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שמועה טובה
שבת קודש פרשת בחקותי - חזק - פרקי אבות ו' תשע"ח

יו"ל ע"י תלמידי ישיבת 'מאן מלכי רבנן' ירושלים תובב"א

כל זה בא לו בהשגחת הבורא לבדו

פרשה  לכל  הקדמה  כתב  בחיי  רבינו 
שאלו  כתב  בחקותי  בפרשת  ופרשה, 
הם  והקללות  הברכות  מלבד  הפסוקים 
צריך  שאדם  נורא  מוסר  אותנו  מלמדים 
לחיות בעוה"ז בהשגחה פרטית בין לטוב 
בין למוטב, שהפסוק מזהיר כ"פ אם תלכו 
עמי... והלכתי אף אני עמכם... וחזר כמה 
פעם  ועוד  בקרי,  עמי  תלכו  אם  פעמים 

בקרי וכו'. 

האדם  דרך  להיות  צריך  שזה  אלא 
יתבונן  חפצו,  לו  והגיע  מצליח  שכשהוא 
בהשגחת  לו  בא  זה  שכל  לבו  אל  וישית 
ייחס הפעולה למעשיו  ולא  הבורא לבדו, 
וביושר  בצדקתך  'לא  שנאמר  הטובים, 
וגם כשבאים  ה'.  בחסדי  הכל  אלא  לבבך' 
לו צרות ומקרים ח"ו, יחשוב שכל זה הוא 
במקרה  אותם  שיתלה  ולא  חטאו  מצד 
יוסיף  הקב"ה  במקרה,  יתלה  אם  כי  ח"ו, 
תוסרו  לא  ואם  שנאמר  מקרה  מאותו  לו 
לי והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם אף 
אני בקרי. ולזאת חזר הכתוב כמה פעמים 
חמור  כמה  להורות  קרי,  של  לשונות 

החטא לתלות איזה מעשה במקרה. 

החסיד  יהודה  לרבי  חסידים  בספר  כתוב 
יתלה  אל  'אם חלה שום אדם  סי' תשנ"א 
בשום אופן את החולי מחמת שום מאכל 
כל  פעל  יאמר שה'  אלא  או שום משקה, 
לא  רעים  אדם  בני  חבלוהו  ואפילו  זאת, 
'ואשלח  ח,י  בזכריה  כמ"ש  בהם,  יתלה 
'אם תהיה  את האדם איש ברעהו', וכתיב 
רעב בעיר וה' לא עשה?' ואומר 'מה זאת 
עשה אלקים לנו', לכן יתפלל אדם על מיני 

פגעים אפי' מנגעי אדם'. 

***

דברי  על  מקאזניץ  המגיד  בלקוטי  כתוב 
כשירד  הבתרים  בין  שבברית  המדרש 
העיט על הפגרים לקח אברהם אבינו מקל 
וביקש לגרש את העיט ולא הצליח 'וישב 
– ששב  'וישב  פי' במדרש  אותם אברהם', 
ללמדנו  בא  וזה  העיט'.  והלך  בתשובה 
רק  מקלות  עם  דבר  שום  מגרשים  שאין 
חסידים  בספר  כמ"ש  תשובה.  הרהור  עם 
מקרים,  שזה  לחשוב  שאסור  בחיי  ורבינו 
כפרת  לו  אין  מקרה  שזה  חושב  אם 

העוונות. 

רגליו  לימוד התורה, שהיו  קודם,  מקדים 
מוליכות אותו קודם לבית המדרש ללמוד 
איזה לימוד שיהיה בידו זכות לימוד תורה, 
אשר  בכל  כך  וע"י  פעמיו,  לדרך  נתן  ואז 

פנה הי' מצליח. 

יותר  הוא  המדרש  בבית  שהלימוד  ויען 
הגון, ובטח הי' לו בית המדרש קבוע סמוך 
אבל  המדרש.  בית  נקט  כן  על  לביתו, 
באמת אם אי אפשר בבית המדרש, בביתו 
אם  אחד  פסוק  לימוד  אף  הוא,  טוב  ג"כ 
העת דחוק, כמו שפירש מרן החתם  סופר 
"ודברת בם )ולא בדברים בטלים(, בשבתך 
ובקומך"  בשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך, 
תהי'  בביתך  כשאתה  ר"ל  ז(,  ה,  )דברים 
עיקר עסקך בם, ובלכתך בדרך אז עכפ"י 
וקודם  השכיבה  קודם  ובקומך  בשכבך 
הליכה לעסקיך תלמד פסוק אחד על כל 

פנים:

בשם  הביא  י(.  )כו,  נושן"  ישן  "ואכלתם 
משמואל )שנת עת"ר( י"ל, עפ"י מה שאמר 
זצ"ל  נזר[  האבני  ]הגה"ק  אאמו"ר  כ"ק 
אין שמחה  קיים  דבזמן שביהמ"ק  הטעם 
אלא בבשר שלמים, ובזמן הזה אין שמחה 
אלא ביין. כי שמחת יום טוב היא בפנימיות, 
הוא  דריקוד  טוב,  ביום  מרקדין  אין  ולכך 
זו  שמחה  ולעורר  חיצוניים,  באברים 
ובשר  פנימיות,  בה  שיש  דבר  ג"כ  צריכין 
בשר  לשאר  שוה  הוא  בחיצוניות  שלמים 
ויין ג"כ הוא  רק בפנימיות יש בו קדושה, 
פנימיות, ויין בענבים מיפקד פקיד, ונכנס 

יין יצא סוד, עכתדה"ק. 

וידוע שכל דבר חדש יותר טוב מישן חוץ 
מיין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, והטעם 
תחת  הן  וחיצוניות  חומריות  שכל  משום 
הזמן,  באורך  מתקלקלין  הן  וע"כ  הזמן, 
והחיצוניות  פנימיות  שעיקרו  יין  אבל 
נפרדת ממנו בהמשך הזמן, ע"כ כשיזקין 
הוא יותר טוב. וזוהי הברכה שגם בתבואה 
יהי' כח פנימי רב עד שיהי' יפה כשנתישן 
כענין יין, וע"כ לא יהי' המאכל מגשם את 
את  מגשם  שהמאכל  עיקר  כל  כי  האדם, 

האדם הוא מצד החומריות שבו, והבן:

אמרות

החיים  האור  ג(.  )כו,  תלכו"  בחוקתי  "אם 
בחקתי  'אם  על  פירושיו  בראשית  הק' 
לשון  ֻחקַתֹי  אומרו  רמז  "עוד  כתב  תלכו', 
ולילה  יומם  בו  והגית  אומרו  ע"ד  רבים 
ביום  עתים  לקבוע  שצריך  א(  )יהושע 
כתוב  )כי  יחיד  לשון  והמסורת  ובלילה, 
חסר חקתי( כי שני העתים הם ביום אחד. 

עכ"ל הק':

עוד בפסוק הנ"ל

)לסדר  שכיר  במשנה  פי'  נפלא  דבר 
לספירה(  מ"ג  תרע"ז  שנת  בחקותי 
דכתיב  היא  הדא  א(  לה,  )ויק"ר  ובמדרש 
ואשיבה  דרכי  חשבתי  נט(  קיט,  )תהלים 
של  רבונו  דוד  אמר  עדותיך,  אל  רגלי 
ואומר  מחשב  הייתי  ויום  יום  בכל  עולם 
למקום פלוני ולבית דירה אני הולך, והיו 
ולבתי  כנסיות  לבתי  אותי  מביאות  רגלי 
מדרשות, הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך 

עכ"ל. וכבר נאמרו בה הרבה פשטים. 

ונראה לי עפ"י דברי האור החיים הקדוש 
בחקותי  אם  הפסוק  בביאור  ט"ז  באות 
)ברכות  חכז"ל  שאמרו  מה  עפ"י  תלכו, 
יד.( שאסור לאדם לשום לדרך פעמיו עד 
שיקדים דברי תורה שנאמר )תהלים פה, 
יד( "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". 
צא ולמד מה שאמרו בזוהר )ח"א סט, ב( 
על ההולכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה 
אם  ה'  מאמר  והוא  בנפשם,  שמתחייבים 
בחקותי תלכו, פירוש כשיש לימוד תורה 
עסק  כשיש  כי  דרכך,  לבטח  תלך  תלכו, 
עכ"ל  האדם,  את  מלוין  כוחותיה  התורה 

הקדוש. 

הנ"ל,  במדרש  הכוונה  לפרש  יש  בזה 
ע"ה  המלך  דוד  של  מהתנהגות  שמספר 
שבכל עת שהי' חושב לילך לאיזה דרך, הי' 
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פרפראות

השגחה פרטית על כל פסיעה ופסיעה

ז(.  )כו,  לחרב"  לפניכם  אויביכם  "ונפלו 
פרש"י 'שיהיו נופלים לפניכם שלא כדרך 

הארץ', 

וצריך להבין ביאור הדברים. כתוב בספר 
רבי  של  אביו  יעקב  רבי  בשם  אור  כתנות 
קלוגר  שלמה  רבי  וכ"כ  מלובלין,  העשל 
א'  בשמואל  מש"כ  ע"פ  התורה.  בחכמת 
מערכות  שחרף  הפלשתי  דגלית  במעשה 
יום  מ'  ישראל  מבני  ומנע  חיים  אלקים 
דוד  שהגיע  עד  שמע,  קריאת  מלקרוא 
מה  אותם  ושאל  ישי  בני  אחיו  אל  המלך 
עומד  יום  שבכל  לו  וסיפרו  כאן,  נעשה 
גלית הפלשתי מתחילת זמן ק"ש עד סופו 
אפשר  ואי  חיים  אלקים  מערכות  ומחרף 
לבלבל  כח  לו  שהיה  היינו  ק"ש,  לקרוא 
בני  יכולים  היו  ולא  וגידוף  בחירוף  אותם 
מה  ככל  השם  באחדות  להתבונן  ישראל 

שלמדנו לעיל. 

