
יומא דהילולא קדישא

הרבי הקדוש  מרן  של  דהילולא  ליומא 
הרה"ק  זצוק"ל,  מבעלזא  שלום  השר 
רבי שלום בן הרה"ק רבי אלעזר רוקח 

זצוק"ל, נלב"ע ביום כ"ז אלול תרט"ו.

נכנס מרן הרה"ק השר שלום  פעם כאשר 
השנה  בראש  הכנסת  לבית  מבעלזא 
בשני  הצד  מן  הבחין  שחרית,  לתפילת 
שלח  ומיד  ביניהם,  המשוחחים  חסידים 
את בנו הרה"ק רבי יהושע מבעלזא שיגש 

אליהם וישמע על מה הם משוחחים.
יהושע והקשיב לשיחתם, ושמע  ניגש רבי 
שהם אומרים זה לזה מתוך שברון לב: "מה 
יהיה איתנו? יום הדין כבר הגיע ואיך אנחנו 
למשפט  להתייצב  יכולים  השפל  במצבנו 
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה אשר הוא 
בוחן כליות ולב"... חזר רבי יהושע אל אביו 
האברכים.  שני  שוחחו  מה  על  לו  וסיפר 
פניו של השר שלום  אורו  הדברים  לשמע 
זצוק"ל, ואמר: "בדיבורים אלו זכו חסידים 
אלו להסיר קטרוג קשה מעל עם ישראל"...

"כאשר  לספר:  המשיך  הקדוש  והרבי 
עם  על  זכות  ללמד  קמו  היושר  מליצי 
כל  את  למעלה  מביאים  כשהם  ישראל, 
מעשי הצדקה והחסד שבני ישראל עושים 
שחסדים  ואמר,  השטן  נענה  זה,  עם  זה 
כאלה נמצאים גם באומות העולם. גם הם 
לפעמים  הם  וגם  לזה  זה  עוזרים  לפעמים 

נותנים צדקה לעניים ולנצרכים.
תוך כדי הדיון בבית דין של מעלה, כשאלו 
לפתע  הגיעה  משמאילים,  ואלו  מיימינים 
חסידים  שני  אותם  של  שיחתם  לשמים 
לב.  שברון  מתוך  מצבם  על  המתמרמרים 
וטען: האם  נענה המלאך המליץ טוב  מיד 
אומות  אצל  למצוא  תוכלו  כזה  נשבר  לב 

העולם?
כאן נסתתמו טענותיו של השטן, ודבריו של 
דין  וברצון בבית  הסניגור התקבלו ברחמים 
של מעלה, כשעם ישראל נכתב ונחתם לשנה 
לא  שכזה  נשבר  לב  אכן  כי  ומתוקה,  טובה 
נוכל למצוא בשום מקום רק אצל עם ישראל. 
מרן  סיים  להתפלל",  להתחיל  אפשר  ועכשיו 

הרבי הקדוש את דבריו, וניגש לתפילה.
היה  מבעלזא  שלום  השר  הרה"ק  לענין,  מענין 
קורא בעצמו בתורה בכל שבת, וגם בערוב ימיו, 
כאשר כבדו עיניו והקריאה היתה קשה עליו, היה 
קורא בעצמו בשלש רגלים ובימים נוראים. בראש 
את  מסיים  היה  בתורה,  מרן  קרא  כאשר  השנה 
קריאת שלישי במילים "כי שמע אלקים אל קול הנער 
באשר הוא שם", והיה חוזר שלש פעמים על המילים 

האחרונות "באשר הוא שם"...
)מתוך ספר 'מועדי קדשך' שליקט הרה"ח ר' אהרן וינד שליט"א(

המילים שגרמו לסנגוריה על כלל ישראל

הדף היומי
בס"ד   |   פנינים מתוך שיעורי הדף היומי של הרה"ג אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א

מדוע תוקעים שופר במוסף
השבוע נלמד בדף היומי )ביצה דף ה' ע"א(: "כל דבר שבמנין צריך 
מנין אחר להתירו". כלומר כל גזירה ותקנה שבית דין נמנו עליה, 
אי אפשר להתירה אלא במנין אחר, שימנו עליה בית דין אחר 
להתירה. גם אם טעם התקנה כבר אנו שייך, וההיתר מתבקש 
דין  בית  שיתירוהו  צריך  דין,  בית  בו  שידונו  צורך  ואין  מאליו 

בפירוש.
הגאון החסיד המפורסם רבי נתן לובארט ז"ל היה מסביר דבר 
זה, באומרו שכל תקנה שחכמים תיקנו יש בה טעמים נסתרים 
חוץ מהטעם שהם נתנו, אלא שהם הלבישו את זה באיזה מעשה 

שהיה או באיזה טעם פשוט.
לדוגמא מצינו שתקנו לומר פסוק 'שמע ישראל' 
שאסרו  הגזירה  מפני  'כתר',  בקדושת  במוסף 
המעיין  אולם  שמע,  קריאת  לקרות  עליהם 
בספרי המקובלים יראה שעל ידי אמירת פסוק 
העליונים,  בעולמות  גדולה מאוד  עליה  יש  זה 
אלא שכדי להוציא את הדבר אל הפועל הלבישו 

זאת חכמים בגזירה שהיתה.
שופר  תקיעת  לתקוע  שתיקנו  מה  כן  וכמו 
זה במסכת ראש  בתפילת המוספין, אמרו על 
כלומר  שנו,  הגזירה  ע"ב( בשעת  )דף לב  השנה 
שהיה  מעשה  משום  במוסף  לתקוע  שתיקנו 
שלא הניח המלך לישראל לתקוע בשופר. אולם 
כותב השל"ה הקדוש בשם המקובלים  באמת 

שהטעם לכך הוא כי אז הוא זמן הדין שדנים את 
האדם, אלא שעל ידי הגזירה שהיתה הוציאו זאת 

אל הפועל.

עם ישראל ראוי להיכתב לשנה 
טובה מפני שהם אומרים שירה

הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זצוק"ל היה לא עליכם חולה במצב 
קשה, ומחותנו הרבי הקדוש הדברי חיים מצאנז זצוק"ל הגיע 
אליו לבקרו. הזכיר עצמו הרבי מדז'יקוב אצל הדברי חיים וביקש 
ממנו שיעתיר עליו שיזכה לאריכות ימים ושנים. אולם הדברי 
חיים ענה לו שהוא כבר תיקן את עצמו ואין לו עוד מה לעשות 
בעולם הזה... התחנן רבי אליעזר ואמר: הרי אני צריך לחנך את 
הבנים בדרך הישרה. אך הדברי חיים ענה לו: "אני אחנך אותם"...
אמר לו הרבי מדז'יקוב: "אבל מי ישיר להשם יתברך 'אין קצבה' 
כפי שאני יודע לשיר?". על כך השיב הדברי חיים: בזה אתה צודק. 
ומיד ציוה שיכינו את המקוה, הוא הלך וטבל והתחיל להעתיר 
עבור רבי אליעזר. ואכן לא עבר זמן מועט והרבי מדז'יקוב קם 

ממיטת חוליו.
בשולחנו  זי"ע  מלעלוב  הרבי  מרן  כ"ק  סיפר  הזה  הסיפור  את 
הטהור )בראש השנה תשנ"ב(, וסיים שבזה יש להסביר את שאלת 
שירה  אומרים  ישראל  אין  מה  "מפני  הקב"ה  לפני  המלאכים 
לפניך בראש השנה וביום הכיפורים" כמובא בגמרא )ראש השנה 
ל"ב ע"ב(, כי המלאכים רוצים להמליץ זכות על עם ישראל שהם 
הלל  אומרים  הם  שהרי  טובים  חיים  בספר  להיכתב  ראויים 

ושירה לפני הקב"ה...

