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עומדים אנו ימים ספורים לאחר ימי הפסח המרוממים שעברו עלינו זה עתה, כולנו כאחד יחד בתוככי חבורתנו הק' ובצילא 

דמהימנותא דכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. ונהיה בזה כפה לבני בינה בני החבורה היקרים הממאנים להתנתק ולהתרחק מהרושם 

 הכביר שהותירו עליהם הימים הק' הללו.

יכול פשוט  –הרי למותר להאריך בתיאור האוירה העילאית השוררת במחננו בחודש ניסן, הדברים ידועים, וכל הרוצה לראות 

לבוא ולהשתתף ולרדות מלא חפניו מיערת הדבש. עצם השהות בצוותא של ציבור אנ"ש בין כתלי השטיבל בתפילות, בסדרים 

רה נעלה בלב כל אחד. ככל שמתקרבים הימים לקראת חג הפסח הולכת ו"בין הסדרים", יש בה בכדי לרומם ולהשרות אוי

"בודקין בחורים  –האוירה ומתעלית, אפיית מצות, מים שלנו ברוב עם לאפיית מצות מצוה דערב פסח, מעריב בליל בדיקת חמץ 

 א, ואפיית מצות מצוה.ובסדקים". שחרית בערב פסח, כאשר השנה זכינו גם לערוך שריפת חמץ בצוותא עם כ"ק אדמו"ר שליט"

מי יוכל לתאר את תפילת מעריב בליל התקדש חג ואמירת הלל בבחי' "הלילא ופקע איגרא", ומי שזכה להיות אצל אדמו"ר 

שליט"א בעריכת הסדר. וכן אח"כ המשך היו"ט וימי חול המועד בעילוי אחר עילוי, התפילות והשולחנות הטהורים בהתרוממות 

 דברות קודש לרוב. כשאנו זוכים לשמוע שפע

ניתן לומר שגולת הכותרת היה יו"ט שביעי של פסח, כאשר כולם נקבצו ובאו לך לחסות בצל הקודש, ואף שמחה מיוחדת נוספה 

אמירת כאשר בו ביום התחילו בלימוד מסכת בבא בתרא בצוותא חדא. התפילות המרוממות, השולחנות העילאיים ו –השנה 

כשהציבור כולו מתרומם לפסגות, השמועס, הניגונים הק' של פסח המקובלים  ,פנה יוםובפרט הטיש בנעילת החג עת  .השירה

האוירה הנשגבה שהורגשה במעמד כאשר כולם העידו אח"כ שהרגישו התעלות  –מאבות שושילתא קדישא דילן, ומעל הכל 

 מיוחדת.

אשית ציין כי היום התחילו ללמוד מסכת בסיום דברות קדשו נשא אדמו"ר שליט"א דברי התעוררות והדרכה לקראת זמן הקיץ. ר

חדשה, וזה הזמן המתאים גם לאלו שעדיין לא הצטרפו לסדר הלימוד לאזור חיל ולהצטרף עתה ללגיונו של מלך, כאשר ברי 

הדבר שיש בלימוד זה תועלת לכל אחד ואחד. וכן שבזמן האחרון הוספנו לימוד יומי במ"ב, על כל אחד להצטרף ויראה תועלת 

 רבה.

אדמו"ר שליט"א עמד על ענין נוסף: אף בסדרי הלימוד הקבועים של כל אחד ואחד, בין בכוללים ובין בישיבות, להשתדל 

שהלימוד יהיה באופן שנשאר כקנין ביד הלומד, ע"י חזרות וסיכומים וכדו'. בפרט העוסקים בלימוד הלכה, כדאי מאד ללמוד 

 דיעות חרוטות בקרבם והלימוד יהיה בבחי' לשמור ולעשות ולקייים.באופן שיוכלו להבחן על לימודם, שכך ישארו הי

כעת עומדים אנו כבר בעיצומה של עבודת ימי ספירת העומר הק'. והנה אדמו"ר שליט"א בדברות קדשו בנעילת חג הפסח לפני 

ת תענוג, אלא עליו מקובלנו מרבוה"ק שבעבודת השי"ת אין לו לאדם להמתין ולצפות להארה והרגשש גםהכמה שנים אמר כי 

לעמול ולהתייגע כשור לעול וכחמור למשא, ואם יזכה יפתחו לו משמים משמים שערי נועם ורצון במתנה, מ"מ סוף כל סוף הרי 

 ימים נשגבים אלו, אשר כידוע תלויהתכלית היא לזכות לאור פני מלך חיים ולהתעדן האהבתו ויראתו ית'. וכן ניתן להמליץ על 

זכינו לנשיאות ראש  –פסח"  נשאת של אדם לכל השנה, כי בימי הפסח זכינו להארה, "בראש כל מועדותבהם בנין נפשו 

עבודת עבודה ביגיעה ובעמל, לזכך ולזקק את כל מעשינו ומדותנו עדי  –והתרוממות, וכעת בימי הספירה הוא החלק העיקרי 

 נזכה לקדושתך העליונה.