אבנים',  חלוקי  חמשה  המלך  דוד  'ויקח 
ישראל  תבות שמע  ה'  הזה"ק שלקח  ופי' 
הפלשתי  ראש  את  והכה  ה',  אלקינו  ה' 

והרג אותו. 

שאינו  אמר  המלך  שדוד  שם  ומסופר 
אבנים,  חלוקי  חמשה  רק  זיין  כלי  צריך 
היה  המעשה  שזה  בחשבון  בא  מדז'יקוב  נועם  ]והאמרי 

־בהושענה רבה, וחמשה חלוקי אבנים הם חמשה ההוש

ענות שאנו חובטים אותם בזה היום, כי בגבורות דקדושה 

יכולים לכלות כל הקליפות. 

הוא סוד חמשה חלוקי הנחל, ערבי נחל. ויאמר לו גלית 

איזה מקלות,  וצ"ע  אלי במקלות',  בא  אני שאתה  'הכלב 

הרי בא עם אבנים? אלא שהכונה לה' הושענות חבוטות. 

ויך את הפלשתי  ויקלע  וכתוב שדוד המלך הכה בו אבן 

אל מצחו, הנחושת של המגן נבקעה ותטבע האבן במצחו 

ויפול על פניו ארצה.[

הקשה רש"י והרי לא היה לו ליפול לפניו 
הטבעית  תנועה  שזהו  לאחוריו,  אלא 
שנופל  במצחו  אבן  שמקבל  אדם  של 
'כדי  במדרש  ותי'  לפניו?  ולא  לאחוריו 
ראשו'  את  לחתוך  לילך  דוד  יצטרך  שלא 
שש  לגלית  סמוך  דוד  שעמד  כיון  היינו 
וחצי אמות, הרי שאם היה נופל לאחוריו 
יצטרך ללכת דוד שתים עשרה  באלכסון 
אמה וזרתיים עד ראשו, וכדי שלא יצטער 
נפל על פניו, נשתכר מלא קומה לאחוריו 
ומלא קומה לפניו, והיה ראשו ממש סמוך 
לדוד, לא היה צריך דוד ללכת ותיכף חתך 

את ראשו בחרבו. 

חסד  שבאמצע  ונפלא,  נורא  דבר  והוא 
גדול כזה שהקב"ה פועל עם בני ישראל,  
בדרך  העריץ  הרשע  ראש  את  להרוג 
שלא  מחשב  הקב"ה  כך  בתוך  ופלא,  נס 
הוא  שלכאו'  אמה,  י"ב  ללכת  דוד  יצטער 
חשש  היה  לא  הרי  בכך,  מה  של  דבר 
שגליית יתרומם חזרה, כי כבר היה האבן 
הלך  כבר  המלך  דוד  ואם  במצחו,  טבוע 
דרך רחוקה של אלפי אמות ממדבר יהודה 
מקום מרעה הצאן עד כאן, מה יקרה אם 
הוא ילך עוד כמה אמות? ופי' רבי יעקב אבי 
רבי העשל שזהו כונת רש"י 'ונפלו אויביכם 

וכן כתב הבני יששכר באגרא דפרקא אות 
איזה  לאדם  שיזדמן  בעת  'קבלתי,  קכ"ד 
ויאמר ראה  יזכיר בפה מלא  וצער,  עיגום 
במצב  כי  חטאתי',  לכל  ושא  ועמלי  עניי 
כזה לא סגי במחשבה, אם ידבר כך, יביא 
לא  שאם  וקבלתי  אמיתית.  מחשבה  לידי 
על  דעתו  שנותן  'מי  כך,  חשב  ולא  אמר 
המקרים עליו הכתוב אומר ואם תלכו עמי 
חז"ל  וכן מה שאמרו  לו,  יתכפר  ולא  קרי 
מטבע  הוציא  ולא  לכיס  ידו  שהושיט  מי 
שהוא  לבו  אל  כשישים  מילי  הני  נכונה, 

מאת הבורא ית"ש לזככו, ואם לאו, לאו'. 

***

וכתוב בנודע ביהודה בדרשת הצל"ח, מה 
שאנו קוראים ליסורים 'פורענות' זהו לשון 
חובות  על  ופורעים  משלמים  אנו  פרעון, 
אך  לו,  כואב  זה  פורע  כשאדם  העוונות. 
חוב,  ועוד  חוב  עוד  שנמחק  נהנה  הוא 
כשיחיה כך ויאמר 'ראה עניי ועמלי', אכן 

יזכה לפרוע חובותיו.

***

וכתב הבני יששכר בשם רבו הרה"ק רבי 
מנדל'ע מרימנוב זי"ע שפעם אחת ביושבם 
עני  על העגלה הראה לתלמידיו על איש 
ואמר  ומתייסר,  השלג  על  שהולך  ויחף 
היסורים  שאלו  לבו  שם  היה  שאם  להם 
היה  לא  לזככו,  ית"ש  הבורא  מאת  הם 
והוא  כלל  חושב  אינו  אך  בחינם,  צערו 

הולך בקרי.

***

ה'  חסד  שזהו  שמיני  בפ'  האלשי"ך  וכ' 
כדי  העבירה,  מעין  העונש  את  ששולח 
כנגד  מדה  מהו  להתבונן  האדם  שיוכל 
הבאר  וכתב  עכשיו.  לתקן  לו  שיש  מדה 
הפסוק  פ'  שזהו  בא  בפרשת  חיים  מים 
כואב  בניכם' שזה מאד  הכיתי את  'לשוא 
את  להכות  כביכול  צריך  שהוא  להקב"ה 
ית',  אליו  לשוב  מתעוררים  ואינם  בניו 
שיתרגל  ע"י  לשוא.  אותם  שהכה  ונמצא 
בהטובות  הפרטית  בהשגחה  להתבונן 

והחסדים יזכה להתכפר ע"י הקשיים.

***

שהאדם  שבכדי  חיים  מים  הבאר  וכתב 
העצה  לה',  לשוב  להתעורר  תיכף  יזכה 
הטובים  בדברים  להתבונן  להתחיל  היא 
שהקב"ה עושה עמו, ויודה לה' על כל חסד 
וחסד, כמ"ש התולדות בפ' ויקרא שמעתי 
בעל  הוא  ]אולי  ברוך  ושמו  ממוכיח אחד 
מציאה  מוצא  שכשאדם  העבודה[,  עמוד 
או מטבע במקום שרבים מצויים שם, ולא 
מצאו איש אחר אלא הוא, יתבונן שהקב"ה 
השגיח ועיוור אלפי אנשים שלא יראו זאת 
המטבע רק הוא לבדו, אפי' אם היא מטבע 
קטנה הרי היה כאן השגחה פרטית עליו. 

פרטית  בהשגחה  להתבונן  כשיתרגל 
בענין  גם  יוכל  אז  והחסדים,  ההטבה  על 
היסורים להתבונן תיכף, ולא יצטרך יותר 
להתייסר, תכלה שנה וקללותיה תחל שנה 
וברכותיה אמן ואמן: )מפי מגידים וספרים 

ק'(

אסור  שלזאת  החינוך  בספר  כמ"ש 
עונש  שזה  לרמז  הצרעת,  את  לחתוך 
עם  זה  את  לגרש  אפשר  ואי  השמים  מן 
מקלות, הרפואה תהיה רק ע"י קיום מצוות 
התורה, טמא טמא יקרא וישוב בתשובה, 
ושב ורפא לו. אמר הקב"ה למשה תראה 
להם נחש נחושת, שיבינו שזה לא הנחש 

אלא אני וישובו אלי.

***

במעשה  חוקת  בפר'  לב  הייטב  כתב  וכן 
למשה  הקב"ה  צוה  השרפים,  דנחשים 
אותם  ללמד  נחושת,  נחש  שיעשה  רבינו 
שהנחש הוא חתיכת נחושת, ממש  כלום, 
ללחום  להתעסק  התחיל  הציבור  כי 
למשה,  הקב"ה  אומר  השרפים,  בנחשים 
אני.  זה  הנחש,  לא  שזה  אותם  תלמד 
כלפי  מסתכלים  כשהיו  במשנה  וכמ"ש 
לאביהם  לבם  את  משעבדים  היו  מעלה 

שבשמים ומיד היו מתרפאים.

