  והנה 
בעל הנכס לא הופיע לאסוף את הצ'קים לתשלום בעל הנכס לא הופיע לאסוף את הצ'קים לתשלום 
מסיבה  פעם  כל  חודשיים,  משך  התקופה  מסיבה עבור  פעם  כל  חודשיים,  משך  התקופה  עבור 
שבוע  אחרי  ובסוף  בא  שהוא  אמר  שבוע אחרת,   אחרי  ובסוף  בא  שהוא  אמר  אחרת,  
התקשר להתנצל שלא הגיע  וחוזר חלילה. סיכמנו התקשר להתנצל שלא הגיע  וחוזר חלילה. סיכמנו 
עיקב  ה'  אבל  בחנות  הצ'קים  את  עבורו  עיקב שאשאיר  ה'  אבל  בחנות  הצ'קים  את  עבורו  שאשאיר 

אותו כהוגן.אותו כהוגן.
עשרות  חבתי  לו  ביותר  הגדול  הספק  גם  עשרות כמוהו  חבתי  לו  ביותר  הגדול  הספק  גם  כמוהו 
הוא  מהאופק.   נעלם  פשוט  הוא  שקלים  הוא אלפי  מהאופק.   נעלם  פשוט  הוא  שקלים  אלפי 
לא התקשר אלי ואני כמובן לא מיהרתי להתקשר לא התקשר אלי ואני כמובן לא מיהרתי להתקשר 
שולח  שוויצרי  שעון  שכמו  בספק  מדובר  שולח אליו,   שוויצרי  שעון  שכמו  בספק  מדובר  אליו,  
שליח מיוחד לאסוף את הצ'ק בלא דיחוי של יום שליח מיוחד לאסוף את הצ'ק בלא דיחוי של יום 
פספסתי  לא  אם  בודק  אני  יום  יום  והנה  פספסתי אחד,   לא  אם  בודק  אני  יום  יום  והנה  אחד,  
רק  יתקשר,  מתי  בפליאה  ממתין  ממנו  רק שיחה  יתקשר,  מתי  בפליאה  ממתין  ממנו  שיחה 
כעבור חודשיים כשנסגרו מספר עסקאות ותזרים כעבור חודשיים כשנסגרו מספר עסקאות ותזרים 
המזומנים כבר הופיע בחשבון הבנק הופיעו שניהם המזומנים כבר הופיע בחשבון הבנק הופיעו שניהם 

כאחד ואספו את כספם. כאחד ואספו את כספם. 
ויהי הדבר לפלא גדול!!!ויהי הדבר לפלא גדול!!!

בעל המעשה: כ.ה     בעל המעשה: כ.ה     

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

"ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ועל איתמר וגו'" (י, טז)



הרבי לא קבלו באותו יום.הרבי לא קבלו באותו יום.
ולמחרת  בדינוב,  ללון  נשאר  ברירה  ולמחרת בלית  בדינוב,  ללון  נשאר  ברירה  בלית 
השכים קום עם שחר, והכין עצמו בסילודין השכים קום עם שחר, והכין עצמו בסילודין 
היתה  הצדיק.  במחיצת  שחרית  היתה לתפילת  הצדיק.  במחיצת  שחרית  לתפילת 
אך  מאוד,  עד  מרוממת  תפילה  כמובן  אך זו  מאוד,  עד  מרוממת  תפילה  כמובן  זו 
ידו  את  והגיש  התפילה  לאחר  ידו כשניגש  את  והגיש  התפילה  לאחר  כשניגש 
הרבי  הסיט  הרבי   הסיט  עליכם',  עליכם','שלום  'שלום  לברכת  לברכת לרבי  לרבי 
לו  ליתן  אבה  ולא  ממנו,  הקדושה  ידו  לו את  ליתן  אבה  ולא  ממנו,  הקדושה  ידו  את 

שלום.שלום.
עתה נשבר לבו של החסיד לרסיסים, הוא עתה נשבר לבו של החסיד לרסיסים, הוא 
ובברכיים  בגו,  דברים  שיש  היטב  ובברכיים הבין  בגו,  דברים  שיש  היטב  הבין 
את  שרך  ויגון,  צער  מלא  כשכולו  את כושלות  שרך  ויגון,  צער  מלא  כשכולו  כושלות 
רגליו לביתו של הרבי, שם המתין שוב זמן רגליו לביתו של הרבי, שם המתין שוב זמן 
רב, עד שבסופו של דבר הורשה לבוא אל רב, עד שבסופו של דבר הורשה לבוא אל 

