
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 #178  עלון ,ד"בס

 פסח-שמיני
 ה"  התשע
  

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì 
  )'כ' י ("...וייטב בעיניו"

הרי שפ י הם ,  ם  לפע ול ב אמצעותם נ וראותאם חפציהם  הגשמי ים של ה צדיקים לובש ים קדוש ה כה  גדולה  ויש ב יכולת
מעש ה הי ה  עם הרבני ת קוק  עלי ה השל ו ם . הממלל כל  העת בדבר י תור ה  על אחת כמכ  וכמה ש יש בו  כוח רב עד מא וד

וה נה  בבוקר ו של  י ום ה ני תוח   .  א  שהי יתה  צריכ ה לעב ור  נית וח  לב  מסוכן"אימם של  הרב נים  לבית  ק וק של יט
 . מתעוררת  הרבני ת כשהיא  מ בועתת

וב אים   , י בית ה סיפר ה שבלילה  פקד אותה חלום נ ורא ש בו ראתה את עצמה עומד ת ליד שפת בור עמוקלבנ
: והוס יפ ה,  וא מרה שאין בכ וח ה לעב ור את  הנית וח בצור ה כזו,  הרבנית  נבהל ה מאוד...  ומשליכ ים אותה  לתוך  הבור 

 . '  החל ום הזההוא  לבט ח הי ה פותר  לטוב ה את,  הלוו אי שרבי  אריה  לו וי ן הי ה  מגיע  לכאן  עכשיו
אר יה  ' מ שפתחו ב ני המש פחה א ת הד לת הופ תעו  לראות א ת ר. ו ה נה נשמע ות דפ יקות  בדלת, הדברים אך יצא ו מבפ יה

 .לוו ין שכמ ו במעשה  ניס ים הג יע פתא ום לב יתה של  הרבנ י ת לקיים  מצוות  ביקור  חו לי ם
. טחה לפנ יו את דבר הח לו םש,  והרב נית ששמח ה  מאוד על הביק ור המפת יע, אריה איח ל לרבני ת רפוא ה שלימה' ר
ל שת פלת ו של א דם "ואמרו  חז'  הרי  כ תוב ממעמ קים קראת יך ה ,  אריה'   השיב  לה ר-'?  מה לך  לפחד  מחל ום כזה'

ואם כ ן א י ן לך סי מן ט וב מזה שמ עונ יי נים בשמי ים לתפ ילתך  לרפו אה   , ה ממעמ קים"נשמעת רק אם  הוא ק ורא ל קב
וחי יתה  לאחר מכ ן ע וד שנ ים ,  ה יא עבר ה את ה נית וח  המסוכ ן בשל ו ם.הרב נית  שמעה  את  הדברים  ורוו ח ל ה... 'שלימה

                       )על ינו  לשב חי "עפ (                                                                                                                                                                                                                       .רבות בטוב  ובנ עימ ים

 

äëìää úðéô   

 שמחת החג
 . וחצ י לאכ ילה  ושתי יה, ולחלק  אות ו חצי  לתור ה ות פ לה.  בבגדים  יפים  ומכובד ים, מצווה לכ בד ול ענג  את ה חג: א
 . א ין  להי פגע מ כך, יש מחמיר ים לא  לאכול  ב פסח מח וץ לב ית בג לל ח ומר ת איסור  חמץ: ב
.  שחוק וקלות ראש אי נם שמחה אלא הו ללו ת וסכל ות. ו אין ל נה וג קלות ראש , אין להרבו ת מדי בחג בבש ר ויין: ג

 .  ולא נצט וו ינו  על  הול לות  וסכ לות אלא  על שמ חה שיש ב ה  עבודת ה יוצר
 .   ר אשוןכל מה שאס ור לעש ות ב שבת אסור ל עשות גם ב חג, בש בתחל ראשון  חג  השנה ש: ד
 .  'ברך  עלינ ו'ו  ' משיב  הרו ח'במקום ',  ב רכנו'ו ' מור יד הט ל'ממוסף של  חג ראשו ן א ו מרים : ה
 . מבדילים  על ה יי ן ומבר כים את כל  הברכות כמ ו בכל  מוצאי שבת) מוצא י  שבת(ראשו ן במוצאי  חג : ו
   .במוצא י  שבת שמיני  מבדיל ים כמו  בכ ל מוצאי שבת, כן לא  מבדיל יםמוצאי חג ש ני  חל בל יל שב ת ל: ז