הבה ננצל את הימים הללו שנותרו לנו להיות יחד מתוך מנוחת הנפש, להרבות באהבת נותרו ימים ספורים לימי "בין הזמנים", 

 רעים, להתעלות יחד ולשמר את הארת הפסח אשר נאכל בחבורה. 

סדר אותו כן נזכה לעשותו", שהקנינים הנפלאים שזכינו להם ביו"ט הקדוש הזה ישארו ל"כאשר זכינו  –השי"ת יהיה בעזרנו 

ללמוד וללמד לשמור ולעשות  –נו לאורך ימים. ונזכה לבצע את כל הנדרש מאיתנו על הצד היותר טוב חרוטים בקרבנו וילוו

 "עם קרובו באהב להוושעה" בקרוב בימינו אמן. –ולקיים. וכשם שזכינו לגאולת מצרים כן נזכה לגאולה השלימה 
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 כי היום ה' נראה עליכם.

דעת היום היינו שצריך האדם תמיד לזכור את הפסוק "וי

, ואז יזכה שיהיה השי"ת נראה )דברים ד, לט(והשיבות אל לבבך" וכו' 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(                          אליכם.

 

 זה הדבר אשר צוה ה' תעשו.

כל המצות אשר צוה ה' תעשו, כלומר יהיה כונתכם בעשייתם 

 רק לקיום מצות ה', וירא עליכם כבוד ה'.

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(

 

 ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח וגו'.

ברש"י: לפי שהיה אהרן בוש וירא לעשות, א"ל משה למה אתה 

, דכהן )פ' פנחס(בוש לכך נבחרת. ואפ"ל עפ"י מה דאי' במאור עינים 

שכהנים קפדנים והוא מחמת )ב"ב קס:( הוא מידת החסד ואי' בגמ' 

ולות שע"י הקפדנות מצמצמין מדת החסד שלא תצא מחוץ לגב

הקדושה. והנה אהרן הכהן בשעה שהיה צריך לגשת למזבח נפלה 

עליו יראה, וע"כ סבר שאינו יכול ליבחר ככהן מחמת שמידתו היא 

מדת החסד והאהבה, וע"ז אמר לו משה "לכך נבחרת", היינו שזאת 

היראה היא נצרכת למידת החסד, כדי לצמצם האהבה, וע"כ ראוי 

 ו"ר שליט"א()מרן אדמ                הוא לשמש ככהן.
 

 ויקרב את העולה ויעשה כמשפט.

כבר רמזתי לך כי זכרון העולה ירמוז על כנסת ישראל, 

ובאמצעות הרחקת ישראל מהיושר הם מורידים העולה למטה ח"ו, 

ובאמצעות התקרבותם לא מלבד שלא תשולח בפשעם, אלא יוסיפו 

להעלות עליה אחר עליה עד שתעמוד בגדר המשפט כידוע 

 )אור החיים הק'(         הוא "ויעשה כמשפט". שמעתי.למשכיל. ו
 

 מרן אדמו"ר מוהר"א זי"עכתב בספר סגולת משה ששמע בשם )

 שיש לו קבלה שהאוה"ח הק' שמע זאת בשמים(.
 

 שתם והייתם קדושים.והתקד

היינו שאם תקדשו עצמכם במדת היסוד, אזי והייתם קדושים. 

ל המקדש עצמו : כ)מרן אדמוה"ז( זי"עועל דרך שאמר אא"ז הק' 

מוחא  –פי' בקדושת הברית, מקדשין אותו מלמעלה  –מלמטה 

וליבא, ומסייעים אותו בעבודת השי"ת ומשפיעים לו משמים אור 

 )דברי שלום, אילנא דחיי(                    להאיר עיניו בדרך החיים.
 