הקודש פנימה.הקודש פנימה.
משאך דרכו רגליו על מפתן חדרו הק' של משאך דרכו רגליו על מפתן חדרו הק' של 
הרבי, הרעים עליו הצדיק בקולו: הרבי, הרעים עליו הצדיק בקולו: מתחילה מתחילה 
בכעס  נכשלים  חמורות  עבירות  בכעס עושים  נכשלים  חמורות  עבירות  עושים 
לבקש  הרבי  אל  באים  כך  ואחר  לבקש הקשה,  הרבי  אל  באים  כך  ואחר  הקשה, 

תיקון!!!תיקון!!!
וביקש  הפוגות,  מאין  בוכה  החל  וביקש האיש  הפוגות,  מאין  בוכה  החל  האיש 
עד  משם  זז  ולא  תשובה,  דרך  לו  עד להסדיר  משם  זז  ולא  תשובה,  דרך  לו  להסדיר 
בעבודת  לנפשו,  תיקון  הרבי  לו  בעבודת שסידר  לנפשו,  תיקון  הרבי  לו  שסידר 

התגברות מידת הכעס.התגברות מידת הכעס.
[שם]

• ~ • ~ •
רבתי, ,  יורק  רבתיניו  יורק  ניו  העיר  מן  נאמן  איש  לי  העיר שח  מן  נאמן  איש  לי  שח 
הי"ו,  פולק  יעקב  ישראל  רבי  מוהר"ר  הי"ו, ה"ה  פולק  יעקב  ישראל  רבי  מוהר"ר  ה"ה 
מלמד דרדקי (כיתה ד) רבות בשנים מלמד דרדקי (כיתה ד) רבות בשנים בבורו בבורו 

פארק יצ"ופארק יצ"ו, כמה עניינים בטיב החינוך., כמה עניינים בטיב החינוך.
בכיתתו,  אחד  ילד  על  סיפר  הדברים  בכיתתו, בין  אחד  ילד  על  סיפר  הדברים  בין 
וזרק  לצון  לו  חמד  השיעור  וזרק שבאמצע  לצון  לו  חמד  השיעור  שבאמצע 
ברגע  להוותו  אך  מסוים,  חפץ  ברגע לחבירו  להוותו  אך  מסוים,  חפץ  לחבירו 
זינק  והצעצוע  המטרה  את  החטיא  זינק אחרון  והצעצוע  המטרה  את  החטיא  אחרון 
לעבר שולחנו של הרבי עצמו... ואם לא די לעבר שולחנו של הרבי עצמו... ואם לא די 
בעסק ביש זה, 'קפץ' לו אותו צעצוע לעבר בעסק ביש זה, 'קפץ' לו אותו צעצוע לעבר 
מונח  שהיה  הרבי,  של  המלא  הקפה  מונח ספל  שהיה  הרבי,  של  המלא  הקפה  ספל 
על שולחנו בדיוק על יד 'דפי עבודה' שזה על שולחנו בדיוק על יד 'דפי עבודה' שזה 
וכחץ  הכיתה,  ילדי  בשביל  הודפסו  וכחץ עתה  הכיתה,  ילדי  בשביל  הודפסו  עתה 
וכולם  הדפים,  על  הכוס  נהפכה  וכולם מקשת  הדפים,  על  הכוס  נהפכה  מקשת 
ויצאו  שנשפך,  הקפה  מן  ונספגו  ויצאו נרטבו  שנשפך,  הקפה  מן  ונספגו  נרטבו 

מכלל שימוש.מכלל שימוש.
הוא  ונסער,  המום  מקומו  על  ישב  הוא הילד  ונסער,  המום  מקומו  על  ישב  הילד 
החוויר והסמיק חליפות בראותו את אשר החוויר והסמיק חליפות בראותו את אשר 
כולה  הכיתה  הרבי...  שולחן  על  כאן  כולה חולל  הכיתה  הרבי...  שולחן  על  כאן  חולל 

נעצרה בהפתעה, ועיני כל הילדים נשואות נעצרה בהפתעה, ועיני כל הילדים נשואות 
מקרה  על  יגיב  כיצד  לבחון  הרבי,  אל  מקרה היו  על  יגיב  כיצד  לבחון  הרבי,  אל  היו 