 מהלכות חול המועד
יעל ה  '   ובברכת  המזו ן הם ב ת פלאו מרי,  מ תפללים  מוסףוקור אים ב תורה  ,  בחול  המ ועד  לא  מני חים  תפי לין: א

 .   'ויבוא 
 :  למעט  המקרים  הבאים, ואס ור  לעבוד ב הם' מקרא י ק ודש'ימי ח ול ה מועד  נקראים  ב תורה : ב
 )  ע י וסף"ה גר. (ולא יכ ול  לצאת לח ופשה  על  חשבון  החו פשה הש נתית,  פועל   שיפ וטר אם לא  יעב וד •
  .)צריך לשאול  רב בכל מק רה. (מ ותר ת) 'מונ יות  וכד, נהג י או טובוס ים( עבודה  לצורך רבים  •
.  או  מסחר שנועד כדי למ נוע ה פסד כספי מהקר ן) 'חנוי ות מזו ן וכדו. (עבודה ומס חר לצורך הח ג ע צמו •

     .)צ ריך לשאו ל רבבמקר ה של ה פסד . (ומס חר בנ ייר ות ערך) 'שקלים  וכד/ דו לרים  (ר כס פים יה מלאסור 
גם על ידי  טכנא י  , שצריכים אותם לש ימוש בח ג).  כשחם במי וחד(מזגן , מ קרר, תנור א פיה: מותר לתק ן •

 .ומותר  לתקן  משקפי  ראייה  גם על  ידי ב על מקצ וע ,  מומחה
 .  וצריך  ללבוש ב גדים חג יגי ים,    בחול  המועדאסור לה סתפר  ולהתג לח: ג
 .   למעט  נש ים לצורך טב ילת מצ ווה, אשכנזים לא ג וזזים צ יפו רניים ב חול  המו עד: ד
 . ומותר לעשות טיפולים ובדיקות רפואיות בחול המועד, מותר להתאפר בחול המועד: ה
 :אסור לכבס בחול המועד למעט המקרים הבאים: ו

 ). רק מה שצריך לחג. (שהתלכלכו כולם, ם קטניםמגבות מצעים ובגדי ילדי •
  .כתם שאם לא יתכבס מיד יתקלקל הבגד •
 .אך אין לעשות בגיהוץ קפלים חדשים ומיוחדים, מותר לגהץ בחול המועד בגדים לצורך החג: ז
                 . ואסור לכתוב כתב שצריך מומחיות מיוחדת, אסור לתקן בחג ספר תורה בתיקון מקצועי: ח
 

 )ה'ר שימחלמהספ( :חכמת  חיים
 .אלא לחבב את מה שעושים, אינו לעשות את מה שמחבבים' טעם החיים'



                              
 

               
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

íéãìé êåðéç 

 ליל הסדר
ממחק ר שנערך ע ול ה כ י אדם  ? פה-י  טלפ ון אתם ז וכ רים בעל כמה מספר

כמ ה מנ גינו ת ושי רים את ם   . זוכר בממוצע  בין  חמיש ה לע שרה מספרי  טלפ ון
באות ו מחקר התברר  שאדם זוכר מממוצע בי ן אל ף לאלף   ? פה-זוכרים בעל 

 . ומאתי ים מנג ינ ות
.    מספר י   ט לפו ן150עכשיו שימ ו לב מ נגי נה  אח ת תו פסת ב מוח  נ פח  של  

 ?  דוע אם כ ן האל פו ן במו חנו  כה דלמ
 ! התשובה  לכך הי א שחו ויה  נצ רבת טוב י ותר בת ודעה 

ז ה   . כל אחד מ אית נו ז וכר מה ילד ות רק דבר ים שה וקנ ו ל נו בד רך חו ויתי ת
 . נחרט בת ודעה  לתמיד

אנ ו מצ ווים  לס פר ל הם א ת סי פור  יציאת   .  ליל  הסדר  הו א  חג  הילד ים
 .  ולה עביר את  המורש ת לדור הב א, מצרים
די שהמסרים יק לטו  ויחר טו בתודע ה צריך לעשו ת זאת ברוגע ובצור ה   כ

אל תמהרו   , נ וחו ב ערב הח ג כדי שלא תהי ו עי יפ ים בליל  הסדר. הטובה ב יותר
.   ספר ו המח יזו עצרו מ ידי פעם את הה גדה וס פרו ב לשונם של הי לדים, לאוכל

גם  אם ה יי ן  !  עשו  הכ ול  לא  ל כעוס.  עשו הכ ול  כדי  שהס יפור  י ה יה  חוו יתי
 ... והב גד החדש ש ל ה ילד  התלכלך, נשפך

