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ֵני ַאֲהרֹן " ְלָכל ּבְ

יו ָאחִּ יש  ּכְ ְהֶיה אִּ  ” ּתִּ

ֵאֶצל ַהכֵֹּהן, ַהַמְנִהיג, 
ָצִריְך ָכל ָאָדם 

ִמִיְשָרֵאל ִלְהיֹות 
ָאהּוב ְכמֹו ָאִחיו, 
 ְכמֹו ַעְצמֹו ּוְבָשרֹו

 

ר' שלמה מרדומסק 
 זצ"ל
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. ַרק  ּכל ָהעֹוָלם רֹוֵעד ֵמַהַמֲחָלה ַהְידּוָעה..
 מֹוִפיַע ִסיָמן ָקָטן ּוְכָבר ַהֵלב ּפֹוֵעם. ִמי יֹוֵדַע...

ֶאל ּביתֹו ֶשל ר' אביגדור ִמיֶלר ַזַצ"ל ִהִגיַע 
ֶאָחד ִמַתְלִמיָדיו ְוִסיּפר ּבְבִכי ְשעָתה ִגילּו 
ָווֵעץ  ַגׁש ְלִהי י ֶשִנ ֶאְצלֹו ֶאת ַהַמֲחָלה. ִלְפֵנ

 ּברֹוְפִאים ּבא ְלִהיָווֵעץ ּבַרּבֹו.
ְשָאלֹו ָהַרב ֲאִביְגדֹור: "ַהִאם ּבֵבית ַהּכֶנֶסת 

ּבֹו ִהָנְך ִמְתּפֵלל ְמַדּבִרים ּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה?" 
ִאם ּכן, ֵאין ִלי "–ָהַאְבֵרְך ָעָנה: "ּכן, ְמַדּבִרים". 
 ְתרּוָפה ְלַמּכְתָך", ָאַמר ָהַרב. 

ַהַתְלִמיד ַהְמזּוְעַזע ֵהִבין ֶאת ֶשָעָליו ַלֲעׂשֹות. 
הּוא ֶהְעִתיק ֶאת ְמקֹומֹו ְלֵבית כנסת ַאֵחר 
ֶשָשם ֹלא ְמַדּבִרים ּבְזַמן ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, 
 . . ְרּפא. ְפִאים ֶשִנ ּוְלַאַחר ְזַמן ּבׂשרּוהּו ָהרֹו

  הרופאים אף הם היו בהלם..
ָשַמע ַעל ּכְך ַאְבֵרְך נֹוַסף ֶשָחָלה, ְוַגם הּוא 

 ֶהְעִתיק ֶאת ְתִפיָלתֹו ְלָשם ְוַגם הּוא ִנְרּפא...
 

ַחִיים  ּבֵסֶפר  "ּכְתֵבנּו  ִמְתּפְלִלים  ּכוָלנּו  ּבר"ה 
ֵסֶפר  ֵיׁש  ְיהּוִדי  ֶשְלָכל  ָלַדַעת  ָצִריְך  טֹוִבים". 
ְוֵכיָון  ִמֶשּלֹו.  ּוְזֻכּיֹות  ִמֶשּלֹו  'קֹוִדים'  ִעם  ִמֶשּלֹו, 
ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ּבְזַמן  ֲהִנְשַמע  ַהּתֹוָרה  ֶשִליּמּוד 
ְמַדּבִרים  ִאם  ֲהֵרי  ְוַלֶנֶפשׁ,  ַלּגּוף  ַהְמַרּפא  הּוא 
ְקִריַאת  ֶאת  ֹלא שֹׁוְמִעים  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ּבְזַמן 

 ַהּתֹוָרה ַוֲאַזי ִנְגָרעֹות ֵמֶחְשּבֹונֹו ַהְזכוּיֹות ַהָללּו.
ַהשֹׁוֵפט  ְוִהֵנה  ַלִמְשּפט  ָהעֹוֵמד  ְלָאָדם  ָמָשל 
ּופֹוֵתַח  ּבָכְך  ִמְתַחֵשב  ֵאינֹו  ְוַהִנּדֹון  ּוְמַדּבר  ָקם 

