
יומא דהילולא קדישא

ליומא דהילולא של מרן הרבי הקדוש 
זצוק"ל,  מסוכטשוב  משמואל  השם 
הרבי   מרן  בן  שמואל  רבי  הרה"ק 
בעל  אברהם  רבי  התורה  שר  הקדוש 
נלב"ע  זצוק"ל,  מסוכטשוב  נזר  האבני 

ביום כ"ד טבת תרפ"ו.
הספר הקדוש 'שם משמואל' לא ירד מעל 
שולחנו של אבי מורי הצדיק רבי שמואל 
צבי זצ"ל, ופעמיים בשבוע היה אבי מורי 

מוסר שיעור בספר קדוש זה.
חסידי  של  חבורה  היתה  בענדין  בעיר 
זצוק"ל,  נזר  האבני  מתלמידי  סוכטשוב 
גוטמן  יעקב  רבי  בשם  אחד  היה  ביניהם 
ז"ל. פעם קרה מקרה רע לא עלינו וכמה 
בתוך  לעולמם  נפטרו  החבורה  מבני 
תקופה קצרה. ר' יעקב שפחד מאוד שמא 
הרבי  אל  לבוא  החליט  בתור,  הבא  הוא 

השם משמואל זצוק"ל להזכיר את עצמו.
הוא נכנס אל הקודש פנימה וסיפר לרבי 
את כל מה שאירע. הרבי הקשיב לו ופתח 

בסיפור:
תיקון,  לבקש  אחד  נפטר  אלי  בא  "פעם 
שאלתי  מפחד.  רועד  שהוא  לב  ושמתי 
והוא  רועד,  כך  כל  הוא  למה  אותו 
מלאכי  את  רואה  אינו  הרבי  וכי  השיב: 
אותי?   להכות  מוכנים  העומדים  החבלה 
כששמעתי את זה ניגשתי אליו וחיבקתי 
ידי, ככה" - והשם משמואל  אותו בשתי 
ידיו  בשתי  אותו  וחיבק  יעקב  לר'  ניגש 
- "ואמרתי לו, אל תדאג, כל זמן שאתה 

נמצא אצלי אין לך ממה לפחד".
כשיצא ר' יעקב מחדרו של הרבי, פנה לבנו 
שהלך איתו ואמר לו: "מדברי הרבי הבנתי 
שאכן גם אני הייתי בתור רחמנא ליצלן, 
וכעת ברוך השם ניצלתי ובטוח אני שלא 

יארע לי כל רע!".
הגאון המפורסם רבי יצחק הכהן פייגנבוים 
מענין  פעם  דיבר  זצ"ל  ווארשא  ראב"ד 
סיפר שהרבי  הוא  ובתוך דבריו  אב,  כיבוד 
פעם  נסע  זצוק"ל  משמואל  השם  הקדוש 
ביחד עם אביו הקדוש מרן האבני נזר זצוק"ל 
מגאסטנין  מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק  אל 
כיבד  פנימה,  הקודש  אל  כשנכנסו  זצוק"ל. 
הרבי את שניהם לשבת. את מרן האבני נזר 
זצוק"ל הוא הושיב בצד ימינו ליד השלחן, ואת 
מול  שמאלו  בצד  זצוק"ל  משמואל  השם  בנו 
כסאו  את  משמואל  השם  לקח  הקדוש.  אביו 
והזיז אותו הלאה שלא ישב מול אביו. נענה הרבי 
משמואל:  השם  לרבי  ואמר  מגאסטנין  הקדוש 
"כנראה אתה מפרש שמה שאמרו חז"ל )קידושין 
לא  היא  שהכוונה  במקומו'  ישב  'אל  ע"ב(  ל"ח  דף 
רק שאסור לשבת במקומו ממש, אלא הכוונה היא 
זאת  וכשסיפר  דרגה"...  שאסור לשבת בכלל באותה 
הגאון רבי יצחק פייגנבוים זצ"ל היה מפליא את הפירוש 

הזה, והיה אומר שזה פירוש אמיתי!

