
יומא דהילולא קדישא

לכבוד יום ל"ג בעומר יומא דהילולא 
בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  של 

יוחאי.
פעם הגיע הרה"ק הדברי חיים מצאנז 
זצוק"ל אל מחותנו הרה"ק רבי אליעזר 
ל"ג  שלפני  בימים  זצוק"ל  מדז'יקוב 
אז  היה  כבר  מדז'יקוב  הרה"ק  בעומר. 
לכבד  כדי  מגדרו  יצא  אך  מאוד,  חלש 
הרה"ק  כששמע  הדגול.  האורח  את 
מדז'יקוב שהרה"ק הדברי חיים מתכונן 
להישאר בעירו ליום ל"ג בעומר, נענה 
ואמר: אמנם אני חלש מאוד וכבר אינני 
עורך 'טיש', אך לכבוד המחותן אערוך 
ואבקש  בעומר,  ל"ג  ביום  'טיש'  אי"ה 
אם יוכל מר לומר לי באיזו שעה יהיה 
פנוי ומוכן לבוא ל'טיש'. ענה לו הרה"ק 
בשתיים  מוכן  יהיה  הוא  כי  מצאנז 

בצהריים.
כבר  שתיים  השעה  בעומר,  ל"ג  הגיע 
עברה, והרה"ק מצאנז אינו נראה כלל. 
של  לאכסניה  החסידים  אחד  הלך 
שהרבי  להודיע  חיים  הדברי  הרה"ק 
לו, אך המשמשים של  הקדוש ממתין 
הרה"ק מצאנז אמרו לו: אנחנו מפחדים 
להיכנס לחדרו של הרבי, כי הרבי יושב 
שעות.  וכמה  כמה  בחדרו  סגור  כבר 
כמובן  אתה.  תיכנס  רוצה  אתה  אם 
שהחסיד פחד גם הוא, וחזר לביתו של 
הרבי מדז'יקוב לספר לרבי את הדברים.
של  בנו  משה  רבי  זאת  כששמע 
הקדוש  הרבי  לימים  מדז'יקוב,  הרבי 
אל  בעצמו  ללכת  החליט  מראזוודוב, 
הדברי חיים, שהרי אצלו זו היא מצוה 
של כיבוד אב. דפק רבי משה על דלת 
חדרו של הרה"ק מצאנז בלב חרד, פתח 
מצאנז:  הקדוש  לרבי  ואמר  הדלת  את 

רבי, אבי הקדוש ממתין לבואכם.
קרא לו הדברי חיים שיכנס פנימה ויסגור 
את הדלת, וכך שהו שניהם בפנים שעה 
המשמשים  שומעים  כשמבחוץ  ארוכה, 
קול פסיעות מהלכות אנה ואנה. כשיצאו, 
בערו פניו של רבי משה כלפידי אש. לימים 
שעה  שבאותה  מראזוודוב  הרה"ק  אמר 
הסביר לו את הדברי חיים את שורש הסוד 

הגדול של היום הקדוש ל"ג בעומר.
זצוק"ל  מראזוודוב  הרה"ק  התבטא  ופעם 
יותר מל"ג  שאין בכל השנה כולה זמן מסוגל 
בל"ג  הערבים  בין  שעת  וכשהגיעה  בעומר. 
בעומר היה אומר: לו היה כח בידי הייתי תופס 
את החמה בשיניים שלא תשקע, ולא יעזוב אותנו 

היום הזה לעולם.

איזה קול שמע הילד משמים

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

הילד שמאכיל את הוריו
השבוע נלמד בדף היומי )יבמות דף ס"ז ע"א( את לשון הגמרא: "רב 
מאכיל". ]כלומר בת  אינו  ילוד  שאין  מאכיל,  ילוד  אמר,  יוסף 
ישראל שנשאת לכהן ומת בעלה, אם יש לה ילד ממנו מותר לה לאכול 
היא  אם  אבל  תרומה,  אותה  מאכיל  הילד  כאילו  זה  והרי  תרומה, 

