
יומא דהילולא קדישא

הרבי  מרן  כ"ק  של  דהילולא  ליומא 
הקדוש בעל החלקת יהושע מביאלא 
זצוק"ל, הרה"ק רבי יחיאל יהושע בן 
זצוק"ל,  צבי  ירחמיאל  רבי  הרה"ק 

נלב"ע ביום כ"א שבט תשמ"ב.
זצוק"ל  יהושע  החלקת  הרבי  מרן  כ"ק 
היה נוהג ללמוד גמרא לפי הסדר: גמרא, 
ורא"ש.  רי"ף,  מהרש"א,  תוס',  רש"י, 
והיה מקפיד מאוד על סדר זה, ובמיוחד 
הגמרא  לימוד  את  לסיים  שלא  הקפיד 

בלי לעיין ג"כ בפסקי הרא"ש.
שליט"א  מביאלא  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
שבשעת  טוב",  מבשר  ב"שיעורי  מביא 
הקדוש  הרבי  אביו  היה  התורה  לימוד 
להשראת  גופי  מכין  "הריני  לומר  נוהג 
השכינה". ומביא שם שהוא עצמו שמע 

זאת הרבה פעמים מאביו זצוק"ל.
הרבי  מרן  כ"ק  כשהיה  ימיו,  בערוב 
בבית  זצוק"ל  מביאלא  יהושע  החלקת 
מספינקא  הרבי  נכדו  הלך  חולים, 
שליט"א לבקרו, ומכיון שבאותה תקופה 
בדף  שיעור  מוסר  מספינקא  הרבי  היה 
מסכת  גמרא  לדרך  עמו  לקח  היומי, 
שבת. כשנכנס לחדרו שאל אותו הרבי 
ביד? ספר  לך  יש  ספר  "איזה  מביאלא: 
הרבי  השיב  מוסר?".  ספר  חסידות? 
מספינקא: "גמרא". נענה הרבי החלקת 
ֵהייִליְגן  פּון  ְׁשֵטייט  "ֶעס  ואמר:  יהושע 
ַצאְנֶז'ער ָרב ַאז ִאין ְּגָמָרא ִאיז ָדא מּוָסר, 
]מובא  ָׁשַמִים"  ִיְרַאת  אּון  ֲחִסידּות, 
מוסר,  יש  שבגמרא  מצאנז,  מהרה"ק 

חסידות, ויראת שמים[.
שליט"א  רבינוביץ  שמחה  רבי  הרה"ג 
יעקב" רמת שלמה,  רב דקהל "משכנות 
"פסקי  הנודע  לספרו  בהקדמה  מביא 
יהושע  החלקת  הרבי  שזקינו  תשובות", 
זצוק"ל היה תמיד מבקש ודורש מצעירי 
הצאן, מאברכים תלמידי חכמים, ומבעלי 
בתים, בתחנוני קודש, שילמדו וישננו דיני 
ברכות הנהנין והלכות שבת ושאר הלכות 
שבכל יום, ואף הוא בעצמו יגע ועיין הרבה 
בוריים,  על  ובידיעתן  אלו  הלכות  בבירורי 
ברכות  עניני  על  קונטרס  לאור  הוציא  ואף 
רצונו  היה  שבאמת  כותב  הוא  שם  הנהנין, 
לסדר חיבור שלם בהלכות אלו, אלא שמחמת 
עבודת הקודש אשר עליו אין בכוחו להתפנות 
הגאון  את  לכך  זצוק"ל  הרבי  מינה  ולכן  לזה, 
הוראת  פי  ועל  זצ"ל,  זילבר  בנימין  רבי  הצדיק 
"ברית  הנודע  ספרו  את  הנ"ל  הגאון  חיבר  הרבי 
עולם", וכפי שצוין בהקדמתו, וספר זה היה הספר 
הראשון שעוסק בבירור וליקוט הלכה למעשה על פי 

התפתחויות הטכנולוגיה החדשה.