להמשיך את הרצון של חודש 
אלול לכל השנה

בסוף ימיו שהה הרה"ק בעל ה"דמשק אליעזר" מויז'ניץ זצוק"ל 
בארץ ישראל. באחד הימים באו לבקרו כ"ק מרן הרבי הקדוש 
רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל ואחיו הגה"צ רבי מרדכי מבילגורייא 
הפיוט  לשון  את  מבעלזא,  הרבי  פירש  שיחתם  בתוך  זצוק"ל. 
)בפיוט אזמר בשבחין(: "יהא רעוא  שאומרים בליל שבת קודש 
עמיה",  על  "דתשרי  יתברך,  השם  מלפני  רצון  יהי  קמיה", 
שהעבודה הקדושה שעם ישראל עושה בחודש תשרי, תעמוד 

להם לזכות למשך כל השנה.
שאפשר  ואמר,  אליעזר"  ה"דמשק  הרבי  נענה 
לפרש בדרך אחרת: "יהא רעוא, קמיה דתשרי, 
אלול  חודש  היינו  דתשרי'  'קמיה  עמיה",  על 
שהוא לפני תשרי, ואנו מבקשים שהרצון העליון 
של חודש אלול יתגלה על עם ישראל. כששמע 
זאת הרבי מבעלזא נהנה מאד מדבריו הקדושים.
)מתוך הפתיחה לשיעור, א' אלול, סוכה דף ל"ג(

בזכות האבות הקדושים 
אנו אוכלים בעולם הזה

צבי  העטרת  הרה"ק  מרן  הגיע  אחת  פעם 
מזידיטשוב זצוק"ל לשבת קודש פרשת ראה אל 
רבו החוזה מלובלין זי"ע. בליל שבת קודש כאשר 
עלה הרה"ק העטרת צבי במדרגות העולות לבית 
מדרשו של החוזה לעריכת ה'טיש', עצר למשך 
כמה דקות, ואז אמר: "פגשתי כעת את שלושת 
ויעקב שחזרו מהרבי מלובלין, הם באו  יצחק  האבות אברהם 
גוט שבת'.  'א  בברכת  ה'טיש' לברכו  עריכת  לפני  אצלו  לבקר 
ואתן לכם סימן שאני צודק, שב'טיש' כשהרבי יגיד דברי תורה 

הוא יזכיר את שלושת האבות הקדושים"...
בעת ה'טיש' פתח הרבי מלובלין בדברי תורה על הפסוק בפרשת 
השבוע "כל צפור טהורה תאכלו", ופירש את הפסוק כך: 'כל' 
רומז ליעקב אבינו שאמר "וכי יש לי כל", 'צפור' רומז לאברהם 
אבינו שנאמר בו ואת הצפור לא בתר, 'טהורה' רומז ליצחק 
אבינו שהיה עולה תמימה וטהורה. 'תאכלו', כלומר בזכותם 
אנו אוכלים ונהנים בעולם הזה, כי בזכות האבות הקדושים 

באים כל ההשפעות טובות לבני ישראל.
)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ד אב, סוכה דף כ"ו(

כוחו של ריקוד
הצדיק  הגאון  הנודע  המשפיע  את  מקדם  ימים  זכרתי 
רבי אליעזר דוד פרידמן זצ"ל, מגדולי מעתיקי השמועה 
בדורנו. המשפיע זצ"ל היה מספר שהוא זוכר כי בשנת 
תש"ח כששהה מרן הרבי הקדוש בעל האמרי חיים 
מויז'ניץ זצוק"ל באנטוורפן, פירש בדברי קדשו את 

שיו  את  או  אחיך  שור  את  תראה  "לא  הפסוק 
והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך",  נדחים 

וכך אמר: אם אדם רואה את חבירו כשהוא 

המלאכים 
רוצים 

להמליץ 
זכות על עם 

ישראל

יומא דהילולא קדישא

רבי  הרבי  מרן  של  דהילולא  ליומא 
שמעלקא מניקלשבורג זצוק"ל, הרה"ק רבי 
שמואל שמעלקא בן הרה"ק רבי צבי הירש 
מטשארטקוב זצוק"ל, נלב"ע ביום א' אייר 

שנת תקל"ח.
האחים הקדושים ה"ה הרבי רבי שמעלקא 
ואחיו רבי פנחס בעל ההפלאה זצוק"ל היו 
יושבים יחד בהתבודדות בעליית הגג והוגים 
בתורה מתוך יגיעה עצומה שאין לתארה. 
שתי  במשך  בתורה  והגו  יחד  ישבו  פעם 
יממות וחצי ברציפות ללא שינה. באמצע 
ירד  ברמב"ם,  לעיין  צריכים  היו  הלימוד 
להביא  למטה  לבית  בעל ההפלאה  הגה"ק 
התיישב  ירידתו  כדי  ותוך  הרמב"ם,  את 
עייפות.  מרוב  ונרדם  המדרגות  אחת  על 
אינו  שהוא  שמעלקא  רבי  הרבי  כשראה 
חוזר, הלך לחפש אותו ומצא אותו ישן על 
המדרגה, העיר אותו ואמר לו: "אחי היקר, 
אם עכשיו אתה יושן מה תעשה בקבר?"...

בתורה  שעסקו  לאחר  אחת  פעם  ושוב 
רבי  הגה"ק  התעייף  רצופים,  ימים  כמה 
פנחס מאד עד שהרגיש שהוא אינו מסוגל 
עוד, ואמר לאחיו שהוא הולך לקחת כרית 
לו הרבי רבי שמעלקא:  ולנוח מעט. אמר 
"אני מתפלא עליך, איך מניחין חיי עולם 
ועוסקין בחיי שעה? אם יש לך עדיין כוח 
לקחת כרית, הרי אתה צריך לתת את הכח 
הזה לתורה? אם באמת אין לך עוד טיפת 
כח, הרי היית נופל על הרצפה והעינים היו 