 ַגם הּוא ֶאת ּפיו ּוְמַדּבר...
ּבצּוָרה  ַהִמְשּפט  ּבית  ּבְזיֹון  ּכאן  ֵיׁש  ֲהֹלא 
ִדינּו  ְגַזר  ֶאת  ִמָיִדית  ַיְחֹרץ  ְוַהשֹׁוֵפט  ֲחמּוָרה, 

 ְלֻחְמָרה...
ְוַעל ַאַחת ּכָמה ְוַכָמה ּכֶשָאָדם ְמַדּבר ּבְזַמן 
ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ֶשָעֶליָה ֶנֱאַמר "ּכִי הּוא ַחּייָך 

ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך" ּוִמֵמיָלא ּכֶשָאָדם אֹוֵטם ָאְזנֹו 
ִמְשמֹוַע ּתֹוָרה, ִמְתַקֶייֶמת ּבֹו ֹלא ַהּבָרָכה, ֶאָלא 

 ָחִליָלה ָהפּוְך, ַהְקָלָלה. 

ַלֲהָלָכה,   ִנְפַסק  ִסיָמן ְוֵכן  ַחּיִים  אֹוַרח  ָערּוְך  שולחן 
ּכיָון ֶשִהְתִחיל ַהּקֹוֵרא ִלְקֹרא ּבֵסֶפר ּתֹוָרה ו,  “קמ

ְמָבֵרְך  ּבין  ּתֹוָרה  ּבִדְבֵרי  ֲאִפילּו  ְלַדּבר,  ָאסּור 
 ִלְמָבֵרְך. 

  זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת ג'נה בת אברהם נגר ז"ל

 

ַהִמְתּפֵלל ְוֵישׁ ְבָידֹו ֵגֶזל 
אֹוָתּה ְתִפיָלה ִנְקֵראת  -

 ְתִפיָלה ֲעכּוָרה.
 

 רבנו בחיי

 “ זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה”
ֶשל  ּבֶרַגע  ִמיֶשהּו  ּבְפֵני  ַלֲעמֹוד  אֹו  ּבַמֶשהּו  ְלהֹודֹות  הּוא  עֹוָלה  ּכָקְרּבן  ֶשהּוא  ַהְדָבִרים  ֶאָחד 

 ּבּוָשה נֹוָרָאה.
ָאָדם ַהָגר ּבקֹוָמה ְשִליִשית, שֹׁוֵטף ֶאת ּביתֹו ּוְבִסּיּום ַהְשִטיָפה ּתֹוֵפס ֶאת ְדִלי ַהַמִים ַהְמֻלְכָלִכים 

 ּומֹוִריק אֹותֹו ֶדֶרְך ַהַחּלֹון.  
ְוַהַמִים  ַהחּוָצה  ְוִהּביט  ּבַחּלֹון  ָעַמד  הּוא  ֶרַגע  ּבאֹותֹו  ּוְבִדּיּוק  ָחשּׁוב  ָאָדם  ָגר  ִמַתְחָתיו  קּוָמה 

 ַהְמֻלְכָלִכים ָנֲחתּו ּבִדּיּוק ַעל ֹראשֹׁו...
ֹלא  ְוִאם  ֲעֵביָרה  זֹו  ֲאָבל  ֶזה...  ִמי  ִיְרֶאה  ֶשּלֹא  ּכֵדי  ּפִניָמה,  ִנְכָנִסים  ַהֶטַבע?  ּבֶדֶרְך  עֹושׂים  ַמה 

 ְמַבְקִשים ֶאת ְסִליָחתֹו, ָהֲעֵביָרה ִתָשֵאר ְוֹלא ִתָמֵחק ְלעֹוָלם. 
ֶזהּו ָקְרּבן,   -ִאם ּבַמָצב ַהֶזה ַהְיהּוִדי ֶשְלַמְעָלה ֹלא ִמְתּבֵיישׁ, ִנַגׂש ֶאל ְשֵכנֹו ּוְמַבֵקׁש ֶאת ְסִליָחתוֹ 

 ֶאת ָהֶרֶגׁש ַהּפִניִמי ֶשּלֹו.  ָדמֹו, הּוא ִהְקִריב ֶאת 
 ֵאין ְלַשֵער ּכָמה ָקְרּבן ֶזה ָיָקר ִלְפֵני הקב"ה...