ונקלותי . 'נכבד היום מלך ישראל וגו' כהגלות נגלות אחד הרקים וגומה 

 (הפטרה לפ' שמיני) .והייתי שפל בעיני עוד מזאת

סקת בתורה נשגבה היא על מיכל בת שאול, שהיתה עופליאה 

ל בגמ', שיתבזה בעיניה מי שמפזז לכבודו ית'. "ומצווות כמאחז

ה "שטענתה היתה שאי אפשר שלא ישיג מזה דוד המלך עאלא 

, שמשמחה "ונקלותי עוד מזאת" :ז השיב דוד"ועאיזה התנשאות. 

של מצוה באמת באים עוד יותר לשפלות והכנעה ולחשוב עצמו 

     ו. ", ולא לגיאות חלקל, שעדיין לא נגע ביראתו ית'

 (ע"א זי"ר מוהר"מרן אדמו) 

 

בשם הרה"ק מקוזניץ זי"ע ששבת זו נקראת "שבת געלע  איתא

זו הוא הגילוי של ליל  מצות" והוא גילוי מצות. וי"ל דבשבת

הסדר וימי הפסח, שבהם יש גילויים והארות גדולים למעלה 

 ממדריגת האדם, וכעת יכול כל אחד לראות איך הוא נראה באמת.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       

 

 

 פרק א –מסכת אבות 
 

 .)מ"א(משה קיבל תורה מסיני וכו' 

כוויטש מרן הס"ק מלעהרה"ק רבי יואל מטשאפלה זי"ע )תלמיד 

( היה חוזר בינו לבין עצמו הרבה שעות בלי הפסק בזה הלשון: זי"ע

אני מאמין באמונה שלמה שמשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע 

וכו' ואנשי כנסת הגדולה לתנאים ולאמוראים ולרבנן סבוראי 

לגאונים ולראשונים וכו' עד לבעש"ט, והבעש"ט למגיד הגדול, 

קרלין, והר"ש למו"ר הס"ק והרב המגיד להר"ש הקדוש מ

 מלעכוויטש.

 

 .)מ"ב(הוא היה אומר 

הטעם שבמסכת אבות דרך המשנה לפתוח מאמר התנאים בלשון 

הוא היה אומר מה שאין כן בשאר מסכתות ששם מזכירים התנא 

בלשון רבי אומר או אמר רבי, משום דחז"ל הק' כשהיו מורים 

היו בעצמם לאחרים דרכי מוסר ומדות לא אמרו דבריהם עד ש

במעלה זו, וכאשר השלימו בנפשם אותו הענין, וכבר נתעלו לדרגה 

גבוהה יותר, רק אז היו מורים ענין זה לאחרים, ולכן במסכת 

אבות שענינה הוראת דרכי המוסר והמדות ויראת ה' נקטה המשנה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(                 בלשון הוא היה אומר.

 

 .)מ"ב(בן לתורה אוהב את הבריות ומקר

כי מצוה שיהנה אדם מכל מה שנברא בעולם וישתמש בהם, 

וגם לענין בריאות גופו ואכילתו וכל ענייניו מצוה שישמור הטוב 

לפניו, רק יעשה הכל על פי התורה. וזהו "מקרבן לתורה", כי 

כאשר יהנה הכל לשמו ית' על פי התורה, בזה יקרב כל בריות 

, )ברכות ו:(ם לא נברא אלא לצוות לאדם בראשית לתורה, כי כל האד

וכשאדם הוא בשלימות הוא מקרב הכל לתורה, ויהיו כל הברואים 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(     לכבודו ית' על ידי זה האדם.

 

 .)מ"ו(והוי דן את כל אדם לכף זכות 

הנה מצוה לדון אפילו בשר ודם לכף זכות וכל שכן להקב"ה. 

לדון את הקב"ה  –הוי דן את כל האדם לכף זכות" וזהו פירוש "ו

שהוא כלל האדם לכף זכות, כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד 

 .)ברכות ס:(

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(    
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 א"ר שליט"ק מרן אדמו"כשיחת 

 הבחוריםלחבורת 
 ג"ח אייר תשס"ר

 

  התחילו לספור את השבוע השלישי של ספירתהיום 

רים ספרו צשכאשר יצאו ממ ידועכ ,העומר ענין ספירת .העומר

 ',עבד ישאף צל,כ 'בבחי ואחינוך שהספר הב בוכת ,שבועות ז'

ענין וזה  .התורהיום קבלת  –שספרו כל יום וציפו ליום המקווה 

רמה את נ שלאודאי ב .תורה מתןלצפות ל – הספירה בכל שנה

במשך כל ימי בתמידות ו נההרגשה אצלזו  כןשא ונעצמ

התורה, מחכה לחג השבועות וקבלת  מנם כל אחדהספירה, א

 ,אולם יש גם את העבודה בפועל .אך לא איך שהיה צריך להיות

 לזכך עצמו שיהא ראוי לקבל את התורה. 