נעצמות מאליהן?"...
ישיבה  שמעלקא  רבי  הרבי  הקים  לימים 
הלומדים  וחריפי  טובי  למדו  בה  קדושה, 
שמעון  ישראל  רבי  הגה"ח  הארצות.  מכל 
מזקנים  בספרו  מביא  זצ"ל  קסטלניץ 
מסלונים  הרמ"ח  ממרן  ששמע  אתבונן 
למדן  אחד  בחור  הגיע  פעם  כי  זצוק"ל, 
התחיל  לישיבתו.  להתקבל  גדול  ועילוי 
הרבי רבי שמעלקא לשוחח עמו כדי לעמוד 
שמעלקא  רבי  הרבי  כששאלו  טיבו.  על 
אמר  "אליעזר".  הבחור  השיב  שמך",  "מה 
לו הרה"ק: "אמור לי בבקשה, כמה פעמים 
הבחור  הש"ס?".  בכל  אליעזר  השם  מופיע 
הרהר מעט וענה מספר מסויים. אמר לו הרבי 
הקדוש: "אתה טועה! יש פעם אחת פחות"... 
כל  את  לפרט  הרבי מהבחור שיתחיל  ביקש 
אליעזר,  רבי  השם  מוזכר  בהם  המקומות 
ואכן  לאחת.  אחת  לפרט  התחיל  והבחור 
להתווכח  התחילו  מסויים  למקום  כשהגיעו 
ביניהם אם כתוב אליעזר או אלעזר. פתחו גמרא 
ומצאו שהאמת כדברי הרבי רבי שמעלקא זי"ע. 
אמר לו הרבי רבי שמעלקא: "נו, אתה יכול להכנס 

לישיבה"...

הדף היומי
לאיזה דרגות אפשר להגיע על ידי לימוד מסכת יומא

זל טוב לכל רבבות בני ישראל לומדי הדף היומי לכבוד מ
השי"ת  ובעזרת  אי"ה.  השבוע  שקלים  מסכת  סיום 
מסכת  לימוד  את  הדף  לומדי  רבבות  יתחילו  השבוע 

יומא. נספר סיפור נורא אודות מעלת לימוד מסכת יומא.

וכך סיפר הגאון החסיד רבי אלעזר בריזל זצ"ל, שפעם ביקש 
שיעורי  לסדר  זצוק"ל  מזוויהעל  שלומ'קה  רבי  הרה"ק  ממנו 
תורה לבעלי בתים בבית הכנסת חורבת רבי יהודה החסיד, ואכן 
הוא ארגן שיעור לבעלי בתים והתחיל ללמוד בפניהם גמרא. 
איזה  רבי שלומ'קה  רבי אלעזר את הרה"ק  פעם אחת שאל 
מסכת ללמוד איתם? ענה לו הרבי הקדוש: "תלמד איתם מסכת 
יומא, הלימוד במסכת זו מביא ליראת שמים, כמו שמובא בשם 

צדיקים, שיומ"א ראשי תיבות ו'יראת מ'אלקיך א'ני י'י"!

מענין לענין, סיפר הגה"צ רבי אלחנן הלפרין זצ"ל רבה של גולדס 
גרין, כי הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא זצוק"ל היה דרכו לפלפל 
יגיע לעניני מסכת  עם הקהל, והיה משתדל תמיד שהפלפול 

יומא, כי היה רצונו להזכיר כל יום את מסכת יומא!

גם רבי חיים היה צריך 
להסתכל בפתק...

בשיכון  רבנים  אסיפת  התקיימה  פעם 
לומר  התכבדו  רבנים  כשכמה  סקווירא, 
לפני הציבור. כשאחד  ומוסר  חיזוק  דברי 
מהרבנים היה באמצע דרשתו, שכח לרגע 
את ההמשך שעליו לומר, הוא הפסיק את 
דרשתו לרגע, הוציא את הפתק, הביט בו 

והמשיך את דרשתו.

רבי  הצדיק  הגאון  דודי  כיהן  עת  באותה 
אברהם חיים ברים זצוק"ל כראש ישיבת 
לדרוש  הוא  אף  כן התכבד  ועל  סקווירא, 

אם  כי  חשש  הוא  אולם  מסיבה.  באותה 
דרשתו תצליח בלי שום תקלה, שמא יגרם צער 

לאותו רב שדרש לפניו. מה עשה, באמצע דרשתו הפסיק 
מלפנים  בו  הביט  פתק,  מכיסו  הוציא  התבלבל,  הוא  כאילו 

ומאחור לזמן מה, ואחר כך המשיך את דרשתו.

הבחור המשמש שהיה בן בית אצל הראש ישיבה, ידע שהראש 
הישיבה אינו כותב לעולם את דרשותיו על פתק, והחליט לבדוק 
מעילו,  את  ופשט  הביתה  הגיע  הישיבה  כשראש  הדבר.  את 
חיפש המשמש בתוך כיס המעיל ומצא את אותו פתק שהראש 
ישיבה הוציא באמצע הדרשה, והנה הוא פתק ריק, ולא כתוב 

בו דבר וחצי דבר!...

האדמו"ר  מרן  כ"ק  סיפר  בתורה,  העצומה  יגיעתו  אודות 
מראחמיסטריווקא זצוק"ל שהיה לומד איתו בחברותא. ולימים 
היה מתאר את לימודם: הם היו לומדים במשך חודש שלם 
ועמלו  בורר,  מלאכת  בסוגיית  שבת  במסכת  אחד  גמרא  דף 
והתייגעו בה בכל שיטה מדברי רבותינו הראשונים ואיך למד 
הטור  כל  את  למדו  מכן  לאחר  הסוגיא,  את  מהם  אחד  כל 
מחודשת  לשיטה  הגיעו  כאשר  רק  הפסיקו,  ולא  והשו"ע, 
המוזכרת בב"י שעדיין לא למדו, כמו שיטת הרוקח וכיוצא בו, 
או אז התחילו ללמוד שוב את סוגיית הגמרא כפי שיטתו. "היה 

זה ממש תענוג גן עדן...", היה מספר מרן האדמו"ר בערגה.

עוד סיפר מרן האדמו"ר זצוק"ל מאותם ימים, שיום אחד היה 
ויכוח עצום בין חברי הכולל שהיו מחשובי התלמידי חכמים, 
והיה שם ממש ריתחא דאורייתא, ולפתע שמו לב שכבר הגיעה 
שעת הצהרים-שעת סיום הלימוד בכולל לפני הצהרים, דפק 
רבי חיים ברים זצ"ל על השולחן ואמר: "אויף צו וואס דארף 
מען אהיים גיין?!" ]בשביל מה צריך ללכת הביתה[, הרי התענוג 
הגדול ביותר הוא מה שאנחנו מתייגעים כאן בהבנת התורה...

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ו אדר, פסחים דף ק"ז(  

המעטפה המסתורית
שלאחותו  גן,  מרמת  ז"ל  בוימן  קופל  ר'  בשם  יהודי  היה 
שהתגוררה בקנדה נולד בן אילם ל"ע. הלכו עמו לרופאים רבים, 
אך אף אחד מהם לא הצליח למצוא תרופה למכתו. בצר לה 
שלחה האחות מכתב אל אחיה, וביקשה ממנו, שיכנס לצדיקים 
בארץ ישראל ויבקש ברכה על בנה. נכנס ר' קופל למרן הרבי 
האמונת משה מאלכסנדר זצוק"ל, וסיפר לו את המעשה. לקח 
רבינו גליון נייר, רשם בו דבר מה בכתב יד קדשו, שם אותו 
לר' קופל באומרו: "שלח  ומסרה  במעטפה, 
מעטפה זו לאחותך, ואמור לה, שתניח אותה 
תחת הכר של בנה, ושתפתח אותה רק בהגיע 
מועד הבר מצוה שלו!". עשתה האם כמצות 

רבינו, וציפתה לישועת ה'.