מעוברת ועדיין לא נולד הילד, אסור לה לאכול[.
זצוק"ל  צבי הירש מרימנוב  יהודי פשוט אל הרה"ק רבי  נכנס  פעם 
ובפיו בקשה מוזרה: עני אני ואין בידי פרוטה לפורטה, ומאידך יש לי 
משפחה ברוכת ילדים, ואני מבקש שהרבי יפעל עבורי שלא יוולדו לי 

עוד ילדים, כי אין לי פרנסה עבורם.
חייך הרבי למשמע הבקשה, ואמר לו: אם היית לומד גמרא לא היית 

מבקש בקשה כזו. הגמרא אומרת "ילוד מאכיל", 
ההורים  הוא מאכיל את  ילד  שנולד  מיד  כלומר 

שלו, הוא מביא את הפרנסה בבית.
ע"ב(  ל"א  )דף  נדה  במסכת  הגמרא  אומרת  וכך 

שכשנולד ילד הוא נולד עם ככרו בידו.

ילד הפלא
הגולה  בני  כל  של  רבן  על  מרטיט  סיפור  נספר 
ממנו  לקבל  שנוכל  זצוק"ל,  סופר  החתם  מרן 
חיזוק ביראת שמים, סיפור שמובא בספר הנפלא 
גאב"ד  הצדיק  הגאון  מרן  מפי  בשמך',  'רשומים 

חוג חתם סופר הרב אונגר זצוק"ל.
וכך אמר הרב אונגר זצ"ל: סיפור מופלא ומאלף יש 
לי בבית גנזי, א בארומטע מעשה ]סיפור מהולל[, 

שמתחילה חשבתי להסתיר אותו, ולא לספר אותו 
של  קדשו  מפה  יצאו  שהדברים  מפני  אבל  ברבים, 

גדול  שהיה  זצ"ל,  שטרן  נפתלי  יוסף  רבי  הצדיק  הגאון 
בתורה ואוצר בלום יחיד מסוגו בכל הנוגע להליכות חייו ומנהגיו של 
מרן החתם סופר, וכל מילה שלו היתה מדודה ומנופה בשלש עשרה 

נפות, לכן אספר את הסיפור.
הגה"צ רבי יוסף נפתלי זצ"ל שמע מחמיו הגה"ק רבי שלמה אלכסנדרי 
שרייבער זצ"ל בנו של הגה"ק רבי שמעון סופר אב"ד קראקא, שפעם 
היה רבי שלמה אלכסנדרי אצל מרן המהרי"ד מבעלזא זי"ע, ותוך כדי 
פון אייער  "דערציילט עפעס  השיחה ביקש הרבי הקדוש מבעלזא: 
זיידע פון חתם סופר און פון אייער טאטע רבי שמעון" ]-ספרו נא 
רבי  נענה  שמעון[.  רבי  ומאביכם   סופר  החתם  מזקנכם  איזה דבר 
שלמה אלכסנדרי ואמר: אספר לרבי עובדה שמראה על הגדלות של 
שניהם, גם של מרן החתם סופר, וגם של אבי רבי שמעון סופר. וכך 

הוא סיפר:
באויבערלענד היה נהוג שבשבת קודש אחרי שחרית הולכים הביתה 
לקריאת   11 בשעה  וחוזרים  מזונות,  קצת  לטעום  קידוש,  לעשות 
התורה ותפילת מוסף. בשבת אחת כשמרן החתם סופר התכונן לצאת 
מהבית ללכת לבית הכנסת לקריאת התורה, הוא עבר ליד המטבח, 
וראה את בנו חביבו שימע'לה, שהיה אז בן חמש - שש, עומד ליד 
אמו הרבנית ומושך לה בבגדה ושואל אותה משהו. אחרי כמה דקות 
עובר מרן החתם סופר שוב ליד המטבח וראה שוב איך שימע'לה אינו 
מרפה וממשיך לשאול, ואמו אומרת לו בקוצר רוח: אנא תניח לי עם 

השאלות שלך...
ברכות:  לו  ואמר  הילד  אל  פנה  סופר,  החתם  מרן  בכך  כשהבחין 
שימע'לה, תגיד לי מה שאלת את אמא? תשמעו רבותי שאלה של ילד 
בגיל שש, כמה מדהים. "שאלתי את אמא", ענה הילד הפיקח, "על מה 