***

ובספר שיח שרפי קודש מסופר שהרה"ק 
ואמר  בביהמ"ד  אחת  פעם  בא  מאפטא 
בעולמות  כעת  שראיתי  מה  לכם  'אספר 
עליונים' שהביאו אדם לדונו בבית דין של 
ומשמאילים,  מיימינים  שם  והיו  מעלה, 
בתוך כך נכנס מליץ עם יסורים רבים שזה 
והרפתקאות  ויסורים  צער  סבל  האיש 
קשים, וצעק שזה בוודאי כפרה לאשמתו, 
הר  על  הסתכלו  מעלה  של  דין  בית 

היסורים והיו רוצים לפטור אותו, 

'בואו  ואמר  אחד  מלאך  בא  כך  מתוך 
נעיין אם בשעה שבאו עליו היסורים חשב 
עליו,  לכפרה  באים  והם  במקרה  שאינו 
היסורים  עליו  שבאו  בשעה  אמר  ואם 
גם  חטאתי'  לכל  ושא  ועמלי  עניי  'ראה 
אני מסכים לפטרו, ואם לא, איני מסכים, 
לדונו  וחזרוהו  מצאו,  ולא  אחריו  ובדקו 
שהיסורים  הרי  מעשיו'.  כל  על  לחובה 
מטהרים האדם רק אם החזירם להשי"ת. 

ובפרשת בחקותי אנו למדים שלא לתלות 
שום דבר במקרה, זהו הלימוד של פרשת 
בחקותי, אם תלכו עמי בקרי, הרי עשו שני 
צריך  ועוד  ישראל,  בני  הוכו  סתם  רעות, 
להכותם שוב, ואם שוב ילכו בקרי, שוב היו 
המכות בחינם, כך כתוב ז' פעמים ז' מיני 
יסורים, יתכן שיעבור אדם ז' מסכתות של 
ז' יסורים ואינו אומר פעם אחת 'ראה עניי 
ושא לכל חטאתי', אם היה אומרו  ועמלי 
סיום  שם  עושה  היה  הראשונה  בחבילה 
מספיקים  הפחדים  וגם  יסורים.  מסכת 
לזה, ראה פחדי וחרדתי ושא לכל חטאתי. 
'במטותא  לתלמידיו  רבא  שאמר  וזה 
מינייכו אל תירתו תרתי גהינם', גם לסבול 
כאן וגם שם? כשאדם נכנע ומבין שהקושי 
הזה שעובר עליו אינו במקרה, הקב"ה יש 
יהיה  שזה  מבקש  ואני  חשבון,  איזה  לו 
כפרה על חטאיו מגלגול זה או מגלגולים 
של  פירור  וכל  תנועה  כל  ואזי  קודמים, 

צער מזכך ומטהר את הנפש. 

***

ת-
מרו

א
-



ג

בס”ד

שלא  היינו  הארץ'  כדרך  שלא   – לפניכם 
ללכת  ותצטרך  לאחוריו  השונא  יפול 
סמוך  שיהיה  לפניו  יפול  אלא  אמה,  י"ב 
בקלות.  ראשו  את  לחתוך  ותוכל  אליך 
חלק  זהו  'לאחוריכם',  ולא  'לפניכם'  וזהו 
מברכת ה' שנחשוך ללכת י"ב אמות וזרת. 

ובדוד המלך נתקיים המקרא הזה.

***

הרבה  האריך  שמואלביץ  חיים  רבי 
לדבר מדברי רש"י כאן, שאנו רואים איך 
ופסיעה  פסיעה  כל  מנהגת  ה'  השגחת 
ילך  הוא  עליו  צריך להקל  של אדם, אם 
ללכת  צריך  אדם  פחות.  אחת  פסיעה 
והגיע  חצי  הלך  הוא  מסוים,  למקום 
מישהו עם רכב ולקח אותו מחצית הדרך 
מלמעלה  ומושגח  מחושב  הכל  השניה, 

בהשגחה פרטית ופרטי פרטית. 

החסד,  לאהל  פתחים  ד'  עשה  אאע"ה 
שלא יצטרך האורח להקיף מסביב, ומדה 
כנגד מדה לא הטריחו הקב"ה להסתובב 
לראות את הארץ מצאנו באברהם אבינו 
כשהראה לו הקב"ה את הארץ כתוב 'שא 
נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם 

צפונה ונגבה מזרחה וימה', 

הלשון  מהו  הק'  החיים  האור  והקשה 
פשוט  הרי  שם',  אתה  אשר  המקום  'מן 
שם,  עכשיו  שהוא  מהמקום  שיסתכל 
מן  לא  אם  יסתכל  מקום  מאיזה  אלא 
האור  ותירץ  שם?  הוא  אשר  המקום 
עצום  נס  הקב"ה  לו  שעשה  הק'  החיים 
שיוכל לראות ממקום אחד לדרום לצפון 
לסובב,  שיוצרך  מבלי  ולמערב  למזרח 
לעשות  הוצרך  לא  בראשו  תנועה  אפי' 
מן  וראה  עיניך  נא  שא  ושמאלה,  ימינה 
ובצורה  באופן  שם,  אתה  אשר  המקום 
ימין  תפנה  ואל  כעת,  שם  עומד  שאתה 
ד' קצוות ארץ  ושמאל. ומשם תראה כל 
ישראל. גם זה הוא נס גדול ונורא לעמוד 
והקב"ה  כל הארץ,  ולראות  במקום אחד 
כך  אלא  יסתובב  ולא  יזוז  שלא  מזהירו 

יראה את כל הארץ.

***

והגה"ק רבי שלמה קלוגר חידש מעצמו 
ישראל  שארץ  והוסיף  הנ"ל  הביאור  את 
אקלימים  מיני  כל  נס  בדרך  בה  יש 
בשטחה  קטנה  שהיא  אע"פ  שבעולם, 
מדינה  שיש  העולם  כדרך  שלא  הגשמי, 
שכולה  מדינה  ויש  מדברית  שכולה 
מכל  שכלול  בעולם  מדינה  אין  שלגים, 

האקלימים. 

רק  כגון  אחד  צד  על  כשמסתכלים 
יבש,  אקלים  רק  רואים  אזי  דרום,  לצד 
אקלים  רק  רואה  צפון  לצד  כשמסתכל 
מושלג, ועיקר הפאר והיופי הוא כלליות 
לראות  אחת  בהסתכלות  שיוכל  הגוונין 
וביאר  ישראל,  שבארץ  האקלימים  כל 
מדה  האדם  עם  מתנהג  שהקב"ה  רש"ק 
נס  הקב"ה  לו  שעשה  הטעם  מדה,  כנגד 
לצורך  אהל  לו  היה  שאאע"ה  כיון  זה, 

הכנסת אורחים, 

צד,  לכל  דלתות  ד'  שם  שהיו  ופרש"י 
להקיף  האורחים  יצטרכו  שלא  כדי 
הוא  שהאורח  אע"פ  האהל,  אל  ולהכנס 
בחינם,  נותנים   שכאן  ויודע  וצמא  רעב 
דלתות  ד'  לעשות  לטרוח  לך  מה  א"כ 
כך  כל  אך  להקיף,  האורח  יצטרך  שלא 
היתה מדת החסד של אאע"ה מושלמת, 
מתנהג  שהקב"ה  דבורה  בתומר  ומובא 
עם האדם כפי מה שהוא מתנהג עם בני 
אדם, וכמובא בדגמ"א בשם זקנו הבעש"ט 

'השם צלך', כמו שאתה מתנהג כך הקב"ה 
מתנהג עמך, כמו צל. 

כיון שהוא מרכבה למדת החסד בתכלית 
השלימות, היה זה גם אצל אאע"ה שלא 
ראה  ואעפ"כ  בראשו  להסתובב  הוצרך 
מחושב  כך  כל  הארץ,  רוחות  ד'  כל  את 

אצל השי"ת כל תנועה ותנועה:

מתוקים מדבש 
מהר”ר ישראל טויסיג שליט”א בית 

שמש
 במשנה )אבות ג, יח( רבי אלעזר 
הן  נדה  ופתחי  קינין  אומר  חיסמא 
הן גופי הלכות תקופות וגמטריאות 

פרפראות לחכמה,

ְיבּוָלה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמֶכם  "ְוָנַתִּתי 
וכתוב  ד'(,  פסוק  )כ"ו  ִּפְריֹו"  ִיֵּתן  ַהָׂשֶדה  ְוֵעץ 
באוצר המדרשים ונתנה הארץ יבולה ]באיזה 
עכשו,  עושה  שהיא  כדרך  לא  אלא[  אפן? 
אלא כדרך שהיא עושה בימי אדם הראשון. 
ועושה  נזרעת  להיות  עתידה  שהארץ  ומנין 
פירות בן יומה ]באותו יום שנזרעה[? תלמוד 
אומר  הוא  וכן  לנפלאתיו"  עשה  "זכר  לומר, 
"תדשא הארץ דשא עשב" מלמד שבו ביום 
שהיתה נזרעת בו ביום עושה פרות. ואפשר 
יתן  השדה  ועץ  יבולה  "הארץ  ונתנה  לומר 
פריו" גמטריא באיזה דרך "בדרך שהיא ֹעָשה 

בימי אדם הראשון"

 

ַמֲחִריד  ְוֵאין  ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  "ְוָנַתִּתי 
)כ"ו פסוק  וכו'  ָהָאֶרץ"  ִמן  ָרָעה  ַחָיה  ְוִהְׁשַּבִּתי 
ו'(, וכתוב באוצר המדרשים ]אמר דוד "רבת 
יש  וכי  שלום"[  שונא  עם  נפשי  לה  שכנה 
שלום,  שונא  ֵעָׂשו  ]כן[  שלום?  שונא  אדם 
אימתי  בארץ"  שלום  "ונתתי  אומר:  הוא  וכן 
יהיה כן? ]בשעה ֶׁשְּתֻקַים הברכה[ "והשבתי 
חיה רעה מן הארץ" ואין חיה רעה אלא חזיר 
עשו  זה  מיער"  חזיר  "יכרסמנה  שנאמר: 
מיער  חזיר  "יכרסמנה  לומר  ואפשר  הרשע. 

