
בס"ד

אמרות

“ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים” )כב ז(. כתב באגלי טל )בהקדמה(: 
ראיתי לקיים בן יכבד אב לכתוב בפתיחת ספרי דבר ששמעתי מכבוד אאמו”ר 

זצ”ל בפי’ משנה ראשונה דברכות ‘מאימתי קורין 
את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול 
א”א  בתרומתן, ואינו מובן התלי’ זה בזה’? ואמר 
ז”ל דענין ‘הערב שמש’ שהצריכה תורה דאף אחר 
שטבל מ”מ מאחר שהי’ טמא באותו יום נשאר בו 
יום  רושם טומאה כל היום ובהערב שמש שמא 
הרשימה.  גם  נסתלק  טומאה  בו  הי’  שלא  אחר 
בקדושה,  לעומתו  הוא  כן  בטומאה  הוא  וכאשר 
אף  שחרית  שמים  מלכות  עול  עליו  כשמקבל 
רושם  בו  נשאר  מ”מ  בזה,  מחשבתו  אין  שאח”כ 
ובערב שבא  היום,  כל  עול מלכות שמים  קבלת 
יום אחר נסתלק גם הרשימה וצריך לקבל עמ”ש 

מחדש, עכ”ד פי חכם. )כרמנו אמור תשע"ו(

מסירת הרצונות 

בשפת  אי’  לב(.  )כב  ישראל”  בני  בתוך  “ונקדשתי 
מסור  בנ”י’  בתוך  ‘ונקדשתי  במצות  )תרמג(,  אמת 
ומהירות,  חפזון  ענין  הוא  אכן  שמי,  וקדש  עצמך 
חייו  בימי  הרצונות  ביטול  פועל  שאדם  מה  אבל 

בישוב הדעת ובמתינות הוא נאה ביותר.

וזל”ק:  לך(,  לך  )פר’  אבי”ב  ביכורי  ובספה”ק 
יצחק  יעקב  מו”ה  הקדוש  רבינו  בשם  שמעתי 
מלובלין, שאמר שלהיות חי רק בשביל השי”ת ולא 
להנאות עצמו כלל, הוא יותר נסיון מלהיות להניח 

אותו שיהרג בשביל השי”ת. 

פרפראות

שבתות  שבע  וגו’  השבת  ממחרת  לכם  “וספרתם 
גאון  סעדיה  רבי  בסידור  טו(.  )כג  תהיינה”  תמימת 
נוסח ספירת העומר בארמית:  מובא   – קנד(  )עמ’ 
בעומרא”,  יומא  חד  “האידנא  הראשון:  ביום  וז”ל: 
וביום השביעי:  בעומרא”,  יומי  “תרין  וביום השני: 
שבועא”,  חד  דהון  בעומרא  יומי  שבעה  “יומאי 
ארבעין  “יומאי  אומרים:  סיון  ה’  לליל  וכשמגיע 
דהן  שבעה שבועי שלמי”,  דעומרא  יומי  ותשעה 

ע”כ.

)מחזור  זצ”ל  המהרי”ץ  כתב  כן  ארמית,  בלשון  לספור  התימנים  מנהג  וכן 
תכלאל חלק שני דף מא: - סדר ספירת העומר בפי’ עץ חיים(, וז”ל: המנהג 
לספור בלשון ארמי, ואולי טעמו כטעם הקדיש שלא יתקנאו בנו המלאכים, 
לפי שבספירת העומר אנו נכנסים ומתעלים במ”ט שערי טהרה, ומצאתי בס’ 
התניא שמביא ל’ הספירה בל’ ארמי ע”ש בשם הגאונים. אי נמי אפשר דבבבל 
גם העמי ארצות את  כדי שיבינו  בל’ ארמי  נתקן 
הספירה, דבאינו מבין לשון הקודש לא יצא כמ”ש 
)גליון  ע”כ.  ארמי”,  בל’  נתקן  הכי  ומשום  המג”א 

קב ונקי אמור תשע”ה(

“לעני ולגר תעזוב” )כג כב(. רמז פלאי כתב בשפת 
ולגר  לעני  וז”ל:  ולגר(  לעני  ד”ה  )ליקוטים,  אמת 
תעזוב, אין מובן מה גר אי גר תושב ודאי אין נותנין 
אמרו  כי  ובעבור  וכו’,  פשיטא,  צדק  וגר  פאה  לו 
חז”ל ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא אפשר לרמוז 
דלכך כתבה התורה אחר פסח ושבועות מצות לקט 
פאה לרמוז על מעשה רות שנתקרבה על ידי לקט, 
ולעני  עצרת,  עד  מפסח  וחטים  שעורין  דקציר 
רומז על דוד המלך ע”ה שקרא עצמו עני, ולגר זו 
רות, שעל ידי מצות לקט נולד המשיח כנ”ל, שוב 
מצאתי ברוקח שלכך קורין רות בשבועות עיין שם. 