איך החזיר מרן הרבי מטאלנא זצוק"ל בחור לישיבה

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

מה גורם רבי שאינו מסביר פנים 
לתלמידו

למדנו בדף היומי )מסכת תענית דף ח'(: "רבא אמר אם ראית תלמיד 
שלימודו קשה עליו כברזל - בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים".

כשלמדתי את זה בשיעור, התאפקתי שלא לפרוץ בבכי סוער. מה 
שאני עברתי בגיל הילדות מהמלמדים בחיידר. בפירוש לא כולם 
היו כך, אבל חלק לא מבוטל מהם, לא ידעו כלום חוץ מלהרביץ 
עם מקל, לעשות 'משכנתא' ]ב"ה שהדור הצעיר לא יודע מה זה...[, 
ולהטיל אימה יתרה על הנפשות הרכות של התלמידים, ואני לא 

רוצה להמשיך מה עוד הם עשו...
רק כשהמשכתי הלאה באותו דף ראיתי שמובא 
השמח  כל  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר  בגמרא: 
ואז  לעולם".  ישועה  מביא  עליו  ביסורים שבאין 
אמרתי בליבי: ׁשֹוין, שיהיה כפרת עוונות, נשתדל 

להמשיך להיות בשמחה.
הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו, שהיום הרעבעס 
עושים  ולא  במקלות  מרביצים  לא  כבר  בחיידר 

'משכנתאות'.
נסיים בדבר טוב. בגמרא הנ"ל )בסוף דף ז' ותחילת 
דף ח'( איתא: "ריש לקיש אמר, אם ראית תלמיד 
שלמודו קשה עליו כברזל - בשביל משנתו שאינה 
סדורה עליו". אומר רש"י: "בשביל משנתו שאינה 
סדורה לו ואינו זוכר מה כתיב בה, ולפיכך אינו יודע 

לפרק".
בשנים  רבות  לפני  שהכרתי  המיוחדים  האנשים  אחד 

במנטשסטר הוא הגאון הצדיק רבי ישראל פרידמן שליט"א הרב 
של קלויז טשורטקוב שם. בספרו 'שבט מישראל' הוא מביא את 

הגמרא הנ"ל ומספר בהקשר לזה סיפור מדהים.
פעם נכנס מרן הרבי הקדוש האביר יעקב מסדיגורה זצוק"ל לבית 
ניגש  במקומו.  עומד  אינו  מהשולחנות  שאחד  והבחין  מדרשו, 
כשהוא  למקומו,  חזרה  השלחן  את  והזיז  ובעצמו  בכבודו  הרבי 
אומר: "איך האב אליין געהערט פון דער טשורטקבער פעטער, אז 
סדר איז א סגולה פאר זכרון" ]-אני בעצמי שמעתי מדודי הרבי 

מטשורטקוב, שסדר הוא סגולה לזכרון[...
)מתוך הפתיחה לשיעור, י"ז כסלו, תענית דף ט'(

מה אמור לעשות משגיח שזרק 
תלמיד מהישיבה

כד הוינא טליא זכיתי הרבה להסתופף בצילו של כ"ק הרבי מטאלנא 
זצוק"ל. נספר סיפור מרטיט ומרגש שסיפר הרבי מטאלנא שליט"א 
על זקינו הגדול זצוק"ל, שהיה מפורסם בלבו הרגיש והרחום לכל 

יהודי.
פעם עבר הרבי זצוק"ל ברחובות בית וגן בשעה מאוחרת בלילה, 
מעשה.  באפס  ושוב  הלוך  ברחוב  שמסתובב  ישיבה  בחור  וראה 
ניגש הרבי אל הבחור ושאל אותו למעשיו, האם הוא צריך עזרה 
כל שהיא. הבחור ניסה להתחמק, אך הרבי לא ויתר לו, עד שלבסוף 
סיפר הבחור שזרקו אותו מהישיבה, והוא לא יודע מה לעשות. אין 
לו לאן ללכת, ואין לו תחבורה בשעה כזו לנסוע הביתה, וגם מאוד 

מאוד כואב לו על הצער העצום שאבא שלו יצטער.