איך זוכים לצאצאים תלמידי חכמים וצדיקים

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

לא ששתי בתקלת חברי
למדנו בדף היומי )מסכת תענית דף כ ע"ב(, ששאלו תלמידיו את רב 
והוא ענה  זכות[,  ]כלומר באיזו  ימים  אדא בר אהבה במה הארכת 
להם כמה דברים שעליהם הקפיד מאוד כל ימי חייו, ואחד מהם "ולא 

ששתי בתקלת חברי".

ומרטיט  עצום  וורט  ר' שלמה שליט"א  הגאון  שמעתי פעם מאחי 
מאבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי זצ"ל על הגמרא הנ"ל, וורט עצום 
ששוה מליונים, וורט שמשנה את כל החשיבה של האדם. אבא זצ"ל 
שאל וכי זוהי הגדלות של רב אדא בר אהבה, שהוא לא שמח בתקלת 
חבירו? הרי כל יהודי בר דעת עם קצת רגש, עם טיפת נשמה, אינו 

שמח בתקלת חבירו? אלא הפירוש הוא, אמר אבא 
לא  ששתי,  לא  בצער  היה  שלי  כשהחבר  זצ"ל, 
יכולתי להיות שמח בחיים האישים שלי, כי הצער 
של הזולת זה הצער שלי, וזה הכוונה "לא ששתי 

בתקלת חברי".

מורי ורבי אביהם של ישראל הרבי הקדוש הבאר 
"הוא  משנן:  תמיד  היה  זצוק"ל  מנדבורנה  יעקב 
היה אומר", "ֶער ָזאְגט ִזיְך ַארֹויס", כלומר, כל אחד 
מה שהוא, זה מה שהוא אומר, מי שמדבר כל היום 
על כסף מונח בכסף, ומי שמדבר רק בדברי תורה, 
סימן שהוא שם. אבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי 
זצ"ל לא דיבר דרשות על מדרגות שהוא עצמו לא 
עמד בהן... ואכן זה היה אבא, הוא היה הופך את 
כל העולם למנוע מצוקה של יהודי, ותמיד היה נותן 

את הלב שלו עבור כל אחד ואחד מישראל.

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ח כסלו, תענית דף כ'(

ההבטחה שקוימה במלואה
למדנו בדף היומי )מסכת תענית דף כא ע"ב( סיפור שהגמרא מספרת, 
שלטה  לא  רב  של  מגוריו  באזור  ורק  מגיפה,  היתה  סורא  שבעיר 
המגיפה, ותושבי סורא היו בטוחים שזה כמובן בזכותו של רב. הראו 
להם משמים בחלום, שזכויותיו של רב מרובות מדי בשביל דבר כזה, 
כלומר מגיפה היא דבר קטן ביחס לזכויותיו, ואין זה בזכותו, אלא 
בזכות אדם אחד שהיה גר שם שהיה משאיל כלי חפירה לצורך קבורת 

מתים, וזכות זו הגינה על כל האזור שלא תשלוט שם המגיפה.

כשלמדתי את הגמרא חזרתי עשרות שנים אחורה למלחמת המפרץ, 
ונזכרתי בסיפור מרטיט שהיה אז. אבי מורי הצדיק רבי שמואל צבי 
זצ"ל הרבה לדבר באותם ימים על הבטחתו של מרן רבינו שר התורה 
רבי חיים קנייבסקי שליט"א שהבטיח אז שבבני ברק לא יפלו טילים. 
זצוק"ל,  המקור להבטחה היתה ממרן פאר הדור רבינו החזון איש 
שאמר שהעיר בני ברק יש לה הגנה בסיעתא דשמיא בזכות לימוד 

התורה והחסד שיש בעיר.

בבהלה,  קמתי  המפרץ,  מלחמת  בימי  בוקר,  לפנות  בשבת  זה  היה 
גם  שמענו  ברק,  בני  תושבי  כל  את  העירה  ויורדת  עולה  אזעקה 
את הפיצוץ של הטיל שהגיע ישירות מעירק, והתברר שהטיל נפל 
כי  לנו  נודע  מעשה  לאחר  גן.  רמת   - ברק  בני  בגבול  והתפוצץ 
פגע!  ללא  נשאר  ברק  בבני  והבניין  לגמרי,  ניזוק  גן  ברמת  הבניין 
באו  האזור  מכל  רבים  ואנשים  לרגל,  עליה  למוקד  הפך  המקום 

לראות את המחזה המדהים...

