
יומא דהילולא קדישא

יראה  מספרי  נפלאים  ליקוטים 
 במעלת וסגולת יומא דהילולא קדישא 
בעולם  אשר  הקדושים  הצדיקים  של 

העליון
"וכבר נודע דיום סילוק הצדיק גמור הוא 
יומא דהילולא... שזוכה לשכר רוחני" )הרב 

חיד"א בספרו ראש דוד פרשת תולדות(.

9
הפסוק  את  פירש  אהרן  הבית  הרה"ק 
שהצדיקים  ידוע  כי  ַהַּגְיא",  "ּוִמָּבמֹות 
למעלה  מתעלין  שלהם  דהילולא  ביומא 
שמתעלים  מה  וכל  העליונים,  בעולמות 
למטה  יותר  מאירים  המעלה  ברוב  יותר 
הרמז  וזהו  המדריגה.  ושפל  בעומק 
'ומבמות' היינו מרוב המעלה, 'הגיא' מאיר 

יותר לעומק ושפלות.

9
מאלכסנדר  ישראל  הישמח  בעל  הרה"ק 
זצוק"ל אמר ביומא דהילולא של הרה"ק 
הקדוש  בספר  )מובא  זצוק"ל  מווארקא 
ישמח ישראל פרשת נשא(, בשם ספר כנפי 
ו'  )ברכות  הגמ'  דברי  את  שביאר  יונה 
ביומא  כי  מילי",  הילולי  "אגרא דבי  ע"ב( 
דהילולא של הצדיק מזכירים בשמים את 
הילולי  דבי  אגרא  וזהו  ותורתו,  צדקותיו 

מילי.
וממשיך הישמח ישראל וכותב על הרה"ק 
מוורקא: "והנה הצדיק הזה שנפטר ביום 
והנה  פניו...  על  מאוד  יראתו  היתה  הזה, 
טהורה  ה'  יראת  י'(  י"ט,  )תהלים  כתיב 
שהיא  ה'  יראת  פירוש,  לעד,  עומדת 
שיראת  היינו  לעד,  עומדת  היא  טהורה 
עתה  גם  להופיע  תוכל  שנפטר  הצדיק 
לאותם  ובפרט  דיליה,  דהילולא  ביומא 
ויוכל  חיותו,  בחיים  בעודו  אותו  שהכירו 
עוד כהיום להיות להם פעולה יותר גדולה 
מקדושתו ויראתו ממה שהיה להם מבעודו 
ז'  )חולין  מאז בחיים חיותו, וכמאמר חז"ל 
ע"ב( גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן, 
היינו במיתתם יוכלו להאיר ולהופיע בלבות 

בני ישראל יראת שמים יותר מבחייהן".

9
"...ובפרט ביומא דהילולא של הצדיק ממשיך 
והנה  הזה.  לעולם  וגדולה  תורה  מלמעלה 
לכאורה איך אפשר אשר הצדיק בעולם העליון 
ונהנה מזיו השכינה יתפלל להקב"ה על דברים 
נצחיות.  ואין בהם שום  נפסדים  גשמיים שהם 
יודע  והיה  העולם  בזה  רק מחמת שבעת שהיה 
שיש לעולם צורך בהם, הגם שהמה דברים גסים 
וגשמיים, עם כל זה אם אין קמח אין תורה, וממילא 
כאשר נתעורר כח התורה שיהיו שפתותיו דובבות 
בקבר, מוכרח על כרחו להשפיע פרנסה שהוא יסוד 
עסק  יצוייר  לא  הפרנסה  ובלעדי  להתורה,  ועמוד 

התורה" )עטרת ישועה פרשת חקת(.

רחמנא אידכר לן זכותיה דיעקב רחימא

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

למי מותר להסתובב ברחוב
משום  בו  אין  "הרחוב  ע"א(:  כ"ו  דף  )מגילה  היומי  בדף  למדנו 

קדושה".
בהכנת השיעור חזרתי 35 שנה אחורה, ונזכרתי בסיפור שהיה לי עם 
זצוק"ל.  הרבי שלי, אביהם של ישראל, מרן הבאר יעקב מנדבורנה 
הייתי בחור צעיר בישיבה קטנה, ומרן הרבי קורא לי ואומר לי שהוא 
רוצה לדבר אתי שיחה בביתו נאוה קודש. בשבילי היתה זו התרגשות 
גדולה לזכות ללוות את הרבי מבית הכנסת ברחוב מינץ בבני ברק עד 

לביתו ברחוב חתם סופר.
בשיחת קדשו אמר לי הרבי ַא מורא'דיגע ווארט על המשנה באבות. 