הרבי הקשיב לכל דבריו בלי לומר לו טיפת מוסר, כנראה הבין שלא 
זה הזמן להוסיף מלח על הפצעים, ורק שאל אותו היכן גר המשגיח 
של הישיבה, והבחור הראה לו על מקום מגוריו של המשגיח שהיה 

לא רחוק משם.
קבע  משהו!",  לעשות  אפשר  אם  ונראה  הביתה  אליו  נלך  "בוא 
הרבי. הבחור ניסה להסביר לרבי כי בשעה כזאת מאוחרת המשגיח 
בודאי כבר ישן ואי אפשר לדבר אתו, אך הרבי לא התייחס לדבריו, 
הוא לקח אותו והתחיל ללכת לביתו של המשגיח. הרבי הישיש עם 
90 שנותיו, עלה במדרגות ביחד עם הבחור עד הקומה השלישית, 
שם גר המשגיח, והרבי דופק בדלת, כשהבחור מסתתר מאחוריו 
מרוב פחד ואי נעימות. כמובן שבשעה מאוחרת כזאת אף אחד לא 
עונה, אבל הרבי אינו מרפה, הוא דופק שוב ושוב, עד 

שנשמעו צעדים נגררים.
"מי שם?", שאל המשגיח בבהלה. "יוחנן טווערסקי, 

הטולנער רבי!", ענה הרבי.
המשגיח לא היה חסיד כלל, אולם הוא ידע מי זה 
הטולנער רבי, והיה לו דרך ארץ לרבי הישיש המורם 
מעם. "במחילה מכבודו, ימתין נא רגע עד שאלבש 

משהו ואפתח", אמר.
לאחר דקה הוא פתח את הדלת והכניס את הרבי 
לביתו. "מה הביא את הרבי לביתי באמצע הלילה?", 

שאל.
את  להעיר  התכוונתי  "לא  הרבי,  פתח  "סליחה", 
שכבודו  לרגע  חשבתי  לא  פשוט  מהשינה,  כבודו 
יושב  כבודו  את  שאמצא  בטוח  הייתי  כעת,  ישן 
ומצטער על הטרגדיה שאירעה לו היום, שהיה חייב 
בטוח  הייתי  הזמן.  באמצע  מהישיבה  בחור  לסלק 
ובוכה בדמעות שליש, בתפלה  יושב עם תהילים פתוח,  שכבודו 
להקב״ה שהבחור יהיה לו היכן לישון הלילה ושימצא לו ישיבה 
טובה שיכניסו אותו. הרי אם היה מדובר בבנו של כבודו בודאי לא 
היה כבודו יושן בשעה כזו, אלא יושב וחושב איזו ישיבה תרצה 
להכניס באמצע הזמן בחור שזרקו אותו, ומה אפשר לעשות שהוא 
אכן יתקבל שם ויצליח, ולכן לא היה לי כל ספק שכך עושה כבודו 

בשעה כזו"...
המשגיח הבין מיד את דברי הרבי שנאמרו בחכמה, וענה שהבחור 
יחד לחשוב מה  ישב אתו  ומחר הוא  לישיבה,  יכול לחזור כעת 

לעשות.
חרטה  והביע  התנצל  הבחור  הענין,  הסתדר  שלמחרת  כמובן 
בישיבה,  אותו  להשאיר  הסכים  והמשגיח  להשתנות,  ונכונות 

כשהרבי מטאלנא נמצא בקשר איתם לוודא שהכל מסודר...