 

בכל יום המידה של אותו שבוע או היום  נכתב בסידורוהנה 

נוגע למעשה. וצריך להבין כיצד זה חסד, גבורה, תפארת וכו',  –

מפרט בכל יום ששם  יש ספר מאד טוב בשם "וספרתם לכם"

אם  :מה היא העבודה לאותו יום, אבל אדם יכול לחשוב לעצמו

בכל יום אעבוד על ענין אחר, דבר זה הוא לא ביכולתי, והרי כבר 

 תהכלל לא קל, ועבוזה  ישנים רבות אני מנסה לעבוד על עצמ

 תקן בכל יום דבר חדש ומידה חדשה?תוך מ"ט יום אוכל ל

לתקן את כל המידות  פשראי שבאמת א אלא התשובה היא,

יבחר לעצמו נקודה אחת שעליה בכל שנה אלא אחת, בבת 

יעבוד במשך כל ימי הספירה. כל אחד מכיר טוב את עצמו 

  .להתחזק עליונקודה  ויודע באיזו

 

חסידים רוצה להיות עובד ה' ולהיות כמו  שכל אחד נכון

יום אנו עדיין מאוד רחוקים  הראשונים, אבל למעשה בחיי היום

היה לנו השגה תהגאון מוילנא אמר שהלואי היינו זוכים ש .מזה

כן איני יודע אם יש  עגלה פשוט שהיה בימי התנאים. כמובבעל 

מידי הבעש"ט הק' ותלמידי לנו השגה בחסידים שהיו בזמן תל

ותלמידי תלמידי תלמידיו, שמסרו נפשם על קדושת  תלמידיו

נה שמסרו נפשם בפועל ממש, אלא שקידשו וואין הכו השם,

וקא את דלאו  –שמים בכל רגע ורגע בחייהם ע"י ששרפו שם 

יה אלמלא נגדוה לחננ :בגמ' אי' .אלא את רצונותיהם –גופם 

, כי למסור את הנפש פעם פלחין לצלמאמישאל ועזריה הוו 

י' פושעי שאפ תניאב 'אחת זה בכוחו של כל יהודי, וכדאי

ולא לעבוד ע"ז חלילה,  םישראל יש להם כח למסור את נפש

אין זה אבל אם היו מכים את חנניה מישאל ועזריה בכל יום 

וחסידים הראשונים מסרו נפשם  .שהיו עומדים בזה בהכרח

אבל  ,כמובן היו ירידות בהשגה .בכל רגע, בלי נפילות באמצע

ועמדו לא בעבודה בפועל שעל זה עבדו כל הזמן ללא הפסק 

 אנו בבחי' ואילו .זה העיקרובכל הנסיונות שעברו עליהם, 

פעם אני  :'יום צעקתי בלילה נגדך,שאמרו חסידים על הפסוק 

 .ופעם אני נגד השי"ת חלילה, פעם כך ופעם כך צועק בתפילה

 

צריך מסירות נפש ש במה ,האדם נמדד בנקודות שקשה לו 

לעקור את טבעו ולהלחם עם מידותיו  ,להתגבר על עצמו

יש אחד שאוהב את הלימוד ואין  .כל אחד בנקודה שלו ,ותהרע

להשקיע  ועליוונה קשה לו, ולו כל קושי בזה אבל להתפלל בכ

הב את התפילה כמו כן יש אחד שאו .את כוחותיו בתפילה

קשה לו להפרד  ', ואפיאלוקיםקרבת ומרגיש בעת התפילה 
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ר על ממילות התפילה, אבל כשמגיע מצב שצריך להתגב

ותר על נוחיותו או רצונו והמידות שלו ולהכנע לשני או ל

צריך להשקיע את  הואולהתחשב ברצון השני אזי קשה לו, 

וכן יש אחד שמצד טבעו הוא רחמן ויש  .עיקר כוחותיו בענין זה

לו לב טוב, אבל מצד שני יש לו דברים אחרים שצריך להתגבר 

  .וכדו' עליהם

 