זמן קצר לפני הבר מצוה דיברו ההורים ביניהם 
שלא לערוך לו סעודת בר מצוה ברוב עם, רק 
למנין מצומצם. יום אחד לפתע שומעת האם 
את בנה פותח את פיו בפעם הראשונה בחייו, 
וצועק: "אמא! אני רוצה שיערכו לי בר מצוה 

כמו לכל האחים שלי"...

האמא לא החזיקה מעמד, ודמעות גיל זלגו 
בר  סעודת  לו  ערכו  ההורים  ואכן  מעיניה. 
מזמינים  כשהם  ומכובדת,  מורחבת  מצוה 
את כל בני הקהילה. באמצע הסעודה הביאו 
ההורים הנרגשים את המעטפה של הרבי האמונת משה, אותה 
מעטפה שהיתה מונחת כל השנים תחת הכר של הילד, הגישו 
אותה לרב הקהילה וכיבדו אותו שיפתח אותה ויקריא אותה 
בפני כל הקהל. ומה היה כתוב במעטפה? "יתחיל לדבר כמה 

ימים לפני הבר מצוה!"...

ההורים הנרגשים הקליטו את דרשת הבר מצוה שלו, ושלחו 
את סרט ההקלטה אל האח בארץ ישראל שימסרו לרבינו, 
ויודה לו על הנס שנעשה על ידו. אולם, כאשר הגיע האח עם 
ההקלטה להודות לרבינו על ישועתו הגדולה, ביטל רבינו את 

דבריו, ואמר, שאינו רוצה לשמוע יותר מזה...

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ג אדר, פסחים דף ק"ו(  

היד החולה שנרפאה באורח פלא
אחד מהרבנים הגדולים שעלו ארצה לאחר השואה היה 
הגאון החסיד רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב זצוק"ל, אשר 
האיר את שמי עולם התורה והחסידות ברומניה, ואחר 

כך בארץ ישראל.

התענוג 
הגדול 
ביותר 
שאנחנו 

מתייגעים 
בהבנת 

התורה
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את  שממתיק  היומי'  הדף  'מתיקות  גליון  לכבוד 
פה  הגאון  הרב  בראשו  ולעומד  ללומדיה,  התורה 

ישעיהו שליט"א אברהם  רבי  מרגליות  מפיק 
לאכול  יש  השנה  מובא שבראש  ערוך  ובשלחן  בש"ס 
סימנים, כמו כרתי סילקא תמרי וכו'. רציתי לשאול את 
בליל  רק  הסימנים  את  לאכול  המנהג  האם  הלומדים 
הלילות?  בשתי  או  השנה  ראש  של  ראשון 

ואולי גם בימים?
ללומדי  ומתוקה  טובה  שנה  בברכת 
ישראל,  כלל  ולכל  היומי  הדף 
אברהם חיים שכטר

מקולמוסם של הקוראים
כתב הקדושת לוי )לראש השנה(: "באין מליץ יושר כו'. דעיקר הוא, דאדם אף על 
ומכיר  לו  יתברך שימחול  מלפניו  ומבקש  שיודע שחטא  כיון  רק  פי שחטא, 
בשפלותו, זה הוא גופא למליץ יושר לפניו. וזהו 'באין', במדה שאדם מחזיק 

עצמו ל'אין', זה גופא מליץ יושר".

מאוצרות המועדים

 במצב לא טוב, רחוק מדרך התורה, אסור לו להתעלם ממנו, אלא עליו להשיבו אל
הקב"ה הנקרא 'אחיך', ולקרבו לדרך התורה.

ממשיך הפסוק "ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך והיה 
עמך עד דרוש אחיך אותו", כלומר אם תרגיש שהוא לא ישמע לך ואין לך אפשרות 
לדבר איתו ולמשוך אותו לדרך התורה, אז "ואספתו אל תוך ביתך", תכניס אותו לביתך 
ותקרב אותו, תכבד אותו עם כוס שתיה קרה, "והיה עמך", 'והיה' הוא לשון שמחה כמו 
שאמרו חז"ל, כלומר "כאפ מיט עהם א טענציל" ]-תפוס איתו ריקוד[, שב ותשיר איתו 
שירים, צא איתו בריקוד שמח לכבוד שבת קודש, ואז הוא יתלהב ויתקרב לבורא עולם, 

ואז יהיה "עד דרוש אחיך אותו", הוא יבוא מעצמו לדרוש את ה'.

כמה זה מחייב! כמה אנחנו יכולים לעשות פעולות להציל את הנשירה בדורנו, לקרב 
עוד ועוד יהודים לאביהם שבשמים אשר ידו פתוחה לקבל שבים.

)מתוך הפתיחה לשיעור, ז' אלול, סוכה דף ל"ט(

דברי אלקים חיים מאת כ"ק מרן הגאון הקדוש הרבי בעל השפע חיים מצאנז זצוק"ל
אשר אמר בעידן רעווא דרעווין בשבת קודש פרשת שופטים, אלול תשכ"ב

כשמגיעים הימים הנוראים אשר מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון וכל ברואי מעלה ומטה מתפחדים מאימת הדין, ואפילו הדגים אשר מתחת 
למים זוחלים ורועדים, אז מתבוננים שהפחד הגדול ביותר הוא שאין יודעים על מה לשוב, ואין יודעים מה מוטל עלינו לעשות להתנהג בדרך ה'.

ועל זה מתפללים ומבקשים באלו הימים "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים", וכדומה בקשות רבות שמבקשים על חיים, ואין הכוונה כפשוטו על חיים 
גשמיים, שעל זה כבר התרעם בזוה"ק )תיקוני זוהר תקון ו( דצווחין ככלבין ומבקשין הב לן חיי הב לן מזוני וכו', וכי זאת היא תכלית כל בקשותינו באלו 
הימים הקדושים שיהיה לנו חיים גשמיים לאכול ולחיות בהרחבה. אך הכוונה הנכונה בבקשה על החיים היא על דרך מאמר רז"ל דרשעים בחייהם 
קרויים מתים, וכמ"ש בספה"ק יערות דבש )ח"ב דרוש א( שבעת שאומרים בתפילה "מחיה המתים" יכוין בתפילתו שהרשעים הקרויים מתים ישובו 