מטרתו של העונש
השבוע נלמד בדף היומי )מגילה דף י"ג ע"ב( את דברי הגמרא: 
"דאמר ריש לקיש, אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל 
ְּכָרְפִאי  שנאמר  תחילה,  רפואה  להם  בורא  כן  אם  אלא 

ְלִיְׂשָרֵאל ְוִנְגָלה ֲעֹון ֶאְפַרִים".
משמואל  השם  הקדוש  הרבי  מרן  כך  על  אומר 
היארצייט.  יום  יחול  ]שהשבוע  זצוק"ל  מסוכטשוב 

ראה בארוכה במדור יומא דהילולא קדישא[, בספרו 
]בפרשתנו[, שישנם שני  הקדוש "שם משמואל" 

סוגי עונשים, יש עונש הניתן מתוך כעס בתור 
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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

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

פרשת שמיני תשפ"א
כח ניסן-ד' אייר

שקלים כ'-יומא ה'

גליון מס'
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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

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

פרשת שמיני תשפ"א
כח ניסן-ד' אייר

שקלים כ'-יומא ה'

גליון מס'
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לכבוד ידידי ורעי הגאון הרב אברהם ישעיהו קובלסקי שליט"א המפיץ את 
אור התורה בין רבבות לומדי התורה,

בפרשת וישב נאמר "ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך". יעקב אבינו שולח 
את יוסף אל אחיו, ויוסף אינו שואל שאלות, אף שהוא ידע שהאחים שונאים 
אותו, ויכול לקרות לו משהו, הוא הלך בשמחה לעשות את רצון אביו ולא שאל 

שאלות.
רציתי להביא כאן סיפור מרטיט בענין הזה. הכרתי סבא אחד שהגיע פעם לבית 
בנו, והנה הוא מבחין שהאמא מבקשת מהילדים שיורידו את הזבל. אך משה'לה 
אומר: אמא, אני עסוק, יענק'לה יכול ללכת. אומר יענק'לה: שתלך רוח'לה... וכך 

כל אחד מהם הסביר בטוב טעם למה הוא אינו צריך ללכת...
אסף הסבא את הנכדים, הושיב אותם סביבו, הרים את שרוול ידו והראה להם 
את המספר הכחול על היד. "ילדים מתוקים, אתם יודעים מה המספר הזה?". 

"בודאי סבא", ענו כולם, "זה הנאצים ימח שמם עשו לך".
"כעת הקשיבו היטב ואני אספר לכם מתי עשו לי את זה". ואז הוא התחיל 

לספר:
הייתי ילד קטן. הוציאו אותנו מהגטו, ושם עמד נאצי אחד, שהראה באצבעו 
'ימינה' 'שמאלה'. המבוגרים הלכו ימינה, שם העלו אותם לרכבת אחת. והנשים 
לכיון  שנסעה  אחרת  לרכבת  עלו  הם  ושם  שמאלה,  הלכו  הקטנים  והילדים 
אושוויץ. את אמא שלי עם תשעת הילדים שלה שלחו לצד שמאל, ואבא נשלח 

ימינה לבד מכל משפחתו.

עלינו לרכבת, ואמא שלי מסתכלת בחבילות, מה יש לה שם, והנה היא רואה את 
הטלית ותפילין של אבא. ואז היא אומרת לי: "פישל, קח את זה, ורוץ תביא את 
זה לאבא. הוא שכח את זה". הסתכלנו החוצה מהחלון וראינו חיילים גרמנים 
ימח שמם מסתובבים עם כלבים, ומי שניסה לעבור מרכבת אחת לשניה, היה 
מקבל מכות עם אלות באכזריות כזו, עד שהיו יכולים גם להרוג אותו. ראיתי את 
זה בעיני מהחלון, וכאן אומרת לי אמא לצאת ולרוץ לאבא. אבל תאמינו לי, לא 
העזתי לומר משהו לאמא. לקחתי את הטלית ותפילין, ורצתי החוצה לרכבת 
שבצד ימין. הגעתי לרכבת, והתחלתי לחפש את אבא, אני עובר מקרון לקרון 
וקורא 'אבא, אבא', עד שלבסוף ראיתי את אבא שלי, נכנסתי לקרון שלו ונתתי 
לו את החבילה, ובאותו רגע נטרקו הדלתות והרכבת יצאה בצפירה מהתחנה. 
אני רוצה לרוץ חזרה לאמא, דופק על הדלתות, אך כמובן שאין מה לעשות. 