וזיז" גמטריא "עשיו הרשע"

 

פסוק  )כ"ו  וכו'  ְּבתֹוֲכֶכם"  ִמְׁשָּכִני  "ְוָנַתִּתי 
רש"י - זה בית המקדש. ואפשר  י"א(,  כתב 

לומר "ונתתי" גמטריא "הבית המקדש"

 

וכו'  ְּבִרית  ְנַקם  ֹנֶקֶמת  ֶחֶרב  ֲעַליֶכם  "ְוֵהֵבאִתי 
)כ"ו פסוק כ"ה(,   וכו'  ְּבתֹוֲכֶכם"  ֶדֶבר  ְוִׁשַלְחִּתי 
הברית?[  ]ומהי  המדרשים  באוצר  וכתוב 
בוא וראה כשגרמו העונות ולא שמרו ישראל 
עליהם  נתעוררה  שצריך,  כמו  השבת  את 
הברית?  היא  ומה  ברית,  נקם  נקמת  חרב 
עולם".  ברית  "לדרתם  שכתוב  כמו  "שבת" 

ואפשר לומר שמרומז במילים וש'לחתי דב'ר 
בת'וככם בכל אות שניה המילים "שבת"

 

"ְוִהְתַודּו ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון ֲאֹבָתם" )כ"ו פסוק 
"עון  כתוב  פעמים  ו'  הטורים,  בעל  כתב  מ'(, 
על  ג'  פעמים  ו'  גלו  וכנגדם  בפרשה  ועונם'" 
ידי סנחריב וג' על ידי נבוכדנצר. ואפשר לומר 
"דנבוכדנצר-  גמטריא  "עון"  פעמים  ששה 
סנחריב  נבוכדנצר  ידי  על  ]ביאור:  סנחריב" 

גלו ישראל[

 

ֶהָעֵרל  ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז  "אף אני עמם וכו' אֹו 
כתוב  מ"א(,  פסוק  )כ"ו  ֲעֹוָנם"  ֶאת  ִיְרצּו  ְוָאז 
או?  לכתוב  צריך  ]למה  המדרשים  באוצר 
מוחל  הקב"ה  ומילה  שבת  בזכות  אלא[ 
מבין  אותן  וגואל  ישראל,  של  עוונותיהן 
הערל"  לבבם  יכנע  אז  "או  שנאמר  האומות 
לשבעת  שהוא  לשבת  רמז  שבע,  מנינו  א"ו 
הימים, א"ז מנינו שמונה, רמז למילה שהוא 
שבת  מצות  מקימין  ישראל  ואם  לשמיני, 
]יכפרו  ירצו  ואז  הערל  לבבם  "יכנע  ומילה 
וינקו[ את עונם" ]וינצלו[ מדינה של גיהנם. 
ְו'ָאז  ֶה'ָעֵרל  ְלָבָבם  ִיָּכַנע  ָאז  אֹו  לומר  ואפשר 
ִי'ְרצּו ֶא'ת ֲע'ֹוָנם "ירצו את" גמטריא "השבת" 

והר"ת גמטריא "ומילה".

 

יהושע  לשונו:  וזה  היום  סדר  בספר  כתוב 
יריחו  את  כשכבש  הגדול  השבח  זה  תקן 
ואמרו ז' פעמים ישר והפוך ובו הפיל שבעה 
ְל'ַׁשֵּבַח  ָע'ֵלינּו  וכו'.  ליריחו,  שהיו  חומות 
ְּב'ֵראִׁשית,  ְל'יֹוֵצר  ְג'ֻדָלה  ָל'ֵתת  ַה'ֹּכל,  ַל'ֲאדֹון 
ָׂש'ָמנּו  ְו'ֹלא  ָה'ֲאָרצֹות,  ּכ'גֹוֵיי  ָע'ָׂשנּו  ֶׁש'ֹלא 
ֶח'ְלֵקנּו  ָׂש'ם  ֶׁש'ֹלא  ָה'ֲאָדָמה,  ְּכ'ִמְׁשְּפחֹות 
ָּכ'ֶהם, ְו'גֹוָרֵלנּו ְּכ'ָכל ֲה'מֹוָנם, ֶׁש'ֵהם ִמ'ְשַּׁתֲחִוים 
י'ֹושיע,  ֹל'א  ֵא'ל  ֶא'ל  ּו'ִמְתַּפְלִלים  ָו'ִריק  ָל'ֶהֶבל 
ִל'ְפֵני  ּו'מֹוִדים,  ּו'ִמְׁשַּתֲחִוים  ּכ'ֹוְרִעים  ַו'ֲאַנְחנּו; 
ה'ּוא,  ָּב'רּוְך  ַה'ָקדֹוׁש  ַה'ְמָלִכים  ַמ'ְלֵכי  ֶמ'ֶלְך 
ּו'מֹוַשׁב  ָא'ֶרץ,  ְו'יֹוֵסד  ָשׁ'ַמִים  נ'ֹוֶטה  ֶׁש'הּוא 
ְּב'ָגְבֵהי  ֻע'זֹו  ּו'ְׁשִכיַנת  ִמ'ַמַעל  ַּב'ָׁשַמִים  ְי'ָקרֹו 
ֶא'ֶמת  ע'ֹוד  ֵא'ין  ֶא'ֹלֵהי-נּו,  ה'ּוא  ְמ'רֹוִמים, 
ּ'ָּכתּוב ְּב'תֹוָרתֹו: ְו'ָיַדְעָּת  ַמ'ְלֵּכנּו, ֶא'ֶפס ז'ּוָלתֹו, ֹכַ
ה'ּוא  ְי'-ה  ִּכ'י  ְל'ָבֶבָך,  ֶא'ל  ַו'ֲהֵׁשבֹוָת  ַה'יֹום 
ָה'ֱאֹלִהים ַּב'ָׁשַמִים ִמ'ַמַעל ְו'ַעל ָה'ָאֶרץ ִמ'ָּתַחת, 
ע'ֹוד. ואפשר לומר דהמילים "ְיהֹוֻשַע ִּבן  ֵא'ין 
ְיִריחֹו  ֶאת  ְּכֶשָּכַבׁש  ַהָגדֹול  ַהְׁשַבח  ֶזה  ִּתֵקן  נּון 
ּוֶּבזּו ִהִּפיל ָּכל ַהֹחמֹות" גמטריא של כל הר"ת 

של "עלינו לשבח" עד אין עוד.
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הרי  מישראל.  שבט  שום  על  מוותר  לא 
כלולים  כולם  וישראל  ואורייתא  קוב"ה 
ו'  אות  אבינו  יעקב  תפס  לכן  ו',  באות 

מאליהו הנביא. 

התורה  וכן  לישראל,  הוא  הגלות  והנה 
בגלות, כמ"ש בשו"ע סי' תק"פ שמתענים 
'מלכה  באיכה  כמ"ש  התורה,  גלות  על 
ביטול  לך  אין  תורה',  אין  בגויים  ושריה 
שהתורה  הרי  ישראל.  כגלות  תורה 
אנכי  עמו  הקב"ה  וכן  בגלות.  וישראל 
מקום  כל  בבלה,  שלחתי  למענכם  בצרה, 
כמ"ש  גלתה שכינה עמהם,  ישראל  שגלו 

ביחזקאל 'ואני בתוך הגולה'. 

הקב"ה  יצא  מהגלות  ישראל  וכשיצאו 
אליהו  מהגלות.  התורה  ותצא  מהגלות 
גאולתנו  על  לבשר  בא  כשהוא  הנביא 
של  וא"ו  ו',  אות  את  מבשר  הוא  בקרוב, 
ישראל.  של  ו"ו  התורה,  של  וי"ו  הקב"ה, 
גאולות  ה'  כי  ה' פעמים,  לקח ממנו  ולכן 
צריכים, גאולה שרשית ממצרים, וכן צריך 
גאולת בבל, גאולת מדי, גאולת יון, גאולת 
ידח  לא  כי  אחרונה,  גאולה  שהיא  אדום 

ממנו נדח, 

ד'  עוד  נשארו  מצרים  גאולת  אחר  כי 
אחר  מדברים  ויעקב  שאליהו  או  גלויות. 
גאולת מצרים, נודע ממהרח"ו שגם לאחר 
לאחר  כי  גלויות,  ה'  יש  מצרים  גאולת 
שהוא  חמישי  גלות  יתחיל  אדום  גאולת 
דניאל,  בספר  המבואר  ישמעאל  גלות 
פרק  )למהרח"ו  טוב  הדעת  בעץ  כמ"ש 
גאולה  לנו  יבשר  הנביא  ואליהו  קכ"ג(. 
ממנו  ידח  לא  כי  הגלויות,  מכל  שלימה 

נדח:

בברית  להשתתף  הנוראה  הזכיה  וזהו 
מילה, שעי"ז נזכה למחילת עוונות. ומכאן 
שיש  לנו  הרי  לדכיותא.  חושבנא  ולהבא 
לאליהו הנביא חוש הריח נורא ואינו יכול 
לא  משיח  כשיבא  והנה  עונות.  לסבול 
יוושע, כי לא ידח  ישאר יהודי אחד שלא 

ממנו נדח, ולא בחפזון תלכו. 