לגן  פנים  ובושת  לגיהנום  פנים  "עז  אומרת:  המשנה 
עדן". כמדומני שהרבי אמר את זה בשם המגיד הגדול 
הרבי רבי בער זצוק"ל. "עז פנים" מי שלבו חזק בתורה 
ויראת שמים טהורה, "לגיהנום" יכול להרשות לעצמו 
לצאת לרחוב ]שהוא בבחינת גיהנום[, כי הוא לא יכשל 
במראות אסורות חלילה. אבל "בושת פנים" מי  שאינו 
ויראת שמים,  מחוסן, מי שאינו מספיק חזק בתורה 
"לגן עדן" הוא מוכרח להיות בבית הכנסת ]בבחינת גן 

עדן[ יומם ולילה, שהתורה הקדושה תגן עליו.
ולפי זה חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא לרמז 

בו משום קדושה", הרחוב  אין  "הרחוב  בדברי הגמרא 
אינו מקום של קדושה, וכדי לזכות לקדושה ולטהרה, צריך 

להתרחק ת"ק פרסה מהרחוב...
)מתוך הפתיחה לשיעור, ה' שבט, מגילה דף כ"ו(

מתי היה הרבי יושב מחוץ לסוכה
בדף היומי )מגילה דף כ"ח ע"ב( עסקנו בדיני כניסה לבית הכנסת, וכמו 
החמה,  מפני  בחמה  בהן  נכנסין  "ואין  שם:  אומרת  שהגמרא 

ובגשמים מפני הגשמים".
בהכנת השיעור נזכרתי במורי ורבי אביהם של ישראל כ"ק מרן הרבי 
הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל. כידוע הרבי לא היה יושב במשך כל 
ימי הסוכות מחוץ לסוכה. אבל כשבנו את קרית נדבורנה החדשה, 
בנו סוכה סמוך להיכל הטישים, ושם היה הרבי מנהל את הטיש ביום 
דרך  לעבור  מוכרחים  היו  לסוכה  להגיע  בכדי  סוכות.  של  הראשון 
בית הכנסת הלוך וחזור. וכשהרבי היה עובר שם לכיוון הסוכה, היה 
מתיישב בבית הכנסת ואומר שלושה פסוקים, גם בהלוך וגם בחזור. 
ואף על פי שהרבי לא היה יושב כלל מחוץ לסוכה, שם היה המקום 

היחיד שהרבי היה יושב מחוץ לסוכה...
)מתוך הפתיחה לשיעור, ז' שבט, מגילה דף כ"ח(

מי מושל בי צדיק
בדף היומי )מועד קטן דף ט"ז ע"ב( הגמרא דורשת את הפסוק "ָאַמר 
ִיְרַאת  מֹוֵׁשל  ַצִּדיק,  ָּבָאָדם  מֹוֵׁשל  ִיְׂשָרֵאל,  צּור  ִדֶּבר  ִלי  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵקי 
ֱאֹלִקים" )שמואל ב כג, ג(, וכך אומרת הגמרא: "אמר אלקי ישראל, 
לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי, צדיק, שאני 
גוזר גזירה ומבטלה". הגמרא מלמדת אותנו כי הצדיק מבטל את 

הגזירה בתפילותיו.
בהכנת השיעור הייתי צריך לאפק את עצמי שלא למרר בבכי מגעגוע. 
יעקב  הבאר  מרן  ישראל  של  אביהם  שלי,  הרבי  על  שאדבר  כמה 
מנדבורנה זצוק"ל, לא אגע באפס קצהו! זכינו לחיות בצילו של צדיק, 

וכעת הגענו לעשר שנים מיום שהרבי עלה בסערה השמימה. זה לא 
נתפס בראש.