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ט כסלו, תענית דף כ"א(

עד מתי צריך לבכות על דורות 
ישרים

מרן הגאון רבי חיים בריסקער זצוק"ל היה בוכה ומתפלל כל יום על 
בנו מרן הבריסקער רב הגרי"ז זצוק"ל, וגם אחרי שהוא כבר נהיה ראש 
ישיבה, הוא המשיך להתפלל ולבכות עליו בדמעות שליש. פעם שאל 
אותו בנו: טאטע, למה אתה בוכה עלי? ענה לו האבא: גם אבי בכה 

עלי כשכבר הייתי רב בבריסק...

המשיך הבן ושאל: איך זוכים להגיע לדרגה כזו, לבכות כל יום מחדש 
על הילדים? האם אין פה שחיקה? בדרך כלל אדם מתעורר בבכיה 

פעם או פעמיים בשנה. אבל כך לבכות יום יום?!

בריסקער תשובה מחרידה:  חיים  לו האבא רבי  ענה 
"אילו חלילה היה בנך חולה מסוכן רחמנא ליצלן, האם 
ללא  בוכה  היית  בודאי  כזה דבר?  היית שואל  גם אז 
הרף וקורע שערי שמים לרפואתו, אם כך, איפה, עליך 
לדעת, שההבדל בין אם בנך יגדל כך שכל שניה חשובה 
לו ההייליגע תורה, לבין אם הוא יגדל חלילה בלי עול 
כזה, הוא הרבה יותר גדול מההבדל בין ילד בריא לילד 

חולה רחמנא ליצלן!!!".

שנזכה כולנו לדורות ישרים ומבורכים, וכמו שאנחנו 
מתפללים בשעת סיום מסכתא: "שלא ימוש התורה 

מפינו ומפי זרענו עד עולם, אמן".

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ז כסלו, תענית דף י"ט(

פגישתו של הרבי הקדוש 
עם אנשי משרד התחבורה

למדנו בדף היומי )מסכת תענית דף כא ע"ב( שאבא אומנא ]שעסק 
למלאכתו בהקזת דם[ היו פורסים בשלומו מישיבה של מעלה בכל 
יום, ]שכל יום היתה יוצאת בת קול משמים ואומרת לו שלום עליך 
)רש"י([. לעומת זאת, לאביי היתה באה בת קול זו רק בערב שבת. 
חלשה דעתו של אביי, שהוא לא זכה למעלתו של אבא אומנא, שהיה 

לכאורה אדם פשוט.

ומה באמת היתה זכותו הגדולה של אבא אומנא? מספרת הגמרא 
שבשעה שהיה עוסק במלאכתו ומקיז דם, היה מושיב את האנשים 
לחוד ואת הנשים לחוד מחמת צניעות, וזכות זו היתה גדולה כל כך. 

]ראה בהמשך הגמרא עוד ממעשיו הגדולים של אבא אומנא[.

ומכאן לסיפור שזכיתי לראות במו עיני. מרן הרבי הקדוש הישועות 
משה מויזניץ זצוק"ל הגיע פעם לברית בירושלים בבית הכנסת של 
חסידי ויז'ניץ ברחוב נחמיה. לפני שנכנס לבית הכנסת, היה הרבי 
נסער מאד, והוא ביקש מהעסקנים לקרוא לפגישה דחופה אצלו 
את ראשי משרד התחבורה. לתמיהת העסקנים הסביר הרבי 

הקדוש, שברצונו לדבר אל ליבם בנושאי קו מהדרין...

בשאר  או  ברק  בני  ירושלים  בקו  נוסעים  כשאנחנו  היום 
הקוים החרדיים, הגברים יושבים מקדימה והנשים פנימה, 
לא  זה  שנים  עשרות  אך  מאליו,  מובן  לנו  נראה  והדבר 
זה  זה? למי  יגע בשביל  זה? מי  כך. מי לחם בשביל  היה 
בער יומם ולילה? היה זה הרבי הקדוש הישועות משה 

עד  והתחנן,  ביקש  ולחם,  שדיבר  זצוק"ל  מויז'ניץ 
שהשיג את מבוקשו.