בתשובה שלימה ויחזרו לחיים שיש בה תורה, ויקבל הקב"ה תשובתם ויחזירם לחיים האמיתיים.
וביותר מכונה לימוד התורה בשם 'חיים' כמו שאומרים בתפילה "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה", כי מי שאין לו חיים של תורה 
הרי הוא כמי שחייו אינם חיים ומסתובב בהאי עלמא כמו בעולם התוהו, ורק ע"י ואתם הדבקים בה' אלקיכם, ע"י התורה "דאורייתא וקודשא בריך 
הוא וישראל חד", על ידי זה 'חיים כולכם היום'. וכן מצינו בגמרא )קידושין סו ע"ב( שאמר רבי טרפון על רבי עקיבא, עקיבא כל הפורש ממך כפורש 

מן החיים.
על כוונה זו אנו מתפללים ואומרים 'זכרנו לחיים', שנהיה בבחינת חיים כולכם היום, להיות דבוקים בתורה הקדושה שהיא דברי אלקים חיים, ועל 

ידי כך שנדע את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה נזכה לשוב בתשובה שלימה ואמיתית ועל ידי זה יוציא לאור צדקנו.
זאת גם הכוונה באומרינו בליל ראש השנה "יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה", היינו שנת לימוד התורה הנקרא 'טוב', כמאמר רז"ל )ברכות 
ה ע"א( אין טוב אלא תורה, וכן במדרש )בראשית רבה טז, ד( על הפסוק 'וזהב הארץ ההיא טוב' )בראשית ב, יב( מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל.

יא(  )תנחומא ראה,  רז"ל  וערבים בפינו, כמאמר  "ומתוקה", לבקש שיהיו דברי תורה מתוקים  גם לרבות מוסיפים לומר שתחדש עלינו שנה טובה 
על הפסוק ושמחת בכל הטוב )דברים כו, יא( אין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, שצריכים ללמוד תורה מתוך שמחה ומתיקות. כי 
בעוונותינו הרבים אף כשמתחילים ללמוד קצת אין מרגישים מתיקות ונעימות דברי התורה הקדושה ותיכף נעשים עייפים ויגעים, ונרדמים בשינה, 

ועל זה אנו מתפללים ואומרים: והערב נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפי כל עמך ישראל.
על זה צריך לשפוך שיח בעמדנו בתפילה שנזכה להרגיש ניצוץ קטן מנועם אור התורה הקדושה ונבין פירוש הכתוב "כל חפציך לא ישוו בה" )משלי 
ג, טו(, ואילו היינו זוכים לכך באמת לא היינו זזים מן התורה הקדושה אפילו לרגע, ולא היינו כתינוק הבורח מבית הספר. אך דא עקא שאנו נמשלים 
למי שאינו מרגיש טעם אוכל בפיו, שכל מעדני מלכים משולים בפיו לעפר הארץ ואינו תאב להם, כמו כן אין אנו מרגישים בטעם מתיקות התורה 

הקדושה ולכן אין אנו נמשכים ותאבים אחריה.
ועל זה מתפללים "שתחדש עלינו שנה טובה" להיות דבוקים בתורה הקדושה הנקראת 'טוב', אבל מוסיפים לומר "ומתוקה", שיהיו דברי תורה ערבים 

ומתוקים בפינו ולא יהיה לימודינו כמצות אנשים מלומדה ח"ו, אלא מתוך חדוותא דאורייתא ושמחת התורה.

"התשובה צריך להיות בשמחה ובבטחון על חסד הבורא ברוך הוא כי לא יטוש ה' 
את עמו. ולכן אפשר לומר הטעם לזה שאין נופלין על פניהם בערב ראש השנה, להראות שאין 

צריך ליפול על פניו, רק לעמוד באהבה ובשמחה לפני המקום" )עבודת ישראל לראש השנה(. 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדׁשָלִים ַמֶּסכְּתָא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 
בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

כשמתקרבים ימי ראש השנה כל יהודי מתקרב לבורא עולם, הוא מתכונן להמליך את בורא עולם, 
'ותמלוך אתה הוא', 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך', זועקים 'המלך', הכל מסתובב סביב המלכתו 
של בורא עולם. בא המלך זקן וכסיל, היצר הרע, ומתחיל לטעון: מי אתה שתמליך את בורא עולם? 
האם אתה בכלל ראוי לכך??? טענה קשה לכאורה, ומכיון שלב יודע מרת נפשו, כל אחד הרי יודע 

את מצבו הרוחני, אז ההתלהבות נחלשת והיהודי אינו יודע איך לגשת לראש השנה בצורה כזאת.
רק חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא שהרי הגמרא אומרת בראש השנה )דף ט"ז ע"ב(: "ואמר 
רבי יצחק, אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה", והרי כל יהודי מחליט בראש השנה 
שהוא מתחיל דף חדש, הוא רוצה להיטיב את מעשיו ולהתקרב לבורא עולם, וממילא הוא בבחינת 
צדיק, כי באותה שעה הוא נהיה בריה חדשה, ואם אתה צדיק אז אין יותר ראוי ממך להמליך את 

הקדוש ברוך הוא. שנזכה כולנו לצאת זכאים בדין ולהכתב ולהחתם לשנה טובה ומבורכת, אמן.

מיני מתיקה

יום ה' מטו''מ כ''ח תמוז, פה שיכון סקווירא
אברהם  לכבוד הזוכה ומזכה את הרבים הרב הגאון רבי 

ישעיהו שליט"א,
אלי  שמגיע  היומי'  הדף  'מתיקות  הגליון  על  כח  יישר 
בכל שבוע, כשמו כן הוא, יעזור ה' שתזכו להרבות תורה 

ולהאדירה.
בגליון פר' פינחס )עלון מס' 73( הבאתם מאמר בשם הרה"ק 
רבי משה מרוזוודוב זצ"ל על הפסוק יפקוד ה' אלקי הרוחות. 
וממש נקודה זו כתב 
 בספה"ק 
י  ר מ א

נועם בקצת יותר באריכות. שכתב שם טעם סמיכות פרשת 
המועדים אחר סמיכת יהושע ע"י משה, על דרך מה שאמרו 
כי העבדות בתורה  פני רבו ברגל,  חז''ל חייב אדם לקבל 
ותפילה בימות החול יכול כל אחד גם בביתו לעשות, אבל 
הארת טעם שבת ורגל אי אפשר רק באסיפת ידידים יראי 
ה' אצל הצדיק, ולכך אם לא היה נתמנה ראש ורבי לכל דור 
ודור לא היה אפשר לצוות על המועדים, רק אחר תפילת 
משה שלא תהיה עדת ה' כצאן וגו', נאמר פרשת רגלים, 

לנסוע לצדיקים, וירגישו שם טעם הרגלים.
דיברתי עם כבוד מעלתו על הטעלעפאן אם באפשר ליתן 
אביכם  של  דמותו  שם  שנכתב  עבדא'  'אנא  הספר  לי 
חיים  ר'  הרב  הגאון  אשר  ז"ל  צבי  שמואל  רבי  הגה"ח 
קנייבסקי שליט"א העיד שהספר מביא לידי יראת שמים, 

ויישר כח למפרע.
החותם בכל הברכות, מרדכי נתן פריעזעל

מקולמוסם של הקוראים
והיית אך שמח )טז, טו(. הרבי הקדוש רבי ברוך 
ממעזבוז' זצוק"ל היה אומר שעצבות מקלקלת 
את הפרנסה, ולכן צריך אדם להיות בשמחה, ועל 
ידי זה תרבה אצלו הפרנסה. ורמז יש לכך בפסוק 
'והיית אך שמח', שסופי תיבות שלו הוא חת"ך 
שהוא שם הפרנסה כידוע, רמז שאם האדם יהיה 

שמח, הוא יזכה לפרנסה ברווח.