 .   עשו  הכל שה חו ויה  תהי ה  חיוב ית. כל חו וי ה נצרבת בת וד עה: זכרו
 .שושנה , וחג שמחשבת שלום, בתפלה לגאולה ברחמים ורוב נחת

                                                  

úáùì øåôéñ 

 סיפור עמ מי  / פסח בשמחה

להשיג כסף לרכישת המצרכים הדרושים איך  והיהודי לא ידע ,ימי הפסח קרבו ובאו.  במשפחה גדולהמטופלבטוניס היה יהודי עני 
,   בריביתלווהמערבי זה היה . מרוב שנאה לא היה מסוגל להביט בפניו של יהודיש. בעירו של היהודי גר ערבי שונא ישראל ידוע. חגל
ערבי החליט לפנות ל, להשיג את הכסף  לחגכשנואש היהודי . נהג לעשוק את לוויו בריביות  דרקוניות של עשרה אחוזים ל חודשו

 . אינו מוכן להיטמאמפני ש קם לגרשו ולסלקו ,תקרב  אליומשיהודי כשראה  –הערבי . ףלוות ממנו כסול
1,000 מטבעות ולאחר חג הפסח אשיב לך 500רוצה אני שתלווה לי . " עסקלעשותהסביר מרחוק שהוא בא , שחכם היה, היהודי

". דמו בראשו", להשיב את הכסףהיהודי ישכח  אם  אך ,שכנו והשיב כי הוא מסכים" טומאת"הערבי שכח מיד את "... מטבעות
 והלך עימו ' כבש המדבר' קרוי  בחול המועד קנה היהודי כבש גדול ובריא שהיה.ו וחגג את הפסח כהלכת,ףהיהודי קיבל את הכס

כששב הקאדי לביתו ראה את הכבש .  נתן את הכבש לאשת הקאדילכן,  בבית היהאלשופט  ה.הוא השופט העירוני, לבית הקאדי
 הקשה -?  -ומה שמו   .  השיבה  אשת הקאדי..." היה כאן יהודי  אחד שהביא  את הכבש  כמתנה  "-?  מאין זה  ב א : היפיפה ושאל מיד

,   למחרת .ביקש הקאדי" , שאלי נא לש מו-אם יבוא  שוב   "-.  השיבה אשת הקאדי, " ידוע לי ולא הספק תי אפילו לשאוללא", הקאדי
 שמי  -". ?ומה שימך : הפעם הזדרזה אשת הקאדי ושאלה . בחול המועד עדין רכש היהודי עוד שני יונים והביאן שנית לבית הקאדי

?   ושאלת לשמו   "-תו קיבלה  אשתו את  פניו והראתה לו את  היונים שהביא היהודי כשחזר הקאדי לבי. ניסים הסוחר השיב היהודי
 הקאדי ובכך חרט  החזר אחרי..." ניסים הסוחר ".. - ".שמו ניסים הסוחר", השיבה האישה" ,כן "-. שאל הקאדי, "?!אישה 

.  והביאם ל ביתו של הקאדי, והזדרז כדרכובשר  למחרת רכש הסוחר היהודי שני  דגים גדולים ובריאי .בזיכרונו את שמו  של היהודי
 וירקות וגם אותם הביא לבית הקאדי והקאדי חוזר לביתו ו מוצא עושר של מאכלים וכל טוב אחר כך הוסיף ורכש שקי פיר ות
.וכך  חלף לו חג הפסח... עצמו ואת אשתו  שאל הקא די את ?  מה רוצה ממני זה-.. ניסים הסוחר : ואותה תשובה בפיה של רעייתו 

"  ניסים הסוחר! השב לי מייד את כספי: היהודי ופיו תביעה חד משמעית מיד ביום העשירי שלאחר ההלוואה הגיע הערבי לבית
לא הועילו . שכן לא לווה ממנו דבר" איזה כסף הוא מדבר"כלל ואינו יודע על  מהון על פניו השיבו כי אינו מכיר אותו יבהבעת ת
 לא זכר  -הריבית וניסים הסוחר  מלווה הערבי ופרטי הסיפור על ערב החג על הסכום ועל שיעורותיאוריו העסיסיים של ה הסבריו

 התנפל הערבי על היהודי הצנום -"... לא לוויתי ממך ואינני מ כיר  אותך"ולא ידע על מה ולמה הוא מסתער עליו בכל כוחותיו 
הצביע על היהודי  בצווחות אימה וכשזו הגיע רא  למשטרהאחר כך ק. לחנוק אותו בידיו החסונות ולהרביץ בו בחמת זעם והחיל