 הגר"ש פינקוס זצ"ל

ֵשם עמח"א.                                                                     אָ ַטאת וְ חַ ְנָחה ִמ ֹוָלה ער"ת ֶשל 
ף ר"ת עמח"א.                                                                     אַ ָמה חֵ ְשִחית מַ וֹון עָ ְוֵכן 

 לֹוַמר ְלָך ֶשַהָקְרּבנֹות ְמַכּפרֹות ַמִזיִקים ֵאּלּו.

 -ַהזִָּריז
ֵרט. לֹא ִיְתחָּ
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 שיהיו ד 
 

 

  דיני בדיקת חמץ
פסח  קודם  לבדוק  תיקנו חכמים 

בלילה) חמישי  ביום  זו,  נשאר (בשנה  שמא   ,
ברשותינו חמץ שיוכל להיכשל בו 

 בפסח.  ולפיכך:
שניתן   א. חמץ  מקום  באיזה  נותר  שמא  לבדוק  צריך 

לחפש  צורך  אין  אך  וכדומה.  ופל  בייגלה  כגון:  לאוכלו 
 אחר פירורים קטנים או סתם לכלוך.  

באופן   ב. ולא  ביסודיות  החמץ'  'בדיקת  את  לבצע  יש 
סמלי, שהרי מברכים על בדיקה זו. ולכן, אף אם ניקו את 

על כך   יסמוך  לא  לכן,  קודם  ועוד )הבית היטב  חובה  אינו  הניקיון  שהרי 

 .(שלעיתים משאירים בטעות מוצרי חמץ
נפרדים,   ג. במקומות  לבדוק  הבית  מבני  כמה  יכולים 

 ויסמכו על ברכתו של בעל הבית.
כולל   ד. חמץ  בו  שמכניסים  מקום  בכל  לבדוק  צריך 

המקרר, הארונות, חדר המדרגות, הגינה, המכונית וכיוצא 
 בזה.

שהבדיקה   ה. חמץ",  ביעור  "על  מברכים  הבדיקה  קודם 
 היא כדי להוציא את החמץ ולבערו.

כיס   ו. בפנס  הבדיקה  לצורך  להשתמש  עדיף  בזמנינו 
חשש  ללא  ובסדקים  בחורים  בו  להאיר  שניתן  חשמלי 

 שיצית אש או ילכלך.
חמץ   ז. "כל  ויאמר  בפיו,  החמץ  יבטל  הבדיקה  אחר 

יהיה  ביערתיו  ושלא  ראיתיו  שלא  ברשותי  שישנו  ושאור 
 בטל ונחשב כעפר". 

פסח    ח. שישי)בערב  את   (יום  לאכול  שסיים  לאחר  בבוקר 
שעה  )החמץ   עד  חמץ  לאכול  שנשאר   (90:01מותר  החמץ  את  יבער 

שעה   קודם  כן  ויעשה  יבטל 99:11ברשותו,  מכן  ולאחר   .
ברשותי  שישנו  ושאור  חמץ  "כל  ויאמר  שנית  החמץ  את 
שראיתיו ושלא ראיתיו שביערתיו ושלא ביערתיו יהיה בטל 

 ונחשב כעפר".

 פינת ההלכה 
א,“הרב דב ניסים שליט  

 ראש כולל  "פורת יוסף"

ָעָשן  ַעל  ִמְתלֹוְנִנים  ַהְשֵכִנים  ּכֲאֶשר  ּפַסח,  ּבֶעֶרב  ָחֵמץ  ִבׂשֵריַפת 
ָחֵמץ  ּביעּור  ִמְצַות  ַעל  ְלַוֵתר  ֶשָעִדיף  ִיָתֵכן  ֶשָלֶהם,  ַלִנְקיֹון  ְוֶנֶזק  ְוֵריַח 
ָערּוְך  ּבֻשְלָחן  ּכְמֹבָאר  ַאַחר,  ּבֹאֶפן  ַהִמְצָוה  ֶאת  ּוְלַקֵיים  ּבׂשֵריָפה 
)סימן תמ"ה סעיף א'( ''שֹׂורפּו אֹו ּפֹוְררֹו ְוזֹוֶרה ָלרּוַח אֹו זֹוְרקֹו ַלָים, 
ְמֹפְררֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ּבְמֵהָרה  ְמַחְתכֹו  ַהָים  ְוֵאין  ָקָשה  ֶהָחֵמץ  ָהָיה  ְוִאם 