והרי  ישראל,  את  להציל  יצטרך  והנה 
יצטרך להכנס למקומות נוראים ונמוכים 
הנביא  אליהו  יוכל  ואיך  משם,  להצילם 
הריח  את  לסבול  יוכל  איך  לשם,  להכנס 
הנורא הזה? לכן תפס יעקב אבינו משכון 
שאתה  זמן  כל  אליהו,  הנביא,  מאליהו 
אתה  שלי,  הבנים  כל  את  לי  מחזיר  לא 
את  שתחזיר  עד  חזרה.  זה  את  מקבל  לא 

האחרון שבבני.

אות ו' מרמז על קוב"ה, אורייתא, וישראל 

אחד  גאון  בשם  יעקב  ויגד  בספר  וכ' 
אורייתא  קוב"ה  על  רמז  יש  ו'  שבאות 
וישראל, שנודע שאות ו' במילוי נכתב בג' 
וו, שזהו אחד מהשינויים  ואו  ויו  אופנים, 
שבמילויי שם הויה, ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, כי 
אות ה' נכתב בג' אופנים הי הא הה, ואות ו' 

גם נכתב בג' אופנים, 

וא"ו בגי' י"ג הוא הקב"ה שיש לו י"ג מדות 
של רחמים, ובגי' אח"ד ה' אחד. 

התורה  אותיות  כ"ב  בגי'  וי"ו  כשנכתב 
הוא אורייתא, 

וכשנכתב וו בגי' י"ב שבטים אלו הם כלל 
ישראל. 

כמ"ש רש"י 'וזכרתי להם ברית ראשונים' 
יש  בגמ'  כמ"ש  השבטים,  ברית  היינו 
נוחלין, גמירי דלא כלו שבטי, יעקב אבינו 

דברי פלא מהמגיד הק' מקאזניץ בעת קריאת התוכחה

"והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח 
ניחוחכם" )כו, לא(. 

ישועה  עטרת  בספר  כתב  מופלא  דבר 
כו'  א"י אחרי  ו'(:  )פרשת אחרי מות, אות 
דבר אל אהרן אחיך כו'. נראה על פי מה 
מקאזניץ  הקדוש  המגיד  בשם  ששמעתי 
התוכחה  קריאת  בשעת  שאמר  זצ"ל 
בזה"ל:  מקדשיכם  את  והשימותי  בפסוק 
בקרוב  שיהי'  ונזכה  ויחיינו  השם  יתן 
והוא  מקדשיכם,  את  והשימותי  ויתקיים 

פלא. 

וכבר אמרתי בזה לפרש דבריו הקדושים 
על פי אמרם ז"ל אשר מיכאל כה"ג עומד 
לריח  עולים  והם  ישראל  נשמות  ומקריב 
ניחוח לפניו ית"ש כמו הקרבנות ]מנחות 
בזוהר  ועיין  ומיכאל,  ד"ה  ובתוס' שם  קי. 
אלו  ע"י  גם  אשר  ונודע  לג.[.  דף  ח"ג 
שנהרגו על קידוש השם עולה תענוג וריח 
המגיד  בקשת  היתה  וע"ז  למעלה.  ניחוח 
אשר   - בתוכחה  זאת  ורמוז  ז"ל,  הקדוש 
 - בספרים  כמבואר  ברכות  מלאה  היא 
והשימותי את מקדשיכם, היינו, שלא יהי' 
ולא  וזה  מישראל,  הקדושים  הריגת  עוד 
נחת  עוד  יהי'  שלא  ניחוחכם  בריח  אריח 
זי"ע  ולזאת שפיר ביקש המגיד  כזה,  רוח 
שנזכה לזה בזמן קרוב. ואמרתי פירוש זה 
לפני מרן אבינו הגה"ק זצ"ל וקלסי'. ]בעל 
בפרשת  בדומה  הביא  )וכן  נועם[  האמרי 

בחקותי, עיי"ש(.

בריתי  את  ואף  יעקוב  בריתי  את  "וזכרתי 
יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ 
לקח  אבינו  יעקב  אית'  מב(.  )כו,  אזכור" 
ו' לגאול את האחרון  משכון מאליהו אות 
בריתי  את  וזכרתי  גלויות  ה'  מן  שבבניו 
יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי 

אברהם אזכור והארץ אזכור. 

מלא  יעקוב  כתוב  מקומות  בה'  פרש"י 
משכון  לקח  אבינו  יעקב  כי  חסר,  ואליה 
ו' מאליהו הנביא, כשיבא משיח יחזיר לו 
את המשכון. והקשה השל"ה הק' מה ראה 
יעקב לקחת דוקא אות ו' מאליהו, ומדוע 
ה' פעמים אותו משכון, מדוע לא סגי פעם 
לוקח  אם  בשלמא  המשכון,  לקחת  אחת 
א'  פעם  ממנו  שיתפוס  משכונות,  כמה 
ו'  אות  רק  לקחת  לו  מה  י',  פעם  ל'  פעם 

ה' פעמים.

השפתי צדיק להרה"ק מפילץ הקשה עוד 
מה צריך משכון מאליהו, האם אינו נאמן 
את  לגאול  משכון  ממנו  לקחת  שיצטרכו 
בני יעקב? אלא שאליהו הנביא הוא קנאי 
מקארלין  שלמה  רבי  הרה"ק  כמ"ש  נורא, 
על מדרש פ' פינחס שכשבא אליהו הנביא 
של  הריח  את  לסבול  יכול  אינו  בברית 
'עברו בריתך',  הסובבים שם, וכיון שאמר 
שיש  וכיון  ברית,  כל  על  אותו  שולחים 
הקב"ה  טוב,  ריח  בהם  שאין  סובבים  שם 
מוחל עוונותיהם כדי שיוכל אליהו הנביא 

להכנס לשם. 
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'ושבת שמה'
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש 

ליתנה לישראל - לך והודיעם. )שבת י:(

שבת קודש מבטלת המחיצה בין ישראל להקב"ה

באור החיים הק' מביא מ"ב אופנים לפרש הפסוק  זיע"א )תשנ"ד ס"ג(,  ה"פני מנחם"   הביא 
אם בחקותי תלכו, ויש מהם כמה דברי פלא, ואחד מהם באופן ל"ה, שמפרש עפ"י מה שהעלו 
האחרונים )מ"א סי' קמ"ג( כי ספר תורה שנמצא בו דבק מותר לקרות בו ואין צריך להוציא אחר 
מטעם שיכול לגוררה וכל שראוי לבילה אין בילה מעכבת וכו' )מנחות קג), וחידשו עוד האחרונים 
)טו"ז או"ח סי' ל"ב( שאפילו הוא יום שבת שאין יכול לגוררה מטעם שהמניעה אינה מצד הספר 
תורה אלא לצד שמירת שבת, והוא אומרו "אם בחקתי" דבר שהוא עומד לחוק שהוא דבק האות, 
"תלכו" פירוש יש לכם רשות להורות כי הוא דרך שילכו בו ולא יצטרכו להוציא אחר, ואפילו יהיה 
בזמן שאינם יכולין לתקן שהוא יום שבת קודש שמצותי עליכם לאסור, והוא אומרו "ואת מצותי 
תשמרו", ונתן הטעם "ועשיתם אותם", כיון שיש בידכם לעשות ויכול לתקן, הרי זה כשר, שאין 

התיקון מעכב כטעם שנתנו האחרונים עכ"ל. 

מבדילים  היו  "עוונותיכם  כתיב  עמוק,  יותר  לרעיון  שכוונתו  יתכן  אולם  כפשוטו,  דוחק  וזה 
ביניכם לבין אלקיכם, בני ישראל דבקים בה', ואתם הדבקים בה' אלקיכם, דבקים ממש, שאפילו 
אם יש מחיצה המבדלת ע"י עוונותיו בין יהודי לקונו, עדיין יש לו תיקון, ע"י שבת קודש שבטילין 

בו ושביתין כל עקתין: 
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בסבר  לביתו  והכניסו  יהודי  לו  ופתח 
פנים יפות. התחנן הקיסר: אנא רחם עלי, 
את  להסיק  מיהר  היהודי  מקור.  קפאתי 
לו  ומזג  לידו,  האורח  את  הושיב  התנור, 
יין שרף לחמם את גופו, וגם ארוחה דשנה 
הניח לפניו. הקיסר המשיך להתלונן בבכי, 
פרווה.  מעיל  לי  תביא  אנא  לי,  קר  עדיין 
היהודי הרחמן מיהר וכיסהו במעיל פרווה 
לידו,  שעמדה  הבית  בעל  אשת  משובח. 
שהוא  יתכן  תזהר,  באידיש:  לו  לחשה 
קפוא.  בלילה  כך  מסתובב  מי  כי  שודד, 
הוא עוד ישדוד אותנו ויברח. היהודי ענה 
לה: בהצלת נפשות, אין לעשות חשבונות. 
הקיסר  עליו.  אשגיח  אני  תפחדי,  אל 
הצליח לקלוט כי הבעל מהסה את אשתו 
והתפעם  המסוכן  ההלך  מפני  המזהירה 
של  רוחו  ומגדלות  ממסירותו  מאוד 
היהודי, לעומת התושבים הגויים שטרקו 

בפניו את הדלת. 