צמו ולראות באיזה נקודה ולכן כל אחד צריך לבחון את ע

ועל הנקודה הזאת יעבוד במשך כל יום  ,ביותרלהתחזק  ועלי

למשל, אם אחד צריך להתחזק בנקודה של  .מימי הספירה

יש רצונות כך לשני  יכמו של –תיקון המידות, להבין את השני 

וכך לעבוד לפי  .אני רוצה כך והשני רוצה אחרת ,יש רצונות

 כעת :ולדוגמא .הסדר של המידות, חסד גבורה תפארת וכו'

איזו היא דרך ישרה שיבור לו , – תפארתחנו בשבוע של אנ

 אזי, ו'האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם

ב"חסד שבתפארת" יתבונן כמה מידותי מפוארים בענין של 

אתמול  .יומידת החסד, כמה אני מתחשב בשני וחושב על

ן החלון כל במונית ולפני נסעה עוד מכונית ואחד זרק מנסעתי 

עצר  ,הנהג של המונית התרגז .הזמן שקיות ועטיפות של אוכל

אותו אחד היה  .מדוע הוא זורק על הכביש ושאל אותו לידו

שבתי לעצמי אותו אח"כ ח ...""כי בא לי :בחור זול ורחובי וענה

הוא אומר ש"בא  –פיו ולבו שוין  ובכל זאת אחד הוא אדם זול

לו" וגם עושה מה ש"בא לו", ומה איתנו? כמה פעמים אומרים 

מילה חריפה לשני כי "בא לי", מכאיבים לשני כי "בא לי", 

 כעתאחד רוצה  ,גם במשפחה בין אחים ואחיות והענין נכון

אני רוצה לקרוא  כעת "בא לי",לישון והשני מדליק את האור כי 

כל ו .ן אותי שהאח רוצה מחר לקום מוקדםיולא מעני ספר

שאנו קצת יותר מעודנים ויש  הוא רק אותו אחדהחילוק בינינו ל

אלא לומר בצורה יותר מעודנת  ,לנו שכל שלא לומר "כי בא לי"

ומתאימה, ומצפים את זה בתירוצים יפים. שכל אחד יתבונן 

  ."מים עושה דברים כי "בא לועמוק בתוך עצמו, כמה פע

 

שהמעשים של האדם יהיו  תפארתכלול במידת עוד 

שיהיו מעשים  אין די בכךמעשים שמפוארים לקב"ה, דהיינו ש

תפארת לעושיה  כל שהיא –טובים אלא מעשים מפוארים 

ל כל -לפיכך יפארו ויברכו לא,, וככתוב ותפארת לו מן האדם

שמקבל וכביכול יאמר  , כלומר שהקב"ה יתפאר במעשיו'יצוריו

 שבתפארתגבורה וב .הזה פאר מפלוני בני שישנו כאן בעולם

ענין זה של מעשים מפוארים בתיו להתגבר וישקיע כל כוח

  .לקב"ה

 

כן בכל הענינים, כל אחד בנקודה שלו, אם זה תורה או ו

נקודה תפילה, שיקבל על עצמו לעבוד בכל ימי הספירה רק על 

ום או אז זו, ואם יעבדו באמת על נקודה אחת במשך כל המ"ט י

אומנם לא יגיע לדרגה שיהא טהור  .םייוכלו להגיע להישג מסוי

ימת בנקודה יאבל לפחות יגיע לשלימות מסו ,מכל סיג ופגם

כ מלעסוק בעניני קבלה "לא אחזו כ שאצל חסידיםידוע אחת. 