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ט כסלו, תענית דף כ"א(

הצער של 
הזולת 

זה הצער 
שלי

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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רבי  הגאון  מרגליות  מפיק  פה  שיעור  המגיד  לכבוד 
הגליון  בעל  שליט"א  קובלסקי  ישעיהו  אברהם 

"מתיקות הדף היומי"
כקורא קבוע של גליונכם המתוק אני שמח בשמחתכם 
ל"עשרת  הגיע  שהגליון  זכיתם  המאה,  גליון  בהוצאת 
מונים" ]פירש רש"י: מאה פעמים[, כן ירבו עוד ועוד, 
הרחבת  מתוך  הרבבה"  ל"גליון  להגיע  אי"ה  ותזכו 
הדעת ומתוך אריכות ימים ושנים טובות, כמו שנאמר 

"ומאה מכם רבבה ירדופו".

אורו  "גדול  ו(:  )בהעלותך,  תנחומא  במדרש  איתא 
ומהיכן  העולם,  מאירין  והלבנה  החמה  הקב"ה,  של 
חוטפין...  הן  מעלן  של  אור  זיקוקי  מן  מאירין?  הן 
לכל  ממנו  נתן  שלא  מעלן  של  האור  הוא  גדול 
שלכם  שהגליון  זכיתם  ממאה".  אחד  אלא  הבריות 
הוא  וגליון  גליון  וכל  מעלה,  של  אור  ב"ה  הוא 

ממאה. אחד 
הצנועה  ברכתי  את  לכם  אשגר  הטוב  הכרת  ומתוך 
ברכת הדיוט, שתזכו להפיץ ולהמתיק את אור התורה 
בכמות  עוד  הגליון  את  להרחיב  ותזכו  ועוד,  עוד 
ובאיכות, שיקויים בכם מה שאמרו חז"ל "אינו דומה 
מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה  פרקו  שונה 

ואחד פעמים".
בברכת התורה

הצעיר באלפי ישראל, מאיר כהן, בני ברק

מקולמוסם של הקוראים
זצוק"ל  מקוצק  כשהרה"ק  אלקיך.  ה'  אנכי 
היה ילד, התווכח פעם עם המלמד מה הפירוש 
בפסוק. בלהט הויכוח נענה הילד ואמר: "מיט 
איך  ווען  גידענק  איך  זיך?  איר  שפארט  מיר 
דער  ווען  סיני  בארג  ביים  גישטאנען  בין 
אלקיך!"  ה'  אנכי  געזאגט  האט  אייבישטער 
]כבודו מתווכח אתי? אני הרי זוכר כשעמדתי 

על הר סיני כשאמר הקב"ה אנכי ה' אלקיך![.

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 ַ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'[... 

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".

 a0548470661@gmail.com :לשמיעת שיעורי הרה"ג אברהם ישעיהו קובלסקי בקול הלשון חייג: 073-295-1340 | לקבלת העלון בדוא"ל

להרצאות | לשיעורים | להנצחות | לתגובות | לתרומות, ולכל ענין אחר בנוגע לגליון: 054-847-0661 ד:
מו

עי

מאוצרות המועדים
]הרה"ק  ז"ל  הרב  "בשם 
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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 ַ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'[... 

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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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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 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'[... 

מי יטיף מוסר לגדולי ישראל
)מועד קטן דף ט"ז ע"א( הגמרא מבארת את  היומי  השבוע בדף 
ַמְלַאְך  ָאַמר  ֵמרֹוז  "אֹורּו  כג(:  ה,  )שופטים  דבורה  בשירת  הפסוק 
ַּבִּגּבֹוִרים".  ְלֶעְזַרת ה'  ְלֶעְזַרת ה'  ָבאּו  ִּכי ֹלא  יְֹׁשֶביָה  ה' אֹרּו ָארֹור 
כלומר שברק ודבורה קיללו את ֵמרֹוז לפי שלא בא לעזור לישראל 
במלחמתם. ונחלקו בגמרא מי היה מרוז, יש אומרים שהוא היה 
אדם גדול ]כלומר, שר צבא שהיה לו לבוא ולעזור להם במלחמה 
ומזלו של  ]כוכבו  כוכב  הוא  שֵּמרֹוז  אומרים  ויש  הר"ן([,  )חידושי 

סיסרא )רש"י([.