הוא ציפה בליבו לרגע בו יוכל להשיב לו 
כגמולו. למחרת שאל הקיסר את היהודי: 
אותי  להוליך  שיוכל  עגלון  כאן  יש  האם 
היהודי:  השיב  ווינה?  הבירה  לעיר  עד 
אני עגלון. הקיסר ביקש לדעת את מחיר 
אשלם  בסכום.  נקב  והיהודי  הנסיעה 
אבקש  אך  הקיסר,  אמר  כפול,  מחיר  לך 
הפרווה  במעיל  להתכסות  לי  שתתן 
אשתו  מאוד.  לי  קר  כי  הנסיעה  במשך 
לך  טומן  הזה  הגוי  בלחש:  הזהירה  שוב 
עבור  לך  ישלם  שלא  רק  לא  מלכודת. 
מעיל  את  לך  יגנוב  עוד  אלא  הנסיעה, 
הסירי  בשלו,  היהודי  אך  היקר.  הפרווה 

דאגה מליבך, בע"ה הכל יהיה בסדר. 

העגלון לקח אותו לווינה, וכאשר נכנסו 
להגיע.  צריך  בדיוק  להיכן  שאלו  לעיר, 
לבית המלוכה, השיב הגוי. העגלון התנצל: 
שחל  יודע  הרי  אתה  נכנס,  לא  אני  לשם 
הנוסע  הקיסר.  לארמון  להתקרב  איסור 
תיסע  לחשוש,  ממה  לך  אין  הרגיעו: 
בבקשה. השניים מגיעים לארמון והעגלון 
פנימה.  תיכנס  הקיסר  לו  אמר  עוצר. 
להיכנס לכאן זו ממש סכנה, אני לא מוכן 
הקיסר  נחרצות.  היהודי  הודיע  להמשיך, 
הבטיחו: לא יארע לך כל רע, תיכנס ואל 
לפתע  ונכנס.  השתכנע  היהודי  תפחד. 
קפץ הקיסר מהעגלה, נכנס לתוך הארמון 
המשמר  לאנשי  לחש  בהיכנסו  ונעלם. 
שלא  שמור  למקום  העגלון  את  תכניסו 
היהודי,  את  תפסו  השומרים,  באו  יברח. 
פה  תמתין  לו,  ואמרו  לחדר  הכניסוהו 
שנבואת  הבין  היהודי  בך.  שיטפלו  עד 
אשתו התקיימה, הנה הגוי הזה ברח מבלי 
לשלם, גנב לי את מעיל הפרווה, ומי יודע 
לאיזו צרה נכנסתי כעת ומה יעלילו עלי. 
נכנסו שומרים ואמרו  כעבור כמה דקות, 
חיל  נתמלא  היהודי  לך.  קורא  הקיסר  לו 
ברכיים.  בפיק  הקיסר  אל  ונכנס  ורעדה 
בקושי העז להביט בפני הקיסר, והלה פנה 
היהודי  מכירני?  אינך  האם  ושאל:  אליו 
השיב כי מעולם לא ראה את הקיסר. צחק 
הקיסר ואמר לו כי הוא היה אורחו אתמול 

בלילה, ועמו הגיע לארמון. 

עובדות צדיקים

סיפור לשולחן שבת .

חכם  היה  זצ"ל,  וורטהיימר  שמשון  רבי 
מפורסם, והקיסר לאופלד הראשון שליט 
מינהו  שנה,  מאות  שלוש  לפני  אוסטריה 
להיות  זכה  לכך,  הודות  האוצר.  לשר 
גזירות  מבטל  והיה  לישראל  טוב  שתדלן 
על  להטיל  ביקשו  ישראל  ששונאי  רבות 
הקיסר,  לו  קרא  הימים,  באחד  היהודים. 
חכמים  היהודים  בשאלה:  אליו  ופנה 
מופלא.  באופן  חסדים  וגומלי  ופיקחים 
שבצרה  יהודי  על  שמעתי  רבות  פעמים 
ועושים  לעזרתו  נחלצים  וחבריו  ומצוקה 
אצל  מצוי  שאינו  דבר  וצדקה,  חסד  עמו 
העם  מדוע  מבין,  איני  אחד  דבר  הגויים. 
כך,  כל  קשה  גלות  חרפת  סובל  היהודי 

נרדף ומעונה יותר מכל אומה שבעולם? 

קיימת  וענה:  מעט  הרהר  שמשון  רבי 
סיבה אחת המאריכה את גלותנו. אילולא 
שאל  היא?  ומה  נגאלים.  היינו  כבר  היא 
חינם,  שנאת  ביניהם  שיש  מפני  הקיסר. 
השיב רבי שמשון. הבעת ספקנות עלתה 
את  הניחה  לא  התשובה  הקיסר.  פני  על 
מכיר  אני  הרי  כן,  תאמר  כיצד  דעתו. 
ושלום,  אחווה  ביניהם  ויש  היהודים  את 
וגמילות חסדים. אני בטוח שאתה מסתיר 
בתוך  אם  האמיתית!  התשובה  את  ממני 
שלושה ימים לא תשיב תשובה נכונה את 
הסיבה האמיתית, אגרש את כל היהודים 

מהמדינה! 

הדבר.  על  מאוד  הצטער  שמשון  ר' 
חלום,  שאלת  עשה  והתפלל,  התענה 
וקיווה שיודיעו לו מן השמים היאך עליו 
דאגה  הסר  השמים:  מן  לו  ענו  לנהוג. 
הקיסר  מאוד.  טוב  לקיסר  ענית  מליבך, 
במהרה!  תשובתך  באמיתות  ייווכח 
ליערות  שריו  עם  הקיסר  הלך  למחרת, 
לציד והנה הבחין הקיסר בחיה נאה ביותר, 
חשקה  היער.  לתוככי  במהירות  רצה 
נפשו של הקיסר לצוד את החיה הנדירה, 
ומיהר לרדוף אחריה. פמליית הקיסר לא 
העין.  מן  מלכם  של  בהיעלמותו  הרגישה 
הקיסר תעה ביער העבות ואיבד את דרכו. 
העבות,  יער  על  לנטות  החלו  ערב  צללי 
והקיסר כבר שומע את קולות חיות הטרף 
שביער וקולט כי למעשה הוא אבוד ביער 
כדי  גבוה  עץ  על  טיפס  והולך.  המחשיך 
לבדוק, האם יוכל לאתר בית מואר. והנה 
ומעבר  נהר  זורם  הרחק  שלא  רואה  הוא 
זה  כי  נקודות אור קטנות, שהעידו  לנהר 
לכיוון  ורץ  מיהר  הקיסר  אדם.  בני  יישוב 
והחל  המלכות  בגדי  את  פשט  הנהר, 

לשחות אל עברו השני של הנהר. 

מחמת  וקופא  ורעב  תשוש  לכפר,  הגיע 
הכפור הנורא. דפק בדלת הבית הראשון 
הדלת.  את  פתחו  הבית  ובני  נקלע,  אליו 
זיהו  ולא  הזר  ההלך  את  כשראו  מיד 
שמדובר בקיסר, התייחסו אליו בחשדנות, 
וטרקו בפניו את הדלת. כך גם אירע בבית 
לחפש  שהחליט  עד  והשלישי,  השני 
ידועים  היהודים  שהרי  מזוזה,  עם  בית 
כרחמנים וירחמו עליו. כעבור כמה דקות 
מצא בית שמזוזה בפתחו. דפק על הדלת, 

יהיה  והיה הוא ותמורתו  וגו'  יחליפנו  "לא 
להתאמץ  צריך  האדם  הנה  י(.  )כז,  קדש" 
שציוונו  כמו  ה'  בדרך  לילך  כוחו  בכל 
מחפש  כנגדו  היצר  אבל  הק',  בתורתו 
רק  ולא  להחטיאו,  שונות  בדרכים  תמיד 
את  להחטיא  לנסות  השי"ת  שציוהו  מה 
זה  כאילו  מצוה  וצובע  מוסיף  רק  האדם, 
וכמ"ש  ועבירה כאילו היא מצוה,  עבירה, 
ע"ה.(  )שבת  הגמ'  דברי  על  הק'  הבעש"ט 
היינו  עלמא,  שוחט  בתוס'  )ופי'  "שוחט" 
יצה"ר ששוחט את   – השוחט של העולם 
כל בני העולם( "משום מאי מחייב". למה 
השי"ת יעניש אותו שישחטנו לעתיד לבא. 