חמור שכזה. חמור שכזה. 
ושקט  הפתעה  של  רגעים  כמה  ושקט לאחר  הפתעה  של  רגעים  כמה  לאחר 
מתוח, התעשת הילד וקם ממקומו בבושה מתוח, התעשת הילד וקם ממקומו בבושה 
שולחנו  אל  ניגש  ברכיים  ובפיק  שולחנו גדולה,  אל  ניגש  ברכיים  ובפיק  גדולה, 
וביקש  לב  מעומק  התנצל  הוא  הרבי,  וביקש של  לב  מעומק  התנצל  הוא  הרבי,  של 

סליחה ומחילה.סליחה ומחילה.
הכיתה,  ילדי  כל  ולהפתעת  הכיתה, להפתעתו  ילדי  כל  ולהפתעת  להפתעתו 
לכעוס  ובמקום  ושליו,  שקט  נשאר  לכעוס הרבי  ובמקום  ושליו,  שקט  נשאר  הרבי 
ולנחמו,  הילד  את  להרגיע  החל  ולנחמו, ולהתרגז  הילד  את  להרגיע  החל  ולהתרגז 
את  אני  מנקה  הנה  אמר,  כלום'  קרה  את 'לא  אני  מנקה  הנה  אמר,  כלום'  קרה  'לא 
דפי  את  שוב  ידפיסו  ותיכף  כאן,  דפי השולחן  את  שוב  ידפיסו  ותיכף  כאן,  השולחן 
העבודה! יכול הנך לחזור למקומך, והכל על העבודה! יכול הנך לחזור למקומך, והכל על 

מקומו בא בשלום.מקומו בא בשלום.
ונימוקו  טעמו  יעקב  ישראל  ר'  לי  ונימוקו והסביר  טעמו  יעקב  ישראל  ר'  לי  והסביר 
צערו  גודל  ראה  כאשר  זו,  צערו שבהנהגה  גודל  ראה  כאשר  זו,  שבהנהגה 
ובמורא  ברעד  שניגש  הילד,  של  ובמורא וחרטתו  ברעד  שניגש  הילד,  של  וחרטתו 
צורך  היה  לא  כזה  במצב  סליחה!  צורך לבקש  היה  לא  כזה  במצב  סליחה!  לבקש 
פנימה  ובלבי  עליו.  ולכעוס  להוסיף  פנימה עוד  ובלבי  עליו.  ולכעוס  להוסיף  עוד 
הוא  ילד  סוף  שסוף  זכות,  עליו  הוא לימדתי  ילד  סוף  שסוף  זכות,  עליו  לימדתי 
קשות  גם  טעויות  לעתים  ועושה  קשות ילד...  גם  טעויות  לעתים  ועושה  ילד... 

יותר...יותר...
הילד  מקרה,  מאותו  שנים  כמה  הילד חלפו  מקרה,  מאותו  שנים  כמה  חלפו 
מהרה  עד  הגיע  ד'  ומכיתה  והתבגר  מהרה גדל  עד  הגיע  ד'  ומכיתה  והתבגר  גדל 
לגיל לגיל 'בר מצוה''בר מצוה', הוא כבר עזב את החיידר , הוא כבר עזב את החיידר 
וחגיגת הבר מצוה שלו נערכה בעת לימודיו וחגיגת הבר מצוה שלו נערכה בעת לימודיו 
בישיבה קטנה. – והנה בימים שלפני חגיגת בישיבה קטנה. – והנה בימים שלפני חגיגת 
ההזמנות,  בחלוקת  כשעסקו  מצוה,  ההזמנות, הבר  בחלוקת  כשעסקו  מצוה,  הבר 
ונכנס  החיידר  אל  במיוחד  אחד  יום  ונכנס הגיע  החיידר  אל  במיוחד  אחד  יום  הגיע 
היטב  אותו  זכר  הרבי  ד'.  לכיתה  היטב בהפסקה  אותו  זכר  הרבי  ד'.  לכיתה  בהפסקה 
לשלומו  ששאלו  לאחר  לקראתו,  לשלומו ושמח  ששאלו  לאחר  לקראתו,  ושמח 
ולחוק לימודיו, הגיש הנער בהתרגשות את ולחוק לימודיו, הגיש הנער בהתרגשות את 
ההזמנה המהודרת, תוך שהוא מוסיף שעל ההזמנה המהודרת, תוך שהוא מוסיף שעל 
אף שלא נהוג כל כך להזמין לבר מצוה את אף שלא נהוג כל כך להזמין לבר מצוה את 
אבל  קדמוניות...  משנים  המלמדים  אבל כל  קדמוניות...  משנים  המלמדים  כל 
הרבי  של  שדמותו  להודות  אני  הרבי מוכרח  של  שדמותו  להודות  אני  מוכרח 
יכול  ואיני  השנים,  כל  אותי  מלווה  יכול הנערץ  ואיני  השנים,  כל  אותי  מלווה  הנערץ 
לשכוח את אותו מקרה קשה, כאשר בתוכי לשכוח את אותו מקרה קשה, כאשר בתוכי 
הרבי  והנה  מכל...  לגרוע  התכוננתי  הרבי כבר  והנה  מכל...  לגרוע  התכוננתי  כבר 
אדרבה,  כלום!  עלי  התרגז  ולא  כעס  אדרבה, לא  כלום!  עלי  התרגז  ולא  כעס  לא 
ההתנהגות   – רוחי.  את  והרגיע  פייסני  ההתנהגות עוד   – רוחי.  את  והרגיע  פייסני  עוד 
ולפיכך  לרגלי,  נר  תמיד  היא  הזו  ולפיכך הנאצלת  לרגלי,  נר  תמיד  היא  הזו  הנאצלת 
באתי במיוחד להזמין את הרבי לבר מצוה!באתי במיוחד להזמין את הרבי לבר מצוה!
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לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