מאוצרות הפרשה

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדׁשָלִים ַמֶּסכְּתָא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 
בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדׁשָלִים ַמֶּסכְּתָא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 
בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "וְָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדָׁשלִים ַמֶּסכְָּתא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
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 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 

בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "וְָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדָׁשלִים ַמֶּסכְּתָא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 

בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדָׁשלִים ַמֶּסכְּתָא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 

בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדָׁשלִים ַמֶּסכְּתָא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 

בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדָׁשלִים ַמֶּסכְָּתא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים

]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 
בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

 חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא
מסכת  בסוף  הגמרא  את  לכך  להסמיך 
סוכה )דף נ"ו ע"ב(: "כדאמרי אינשי, שותא 
דאימיה",  או  דאבוה  או  בשוקא,  דינוקא 
כלומר כשאתה רואה את ההתנהגות של 
בודאי  הוא  שלו,  הדיבור  צורת  את  ילד, 

ראה את זה או אצל אביו או אצל אמו.
סיפור נוסף כעין זה אירע אצל רבינו בעל 
זצוק"ל. פעם בבואו  יוסף מפאפא  הויחי 
בעיר  בשבת  שהה  הוא  הקודש  לארץ 
הקודש טבריה, ובערב שבת במנחה הוא 
בדביקות  כדרכו  והתפלל  לתיבה,  ניגש 

ובהשתפכות הנפש.
עירך  "ולירושלים  למילים  כשהגיע 
ראשו  את  הוריד  הוא  תשוב"  ברחמים 
ולהוריד  לבכות  והתחיל  הסטנדר  על 
האנשים  שכל  עד  כנחל.  דמעות 
התחלחלו  הכנסת  בבית  אז  שהתפללו 

ונרעדו לשמע בכיותיו הקורעות לב.
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ג אב, סוכה דף ט"ו(

עבודת חודש אלול - מאמר חיזוק
מדבריו של המשפיע הנודע הרה"צ רבי נחמן בידרמן שליט"א

כאשר עומדים בחודש אלול ועושים מעט חשבון הנפש, הרי הלב מתמלא בחרדה, אנה אנו באים, ואנו דלים רשים וריקים. אבל הניחו לנו מקום להתחזק 
עם תיבת 'אלול', האותיות 'לא' 'לו'. דהנה בפרשת בהר )ויקרא כה, ל( כתיב "וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה" וגו', ואולם הקרי הוא אשר 'לו' חומה, 
ואיתא בגמ' )ערכין לב, א( שאם אינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון אינה כבתי ערי חומה. אבל אם כעת אינה מוקפת באותה החומה שהיתה מוקפת 

בימות יהושע בן נון, אך כיון שבימי יהושע בן נון היתה מוקפת חומה, לכן דינה כעיר מוקפת חומה.
וזהו חיזוק נפלא, שאפי' אם אנו כעת בעוונותינו הרבים בגדר 'לא' חומה, היינו שחסר לנו חומת אש ואין לנו גדרים וסייגים כנגד היצה"ר וכו', אבל מ"מ אנו 
יודעים שהיה לנו חומות בצורות וחזקות, הלא הם אבותינו הק' אברהם יצחק ויעקב שמסרו נפשם להשי"ת, ואפי' שהחומות שהם בנו כבר נפלו בעוה"ר ואינם 
עוד בידינו, אך מ"מ עדיין קיימים יסודות החומה ואפשר לבנות עליהם מחדש חומות גדולות ומפוארות, "אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף". ונמצא שעי"ז 
אנו מוקפים חומה מימות אבותינו, והם מגינים עלינו, וא"כ אנו בגדר 'לו חומה', והצירוף של לא חומה ולו חומה, הוא החיזוק שאנו באים בזכות אבותינו הק' 

והתקשרותינו אליהם.
ועוד חיזוק יש לנו בתיבת אלול אותיות 'לא לו', דהנה בפרשת שמיני נאמר )ויקרא יא, כא( אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע אשר לא כרעים 
ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ. ושם כתוב "אשר לא כרעים", אולם הקרי הוא "אשר לו כרעים". ואיתא בגמ' )חולין סה, א( ת"ר אין לו עכשיו ]קרצולים[ 
ועתיד לגדל לאחר זמן מותר, וזה נלמד מהכתיב והקרי, דאע"פ שעכשיו אין לו מ"מ כיון שעתיד לגדל לאחר זמן, הרי הוא כבר טהור עכשיו ומותר באכילה.
ומבואר בזה חידוש נפלא בענין התשובה, שאע"פ שבעוה"ר אנו מלאי עון ועבירות, כיון שאנו עושים כעת תשובה, ומקבלים עלינו מעתה ואילך לעשות 
רצון השי"ת, א"כ כבר עכשיו אנו טהורים מצד עצם הקבלה טובה, וכמש"כ רבינו יונה ז"ל )שערי תשובה שער ב אות י( שכאשר אדם מקבל על עצמו קבלה, 
עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר, ומעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו בלבו לעשות ככלאשר יורוהו תופסי התורה קנה לנפשו זכות ושכר על 

כל המצוות כאילו כבר עשה וקיים הכל, ומניחים את המצוות הללו על משקל הזכויות.
ובזה ביאר רבינו יונה ז"ל מה שאמרו חז"ל )אבות דר"נ פכ"ב( כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת שנאמר נעשה ונשמע, כי האיש שקיבל על נפשו 
בלב נאמן לשמור ולעשות עפ"י התורה יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות, ועל כן מעשיו מרובין מחכמתו כי עדיין לא ידע את הדבר ושכרו אתו, 
וכדאיתא לענין מה שאמרו בנ"י בהר סיני נעשה ונשמע, שהקדימו קבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה, ובענין אחר לא יתכן שיהיו מעשיו של אדם 

מרובין יותר ממה שהוא יודע, עי"ש.

פעם בא אחד אל הרה"ק רבי יששכר דב מוולברוז' זי"ע, 
ובפיו טענה: "אני מוכן ומזומן לחזור בתשובה על כל חטאי, אך בתנאי 

שאפטר מיסורי". ענה לו הרבי מיניה וביה: "וחטאיך גם הם היו על תנאי?"...