שאנחנו אומרים בקדושה )לפי נוסח אשכנז( 'נקדש את שמך בעולם 
כשם שמקדישים אותו בשמי מרום', וכי מי מאיתנו שמע פעם איך 
המלאכים שרים, איך המלאכים משבחים ומקדישים את שמו יתברך 

בשמי מרום, שנוכל להשתוות לשירה שלהם ולקדש כמותם?"...
שאלה  "שאלת  לבנו:  ואמר  הדברים  את  שמע  סופר  החתם  מרן 
מצויינת, שימע'לה, בוא איתי לבית הכנסת ואענה לך". הלך איתו מרן 
החתם סופר לבית הכנסת. בתפילת מוסף לפני חזרת הש"ץ לקח מרן 
החתם סופר את הילד, העמיד אותו על גבי כסא, ואמר לו להטות את 
אזנו לסטנדר. כשהגיעו לאמירת הקדושה, עשה הילד אזניו כאפרכסת 
והקשיב בתשומת לב במהלך כל הקדושה. אחרי התפילה שאל אותו 
מרן החתם סופר: "נו שימע'לה, די קשיא איז דיר נאך שווער?" ]-האם 
הקושיא עדיין מציקה לך?[. "לא", ענה הילד. שאל אותו החתם סופר: 
צעקות  שמעתי  "בתחילה  הילד:  ענה  שמעת?".  "מה 
נוראות, אך אחר כך שמעתי שירה עריבה ונעימה מאד".
כשסיים רבי שלמה אלכסנדרי לספר את הסיפור הנפלא, 
נענה הרבי הקדוש מבעלזא ואמר: א פלא א טאטע! א 

פלא א זוהן! ]-האבא היה פלא, והבן היה פלא[...
)מתוך הפתיחה לשיעור, יבמות דף ט"ז במחזור הקודם, כ"ו 
תשרי תשע"ה(

הכנפיים של הרבי הקדוש
חסידים רבים מכל אירופה היו נוסעים להרבי הקדוש 
מהנסיעה,  כשחזרו  מרוז'ין.  ישראל  קדוש  הצדיק 
חסידים,  כמנהג  העיירה  אנשי  כל  בקלויז  התאספו 
על  לחזור  התכוון,  הרבי  מה  דיבר,  הרבי  מה  לשמוע 
כל מילה של הרבי, להתבונן בדרכי עבודת ה' שלמדו 
בזמן שהיו אצל הרבי. בין השיחים התבטא אחד מזקני 
וכל החברים  ה' צבאות,  הוא מלאך  החסידים שהרבי 
הנהנו בראשם בהסכמה לדבריו. עמד שם בצד ילד צעיר 
בחיידר  להם:  ואמר  החבורה,  לשיחת  הקשיב  עשר,  בן 
לימדו אותנו שלמלאך יש שש כנפיים, ואם הרבי הוא מלאך, משמע כי 
לרבי יש כנפיים. אני חייב לראות את הרבי! כמובן שהחסידים חייכו 

בינם לבין עצמם לשמע תמימותו של הילד.
לרבי  לנסוע  עיירה  מאותה  קבוצה  התארגנה  ושוב  תקופה,  עברה 
הקדוש מרוז'ין, ואיתם הצטרף גם אותו ילד. הגיעו לרוז'ין, וכל החבורה 
נעמדה בתור לקבל 'שלום' מהרבי הקדוש. כשהגיע תורו של אותו ילד, 
הושיט הילד את ידו לרבי כשהוא עומד ומתבונן ברבי בהשתאות. 
שאל אותו ההייליגער רוז'ינער: מה רצית? ענה הילד בקול מבויש 
וסיפר לרבי שהוא שמע בקלויז שהרבי הוא מלאך ה' צבאות, והרבי 
בחיידר לימד אותו שלמלאך יש שש כנפיים, ולכן אני רוצה לראות 
את הכנפיים של הרבי... נענה הרבי הקדוש במענה רך ואמר: "הבט 
נא אל ששת בני אשר חנני אלקים, אלו הם ששת הכנפיים שיש לי!
)מתוך הפתיחה לשיעור, יבמות דף כ"ד במחזור הקודם, ד' חשון 

תשע"ה(

השטריימל שנסע לרבי 
הקדוש מצאנז

נספר סיפור מרטיט שסיפר גאב"ד העדה החרדית הגאון 
סיפור ששמע  זצוק"ל,  פריינד  אריה  הצדיק רבי משה 
אותו מפי זקינו הגאון הקדוש מנאסאד זצוק"ל, וממנו 

נוכל ללמוד שקדושתו של הצדיק משפיעה גם על 
הדומם.