ישמח לב מבקשי ה'
בהופעת הגדה של פסח וללוי אמר להגאון הצדיק רבי לוי הכהן רבינוביץ זצוקלל"ה 
והוא פירושים וביאורים, מזוקק שבעתיים, הדרכות והנהגות, לאבות ובנים, לידע 
ושמחה,  שלוה  ומתוך  ושפלות,  ענוה  מתוך  ולשמרה,  לעבדה  בה,  נלך  אשר  הדרך 
מלאים  התורה  ואהבת  ה'  ליראת  מלהיבים,  דברים  של  בלום  אוצר  הוא  ההגדה 
זיו ומפיקים נוגה לשאוב קדושה וטהרה, ממעיינות האמונה, בשמחה ובטוב לבב, 
וכיצד לחנך ולהקנות את שרשי האמונה, ויסודות הדת לצאצאינו – בבחינת "והגדת 

לבנך".
כל  עם  המון  ולפשוטי  בתים  ולבעלי  חכמים  לתלמידי  נפש  לכל  שווה  הוא  הספר 

אחד ואחד ימצא מבוקשו.
ואחי הגאון רבי אלחנן, אשר קיים כל השנים מצות כיבוד אב ואם, בשלימות ובהידור 
גדול, ועסק כל ימיו בעריכת ספרי האמו"ר אבא מארי לדפוס, וממש מסר נפשו על 
זה, והנה אבא זצוק"ל השאיר למעלה מעשרים חיבורים בכת"י, ואחי היקר קיבל 

לקיים  עצמו,  על 
אב,  כיבוד  מצות 
בהידור ובשלימות, 
מכבדו  בבחינת 
ומכבדו  בחיו 
ולכן  במותו, 
עלותו  אחר  גם 
של  לישיבה 
בעוז  אזר  מעלה, 
להביא  ותעצומות, 
על  הדברים  את 

מזבח הדפוס.
במה  חותם  והנני 
אאמו"ר  שכתב 
בצוואתו וז"ל: ולכן 
הנני מבקש מנדיבי 
החפצים  עם, 
במצוה  לזכות 
שיתרמו  זו,  גדולה 
כדי  מכספם, 
להדפיס  שיוכלו 
הנ"ל,  כל  את 
כשיצטרכו  גם 
שוב  להדפיסם 

ושוב. וכבר מניתי על כל הנ"ל את בני הרב הגאון רבי אלחנן יעקב דוד שליט"א, 
והעושים  התורמים  כל  את  מברך  והנני  לאור.  ובהוצאותם  בעריכתן  שימשיך 
והמסייעים להוצאות הספרים, שיהיה כל הזמן הספרים מצויים בחניות, שיתברכו 
בבני חי ומזוני רויחי, ובריאות ונחת מכל יוצאי חלציכם, ואושר ועושר, והצלחה 
ולברכה.  לטובה  ממרומים,  עליהם  אמליץ  באפשרות,  יהי'  ואם  הענינים.  בכל 

בברכת כהן באהבה לוי רבינוביץ, עכ"ל.

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