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

הלימוד במסכת פסחים ובהלכות פסח בשלשים יום שלפני פסח - כהכנה למחיית עמלק ולגאולת ישראל
הגמרא אומרת במסכת פסחים )דף ו' ע"א( "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום". והיינו שבשלשים יום אלה ]המתחילים מיום הפורים, כמו שכתבו 
הפוסקים[ הוא הזמן המתאים ללימוד הלכות פסח. ולכאורה יש להבין מה הענין דווקא בשלשים יום, ומדוע מתחילים דווקא בפורים? לכאורה היו צריכים לתקן שכל 

אחד יראה כמה זמן הוא צריך על מנת לגמור את ההלכות או את המסכת?
מסביר זאת הבני יששכר )במאמרי חודש אדר( על פי דבריו הידועים של הגאון הקדוש רבי אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם, שבכל שנה בשלשים יום לפני הפסח 
מוציא הקב"ה את נשמות עם ישראל משערי טומאה, בכל יום ויום חלק אחד, עד שבליל י"ד ניסן, ליל בדיקת חמץ, עומד כל יהודי לגמרי מחוץ לשערי הטומאה, 

ובליל ט"ו בניסן, בליל הסדר הקדוש, הם בבחינת בני חורין ומתחילים להיכנס לשערי הקדושה.
ומוסיף הבני יששכר על זה, שהרי אנו מצווים בשלש מצוות על מחיית עמלק, במחשבה בדיבור ובמעשה, במחשבה–'לא תשכח', בדיבור–'זכור את אשר עשה לך' וגו', 
ובמעשה–'תמחה את זכר עמלק'. והענין הוא כי אנו צריכים למחות את כל שלש הצורות של עמלק, במחשבה, בדיבור ובמעשה. ושלש פעמים עמל"ק ]240-[ עולה 

סך הכל 720. והנה בשלשים יום ישנם 720 שעות )30x24(, וזה רומז שבשלשים יום אלה הוא הזמן למחות את עמלק בשלשת הצורות שלו.
והנה חג הפסח הוא בבחינת החסד, ובו מתעוררים חסדים על עם ישראל. ומדת החסד כולל בתוכו עשר ספירות ]חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכו'[, ועשר פעמים 
חס"ד עולה 720, וזה רומז על כך שב-720 שעות אלה המתחילים בפורים, זמן התחלת מחיית עמלק, נשפע מדת החסד על ישראל שיזכו למחות את עמלק לגמרי 

]במחשבה בדיבור ובמעשה[ ולהביא את הגאולה. ועל כן מובא בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא תהיה מלחמת עמלק ומחייתו בערב פסח.
וממילא מובן היטב הטעם למה תיקנו חז"ל לדרוש בהלכות פסח דווקא מיום הפורים יום מחיית עמלק, עד יום הפסח.

וכמה מתאים הדבר שבדיוק בימים אלה מסיימים כל עם ישראל לומדי הדף היומי את מסכת פסחים, כהכנה רוחנית לחג הפסח, וכהכנה למחיית עמלק וגאולת עם 
ישראל על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

    מיני מתיקה
הגמרא אומרת במסכת שבת )סוף דף קי"ח ע"ב ותחילת דף קי"ט ע"א(: "ְוָאַמר ַאּבֵַּיי ֵּתיֵתי לִי ְּדכִי ֲחזִינָא צֹוְרבָא ֵמַרּבָנָן ְּדׁשָלִים ַמֶּסכְָּתא 

עֲבִיְדנָא יֹוָמא ָטבָא לְַרּבָנָן". אומר רש"י הקדוש )ד"ה עבידנא יומא טבא לרבנן(: "לתלמידים, ראש ישיבה היה".

כשלומדים את הגמרא עולה התמיהה מאליה, למה לעשות יומא טבא לתלמידים, היה צריך לעשות לאותו תלמיד שסיים את 
המסכתא?

חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לפרש כדלהלן. שהאמורא הקדוש אביי עשה יומא טבא לתלמידים בודאי היתה זו 
סעודה בשרית מכובדת עם כל מה שמסביב, ועל ידי זה הוא גרם לתלמידים שגם הם ירצו לעשות סיום מסכתא, בבחינת קנאת 
סופרים תרבה חכמה, הוא ניצל את העיתוי של סיום מסכתא, לא רק לעודד את המסיים, אלא לגרום לעוד ועוד תלמידים, 

לתת להם חשק שגם הם יסיימו מסכתא. אם כך מובן מאוד למה אביי עשה את היומא טבא לרבנן.

עוד אפשר להוסיף בנושא, הרי המשנה אומרת במסכת תענית )דף ז' ע"א(: "דאמר רבי חנינא, הרבה למדתי מרבותי ומחבירי 
הוא  התלמידים  בלי  הרי  כי  לתלמידיו,  הטוב  הכרת  לו  שיהיה  צריך  הרב  כך  אם  מכולן",  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
וזה מה שרש"י מדגיש "ראש  יומא טבא לתלמידים.  לא היה מגיע לכזה בהירות במסכתא, ואם כך בודאי שמגיע להם 

ישיבה היה".
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מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
מקוריץ  פנחס  רבי 
הגדול  שבת  זצוק"ל[, 
להרהורי  תיקון  הוא 
עבודה זרה, דכתיב )שמות 
וגו',  וקחו  משכו  כב(  יג, 
ופירש רש"י משכו ידיכם 
מעבודה זרה" )אמרי פנחס 
החדש, שער פרשיות ומועדים, 

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

לכבוד ידידי הגאון הגדול רבי אברהם ישעיהו שליט"א
לעשות  מה  יודע  ואיני  חידוש  דבר  ראיתי  עתה  וזה  היות 
עם זה, לכן הדבר הראשון חשבתי לשלוח לכם, אולי מעלת 
כבודו יודע פשט יותר טוב, ואולי נוכל לקבל את חוות דעתם 

של הלומדים החשובים קוראי העלון.
הנה זה לשון הרמב"ם ז"ל )הלכות שבת פרק ל' הלכה ט"ו(: "וכל 
כבר  כחו  כפי  ומענגה  ומכבדה  כהלכתה  השומר את השבת 
מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם 
ארץ  במותי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  שנאמר  הבא, 

והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר", עכ"ל.
ילמדנו רבינו, איך יתכן שיהיה שכר בעולם הזה יותר מהשכר 
בעולם הבא, הרי כל העולם הזה עם כל תענוגיו אינו שוה 
אפילו נקודה אחת של העולם הבא, שהרי העולם הבא הוא 

שלא בערך כלל לעולם הזה, ומה הפשט ברמב"ם? ועוד צריך 
רואים  היכן  הרמב"ם,  שהביא  מהפסוק  הראיה  מה  ביאור 

בפסוק שהשכר בעוה"ז הוא יותר מהעוה"ב?
על  היא  הרמב"ם  שכוונת  כך,  לומר  חשבתי  כשלעצמי  אני 
השכר שכתוב בפסוק "אז תתענג על השם", מהו "אז"? אלא 
"אז"  כבר  ומענגה,  שבת  שומר  שאתה  "אז"–בשעה  הכוונה 
שומר  שאתה  בשעה  הזה  בעולם  כבר  היינו  ה',  על  תתענג 
שבת כבר "אז" יהיה הבחינה של תתענג על ה', וזה הראיה 
מהפסוק. וא"כ בהכרח לומר שהמעלה של תתענג על השם 
השם  על  תתענג  של  מהמעלה  גדול  יותר  הוא  הזה  בעולם 
בעוה"ב, שאם לא כן למה אמר הכתוב "אז" והרי יותר טוב 
הרמב"ם  למד  מכאן  אלא  "אז",  ולא  בעוה"ב  יהיה  שהשכר 
שבהכרח הענין של תתענג על השם בעוה"ז הוא יותר גדול 
מתתענג על השם בעוה"ב, ויתכן שהוא על דרך מה שכתוב 
טובים  ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  באבות 

בעוה"ז מכל חיי העוה"ב.
אולם לאחר שאמרתי דבר זה לפני כמה 
זה  שאין  לי  אמרו  חכמים,  תלמידי 
פשט נכון, וכוונת הרמב"ם "יתר על 
שכר העולם הבא" היינו בנוסף על 

שכר העולם הבא וכו'.