השבוע סיפר לי אברך סיפור אישי, סיפור מרגש ומטלטל. הוא היה 
לא עליכם חשוך ילדים כמה שנים, ולכן הוא נכנס בפורים לפני הטיש 
אל הקודש פנימה להתחנן על נפשו, שהרבי יפעל עבורו ישועה. הרבי 
בירך אותו בברכות לרוב, אך האברך השבור לא רצה להפסיד את 
העת-רצון של פורים, והוא אמר לרבי: "קבלתי כבר הרבה ברכות, 
הגבאי  נכנס  בינתיים  זכר!".  בן  לי  יבטיח  שהרבי  מבקש  אני  כעת 
המסור ר' אברהם ישעיה קלפנר לומר לרבי זצוק"ל שהציבור מחכה 
שהרבי יכנס לטיש משתה היין. כשהבחין הגבאי באברך השבור, אמר 

לרבי, שכדאי להבטיח לאותו יהודי בן זכר ולהיכנס לטיש...
ִדי ַאְנֶדעֶרע ָיאר  נענה  הרבי ואמר בהאי לישנא: "ִּביז 
ְּבׂשֹורֹות"  גּוֶטע  ַפאְרֵצייְלן  קּוֶמען  ִמיר  ֶוועְסטּו  ּפּוִרים 
בשורות  לי  תבוא לבשר  בפורים  הבאה  השנה  ]-עד 
טובות[. האברך הזה, מיותר לציין, יש לו היום בלי עין 
הרע משפחה ברוכת ילדים, ואם מאוד מעניין אתכם 
לדעת, הוא כלל לא חסיד נדבורנה... אבל אמרנו כבר, 
הרבי הוא אביהם של ישראל. כשיהודי היה בצער, הרבי 
היה בצער. מה הרבי לא עשה כל ימי חייו ַפאר יּודעְנס 
ֶוועְגן ]-כדי להיטיב עם יהודים[. משוש חייו של רבינו 
היה התורה הקדושה, ועם זאת היה הרבי נותן מעצמו 
כל יום שעות על גבי שעות, בשביל לשמוע צרות של 

יהודים, בשביל להכיל צער של יהודי!
הרבי היה חכימא דיהודאי. כשיהודי נכנס אליו, עוד לפני 
שהוא פתח את הפה, הרבי כבר הבין בדיוק מה הוא רוצה ומה הוא 
שאלתו,  על  תשובה  אחת  במילה  לו  להגיד  יכול  היה  והרבי  צריך, 
יהודי רוצה  ידע שאותו  ימצא את עצמו בחוץ. אבל הרבי  והיהודי 
ַארֹויס צּו ֶרעְדן ]-לדבר את אשר על ליבו[, ישב הרבי כאבא מסור 
והקשיב, כאילו שאין לו עכשיו כלום מה לעשות. "וירד משה מן ההר 
אל העם". הרבי ידע זיך אראפ צו לאזן ]-להוריד את עצמו[ לכל יהודי, 

ולהעלות אותו מעלה מעלה.
)מתוך הפתיחה לשיעור, כ"ו שבט, מועד קטן דף ט"ז(

אבן מקיר תזעק
נח  הגמרא מספרת בדף היומי )במסכת מועד קטן דף כ"ה ע"ב(: "כי 
נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקיסרי מיא". ביום פטירתו 

של רבי אבהו הורידו העמודים של העיר קיסרי מים כדמעות.
כמה אני צריך לאפק את עצמי בשבוע שחל בו ז' אדר, יום פטירתו 
של הרבי, אביהם של ישראל, כ"ק מרן הרבי הבאר יעקב מנדבורנה 
כמו שלמדנו  צריך לבכות,  כן  אולי  ובעצם  זצוק"ל, שלא לבכות. 

ונלמד בדף היומי בימים אלה במסכת מועד קטן.
על כל פנים בגמרא אנו רואים דבר מזעזע. גם חפץ דומם בוכה על 

הסתלקותו של צדיק הדור.
נספר סיפור נורא מההסתלקות של קדושי עליון שרפי מעלה, 
האדמורי"ם הקדושים של בעלזא, מרן הרבי הקדוש רבי יהושע 
מבעלזא זצוק"ל, ובנו מרן הרבי הקדוש רבי יששכר דב זצוק"ל.
ביום פטירתו של הרבי הקדוש רבי יששכר דב מבעלזא, ראו 
דבר פלא עצום. קירות בית הכנסת המפורסם בבעלזא, היו 
מלאות מים. כשהבחינו בכך היושבים בבעלזא, הם סיפרו 
שגם בזמן שאביו הקדוש הרבי רבי יהושע זצוק"ל נפטר, 

היו קירות בית הכנסת רטובים ומלאים מים. האבנים 
בכו. ראו בחוש את הפסוק "אבן מקיר תזעק"...