שאין בכל 
השנה כולה 
זמן מסוגל 
יותר מל"ג 
בעומר

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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לכבוד גליון "מתיקות הדף היומי",
הדף  "מתיקות  הספר  הוצאות  על  טוב  מזל 
ומהבאים  מהספר  נחת  הרבה  הרבה  היומי", 

אחריו.
של  "מקולמוסם  במדור  שהובא  הסיפור  לגבי 
הקוראים" בגליון 110 על מרן הרבי מאמשינוב 
שליט"א )שפעם בהיותו בשבע ברכות אצל הדיין 
הבד"ץ  חבר 
הגאון 
ר' 

כוס  שליט"א  לרבי  הגישו  זצ"ל  ברנדסדורפר  מאיר 
תה, ובטעות שמו בו כמה כפיות מלח, וכששמו לב 
הרבי  השיב  שליט"א,  הרבי  ענה  להעיר,  ובאו  לכך 

שלא שם לב(.

ורציתי לספר: אני הייתי שם באותו שבע ברכות, 
מרן הרבי שליט"א שתה את כל הכוס כבדרך 
שנייבלג  הרב  ניגש  מכן  ולאחר  תומו,  עד  כלל 
חתנו של רבי מאיר זצוק"ל ולקח את הכוס בכדי 
לשתות מהשיריים, ואז הוא הרגיש את הְּברֹוְך, 
במקום  מלח  ששמו  חמיו  של  אזנו  את  וגילה 

סוכר...
על  סליחה  וביקש  לרבי  מאיר  רבי  הגאון  פנה 
המלח בתה. נענה הרבי ואמר: צוקער, זאלץ, א 

נפקא מינה ]מלח, סוכר, מה הנפקא מינה[...
בהערכה, קורא קבוע שחפץ בעילום שמו

מקולמוסם של הקוראים
את  וצויתי  וגו',  השביעית  בשנה  נאכל  מה  תאמרו  וכי 
וגו' )כה, כ-כא(. הכוונה היא כי  ברכתי לכם בשנה השישית 
הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים ולפעמים אינו נותן להם 
את מבוקשם עד שיתפללו, אולם כשהם רק מתחילים לבקש, 
מיד מתקיים בהם "עוד הם מדברים ואני אשמע". וזה הכוונה 
"וכי תאמרו מה נאכל", תיכף ומיד תוך כדי דיבור "וציויתי את 

ברכתי" שישפיע לנו כל טוב )דעת משה(.

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".
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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".

 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 
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".

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

קסב(.

 נקודה
למחשבה:

מקולמוסם של הקוראים
מכתב תורה שהתקבל במערכת בעילום שם

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

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

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

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

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

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

שכר העולם הבא וכו'.

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

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

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

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

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

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

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

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

הוא בעניני אכילה ובעניני משא ומתן באמונה.

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

לכבוד סיום מסכת פסחים ביום ט' ניסן הבעל"ט

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ישיבה היה".
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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'[... 

 הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב זי"ע בנו של הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע היה מקפיד שכל
החסידים יבואו אליו למתן תורה לחג השבועות. פעם נפל אחד מחסידיו למשכב לא עליכם 
יכל לנסוע להסתופף בצל הרבי. באותה עיירה התגורר אחד  ולא  בדיוק לפני חג השבועות, 
מחסידיו של הרבי הקדוש מצאנז זצוק"ל. ניגש הצאנזער חסיד אל שכנו הדז'יקובער חסיד, וביקש 
ממנו שישאיל לו את השטריימל שלו לשבועות, כדי שיוכל לנסוע לצאנז. "אתה הרי ממילא אינך 