כתב בספר הקדוש אוהב ישראל ]לפסח[: "...והנה בכל שנה ושנה מתעורר זה, יכול האדם לפי בחינתו 
ומדריגתו להוציא את עצמו מתוך הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם יבדוק עצמו מהמדות שיש 

לו, ואח"כ אם ימצא אצלו איזה מדה רעה ח"ו, יבער אותה מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם על עצמו 
שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היינו שממש צריך 

האדם בעת הזאת שיצא ממצרים שהם הקליפות, ומן השמים יסייעוהו. וכן יהי רצון אמן".

אכילה,  בבית  לכו  מקדש  ולא  שרגא  לכו  מתעקרא 
ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום 
סעודה". וביאר הרבי הקדוש את דברי חז"ל בדרך רמז, 
שבזה שאדם מתלהב ומתקדש ביום השבת קודש זה 
עדיין לא מספיק, והעיקר הוא איך הוא מתנהג במשך 
ימי השבוע, בעניני אכילה ובעניני משא ומתן וכדו'. וכך 
מר"– בי  הוינא  "כי  זצוק"ל:  חיים  האמרי  הרבי  ביאר 
בליל  אצלו  ומתלהבים  לרבי  קודש  בשבת  כשהולכים 
שבת ב"י-ה אכסוף", ב"י-ה רבון עלם" וכדו', "אמר לן 
איך  לאכול,  גם  יכולים  אתם  אם  מידי"–נראה  טעימו 
נראית אצלכם האכילה, אך הוא המשא ומתן אצלכם 
לאושפיזא"–כשתצאו  אדאזליתו  "דילמא  וכו',  וכו' 
שהדלקתם  הנר  שרגא"–יכבה  לכו  "מיעקרא  מהשבת, 
בקרבכם  ההתלהבות שהדלקתם  כלומר  קודש,  בשבת 

תכבה, "ולא מקדש לכו בבית אכילה"–לא תוכלו להתקדש 
נפקיתו"–בזה  לא  דהכא  "ובקידושא  אכילה,  בעניני  כראוי 

לא  עוד  זה  חובתכם,  ידי  יוצאים  אין אתם  כאן  שהתלהבתם 
מספיק, כי העיקר הוא שישאר מאותה התלהבות למשך כל ימי השבוע, 

שהמשא ומתן יהא באמונה, שהאכילה תהא בכשרות כמו שצריך, ושלא יהיה בו שום 
נדנוד איסור, "דאין קידוש אלא במקום סעודה"–כלומר כי עיקר הקדושה והטהרה הרי 

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

זיין  קונץ  קיין  נישט  "ס'איז  לשונו:  במתק  ואמר  הקדושים  דבריו  את  הרבי  וסיים 
פארמוח'ט ביי נשמת, א קונץ איז ביים עסן מ'זאל נישט ווערן א לאקש" ]-זו אינה 
חכמה להיות שקוע במוחין ב'נשמת', החכמה היא בעת האוכל לדעת להיזהר שלא 
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ח אדר, דף ק"א( להפוך ל'לוקש'[... 

רבינו האור החיים הקדוש מביא בפרשת דברים את "מאמר החסידים וז"ל, הפרוש צהלתו בפניו ודאגתו בלבו". ומקור הדבר הוא מבעל החובות 
הלבבות )שער הפרישות פרק ד'(. לכאורה איך יכול אדם אשר דאגתו היא בלבו להסתובב עם פנים שמחות, עם צהלה על פניו?

בתשעה באב בסיום הקינות אנו אומרים את הפיוט המרטיט ומעורר לבבות 'אלי ציון ועריה כמו אשה בציריה'. הכרתי יהודים פשוטים, שכשאמרו 
פיוט זה, פשוט בכו והורידו דמעות על גלות השכינה וצרות עם ישראל. נביא פירוש נפלא שפירש הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע בעל הקדושת לוי על 

פיוט זה. וכך הוא אמר:
לא בחינם דימו כאן את עם ישראל לאשה בציריה. אשה כזאת אמנם סובלת, אבל היא מרגישה שהנה עוד מעט היא משתחררת מסבלותיה, ואז היא 

תהנה ותנוח עם התינוק החמוד. כך גם עם ישראל בטוח אפילו בזמנים הקשים שבמהרה תהיה לנו השמחה של הגאולה השלימה.
כשיהודי חי בהרגשה כזאת, והוא בטוח גם במצבים הכי קשים שאוטוטו נצא מן הגלות המרה, ותיכף תבוא הגאולה, או אז הוא מסתובב כל היום 

עם שמחה בלב.
דרך נוספת לכך יש בדברי רש"י בפרשת דברים. התורה הקדושה אומרת )דברים ב, ו-ז(: "אֶֹכל ִּתְׁשְּברּו ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף ַוֲאַכְלֶּתם ְוַגם ַמִים ִּתְכרּו ֵמִאָּתם 
ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם, ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך וגו' ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ה' ֱאֹלֶהיָך ִעָּמְך ֹלא ָחַסְרָּת ָּדָבר". אומר רש"י: "כי ה' אלהיך ברכך - לפיכך לא 
תכפו את טובתו להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים". זהו תפקידו של יהודי בכל רגע נתון, להראות את עצמו עשיר, לא דווקא 

בכסף, אלא עשיר בדעת, עשיר במצוות, עשיר השמח בחלקו. 'הראו עצמכם עשירים'...
נסיים עם וורט שדודי זקני מצדיקי ירושלים הגה"צ רבי אברהם חיים ברים זצ"ל היה אומר בשם הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע. התורה הקדושה 
אומרת "ולמכיר נתתי את הגלעד", פירש הרה"ק הנ"ל, ולמכיר – אם תרצו לדעת מי הוא זה שמכיר את ה', מי הוא שלבו מלא אהבה להבורא 
ית"ש, נתתי את הגיל-עד, נתתי לו את הגילה והשמחה לעדות ולאות, השמחה היא עדות לכך שיהודי זה הוא מן המכירים ויודעים את קונם, 

ותוכם מלא באהבת ה'...

מיני מתיקה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים ולשלום