היה  בעת ספירת העומר שפעם אחת ומסופר ובפרט בפרהסיה,

מר את המידה אמר "לתקן מה שפגמתי בספירה" ואש חסיד

אחר ואמר "מה שפגמתי  של אותו יום, נענה חסיד חריף

 תהא ברמדם טרכלומר  ן מיט בעבלאך"...יקשאל בספירה

ק "ההר עלר ופמס ןוכ .דםקו תקן את עצמך ההבוג ההבוג

 ביר ק"ההראת בנו  בפ' ראה מפשיסחא ששלח פעם ב"שהרמו

מוורקא שיסעו לשבת לכפר  י"הרמוק "ההראברהם משה עם 

במשך  שם רורתגה מסוים ואמר להם שישבתו אצל אדם פלוני

 יקצדו הם סברו שאותו אדם הוא כנראה יהודי ת"ח .כל השבת

ממנו ד"ת  ומעויש תאופלמות דובוע לואצ ותראל שיוכלו בשגנ

כשהגיעו לביתו של אותו  .ותו כפראבנגלה ובנסתר, ואכן נסעו ל
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, אשה את הדלתהר' בונים, פתחה להם  איש שאמר להם

יחזור עובד כל היום ו ואה כיה נתע יתהבל בען יכה תםאללש

 ?אפשר להתארח אצלכם בשבת .ניסת שבתמעט לפני כ

והרי אנו  ,תמהה האשה אצלינו הנכם רוצים להתארח?שאלו, 

 הם השיבואך  ינו?נש רעבועניים מרודים ובקושי יש לנו אוכל 

 שאינם צריכים מאומה כי הביאו עמם את כל צרכי השבת.

 :אך אמר כשבא האיש לביתו, תמה מדוע הגיעו להתארח אצלו

כשהגיע  .ניחא – אצלי דוקא להתארח נכםוברצ בכל זאת אם

וצריך להתפלל  בכפר אין מנין כאןש זמן התפילה אמר להם

 אך שני הצדיקים עמדו להתפלל בהתלהבות גדולה, .ביחידות

לא אכלתי במשך כל היום ואני כבר רעב האיש מזרזם ואומר: 

 לסעודזדרזו בתפילתם, וישבו הבלית ברירה  .לאכול ברצוניו

ישמעו ממנו איזה  יחשבו אול עתשבת, כעם האיש סעודת 

אך  דברות קודשד"ת, אך לא, הם אומנם דברו בינם לבין עצמם 

האיש אינו מתערב בשיחתם ואינו אומר שום ד"ת, כך עברה 

כלו ולמחרת בבוקר קמו מוקדם מאוד כדי שי .סעודת הלילה

ות, אך באמצע התפילה התעורר להספיק להתפלל במתינ

בסעודה  .כך עברה כל השבתו ,האיש ושוב זירזם בתפילתם

 ים בינם לבין עצמם בעניני חסידותשלישית שוב דיברו הצדיק

 :ואמרהמזון נענה והאיש אינו מתערב בשיחתם, רק לפני ברכת 

"פאטש סאביע"  :בפולנית 'ראה אנוכי,אני מפרש לעצמי 

אמר זאת בהתלהבות כ"כ גדולה וכל רק בעצמך(, )תרגום: הסת

ברכו והתפללו מעריב  הבינו שודאי הוא צדיק נסתר, ומידו

העומר וזה גם הענין בספירת  .והלכו לדרכם ונפרדו ממנו

בתוך עצמו  נןמה שפגמתי בספירה" ולא מתבו" דם אומראש

העיקר כאמור,  .יקוןאיפה הוא אוחז ובמה נדרש אצלו ת

שיתבונן באיזה נקודה הוא צריך להתחזק ועל זה לעבוד יום 

, 'דרך ארץ  קדמה לתורה, .ולשהכשג היאחר יום וכך יגיע ל

לחשוב על השני ולהתחשב  –המידות כלומר שהענין של תיקון 

בשני, דבר זה הוא "קדמה לתורה". חודש סיון הוא החודש של 

להתחזק בתיקון הזמן  הוא ם לוקודה התורה, וחודש איירקבלת 

  .המידות

 

 .וכשאדם מתחזק בענין הזה יש לו פנים שוחקות לחבירו

סימן  :'טובות מראה,רש"י על הפסוק  י בפ' מקץ"רשברי דכ

הוא לשני השובע שהבריות יפות זו לזו ואין עין בריה צרה 

 ,בפנים שוחקות תהלךמ י, כי כשאדם טוב לשני אזבחברתה

לכן  .אז מסתובב בפנים חמוצותאבל כשהוא לא טוב לשני 

"חודש זיו", כי זיו פי' הזיו והיופי של פניו של  חודש אייר נקרא

נקרא האדם, ובגלל שחודש אייר הוא הכנה לקבלת התורה 

לו פנים יפות  ושיהי כךכי אז האדם צריך לעבוד על  ,"חודש זיו"