נשארתי עם אבא - - -
בתום המסע המפרך, הגענו למחנה העבודה וירדנו מהרכבת. אנשים אמרו לי 
שעלי לומר שאני בן 16-17. הייתי די גבוה וזה לא היה מאוד מופרך. ואכן שם 

העמידו אותנו בטור, וחקקו לנו את המספרים הכחולים.
"ילדים, מה אני אגיד לכם", אמר הסבא כשעיניו מלאות דמעות, "אמא שלי 
כל  יחד עם  כולם באש השמימה  עלו  הי"ד,  והאחיות שלי  כל האחים  הי"ד, 
מיליוני הקדושים, אף אחד מהם לא חזר. אני נשארתי לבד יחיד מכל המשפחה. 
למה? כי אמא אמרה לי קח את הטלית ותפילין לאבא, ולא אמרתי לה כלום, 
אף על פי שראיתי בעיני את הגרמנים ימח שמם מרביצים שם באנשים. בזכות 

המצוה הגדולה כיבוד אב ואם הסבא שלכם חי".
"ילדים", סיים את סיפורו הנורא, "תזכרו תמיד לכבד את אבא ואמא כמו יוסף 
הצדיק. גם הוא לא שאל כלום ולא אמר לאביו: אבא, אבל האחים שונאים 

אותי! אבא אמר ללכת, הוא הלך. ובזכות המצוה הזאת הוא נהיה מלך...
הבה נזכור היטב את המסר של הסיפור הזה. "כבד את אביך ואת אמך 

למען יאריכון ימיך!".
בכבוד ובהערכה, ישראל דב סלמון, רב בית החולים תל השומר 
לשעבר

מקולמוסם של הקוראים
ותאמר  וגו'  בוכה  נער  והנה 
ו(.  )ב,  זה  העברים  מילדי 
יעקב  ישרש  הקדוש  בספר 
מפרש, כי משה רבינו לא היה 
לו מה לבכות שם, כי מה לו אם 
הוא אצל אמו או הוא בתיבה 
רק  היתה  והבכיה  המים,  על 
על סבלם של עם ישראל שהם 
משועבדים תחת יד פרעה. וזה 
הכוונה ותאמר מילדי העברים 
הרגישה  פרעה  בת  כלומר  זה, 
שבכיה זו אינה אלא בגלל ילדי 

העברים.

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(: "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'[... 



הרבי הקדוש מקוצק זצוק"ל היה אומר כי בפרשיות אלו שבהן מסופר על גלות 
מצרים ועל הגאולה, צריך כל אחד להתייגע כמו שמתייגעים על תוספות קשה. כי עיקר 

הגלות היא מה שאדם נמצא בגלות אצל המדות שלו והוא משועבד אליהן ואינו יכול לצאת מהן, 
ובפרשיות אלו יכול כל אחד למצוא לעצמו עצה ופתרון איך לצאת ממצרים הפרטי שלו.

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'[... 

 הגמרא מביאה בכתובות )דף ק"ג ע"ב( את צוואתו של רבי לרבן גמליאל "זרוק מרה בתלמידים". הפשט הפשוט הוא כמו שרש"י הקדוש אומר: 
"זרוק מרה - אימה, שתהא אימתך עליהם". שהתלמידים יהיה להם פחד מהרבי.

]בדרך אגב, אמר על כך מרן פוסק הדור רבינו רבי שלמה זלמן אוירבאך זצוק"ל לאחד מתלמידיו שגדל ונהיה מלמד לצעירים, שאת הגמרא "זרוק 
מרה בתלמידים" אפשר לצאת ידי חובה פעם בחודשיים, כדי שהתלמידים ידעו שהרבי שלהם יודע גם לכעוס אם צריך. אבל ביום-יום ההנהגה 

הכללית עם התלמידים צריכה להיות כזקן מלא רחמים. באהבה, בחיבה, למשוך את התלמידים, להעניק להם תשומת לב והארת פנים[.
אך בדרש האיר לי בורא עולם בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא, "מרה" היא מלשון מרירות, לשון 'מר'. התפקיד של רבי, ראש ישיבה, ראש כולל, 
מגיד שיעור, חונך פרטי, לזרוק את המרירות של התלמידים. כמה קשיים חווים התלמידים, למשל, בגיל ההתבגרות. כמה קשיים לימודיים, רגשיים, 