אדם,  בני  להחטיא  נברא  זה  על  הלא 
ומדוע ייענש, ומשיבה הגמ' משום צובע, 
ומצוה  מצוה  היא  כאילו  עבירה  שצבע 
ייענוש.  ענוש  זה  על  עבירה,  היא  כאילו 
כי זה לא ציוה לו השי"ת, ומראה בעצמו 
שלא עבור השי"ת עושה כן. ואמר הרה"ק 
בעל ישועות משה זצוק"ל, שזהו שמזהירה 
אותנו התוה"ק "לא יחליפנו" שלא יחליף 
טוב  וגו'  ימיר  ולא  בעבירה  מצוה  האדם 
לאדם  מחליף  שהיצר  בטוב,  רע  או  ברע 

מצוה בעבירה, וכו':

קול מבשר

שליט"א  מרקסון  פינחס  הר"ר  ידידי  לי  כתב 
ביאור נפלא, ידוע התפילה הנעלית מרשב"י )הובא 
הקודש  ארון  את  כשפותחין  רו.(  ויקהל  בזוה"ק 
ישראל  תפוצות  בכל  )שנהגו  התורה  קריאת  לפני 
מפקין  כד  'אר"ש  הזוה"ק  לשון  וזהו  לאומרה(, 
שמייא  תרעי  מתפתחן  ביה  למקרא  בצבורא  ס"ת 
ליה  ואבעי  לעילא  האהבה  את  ומעוררין  דרחמין 
ידידי  והאיר  שמיה'.  'בריך  הכי,  למימר  נש  לבר 
בסופה  שאומרים  מה  על  נפלאה,  הארה  היקר 
'ותשלים משאלין דליבאי וליבא דכל עמך ישראל 
המילים  את  לפרש  שניתן  ולשלם',  ולחיין  לטב 
ה"ו(,  פ"ג  מלכים,  )הל'  הרמב"ם  דברי  עפ"י  הנ"ל, 
'שהמלך לבו לב כל קהל ישראל' ]ובפי' המשניות 
הלשון 'לבו לב כל העם'[, והכוונה על מלך המשיח, 
היו  שלא  החורבן  שאחר  בתקופה  חי  ורשב"י 
מלכים לישראל, והפי' מתאים עם תחילת התפילה 

שמדבר על הגאולה.

רבי  הרה“ק   - רייזמן  הרב  של  שיעור  מתוך 
דוד‘ל טאלנער זי“ע היה אומר שיש הרבה יהודים 
להראות  אוכל  איך  המשיח,  מביאת  שמפחדים 
ולפני  ש“ס,  שסיימתי  לפני  שלי  הפנים  את  לו 
דיבור  במחשבה  ונשמתי,  רוח  נפשי  שתיקנתי 

ומעשה בלתי לה‘ לבדו. 

הגרי“ז מבריסק כשפעם אחת היה  וכמו שאמר 
משא ומתן בהלכה בין בניו, ואמר אחד מהם, תיכף 
ונשאל את הרשב“א בעצמו,  יהיה תחיית המתים 
’כשיהיה תחיית המתים, הרי כמה רחובות מסביב 
לביתו של הרשב“א ישרפו מרוב יראה, ולכם נדמה 

שתוכלו לגשת ולשאול את הרשב“א בעצמו?...‘ 

רבי דוד‘ל טאלנער אמר שאין לנו מה לפחד  אך 
עלינו  יזרוק  הגדול,  היום  בבוא  המשיח,  מביאת 
השי“ת מים טהורים ומרוב אור ומתיקות יוכל כל 
לו שלום עליכם  לומר  אחד לגשת למשיח צדקנו 
בלחיצת יד. לא נישרף. פנים חדשות יבואו לכאן. 

ונזכה לזה ברחמים גדולים במהר אכי"ר.
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וידוע  ומשקה.  במזון  היהודי  את  היו“ד, 
שהאריז“ל אמר שאות יו“ד עצמה יש בה 
שם הוי-ה, יו“ד בגימ‘ עשרים, וג‘ אותיות 
הרי כ“ג, וג‘ תגין שעל היוד הרי כ“ו. יהודי 
שגם  לו  ואמר  קדוש.  שם  גם  הוא  עצמו 
נותן  ליהודים,  שלימה‘  ’קומה  נותן  הוא 
לו לאכול ולשתות וכמה מטבעות בכיס, 

ובכך הוא מתמלא.

בריסק,  בעיר  הלוי  הבית  כשהוכתר 
ופסק  אחת,  בהמה  על  שאלה  לפניו  בא 
שהיא טריפה והוציא מכיסו סכום עלות 
הבהמה ונתן להקצב. הרבנית ראתה את 
מעשיו וצעקה לעברו ’יאשע בער, הרי לא 
הרבנות...‘.  מפרנסת  מאומה  לך  ישאר 
פסק  הש“ך  לרבנית:  הלוי  הבית  אמר 
שבהמה זו טרפה, אך דעתי שהיא כשרה, 
אמרתי  לכן  מהש“ך  מתיירא  שאני  אלא 
הזמן  שבמשך  מקוה  אני  טרפה.  שזו 
אתגבר על הפחדים ואוכל לפסוק כדעתי 
אך  לשלם.  אצטרך  לא  ואז  כשרה,  שזו 
כיון שעדיין אני סבור שזו כשרה, ומחמת 
על  טרפה,  שזו  אומר  אני  שלי  הפחדים 
הפחדים צריך לשלם... כי זה בעיה שלי, 

ולא של הקצב.

שמשון  לרבי  לקרוא  ביקש  הקיסר 
וורטהיימר, ובבואו אמר לו: עתה אני מבין 
עד כמה תשובתך מדויקת. כזה עם נפלא, 
פנים  בסבר  אורחים  מכניס  חסד,  גומל 
יפות, גם אם הם זרים, אבל בעניין שנאת 
כך לקויים. כמה חבל ששנאת  כל  חינם, 
היפות  התכונות  על  מאפילה  חינם 
הקיסר,  נאנח  עמכם,  בני  של  והנאצלות 

ועמו גם רבי שמשון.

הוי-ה במילוי יודין בנוסח קערעסטיר 

רבי ישעי'ה  פעם אחת בא לפני הרה"ק 
זידיטשוב,  מגזע  בנש“ק  מקערעסטיר, 
את  וראה  מופלג,  ומקובל  גדול  ת“ח 
ונתעוררה  לשם,  שבאים  הגדול  הציבור 
קנאה בלבו, ואמר לרבי ישעיה‘לע שרוצה 
האותיות  סוד  אותו  וילמד  עמו  להטיב 
ושורש השמות הקדושים, וגם ילמד אותו 
איך לקרוא קוויטלאך ע“פ סוד האותיות, 
איך לתקן האדם בקומה שלימה וכו‘. אמר 
’אין לי עסק בנסתרות,  רבי ישעיה‘לע  לו 
יהודי  כשנכנס  אחד,  דבר  רק  יודע  אני 
ויי“ש, נעשה  לביתי, ואני נותן לו מזונות 
יו“ד במילואו...‘ זהו סוד מילוי שם הוי-ה 
את  למלאות  קערעסטיר.  בנוסח  ב“ה 

את  לעכל  מתקשה  היהודי  בעוד 
הדברים, הקיסר הודה לו נרגשות, והוסיף 
בחיבה גלויה: אני רוצה לשלם לך, הרבה 
יותר מדמי הנסיעה, כל אוצרות המלוכה 
פתוחים לפניך, תגיד לי מה אתה רוצה? 
תשלום  או  מזומן  כסף  שדה,  כרם,  כפר, 
הפלא,  למרבה  העיירות.  אחת  של  מכס 
היהודי עומד נבוך. אמר לו הקיסר בנימה 
חד משמעית: אם לא תענה לי, אשלם לך 

את מחיר הנסיעה שקבענו ותו לא. 

פיו,  את  היהודי  פתח  הקיסר,  אדוני 
כידוע לך, אני עגלון פשוט. הקב"ה זיכה 
אותי בפרנסה טובה, ואיני צריך דבר. רק 
דבר אחד מטריד את מנוחתי: לאחרונה, 
יהודי אחד נכנס לתחומי, גם הוא עגלון, 
הקיסר  נא  יצווה  לחיי.  יורד  שממש  כך 
כל  ועל  עליו  תיאסר  כי  הודו,  ירום 
והעיסוק  לכפרנו  הכניסה  אחר  מתחרה 
בענף שלי. כהלום רעם שמע הקיסר את 
אוי,  לזה,  זה  כפיו  ספק  היהודי.  בקשת 
אותך  לעשות  רציתי  שבעולם,  שוטה 
אדיר,  לגביר  להפוך  יכולת  הכפר,  למלך 
ולהיות לאדון לאותו יהודי מתחרה, אבל 
חושב  טובתך,  על  לחשוב  במקום  אתה, 

כיצד לנקום במתחרה שלך. 

ְברּורה  שפה  ַעמים  ֶאל  ֶאְהֹפְך  ָאז  ִּכי 
שכם  לעבדו  ה’  בשם  כלם  ִּלְקֹרא  וגו’ 

אחד )צפניה ג, ט(

מיני תרגימא - עניני לשה”ק ותרגום

'אם  ת"א  תלכו'  בחקתי  'אם  בפרשת  הנה 
קיום  זה  יכול   - פי'   ורש"י  תהכון',  בקימי 
תשמרו'  מצותי  'ואת  אומר  כשהוא  המצוות 
וכו', 'אם בחקתי תלכו' שתהיו עמלים בתורה 
וכו', לכאורה לפי אונקלוס הוא קיום המצוות, 
עמל  והוא  ענין  לעוד  שהכוונה  אומר  ורש"י 
ע"ד  ביאור  כעת  גם  נבחר  ובאמת  בתורה, 
כי  פי',  כמה  אחד  שבשרש  ויתבאר  הרמז, 
יש  אדרבה  וא"כ  לתורה,  פנים  שבעים  הרי 
רצון עליון שיתרבה ד"ת, ואולי גם לזה יחשב 

שתהיו עמלים בתורה. 

