בס"ד

בסייעתא דשמיא נביא להלן כמה פנינים ועובדות צדיקים מפרשת השבוע וענינא דיומא.
אמנם הדברים מובאים בראשי פרקים .הרעיונות במלואם נמצאים בגליון המורחב ‘שמועה טובה’ היו”ל מידי שבוע.
כמו”כ הגליון משולב מכמה מדורים נפלאים :אמרות .פרפראות .עובדות צדיקים .מתוקים מדבש .ושבת שמה .פינת יקרת .קול מבשר .ענינא דיומא (פרקי
אבות ,ספירת העומר) .יומא דהילולא.

לקבלת הגליון המורחב בדוא”ל shmuahtovah@gmail.com

אמרות

ביאור מופלא בשם הרה”ק מו”ה יוסף מטארטשין זצללה”ה בנו של הה”ק
החוזה מלובלין ללמוד מהקב”ה איך לאהוב כל יהודי.

קדושים תהיו כי קדוש אני ה’  -מעלת ושכר המתקדש בקדושה של מעלה

פרפראות

“דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו” (קדושים י”ט ,ב’).
ביאר הרה”ק הרר”ב מפשיסחא זי”ע את דברי הזוהר הקדוש (קדושים פא“ ).אני ה’ אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים” (יט לו) .הרה”ק החי’ הרי”ם זי”ע ,אמר
‘תאני רבי אבא ,פרשתא דא [פרשת ‘קדושים תהיו’] כללא דאורייתא היא ...דכד פ”א תורה בליל ש”ק ופתח על מה שכתב רש”י ז”ל עה”פ “אני ד’ אשר הוצאתי
מטאן חברייא לפרשתא דא הוו חדאן [משבאו החברים
וכו’ מארץ מצרים” על מנת כן ,והקשה החידושי הרי”ם
התנאים הקדושים בלימודה של פרשת ‘קדושים תהיו’
אם השי”ת תלה יציאת מצרים בתנאי ,א”כ אם אין אנו
היו שמחים].
מקיימים התנאי ח”ו ,עוד אנחנו במצרים .ומה תירץ ע”כ
בהמשך השבת.
ושבת שמה
והקשה הרר”ב מהו השמחה שמזכיר הזוה”ק? וביאר
שכאשר התלמיד עוסק באיזה סוגיא ,ובתוך כך הוא מבחין
עובדות צדיקים
שאף רבו עוסק באותה סוגיא ,הרי מתמלא אותו תלמיד
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:
שמחה ,כי כאשר הרב נמצא באותו סוגיא יותר בנקל
מה אמר הרה”ק החידושי הרי”ם זי”ע בעת שנסע
מתנה טובה יש לי בבית גנזי
לתלמיד לעסוק בלימודו ,שהרי רבו נמצא לצידו ולכוונו.
לסדיגורא להרה”ק מרוזין זי”ע ,ועבר בעיר למברג.
ולכך שמחו התנאים הקדושים משעסקו ב’קדושים תהיו’,
ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה
כי קדושתו של היהודי ,זו היא הסוגיא בה עסיק הקב”ה
לישראל  -לך והודיעם( .שבת י):
בכבודו ובעצמו ,ושמחה היא שאנו עוסקים עמו ית’
בגודל הדן לכף זכות ,סיפור נורא שנודע להמון עם
שבת קביעא וקיימא
באותה סוגיא.
בעיירת טריסק.
את שבתותי תשמורו .אמר אדמו"ר
הרבי ר' בונם מפרשיסחא ז"ל( ,רמתים
איך ביאר הרבי רבי העניך זי”ע ,שהנה בתורה מצינו
יומא דהילולא
צופים ,מערכת הרבי ר' בונם זי"ע,
בקריעת ים סוף ,שהתורה אמרה ‘ויבקעו המים’ ,ומדוע
אות ע"ז) שאין לך חביב ממצות
כינו בגמרא ומדרשים את הנס ‘קריעת ים סוף’ ולא
כ”ז ניסן  -יומא דהילולא של בעל ה”ארץ צבי”
סוכה ,שהוא נכנס בכל איבריו
‘בקיעת ים סוף’ ,הרי קריעה היא רבה היא יותר מבקיעה.
מקוז’יגלוב רבי אריה צבי פרומער זיע”א.
ומלבושיו ומנעליו לתוך המצוה.
ומורי הרב הקדוש רבי שלמה לייב
ל’ ניסן  -יומא דהילולא של הגה”ק המקובל האלוקי
מלענטשענא ז"ל אמר ,שמצות שבת
ביאור מופלא שהביא באמרי יוסף בשם האגרא דכלה
רבי חיים ויטאל זיע”א.
יש לו יותר סגולה ,שאין צריך לעשות
פ’ בראשית בפסוק ‘יקוו המים אל מקום אחד’ ואיך זה
שום דבר ופעולה ותנועה קלה ,רק
א’ אייר  -יומא דהילולא של בעל “החכם צבי” הגה”ק
מתחבר לענין של “קדושים תהיו”.
בהגיע זמן שבת ,הוא בתוך המצוה.
רבי צבי הירש זיע”א.
ועוד יותר ,שאינו יוצא מהמצוה כל
א’ אייר  -יומא דהילולא של בעל ה”לב העברי” הגה”ק
היום אפילו רגע ,מה שאין כן סוכה,
חידוש מופלא שאמר הרה”ק הרבי מלובלין זי”ע לבאר
רבי עקיבה יוסף שלזינגר זיע”א.
יוצא מן המצוה לפרקים.
בכוונת רש”י ז”ל בפר’ קדושים ‘כ”מ שאתה מוצא גדר
ערוה אתה מוצא קדושה’ ,שמרגיש הקדושה.
א’ אייר  -יומא דהילולא של בעל ה”פרי הארץ” הרה”ק
רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זיע”א.
אי’ בישמח ישראל (פר’ נח ובעוד הרבה מקומות) .דברי קדושת הרבי מלובלין
זצללה”ה עה”כ ‘ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם’‘ ,לא תתורו’ מלשון חז”ל
‘התרת קשר’.

א’ אייר  -יומא דהילולא של הרה”ק הרבי ר’ שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ
מניקלשבורג זיע”א.
ג’ אייר  -יומא דהילולא דהגה”ק הגאון מפלאצק רבי אריה לייב צינץ זיע”א.

מדוע הגוי לא מסוגל להבין מצוה זו “ואהבת לרעך כמוך”.

ג’ אייר  -יומא דהילולא דהרה”ק רבי ישעיה’לע מקרעסטיר זיע”א.
ו’ אייר  -יומא דהילולא דהרה”ק רבי משה מסאמבור זיע”א.