חברתיים וכדומה, הם עוברים.
תפקידו של המחנך, האדם הכי קרוב לתלמיד ביום-יום, לזרוק את המרירות של התלמיד, ולהכניס בו שמחת חיים, תשוקה לבורא עולם, בבחינת 

"ואני קרבת אלקים לי טוב". ואז יקבל התלמיד כוחות גוף וכוחות נפש להתמודד עם כל הקשיים והנסיונות מסביב.
שנזכה לכאלה מלמדים, ולכאלה מגידי שיעורים וראשי ישיבות, שיודעים למשוך את התלמיד לרבונו של עולם מתוך אהבה, "ואני קרבת אלקים 

לי טוב". ונזכה שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם אמן.

מיני מתיקה
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 זאת ההזדמנות שלכם להנציח לזיכרון עולם את יקיריכם האהובים
 ולהיות שותפים ביצירה תורנית שכולם מצפים לה ואשר תעלה על שולחן מלכי רבנן
בכל היכלי התורה בעולם היהודי

ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

 ההדפסה בקרוב - נא צרו קשר בהקדם!
a0548470661@gmail.com  :בטל': 054-847-0661 או בדוא"ל

 בהוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אנו עומדים לערוך
את גליונות "מתיקות" שכבשו בסערה את הלבבות ולהוציאם לאור בספר 

מהודר, למען יעמדו ימים רבים

כל המתיקות הזאת ּכְרּוכָה ּבְךָ!

* בתמונה: הגר"ח קנייבסקי מעיין בדוגמית מתוך הספר החדש שיצא בקרוב בע"ה

עונש  ויש  עשה,  שהאדם  מה  על  נקמה 
הניתן מתוך חמלה ורחמים שמטרתו היא 
למרק את האדם ולזככו ולעזור לו לעלות 
חזרה על דרך המלך. אחד ההבדלים שבהם 
הוא  העונש  שאם  הוא,  הדבר  מתבטא 
מתוך נקמה אין המעניש דואג לרפא את 
הנענש ממכתו, אבל אם העונש הוא מתוך 
הנענש,  של  לעתידו  דאגה  ומתוך  רחמים 
מה  בכל  לרפואתו  ידאג  שהמעניש  ודאי 

שאפשר.
העונשים שהקב"ה נותן לעם ישראל בגלות 
זיכוך  למטרת  רחמים  רק מתוך  כמובן  הם 
הגדולה  למעלה  ראויים  ישראל  שיהיו  כדי 
שהם עתידים לקבל. ואם כן כשנותנים עונש 

כזה ברור שקודם יש להכין את הרפואה ורק 
אחר כך ניתן לתת את העונש. עד כאן דברי מרן 

השם משמואל.
דבריו  את  לב  לתשומת  ניקח  המלמדים,  שיעור,  המגידי  המחנכים,  ההורים,  כשאנו 
המעוררים של הרבי הקדוש זצוק"ל, נוכל להבחין היטב האם כוונתנו בעונש היא בתור 

נקמה חס וחלילה, או בתור עזרה וסיוע בשביל הבחור או הילד שיעלה חזרה על דרך המלך, 
וכמובן נדאג לרפד לו אותו עם הרבה חום ואהבה, עד שהוא ירגיש בעצמו את הרחמים 

שבעונש.
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 זאת ההזדמנות שלכם להנציח לזיכרון עולם את יקיריכם האהובים
 ולהיות שותפים ביצירה תורנית שכולם מצפים לה ואשר תעלה על שולחן מלכי רבנן
בכל היכלי התורה בעולם היהודי

ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

 ההדפסה בקרוב - נא צרו קשר בהקדם!
a0548470661@gmail.com  :בטל': 054-847-0661 או בדוא"ל

 בהוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א אנו עומדים לערוך
את גליונות "מתיקות" שכבשו בסערה את הלבבות ולהוציאם לאור בספר 

מהודר, למען יעמדו ימים רבים

כל המתיקות הזאת ּכְרּוכָה ּבְךָ!
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