נוסע לרבי שלך", אמר לו. כמובן שהחסיד מדז'יקוב הסכים, והלוה לו את השטריימל.
אחרי תקופה, כשהבריא החסיד מדז'יקוב קם ונסע לרבי שלו. מיד כשהוא נכנס, שואל אותו הרבי 
הקדוש מדז'יקוב: למה נסעת לצאנז לשבועות, ולא באת אלי? ענה החסיד: רבי, לא הייתי בצאנז, 
הייתי לא עליכם חולה, ולא יכולתי לצאת מהבית. נשא הרבי הקדוש את עיניו, הסתכל ואמר: 

"אז השטריימל היה בצאנז"...
כשסיפר הגאון הקדוש מנאסאד את הסיפור, הוסיף ואמר, כי העובדה שהשטריימל הדומם 
קיבל רושם של קדושה בזמן שהיה בצאנז, זה חידוש הרבה יותר גדול מהעובדה שהרבי הקדוש 

מדז'יקוב הרגיש בדבר ברוח קדשו!
)מתוך הפתיחה לשיעור, יבמות דף כ"ה במחזור הקודם, ה' חשון תשע"ה(

בצילם של גדולי ישראל שליט"א
היה שוה לבוא מקצה העולם כדי לראות את פניו הקדושים. אנשים מחכים המון זמן להיכנס לקודש פנימה, אל כ"ק מרן הרבי מרחמסטריווקא שליט"א. זכיתי 
בזכות אבותי לשיחה עם מרן הרבי שליט"א. כשיצאתי מחושמל מהחדר חשבתי בליבי איך ניתן להגדיר את השהייה בקודש פנימה, והתשובה היא במילה אחת: 

להט! הלהט לכל דבר שבקדושה, והאש הבוערת שרואים שם, מכניסים כל יהודי לעולם רוחני אחר.
ידיד נפשי, בור סוד שאינו מאבד טיפה, הרב אברהם חיים הכהן מלאכי, שלח לי בעבר דברי אלקים חיים ממרן הרבי מרחמסטריווקא שליט"א בעניין סעודת ברית, 
ופרסמנו את זה בהרחבה בגליון "מתיקות הדף היומי" פרשת שמות תשפ"א )גליון מספר 49(, ומאז זה התפרסם בכל העולם. אפילו בספר שיצא לאחרונה על ברית 

מילה, הובאו דבריו הקדושים של הרבי מתוך הגליון.
וכך אמר הרבי שליט"א: "להגיש דגים בסעודת ברית זוהי סגולה שהילד ילמד גמרא, להגיש בשר בקר זוהי סגולה שילמד תוספות, ולהגיש יין זוהי סגולה שילמד 

מהרש"א!".
אתמול כשנכנסתי אל הרבי עם הספר החדש "מתיקות הדף היומי", קיבל אותי הרבי במאור פנים. סיפרתי לרבי את ההד שנהיה בעולם בעקבות פרסום חשיבות 
סעודה בשרית בברית מילה, והרבי שמח מאוד לשמוע את הדברים, והוסיף לספר לי על כך סיפור מרטיט. ואף על פי שנכנסתי לקודש פנימה לבד, עם זאת כששמעו 

הגבאים שעמדו בחוץ את הקאך, את הריתחא דאורייתא שבו סיפר הרבי את הסיפור, נכנסו ובאו כולם לשמוע דברי אלקים חיים...
את הסיפור שמע הרבי מראש ישיבת בריסק הגאון רבי מאיר סולובייצ'יק זצוק"ל, בנו של מרן הבריסקער רב, ונכדו של מרן רבי חיים בריסקער זצוק"ל. בזמן 
מלחמת העולם הראשונה שררו עוני ומחסור, לאנשים לא היתה פרוטה בכיס, ומצב הרוח היה נורא. "דער עולם איז געווען פארקנאקט און פארזעצט", כלשון 

הרבי. למרן הבריסקער רב רבי וועלוועלע נולד בן, והיה צריך להכין סעודת ברית. חשב הבריסקער רב בלבו, בתקופה קשה זו 
בודאי מספיק לעשות סעודה של דגים ותו לא. אולם לפני זה הוא החליט לשאול את פי אביו רבי חיים בריסקער. כששמע רבי 
חיים את הרעיון ענה מיד בזה הלשון: פיש און פלייש! ]-דגים וגם בשר[. כשסיפר זאת הרבי מרחמסטריווקא, חזר בלהט על 