 ְוַאַחר ּכְך זֹוְרקֹו ַלָים''.
ְוֵכן ֶאְפָשר ִלְשּפֹוְך ֵנְפְט ַעל ֶהָחֵמץ אֹו ִלְקּבֹור אֹותֹו ּבֲאָדָמה, ְוֵכן ָיכֹול 
ַהִמְשָנה  ֶשּכַתב  ּוְכמֹו  ַמִים,  ָעָליו  ְוִלְשּפְֹך  ַהּכֵסא  ְלֵבית  ְלַהְשִליכֹו 
ִמְדאֹוָרְייָתא,  ִאּסּור  ֶזה  ַהְשֵכִנים  ֶאת  ְלַצֵער  ּכי  )ָשם סק''ה(,  ּברּוָרה 
ּכמֹו  ֶשּיְִהֶיה,  ֲחִסידּות  ִמיַדת  זֹו  ּבׂשֵריָפה,  ַדְוָקא  ֶהָחֵמץ  ֶאת  ּוְלַבֵער 

 ֶשל ַהָקְרּבנֹות ֶשִמְצָותֹו ּבׂשֵריָפה" נֹוַתרה
 

 ִמּתֹוְך 'ַהְנָהגֹות ַאֲהַבת ִישְָׂרֵאל'

ִאם ָאנּו ְמַקּיְיִמים ֵאיזֹו ִמְצָוה, ֵיׁש ַלֲעׂשֹוָתּה ּבֶמֶרץ ִמּתֹוְך 
ְוִנְכַנס ָאָבק ָלָעִין   לפח ׂשְמָחה. ּכׁשּמְַנִקים ֶאת ּכיֵסי ַהְמִעיל  

ֹלא ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַהֹקׁשִי, ֶאָלא ָלׁשִיר ִמּתֹוְך ׂשְמָחה ַעל   ּולַאף 
 ּכְך ֶשַהקב"ה ָנַתן ָלנּו ֶאת ַחג ַהּפַסח, ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְׂשְמָחה.

ּכָמה ּפָעִמים ִאיָשּה מֹוִריָדּה ְדָמעֹות ּכֶשִהיא ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות 
 ּפַסח. ּבָמקֹום ִלׂשמֹוַח ִהיא ּבֹוֶכה, ה' ִיְשֹמר.

 

 הגר"נ יגן זצ"ל

 “ָמֵגן ְלִיׂשָרֵאל ִמּכל ָצרֹוֵתיֶהם -ַהְתִפיָלה ”

ּכֶשַמּגִיִעים ַהַחִגים, ה' ִיְתּבַרְך ּבֹוֵדק ֶאת ָהֲעִנִיים 
ְוַהִמְסּכִנים ֶשֵהם ַהּכִלים ַהְשבּוִרים ֶשּלֹו,                  

ִאם ּתֹוְמִכים ּבֶהם ַהִציּבּור ְועֹוְזִרים ָלֶהם                     
ֶשִיְהֶיה ָלֶהם אֹוֵכל ַלַחִגים. ּוִמי ֶשּנֹוֵתן ָלֶהם,                 

ֶזה ֵחֶלק ֶשל ה' ִיְתּבַרְך.                                              
 ַהְקָדַמת ַהּזֹוַהר

ָנֲהגּו ְגדֹוֵלי ִיׂשָרֵאל ּבֶמֶשְך ַהּדֹורֹות ְלַהְקִדיׁש ָשָעה 
ְמֻיֶחֶדת ּבֶעֶרב ַחג ַהּפַסח ַלֲעֹרְך ְלַעְצָמם ּבִדיַקת 

י ִלּבם,             ְמֵק ן ֶשל ִע י ִק ְסָד ַב ּו ן  י ִר ֹח ר ָחֵמץ ּב ִביעּו ּו
ְמֻשְעּבד             , ּו י ִק ָנ ֹמָחם ּבֱאֶמת  ּו ְבֹחן ַהִאם ִלּבם  ִל ְו

ֶסת  ֶנ ְכ ִנ ָלה  י ִל ָח , אֹו ֶשָמא  ְך ַר ְתּב ִי ַרק ַלה'  ְו ְך  ַא
ָנה  ֶנֶבת ַלה ֵאיזֹו ַמֲחָשָבה ֹלא טֹוָבה אֹו ּכָו ִמְתַג ּו

 ֶשֵאיָנּה ְיָשָרה ּבתֹוְך ַמֲעׂשיֶהם.
 