החפץ  מרן  בראשות  בוורשא  ישראל  גדולי  התאספו  תר"ץ  בשנת 
חיים זצוק"ל לביטול גזירת סגירת תלמודי התורה. אחד מגדולי הדור שהוזמנו 

זקן  שהיה  חיים  החפץ  ולשאלת  הדיונים,  בתחילת  היה  לא  הוא  ולכן  איחר לבוא  לאסיפה, 
הרבנים, הוא התנצל ואמר שהיה עסוק בטרדות אישיות. הדבר כאב לו מאוד למרן החפץ חיים, 
והוא אמר לאותו גדול: וכי אין הרב יודע מה שאומרת הגמרא במועד קטן שברק קילל את ֵמרֹוז 
לפי שלא בא לעזרת ה' בגבורים, ולפי דעה אחת בגמרא מדובר בשרו של סיסרא שבשמים, הרי 

שגם מלאכים נתבעים ונענשים על כך?!

דממה מתוחה נשתררה באולם, ואף אחד לא העיז לפתוח את פיו. ראה זאת מרן הגאון רבי 
מאיר שפירא זצוק"ל רבה של לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין, ורצה להפיג את המתח, ולכן 
קם ואמר: כל ימי הייתי תמה, בשלמא אנשים פשוטים שומעים דברי מוסר מהרבנים, החסידים 
מקבלים תוכחה מהאדמורי"ם, אבל מי הוא זה אשר יטיף מוסר לגדולי הדור בעצמם?! ממי 
יקבלו הם דברי מוסר?! עכשיו נתיישבה לי התמיהה, יש לנו ברוך השם את הכהן הגדול מרן 

החפץ חיים שהוא יטיף מוסר לגדולי ישראל בעצמם...

ברשות ראש הישיבה הרב איסר שליט"א, ברשות המנהלים החשובים, וברשות העסקנים החשובים העושים לילות כימים כדי שאתם תוכלו ללמוד כאן, הרי יש 
מי שעוסק כל הזמן למען מטרה זו, שום דבר אינו בא מאליו, ולכן כמה מתאים שנפתח בכבודם בבחינת פותחים בכבוד אכסניא.

ישנם מקומות בעולם שבהם מתקיים יריד של זהב למשך שלשה ימים, ואנשים המגיעים לשם עסוקים כל כולם ביריד, הם אינם אוכלים, הם אינם שותים, שהרי 
הם רוצים לעשות את העסקה הכי טובה. זה הזמן שאפשר להצליח, ולאחר שלשה ימים הכל עבר. ראיתם פעם סוחר אתרוגים איך הוא נראה בין יום כיפור 
לסוכות, הרי אין אפשרות לדבר אתו מילה, גם אם תבקש ממנו לדבר אתו כמה דקות הוא ידחה אותך, כי הרי יש איזה גביר שמוכן לתת לו חמשת אלפים דולר 
בשביל אתרוג מהודר, איך יהיה לו זמן לדבר עם אנשים... בשנים אלה, בגילאים 13 עד 20, אתם נמצאים ביריד, ועליכם לתפוס כל מה שאפשר, מתוך דביקות 

בתורה ומתוך אהבת התורה.

פעם הגיע בחור חשוב בן 16 אל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר זצוק"ל, כשהוא מתלונן: "רבי, אני לומד ולומד ושוכח הכל. אני לא זוכר כלום!". מיד נענה הרבי 
ואמר לו: "תעשה את העצה של רש"י, תכוין היטב בחונן הדעת!". הבחור קיבל את העצה והתחיל להתפלל שמונה עשרה במשך כחצי שעה, הוא השקיע כוחות 

בברכת "אתה חונן" כמו בתפילת נעילה, וראו זה פלא! הבחור הפך לבריה חדשה, זכרונו נעשה חזק, ולאחר שנה הוא נבחן על כל מסכת בבא מציעא בעל פה.