המילים "פיש און פלייש!".
והרבי ממשיך בלהט את דברי הגמרא במסכת שבת )דף ק"ל ע"א(: "כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה דכתיב שש 
אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב, עדיין עושין אותה בשמחה". ותוך כדי הדברים מביא הרבי סייעתא מעניינת לדברים. הגמרא 
במסכת כתובות )דף ח'( מספרת שרבי חביבא הזדמן לסעודת מילה ובירך 'שהשמחה במעונו', "ולית הילכתא כוותיה", להלכה 
אין מברכים 'שהשמחה במעונו', מדוע? כי הם טרודים בצערא דינוקא, אין להם שמחה שלימה כי התינוק יש לו צער. הרי לפנינו 
שלמעשה לולא צערא דינוקא היו צריכים לברך בברית מילה 'שהשמחה במעונו' כמו בשמחת נישואין. והרבי מסיים בנימה 

מזהירה ואומר לי: "זאלסט וויסן ס'איז נישט פשוט" ]דע לך, זה לא פשוט בכלל[!
מורי ורבותי, תצילו את הדורות הבאים, אני שומע שיש מקומות בעולם שנותנים פיצה או סעודה חלבית בברית. לצערנו יש 

בעולם מכת נשירה, ואם אפשר על ידי "פיש און פלייש" ]דגים ובשר[ להציל נשמות ישראל, האם נחשוב על כסף?...
יעזור השי"ת שנזכה כולנו לאידישע ערליכע דורות, דורות ישרים מבורכים, ושנזכה להסיר את ערלת הלב, להתקרב לבורא 

)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ו אדר ב', יבמות דף כ"ב(עולם לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו אמן.

בליקוטי הרי"ם ]להחידושי הרי"ם מגור זצוק"ל[ מסביר שהתורה מספרת 
בענין פסח שני שהטמאים באו וצעקו למשה רבינו "למה נגרע", אף על פי שהם 

בעצמם כבר הסבירו את הסיבה "אנחנו טמאים לנפש אדם", עם זאת על ידי שהצטערו 
כל כך שאינם יכולים להקריב, פעלו בכך שתנתן להם האפשרות של פסח שני. והתורה 

מלמדת אותנו בכך שאף מי שאינו יכול לקיים מצוה כל שהיא, אם הוא מצטער על כך ואינו 
רוצה כלל להיפטר ממנה וירצה מאוד לקיים אותה יכול לפעול שיהיה לו אפשרות לקיים אותה.

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'[... 

חידוש". חשבתי  בלא  המדרש  אפשר לבית  במסכת חגיגה )דף ג' ע"א( למדנו לשון: "אי 
בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא, אי אפשר שיהודי יכנס לבית הכנסת להתפלל, שיהודי יכנס 
לבית המדרש ללמוד, שיהודי יקח איזה חסידישער ספר, או איזה ספר מוסר, בלי התחדשות. 
כשאתה נכנס לבית המדרש תיכנס עם התחדשות, אל תעביר כרטיס, "אי אפשר לבית המדרש 
בלא חידוש", מה התחדש לך היום בשחרית, מה התחדש לך במנחה, מה התחדש לך ב"והשב 

את העבודה לדביר ביתך" וכו' וכו'.
זוהי הכוונה בדברי הנביא )ישעיה כט, יג( "ַוּיֹאֶמר ה' ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִפיו, ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני, 
ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני, ַוְּתִהי ִיְרָאָתם אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה". הבה נעשה את המצוות, את לימוד 
התורה, את החסד, וכל דבר טוב שיהודי צריך לעשות, ההיפך ממצוות אנשים מלומדה, ומדה 

טובה מרובה חמש מאות פעמים.

מיני מתיקה

 כ"ק מרן הרבי מרחמסטריווקא שליט"א
 מעיין בספר החדש מתיקות הדף היומי

ר יוַֹחאי ֲעֵדנּו ֲאדוֵֹננּו ּבַ ּתוָֹרתוֹ ָמֵגן ָלנּו ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו הּוא ַיְמִליץ טוֹב ּבַ