שני, וכמו שיהא לאדם עין טובה ל צריך ובכלל .לחבירו

, 'ואין עין בריה צרה בחברתה,שמסבירים המפרשים הלשון 

ך להגיד שהעין הזו ילא שילא רואה טוב בעין אחת אדם שאם 

עיניים של אדם  ןכי שתיה ,תקנא בעין השניה שכן רואה טוב

וכך  .ולהיפך הוא שמח שלפחות בעין אחת הוא רואה טוב ,אחד

 מתמידחבירו יותר רואה ש למשל צריך להיות בין יהודים, אם

אדם  זאתומלבד  .ממנו צריך לשמוח בהצלחתו של חבירו

שמקנא באחרים תמיד מסתובב בהרגשה קשה למה האחרים 

 .וכדו' מצליחים או יש להם יותר כסף ממנו

 

   הסיבות שהיו  אחתזו ו .רעב הוא מתרגז בקלותכשאדם

ו כדי שלא יחזר ,אצל חסידים "תיקון" אחרי התפילה נותנים

 .הביתה רעבים, כי כשאדם רעב אזי הוא מתרגז על כל דבר קטן

בוא לידי וכמו שכתוב בכל הספרים, שכשאדם בתענית יכול ל

  לא שוה כל הצום. כןבקלות ואם  כעס

 )בלתי מוגה כלל(                
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מיא החל מהשבוע ילובן במסגרת מדור חשוב זה ענין שבסייעתא ד

)מוגש ע"י ארגון  ך עמוד היומי בהלכההנוגע לכל אחד ואחד מתו

 (''דבקים בתורה'' לעידוד לימוד עמוד היומי

 האם צריך לאכול פת שחרית בזמננו

הב"ח מביא בשם המרדכי: "דע שאנו לא נהגנו בו כל 

עיקר ואין רבותינו רגילין בה, מפני ששמענו שפת שחרית 

אינה באה אלא בתבואה הרחוקה מן הישוב ולא שמעה קול 

תרנגול ולא קול מושכין באניות והרגילין בה צריכין לאכלה 

בכל יום על כן נמנעים חכמים ממנה דאי אפשר לעמוד תדיר 

 עמה". עכ"ל המרדכי ומביאו הב"ח.

והיינו דמה שאמרי' בגמ' פ"ג חולאים וכו' אינו שייך אלא 

ללחם שהיה בזמנם שבא מתבואה משובחת, אבל הלחם 

שבזמננו אין לו את המעלות הבריאותיות שהיו בזמנם. ע"כ 

י כשמתרגל יצטרך כל יום ממליץ המרדכי לא להתרגל לכך, כ

 והוא לא באפשרי.

והחכם צבי בסי' טו מקשה עליו מהיכן לקח המרדכי 

שהגמ' מיירי דוקא בסוג תבואה זו, ומאריך בזה בראיות לכאן 

ולכאן ואכמ"ל בזה, ולבסוף מסיק דודאי שצריך לאכול פת 

שחרית ולא חוששים כלל לדברי המרדכי והב"ח, ומסיים: 

 יימים ומהם לא תזוע"."וכל דברי חכמים ק

וכן כתב הט"ז, דמי שמקיים הדברים כפשוטן לא הפסיד 

כלום, וכן פסקו כל הפוסקים. ע"כ ודאי דראוי לאכול פת 

שחרית. ובפמ"ג )במ"א( כתב דאפשר לצאת גם בפת הבאה 

 בכיסנין עיי"ש.

 

 

 
 

 

 נ
 המידותטהרת 

 
 
 
 

 ודאי, תורתנו מתן ליום ההכנה לתקופת הפסח מימי אנחנו יוצאים
 לקבלת לזכות בכדי עצמנו את להשלים עלינו בהם רבים תחומים קיימים
 מהחשובים הנו ספק ללא אשר מהענינים אחד, הנכסף ביום התורה
 .לחבירו אדם הבין חלק הוא ביותר
 חולה ע"ל שהיה אדם. הגדול מאחי לאחרונה שמעתי נאה מעשיה
 שהזמינו לאחר, ל"מחו להביאה צריכים שהיו מיוחדת לתרופה והוזקק
 התעופה לשדה לנסוע משפחתו מקרובי אחד התנדב התרופה את עבורו
 בני דרך נסע התעופה ולשדה א"בת גר אדם אותו, התרופה את לקחת
 בעל מויזניץ ר"האדמו כאן גר הלא כי בדעתו עלה ב"לב ובבוא, ברק
 זה היה, החולה עבור ברכה ויבקש לביתו כ"א יעלה, ל"זצוק חיים אמרי
 הבית במרפסת יושב ראהו חיים האמרי של למעונו ובבואו לילה בשעת
 .הרבי אצל שכיח מחזה – תהילים ואומר
 הרבי, חולהה את והזכיר פנים במאור קבלו אשר הרבי אל נגש הוא
 שהוא סיפר הוא, בעיר כאן מעשיו על שאלו כ"ולאחמ ובירך שמע