כששמעו הלומדים את הסיפור, תמהו מאוד איפה נתן רש"י את העצה הזאת? חיפשו ברש"י על כל תורה נביאים וכתובים ולא מצאו. עד שבאו לשאול את 
ראב"ד ירושלים הגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל, והוא הגיב מיד: הרש"י הזה הוא במסכת עבודה זרה. התחילו לחפש במסכת עבודה זרה, עד שמצאו שהגמרא 
אומרת שם )בדף ח' ע"א(: "אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה, אומר". כותב רש"י 
ְוֵכן ֻּכָּלן". רש"י הקדוש מלמד  הקדוש: "מעין כל ברכה וברכה - ִאם ָהָיה ְמַׁשֵּכַח ַּתְלמּודֹו ַמֲאִריְך ְּבחֹוֵנן ַהָּדַעת, ִאם ַּבַעל ְּתׁשּוָבה הּוא ַמֲאִריְך ְּבָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה, 
אותנו, שאם אדם משכח תלמודו, הרי הוא שופך את לבו אל השי"ת, שלש פעמים ביום שחרית מנחה ומעריב, כשהוא מגיע לאתה חונן בשמונה עשרה, יבכה 

אל השי"ת: רבונו של עולם, אני רוצה לזכור היטב מה שאני לומד.

לפני רבות בשנים באתי עם גביר גדול מלייקווד אל שר התורה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. פנה הגביר לרבי חיים בשאלה שהציקה לו זמן רב: "אני 
עובד 18 שעות ביממה, ואין לי זמן ללמוד, מה עלי לעשות?". ענה לו רבי חיים מיניה וביה: "מישהו כבר הקדים אותך בשאלה זו... יהודי הגיע פעם לרבי ישראל 

סלנטר, ואמר שאין לו זמן ואינו יודע מה ללמוד. אמר לו רבי ישראל: 'תלמד מוסר, וכשתלמד מוסר אז תראה שיש לך זמן'...".

וכמו כן, אני בטוח שלכל בחור יש זמן חצי שעה ללמוד את הדף היומי, חוץ מסדרי הלימוד שלומדים בישיבה.

ברצוני לברך אתכם בנוסח שאומרים בשלש סעודות: "וזכני לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות". תורה היא הסחורה הכי טובה, ואם תשקיעו בזה 
את כל חייכם, יהיה לכם עולם הזה ועולם הבא, ותהיו מאושרים כל ימי חייכם.

הגה"ק הרבי מפיאסצנא בעל החובת התלמידים זצוק"ל הי"ד היה מספר, 
שפעם באו כמה אברכים אל זקנו הרבי הקדוש ממוגלניצא זי"ע ובקשו ממנו שידבר 
איתם חסידות. ענה להם הרבי הקדוש: "חסידות?! לערנען, דאווענען, און נישט גיין 
ליידיג, דאס איז חסידות!" ]-לימוד התורה, תפילה, ולא ללכת בטל, זו היא חסידות[...

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 במסכת תענית )דף י"ז ע"א( מביאה פסוק בישעיה: "ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך". חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא 
שחז"ל אומרים "מאן מלכי רבנן", זאת אומרת שיהודי בן תורה הוא הוא המלך האמיתי. ועל זה אומר הפסוק שההתנהגות שלו 

צריכה להיות ללא רבב! 'יופי' הכוונה גם ליופי חיצוני וגם ליופי פנימי.
וכאסמכתא לכך, יש לציין את דברי הגמרא במסכת יומא )דף פ"ו ע"א(: "דתניא, ואהבת את ה' אלקיך - שיהא שם שמים 
מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, 
אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו 

כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

מיני מתיקה

לכבוד שבת קבלת התורה נביא כאן קטע מדרשתו של המגיד שיעור שליט"א במתיבתא ראשית חכמה במונטריאל בערב שבת קודש ויחי