.." ממני כספים והוא אינו מוכן להחזיר לי את כספי יהודי זה לווה: "הצנום והמשתעל על ריצפת האבן והמשיך בצווחותיו
 לא לקחת ילא לויתי ממנו ול א מטבע  אחת בלבד  ו: "כשהוא אדום וסגול מחנק  מש יב בקושי ממקום מרבצו על הר צפה, והיהודי

 שם חזרו -השופט , השניים אל הקאדי והויכוח חזר על עצמו חזור חלילה עד שנתבלבלו השוטרים והביאו את." ממנו אפילו אגורה

השיב   , כן ? האם אתה מ וכן ל ה שבע שלא לקחת ממ נו דבר  - אמר הקאדי לי הודי  .והתשובות שניהם על רצף האשמות
 . היהו די

 . צ יו וה הק אדי, !"תשבע "
אלו   ,  אלו  הקד ושים ה עלי ונ ים מן  השמ יים:  בחיי  הז וגות:   נשא פ ני ו אל  על  וגם  את יד יו  הרים  לשמי ים  וא מרהיהו די

 ...הקדושים מ ן ה ים והא חד ה קדוש התחת ון  עם הצמר מ ן  המדבר וא ני  ניס ים הסו חר
,  הם  ה יונ יםשמע הקאד י את  השם  ניס ים  הסו חר וב יקש מ מנו  לחז ור  על השב ועה  פעם  נו ספת כ י ר צה לודא  שאכן  הזו גות  

 .ואכ ן ה יהו די חזר  על ש בועתו ב אותם ה מיל ים. הדגים ו המדבר ה וא הכבש  ה נאה
 תאב בצע א תה,  הנ ה ה וא נשבע  פע מיים ו אתה א ני שו מע ע ליך ר ק דברים רעים: פנה ה קאדי א ל הערב י ה גס ו הטיח ב ו

מחי יב א ותך  לתת ל יה וד י הזה   בנ י אדם  באים א לי ך ואחר  כך מת לונ נים  על ש יע ורי  הריבי ת שאתה  לוק ח לכ ן  אני  ! ושקרן  
 מטבע ות  לאוצר   500אלף מטבע ות  כי  גרמת  לו  ל עוגמת  נפש  תקפת  או תו  וקי ללת א ותו  ו עוד  אני  מו סיף  כ י ע ליך  לשלם  

 .המדינ ה ואם אשמ ע על יך שו ב נכני ס אותך  גם לבי ת הס וה ר
ותך  הקדוש ים הע ל יונ ים   אם יבקרו  א:  לאחר גזר  הדי ן נ פרד ה יהוד י מהקאד י שביקש  ממנ ו בק שה נוס פת ל פני  שעזבו  

 ....לליבי  וט ובים מא וד"  יקר ים" אל תשכח  לשלו ח אותם א ל י כי הם  הי ו מאוד  -והתחת ונ ים שבהם נשבע ת  

 :  וכך קי ים ני סים ה יהוד י שתי  מצוות
 ... של ה יהוד ים  בקהיל ה שבה ח י)ה אוייב  המרוש ע (גם את מנה גי ה פסח  על כל  ה כרוך בו  וגם הע ניש ק לגס

 

 .. ."וישמע משה וייטב בעיניו"
 )'כ' י(                                                      

נתן  משידלובצה שהה פעם '  ר ר"אדמו
. חיים מצאנז' אחת אצל רבו הגאון ר

בשעת עריכת השלחן ביקש ממנו רבו  
נת ן היה '  ר.  שיאמר דברי  תורה

הוא לא  חפץ לעבור על דברי   , במבוכה
וגם קשה לו לומר , הגאון מצאנז

וחפץ לצאת ידי   , תורה על שולחן רבו
פתח את פיו . ולא לומר, לומר: שניהם
וישמע משה וייטב   "כתוב : ואמר
מדוע התורה מציינת זאת   " בעיניו

לדעתי  ?  וייטב בעיניו–במיוחד  
תמיד משה היה אורמ   : ההסבר הוא

אך , דברי תורה ואהרן היה השומ ע
: עכשיו שאהרן דיבר שכן   כתוב

..." וידבר אהרן אל משה הן היום"
–וישמע משה . היה משה השומע

וייטב בעיניו כי ר אה שטוב  יותר   
לשמוע דברי תורה מאשר לומר 

 .בעצמו
 .ובדבריו המחוכמים יצא ידי שניהם

 )אמרי צדיקים(                                                  

 