 ּפְרֵדס ִריּמֹוִנים

ַהַגֲאוָּה ְראּויָּה לֹו ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ִעם  ֲאִפילּו הקב"ה שֶׁ

ְך ִשְפלּות. רֶׁ לָּא ַבדֶׁ  ַהְבִרּיֹות אֶׁ

 

 מּוָטב ָשלֹום ֶשֵאינֹו ֲאִמיִתי ִמַמְחֹלֶקת ֲאִמיִתית. רבנו בחיי
מּוָטב ַגם מּוָטב, ִלְהיֹות ּבָשלֹום ִעם ָחֵבר,                       

ֲאִפילּו ֵאין ַהָשלֹום ֶאָלא ִחיצֹוִני ּבְלַבד ְוֹלא ּבְלַבב ָשֵלם, 
ִמִלְהיֹות ָשרּוי ּבַמֲחֹלֶקת, ֲאִפילּו ִהיא ּבֹכֶבד ֹראׁש  

 .ָלֱאֶמת ּוְמַכֶוֶנת
 

 החוזה מלובלין זצ"ל

                     . ' ' ן ַמ ְז ַה ים ְכמֹו  ִא ְברָּ ר ַבִנ יָּקָּ ן  י ֵא ' ' ם:  ִמי ד ַהֲחכָּ חָּ ָאַמר אֶׁ

ת  מֹות יָּכֹול הּוא ְלַתֵקן אֶׁ ם עֹוד ַחי ְוַקּיָּם ֲעֵלי ֲאדָּ ָאדָּ הָּ ל ְזַמן שֶׁ כָּ שֶׁ

ם.                        י ִב ּטֹו ַה ו  י ַמֲעשָּ י  ֵד ְי ל  ַע ֹות  ּי ֻכ ְז ְצמֹו  ַע ְל ְצבֹר  ִל ְו ו  י כָּ ְדרָּ

ם   עֹולָּ ַלף ִמן הָּ ַבר ְזַמנֹו ְוחָּ עָּ ל ִמשֶׁ ֲאַזי ַבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו   -ֲאבָּ

יו לֹא יֹוִעילּו לֹו  ל נכֹונּותֹו ּוְרצֹונֹו ְלַתֵקן ַמֲעשָּ יו, ְוכָּ ְשתֹנֹתָּ עֶׁ

ה  .ִבְמאּומָּ

 פרדס רימונים

י  ְשֵת ן  ָנ ְש ֶי ַהָקִשים  ים  ִנ ַמ ְז ַה ר ֶאת  ֲעבֹו ַל י  ֵד ּכ
                   . ם י ׂש ֲע ַמ י  ֵד ְי ל  ַע ת  ַח ַא ָה  , ת ֹו י ּו ר ָש ְפ ֶא

ּוְכמֹו ֶשּבאּו ִלְפֵני ַהֵחֶפץ ַחִיים ּבָשָעה ֶשִהְתִחילּו 
ַהְגֵזרֹות ַהָקׁשֹות ִלְפֵני ַהֻחְרּבן ָהַאֲחרֹון ּוְשָאלּוהּו 

 ַמה ִיְהֶיה? ַמה ֶאְפָשר ַלֲעׂשֹות? 
ָאַמר ָלֶהם ַהֵחֶפץ ַחּיִים ֵאין ׁשּום ֵעָצה יֹוֵתר טֹוָבה 
ֵמָהֵעָצה ֶשָנְתנּו ָלנּו ֲחַז''ל: ''ַמה ַיֲעׂשה ָאָדם ְוִיָנֵצל 
ְגִמילּות  ִב ּו ָרה  ֹו ּבּת ֲעֹסק  ַי ֵמֶחְבלֹו ֶשל ָמִשיַח? 

 ''ֲחָסִדים

ה נָּה טֹובָּ ה ִמַמתָּ ה לָּשֹון ַרכָּ  טֹובָּ

 ר' ידעיה הפניני זצ"ל