 ממנו מבקש ח"האמ, התרופה את לקבל בכדי התעופה לשדה בדרכו
 ואומר חוזר הוא דקות מספר לאחר, הבית לתוך ונכנס מעט להמתין
 מתעכב מחכה הוא עליו והמטוס התעופה לשדה עתה שהתקשר ליהודי
 הנך עתה שכך מכיון ל"וא הרבי ממשיך, עותש כמה בעוד רק וינחת
 יש כאן, הפרטי חדרו על ח"האמ לו מצביע – חדרך כאן הנה – אורחי

 להפריע אכנס ולא  במרפסת הלילה במשך נשאר ואני ותה ספרים לך
 כאשר הלילה במשך בו ושוהה לחדר נכנס לגמרי המום היהודי, לך

 .להפריע לא יבכד לחדר ח"האמ נכנס לא הלילה כל במשך כמובן
 הפרטי החדר בנתינת המדרגה מלבד אולם... צדיקים של חסד גמילות
 – הזולת על המחשבה, נוסף פן כאן יש הלילה למשך כלשהו לאורח
 אתו לגמול מקום כאן יש היכן לחשוב מדוע, חולה ומזכיר אדם מגיע
 חושב שהאדם כפי בדיוק הזולת על חושבים – צדיקים של לבם זה? חסד
 .ועצמ על

 מתיימרים איננו ודאי הצדיקים בדרגת? איתנו מה – כמובן היא השאלה
 הדרנו כמה, במצוות להדר משתדלים אנו גם זאת בכל אבל, להיות
 חסד גמילות של דאורייתא מצוה בקיום מדוע כ"א, החג במצות וטרחנו
 ?ולהוסיף להדר תמיד מחפשים איננו
 במצוה והידור וספתת שבכל כידוע, היא לכך הפשוטות התשובות אחת

 מפנים אנחנו חסד בעשיית אבל, במרכז אנחנו סוף סוף הרי כלשהי
 ...זאת לעשות מצליחים אנחנו מהר כ"כ שלא כנראה, אחר למישהו מקום

 לא בעשייתו ולהדר חסד לחפש, לכך המתאים הזמן הם אלו ימים אז
 .ביותר המהודרות המצות אחר מהחיפושים פחות

 
 

 

 
 

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים
 שהשמחה במעונם

 
 שליט"איוסף זילברפרב  משולם זלמןהרה"ג 

 הי"ושלמה וינטר וחתנו הרב 
 הנכדה/לאירוסי הבת

 
 שליט"איעקב זילברפרב הרה"ג 

 הי"ופלטיאל קליין וחתנו הרב 
 הי"ושמואל רובין וחתנו הרב 

 להולדת הנכדות/הבנות
 

 הי"וישראל לודמיר הרב 
 להולדת הבן

 הגליון נדבת

 הי"ו אהרן אלבוים הרב
 

 העניניםה בכל צלחוהלברכה 

 

 מ"ב ח"ב מס' ב"ב   

 חזרה קח-קו:  כה ו

 כו ש
  מירלודהרב ישראל ז "של      מברכים שמיני

 (81בעל התניא רח' תנו חובבית )
 חזרה קיח-קטז:

 מט. ד.  כז א

 כח ב
יו"ד הרה"ק ר' יששכר לייב מסלונים )חתן 

 המשמרת שלום( זי"ע
 מט: ד:

 נ. ה. יו"ד הרה"ק מקוברין זי"ע כט ג

 נ: ה: א' דר"ח אייר ל ד

 א ה

 ב' דר"ח אייר

 יו"ד רביה"ק מוהרמ"מ מויטבסק זי"ע
 ש מניקלשבורג זי"עיו"ד הרה"ק מוהר"

 נא. ו.

  ב ו
 ב"מ קיט.

 ג-ב
 חזרה
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