שהרבי 
יבטיח לי 
בן זכר

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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האדמו"ר הזקן מאלכסנדר זצללה"ה היה אומר על מה שקורים ליום 
פטירתו של הצדיק "יומא דהילולא", כי כמו שבחתונה קורין את הכתובה לפני 

החתן להודיע לו ולהזכיר לו את התחייבויותיו כלפי הכלה, כמו כן ביום ההילולא של 
הצדיק מזכירים לו את התחייבויותיו כלפי האנשים שחסו בצילו )מאורן של ישראל, י"ד שבט(.

לכבוד ידידי היקר מזכה את הרבים הרה"ג רבי אברהם ישעיהו 
קובלסקי שליט"א

מע"כ  הביא  תרומה  פרשת  בגליון  הנפלא.  הגליון  על  כח  יישר 
בהקדמתו  זי"ע  נזר"  ה"אבני  בעל  הגה"ק  לדברי  אסמכתא 
ל"אגלי טל" שכותב שם "כי זה עיקר מצות לימוד התורה להיות 
ע"א(  ל'  )דף  בתענית  מהגמרא  בלימודו...",  ומתענג  ושמח  שש 
שבתשעה באב "אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות 

שנאמר  משום  ובאגדות...  ובהלכות  ובמדרש  בתלמוד  במשנה 
פקודי ה' ישרים משמחי לב". עד כאן דברי הגמרא.

והנה זה באמת ראיה ואסמכתא נפלאה לדברי האבני נזר זי"ע. 
מציעא  בבא  מסכת  על  אש"  "אבני  לספר  בהקדמה  ומצאתי 
זצ"ל  שפירא  שמואל  משה  רבי  הגאון  אביו  מדברי  שמביא 
ראש ישיבת באר יעקב. וזה לשונו: "והנה אאמו"ר הגאון הגדול 
זללה"ה הביא מרבינו אברהם מן ההר )נדרים מח.( וז"ל: במצות 
לימוד שהוא ענין 
ר  ו י צ

הלב וידיעת האמת, עיקר הציווי הוא כדי לצייר האמת ולהתענג 
משמחי  ישרים  ה'  פקודי  כדכתיב  ושכלו  לבבו  לשמח  וליהנות 
לב, ומשום הכי אבל אסור לקרות בתנ"ך מפני שהם משמחים 
תורה  תלמוד  במצות  למימר  שייך  לא  הלכך  כרחו,  בעל  לבו 
דלא ניתן ליהנות, שעיקר מצותו היא ההנאה והתענוג במה 
שמשיג ומבין בלימודו. וכיוצא בזה הביא אאמו"ר הגאון הגדול 
א'( שמח בחור  )קהלת  על הפסוק  )סג:(  זלה"ה מפירש"י לשבת 
והלך בדרכי לבך ובמראה  ויטיבך לבך בימי בחורותיך  בילדותך 
רש"י  ומפרש  תורה,  בדברי  לקיש  ריש  לה  דמפרש  וגו',  עיניך 
שמח בתלמודך למוד משמחה ומטוב לב והלך בדרכי לבך להבין 
טל  האגלי  כתב  וכן  לשונו.  כאן  עד  עיניך,  ראות  לפי  בלבך  מה 
התורה  לימוד  מצות  עיקר  הוא  זה  כי  דבריו  בתוך  בהקדמתו 
נבלעין  תורה  דברי  ואז  בלימודו  ומתענג  ושמח  שש  להיות 
בדמו ומאחר שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה". 
עד כאן דבריו.  נמצא דמעלת כבודו זכה לכוין ממש לדבריו 

של רבינו אברהם מן ההר.

מקולמוסם של הקוראים

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'[... 