עובדות צדיקים

בגודל מצוות תוספת שבת

השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  “ששת 
בכל  לה’  היא  שבת  קודש...  מקרא  שבתון  שבת 
מושבותיכם” )כג, ב-ג(. סיפר הגה”ח רא”ז מרגליות 
זצוק”ל בשם הרב מבארנוב זי”ע דבר המעשה היאך 
זכו – בני המשפחה ליקח את הרה”ק רבי צבי הירש 
גילה  וכך  )שהיתה אלמנה(,  מרימנוב כחתן לבתם 
את  משמש  נער  שבעודו  בעצמו  מרימנוב  הרה”ק 
להחזיר  חמיו  לבית  הרבה  פעמים  נשלח  החייט 
להם בגדים מבית החייט, והיה רואה שבערב שבת 
מחצות הבית כבר מוכן לשבת קודש בשולחן ערוך 
השולחן  אצל  יושב  הבית  וראש  מוצעת,  ומיטה 
תרגום,  ואחד  מקרא  שנים  הסדרא  את  ומעביר 
והיו מרגישים בחלל הבית ‘קדושת שבת’. ובצאתו 
להיכנס  שיזכהו  ה’  אל  תפילה  נושא  היה  מהבית 
לבית כזה אשר מרגישים בו קדושת שבת מחצות 
לקול  אלוקים  שמע  ואכן,  שבת.  ערב  של  היום 

תפילתו, ולבסוף נשא את בתם לאשה.  

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.
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קול מבשר

משיח צדקנו יבא מתוך נחת והרחבה

את  זיע”א  מקלויזנבורג  הרה”ק  ששאל  ידוע 
הרה”ק מבעלזא זיע”א על מה שהיינו בטוחים 
שלאחר שואה קשה כזאת, כבר תהיה הגאולה 

השלימה, ונלך כנגד ביאת משיח צדקנו. 

שייך  איך  זיע”א,  מבעלזא  הרה”ק  והשיב 
לאנשים  כזאת,  קשה  בשעה  משיח  שיבא 
בני  שיתיישבו  לאחר  רק  לב,  ושבורי  מוכים 
ישראל וישאו נשים ויבנו משפחות ויהיה להם 
ללכת  יוכלו  אז  בשפע,  ופרנסה  ונכדים  בנים 
כנגד ביאת משיח צדקנו. כך התפללו צדיקים 
ולא  ונחת  חסדים  מתוך  צדקנו  משיח  שיבא 

מתוך צער ח”ו. 

זיע”א  מלובלין  החוזה  הרה”ק  אמר  וכן 
תריעו’,  ולא  תתקעו  הקהל  את  ‘ובהקהיל 
בעת  לארצם  ישראל  את  יקהיל  כשהקב”ה 
של  בקול  היינו  ישר  בקול  תתקעו  הגאולה, 
וצרות  בגבורות  תריעו  ולא  וחסדים,  רחמים 

ח”ו. 

טוב’  ויום  לשבת  ‘מלבוש  בספר  מובא  וכן 
נכדו של הרה”ק רבי אייזיקל מזידיטשוב זיע”א. 
זיע”א  אלימלך  רבי  הרה”ק  בשם  זקנו  ששמע 
שמה שאמרו שיהיו מלחמות קשות לפני ביאת 
שלא  בתפילתן  הצדיקים  פעלו  כבר  המשיח, 
שאמרו  וכמו  המלחמות.  ע”י  הגאולה  תהיה 
עם  יעמוד  החייט  משיח,  יבא  שכך  הצדיקים 
המספריים והאופה עם הנפה, וישבו במנוחה 
ונחת, ומתוך כך ישמעו קול שמשיח הגיע. ועל 
זה אנו מקווים ומתפללים שיבא משיח מתוך 

חסדים ורחמים ונחת.