 סיפור זה סיפר לי ידידי אהובי העסקן החשוב הרב יהושע וינברגר
שליט"א בשם הרב החסיד רבי נחמן פויגל ממנצ'סטר, בשם זקנו 
נוכח  היה  שהוא  ז"ל,  ספודיק  מאיר  ר'  המפורסם  החסיד  הרב 
בהלוייתו של הרבי הקדוש מרן רבי יששכר דב, וראה בעצמו את 

המחזה.
מיותרת.   - הצדיקים  מיתת  על  הבכי  אודות  שנוסיף  מילה  כל 

החסר בהסתלקותו של הצדיק מורגש בכל העצמות...
)מתוך הפתיחה לשיעור, ה' אדר א', מועד קטן דף כ"ה(

"שהשמחה במעונו" בסיום מסכת
השבוע עומדים רבבות לומדי הדף היומי לסיים בשמחה את מסכת חגיגה, 

ובעצם את סדר מועד כולו, ולהתחיל בסייעתא דשמיא את סדר נשים בלימוד מסכת יבמות. 
לכבוד הסיום הגדול נביא כאן מדברי תורתו של הרבי הקדוש הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל 
בענין סיום מסכת, כפי שנדפס בספר "וחי בהם" ]ליקוט דברי הדרכה שנאמרו בקודש פנימה 

מפי קדשו של הרבי זצוק"ל[.
סעודת סיום מסכתא היא סעודת מצוה גדולה כל כך, עד שהמהרש"ל כותב בספרו ים של שלמה 
)בבא קמא פ"ז( שמתחילה היה בדעתו שיש לומר בברכת הזימון "שהשמחה במעונו", וכן הורה 

פעם אחת הלכה למעשה, אך לבסוף חזר בו, עיי"ש.
הסביר הרבי זצוק"ל שבסעודת סיום היינו באמת צריכים לומר "שהשמחה במעונו", על פי דברי 
הגמרא במסכת חגיגה )דף י"ב ע"ב(. הגמרא מונה שם את שמות שבעת הרקיעים, ואחד מהם 

שמו 'מעון'. ופירש רש"י הקדוש: "מעון, לשון מדור, מקום שמלאכים דרין בו".

והנה המלאכים טענו כנגד מתן תורה לבני אדם ובקשו "תנה הודך על השמים", ואם כן לפי 
דבריהם התורה היתה צריכה להיות ברקיע 'מעון', ועל כן כאשר ישראל דביקים בתורה כראוי 
מתעוררת שמחה ב'מעון', שהמלאכים שם מסכימים שישראל הם ראויים שתינתן להם התורה, 

ולכן היינו צריכים לומר בסעודת סיום "שהשמחה במעונו".

ועוד אמר הרבי זצוק"ל, הגמרא אומרת )שבת קיח:( "אמר אביי, תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן 
דשלים מסכתא עבידנא יומא טבא לרבנן". והקשה הרבי, וכי באותם ימים היה זה דבר שאינו 

מצוי לסיים מסכת? והלא מדובר באמוראים ותלמידיהם?

אולם אם נדייק בדברי אביי - הסביר הרבי - נראה שהוא לא אמר "דסיים מסכתא" אלא "דשלים 
מסכתא", כלומר כאשר ראה אביי ברוח קדשו באותו צורבא שהלימוד שלו היה בשלימות, 
ביראה ובאהבה, בלתי לה' לבדו במדריגה הגבוהה בשלימות, רק אז הוא עשה יומא טבא לרבנן.

דברי אלקים חיים מפי כ"ק מרן הרבי הקדוש הבאר יעקב מנדבורנה זצוק"ל
ביומא דהילולא של אביו הקדוש מרן הדבר חיים מנדבורנה זצוק"ל

"הנה נודע שלכל נשמה מישראל יש עליה ביום השנה לפטירתה והיא עולה למדריגה גבוהה יותר, קל וחומר בנשמתן של צדיקים לפי ערכם בוודאי ביומא דהילולא 
נשמתם עולה ומתעלה בעולמות העליונים משנה לשנה ומשיגה מדריגות אשר לא השיגה בזה העולם, כמו שאמרו רז"ל "תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם 
הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל וגו', ולכן נקרא יום פטירתם "יומא דהילולא" שהוא לשון הילולא ושמחה, כי אין ערוך לגודל השמחה להם ולכל 

הנלווים אליהם לעילא ולתתא, עקב העליה העצומה והאורות החדשים והנפלאים המתוספים לנשמתם.
אמנם על אף העליה הגדולה שיש לנשמה הקדושה ממילא איתא מצדיקים, שהצדיקים בעולם העליון על אף שהם כבר נמצאים במעלות ובמדריגות נעלות ועצומות 
גבוה מעל גבוה עדיין הם חפצים שישראל קדושים יברכו אותם ביומא דהילולא שתהיה להם עוד עליה בעולם העליון, כי תמיד הם משתוקקים להמשיך ולעלות 

עוד ועוד. וכן איתא בהפלאה )כתובות ק"ד.( וז"ל: כי אף שימצאו מנוח ומרגוע לנפשם עוד יכספו לעלות ממנוחה למנוחה יתירה עד לאין סוף.
על כן מצד כיבוד אב חל עלינו חיוב לברך זאת, שנשמת כ"ק אאמו"ר זצוק"ל תעלה למעלה למעלה, כמה שהיה גדול בחיים חיותו וכמה שהוא גדול עתה בעולם 
העליון בצילא דמהימנותא מתחת כסא הכבוד, ומחובר לטהור עם נשמת אבותיו ואבות אבותיו הקדושים אשר אין לנו שום השגה ביקר תפארת גדולתם, עם כל 
זאת תוסיף נשמתו הקדושה והטהורה לעלות עוד למעלה למעלה, ובכל מקום בואו יהיה מליץ טוב ויושר בעבורנו ובעבור כל הנלווים אלינו שנזכה להמשיך בדרכי 
אבותינו ורבותינו בדרך התורה וביראת ה' טהורה. וזכותו הגדולה והקדושה תגן עלינו ועל כל ישראל... ויעזור השי"ת שנזכנ לישועה כללית ופרטית, בכוח התורה 
והעבודה של אבותינו ואבות אבותינו, שנוכל להמשיך בעסק התורה הקדושה מתוך הרחבת הדעת, ונזכה להשיג מעט מתורתם ומעבודתם של גדולי הצדיקים, עד 

שנזכה בחיים חיותינו לחזות בביאת גואלנו משיח צדקנו במהרה בימינו אמן".

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'[... 

למדנו בדף היומי )במגילה דף י"ז(: "השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך". הרבי שלי, אביהם של ישראל, הרבי הקדוש הבאר 
יעקב מנדבורנה זצוק"ל, היה תמיד משנן לנו: "הוא היה אומר", ֶער ָזאְגט ִזיְך ַארֹויס, אדם במה שהוא שקוע, במה שהוא מונח, 
זה השיח שלו, זה מה שהוא מדבר... אדם שקוע בכסף, מדבר כל היום על כסף. אדם שקוע בתאוות האכילה, מדבר כל היום על 

אוכל. ומידה טובה מרובה, יהודי ששקוע בהייליגע לעכטיקע תורה - הוא מדבר על תורה.
חשבתי בחמלת ה' עלי ובסייעתא דשמיא, "השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך", אל תגיד לאחרים דבר שאתה בעצמך 
אינך אוחז בזה. לפני שאתה מוציא מפיך דבר תשמיע אותו קודם לעצמך. אל תדבר לדוגמא על חמש שעות רצופות בימי 

השובבי"ם הקדושים, אם אתה בעצמך אינך עושה זאת...

מיני מתיקה

לזכרון עולם
 נעלה את זכרו של האי רעיא מהימנא קדישא צדיק תמים היה בדורותיו, איש אלוקים קדוש ונורא, שכינה מדברת מגרונו

 אדוננו מורנו ורבינו הקדוש והטהור, הרבי של כלל ישראל
כ"ק מרן ה'באר יעקב' רבי יעקב ישכר בער זצוקלה"ה מנדבורנה

בן אדוננו מורנו ורבינו הקדוש והטהור כ"ק מרן ה'דבר חיים' רבי חיים מרדכי זצוקלה"ה מנדבורנה
 נתבקש למתיבתא דרקיעא ואיקטר בחד קטירא לחיי עלמא בהאי רעוא דאיסתליק משה רעיא מהימנא ביום ז' באדר תשע"ב

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

בהערכה ובברכת הצלחה, אהרן פרלוב