הנה מוצאים שיש ד' משמעיות שיוזכר בו 
הלשון חק, וכתב בספר מחברת מנחם - )אות 
ח( חק. מתחלק לארבע מחלקות: האחד, חק 
עולם )שמות ל, כא(, בשומו לים חקו )משלי 
ח, כט(, בחקו חוג על פני תהום )שם ח, כו(, 

ענין גבול. 

השני, כי חק לכהנים מאת פרעה, ואכלו את 
חקם )בראשית מז, כב(, לחם חקי )משלי ל, 
ח(, וחק לנערתיה )שם לא, טו(, כי חקך וחק 

בנך היא )ויקרא י, יג(. 

השלישי, זאת חקת התורה )במדבר יט, ב(, 
את חקיך אשמר )תהלים קיט, ח(, ענין אחד 

להם. 

)בראשית מט,  רגליו  ומחקק מבין  הרביעי, 
י(, פן ישתה וישכח מחקק )משלי לא, ה(, הוי 
ועל ספר  א(,  י,  )ישעיהו  און  החקקים חקקי 

חקה )שם ל, ח(, וחקות עליה עיר )יחזקאל ד, 
א(, מחקה על הקיר )שם ח, י(, מי יתן בספר 

ויחקו )איוב יט, כג(.  ע"כ.

וי"ל שזהו 'אם בחקתי תלכו' שהרי חקיקה 
הוא שנחרת חקוק על לבו, בלתי נפרד ממנו 
ערך   - החית  )אות  לרד"ק  השרשים  ובספר 
חקק(, מאריך בכמה ראיות 'חק' לשון כתיבה 
שזהו חקיקה שנחקק, וכתב  ופירוש "ומחקק 
מבין רגליו" כי דרך המושל להיות סופר יושב 
לרגליו. ופירוש חלקת מחקק כדעת התרגום 
משה  באחסנתיה  תמן  'ארי  כא(  לג  )דברים 
'אם  הרמז  שזה  וי"ל  דישראל.  רבא  ספרא 
בשם  שיקרא  מה  כל  על  הפי'  תלכו'  בחקתי 
ומשפטים'  'חקים  המצוות  קיום  עצם  חק, 
שהוא גבול לאדם האיך לנהוג, עד שזה נחקק 
על  מרמז  שחק  וזהו  אבריו,  ברמ"ח  אצלו 
שתהיו  רש"י  רמז  וכן  וחקיקה,  כתיבה  לשון 
זה  וע"י  בלבו,  שנחקק  הפי'  בתורה,  עמלים 
שהוא  וכו',  גשמיכם'  'ונתתי  להמשיך  זוכה 

לחם חקי, שהוא ברכה בכל.

יחיד,  לשון  ו'  בלא  במסורה  בחקתי  ולכן 
באופן של שני חצאים שא"א לזה בלא זה וזה 
'ונתתי  הברכה  ואז  השני,  להחצי  נוסף  שהי' 
לישנא  חק  אם  אחד  הם  התורה  שחקי  וכו', 
נמי  בעינן  בעצרת  מודים  'הכל  וזהו  דמזוני, 
לכם' שזה דבר בלתי נפרד, וכן 'הכל מודים', 
שאין מחלוקת שהכל אחד, וזהו בעצם דברי 
אפיך  'בזעת  לעמל,  נולד  הרי  שאדם  רש"י 
וכו', רק זכה לעמל תורה, ואם הולך בחוקות 
התורה ועוסק בעמל תורה זוכה לחק לישנא 
שזה  'קים'  תירג'  גם  חק  ולכן  בנקל,  דמזוני 
קיום כל הבריאה, וכן 'בחקתי' ב' חקותי שהם 
ונזכה  וגשמיות,  רוחניות  החוקות  לשני  רמז 

לגאולת עולמים במהרה אכי"ר. 

־בהמשך הדברים שהבאנו כמה שבועות מתוך שי

עור של הרב רייזמן שליט"א, שהביא את דברי הגאון 

הגאון  מרבו  שהביא  זצוק“ל  משקלאוו  ישראל  רבי 

האלוקי רבי אליהו מוילנא זי“ע לבאר כוונת הפייטן 

רבי אלעזר הקליר בקדושה לשבת שקלים שהאריך 

בלשונות הרבה בסדר מעשי בראשית:

של  הנפלא  הביאור  את  הביא  דבריו,  ובהמשך 

הגה“ק רבי שלום משאץ - )לאנדן( זצ“ל ובנו הגה“ק 

־רבי יעקב זצ“ל עם חתנו הגה“ק רבי יואל זצ“ל שי

שבו בשבת תחכמוני, ויגעו ומצאו כדי מידתם פשר 

במעשי  מלאכות  ל“ט  נמצאו  איך  ז“ל,  הגאון  דברי 

הקב“ה בששת ימי בראשית, והעלו את הדברים על 

השבת“,  ”שירת  בקונטרס  באריכות  ונדפס  הכתב, 

שיו“ל ע“י נכדיו שיחיו. 

בס“ד  חפצתי  ושמחים  מאירים  שהדברים  ואחרי 

־ללקט הדברים השוים לכל נפש ולזכות את כל הח

ברים, ויהיו הדברים לעילוי נשמתם.

כמה  עוד  ה'  ברצות  נמשיך  וכעת  לו.  למלאכת  עד  הגענו 
מלאכות.

לז. המבעיר. ביום שני לימי הבריאה הבעיר 
והסיק  באש  ”נפח  גיהנום,  של  אשו  הקב“ה 
פ“א,  כונן  )מדרש  גיהנום“,  מדורי  שבעה 
בראשית רבה ד ו.( בו ביום נבראו המלאכים 
שעליהם נאמר )תהלים קד ד(: ”משרתיו אש 
קב  )שבת  ברש“י  בפטיש.  המכה  לח.  לוהט. 
ב( המכה בפטיש: ”...לאחר שחצב את האבן 
סביב, ומבדיל מן ההר קצת הוא מכה בפטיש 
מכה גדולה, והיא מתפרקת ונופלת, וזהו גמר 
בשבת  הגומר  וכל  אבן,  חוצבי  של  מלאכה 
ובתרגום  מלאכה תולדת מכה בפטיש היא". 
הראשונות  שלוחות  יב(  לב  )דברים  יונתן 
והלוחות  יז(  לב  )שמות  נאמר  שעליהן 
ממחצב  הקב“ה  חצבן  המה,  אלוקים  מעשה 
סמפרינון, והן מעשרה דברים שנבראו בערב 

ם-
קי

ת צדי
עובדו

-
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הציורים עליהם עמלו הציירים האחרים 
קיבל  הרביעי  והקיר  כך,  כל  מרובה  זמן 
לכל  מאסף  בהיותו  הוד,  נורא  מראה 

הפאר וההדר שבכתלים הסמוכים.

‘חג  נקרא שמו  לכן  ה’קאברינער’,  ואמר 
 - ה’שפיגעל’  כדוגמת  הוא  כי  השבועות׳, 
שכל יגיעת האדם ועבודתו בימי הספירה 
שכלול  ברוב  משתקפים  לחג  הקודמים 
ופאר ביום הזה )אם התייגע כראוי, ואם 
השפעות  את  יקבל  עבודתו  ולפי  לא...(, 
עיניו בראשו  כן החכם  על  החג הקדוש. 
להתכונן בהכנה הראויה ביתר שאת ועוז 

לקראת המועד הקרב ובא.

***

שהנה  זה,  משל  על  שהוסיף  מי  יש 
לאחר שתמו ימי העבודה, וראו הציירים 
- הצייר הרביעי,  ידידם  את תרמיתו של 
מבלי  שכרו  לקבל  רוצה  הוא  שבתרמית 
יגיעה, ומי יודע - הרהרו בינם לבין עצמם 
- אם לא יתפעל המלך ממעשה התרמית 

ועוד ישלם לו שכר כפול ומכופל...

והנה הגיע העת והמלך בכבודו ובעצמו 
אשר  את  ובחן  המלוכה  בית  אל  נכנס 
ההשקעה  כל  על  והביט  בו,  בוניו  עמלו 
ארוך,  זמן  משך  הציירים  השקיעו  אשר 
והפליא  תחילה הביט אל הקיר הראשון 
הקיר  מן  להתפעל  והוסיף  מראהו.  את 

השני ואף גם מן השלישי. 

אך בהתייצבו לנוכח הקיר הרביעי עמד 
יותר  עוד  זה  הנה  ואמר,  בהשתוממות 
כולנה,  על  עולה  ויופיו  מפואר מקודמיו 
וללא ספק מגיע לצייר הלזה שכר כפול 
מפי  יצא  הדבר  האחרים.  מכל  כמה  פי 
הנותרים  הציירים  שלושת  ופני  המלך 
חפו - אכן את אשר יגורו בא להם. כי זה 
שלא השקיע מאום בציורו יקח את הכסף 

המלא פי כמה וכמה. 

שקים  להחיש  פקידים  המלך  ויפקד 
אחד  שק  צייר  לכל  ולתלות  זהב  מלאי 
ובכך  צייר  אשר  הכותל  על  בזהב  מלא 
הצייר  אל  פנה  עתה  משכורתו,  ישולם 
הרביעי ואמר לו, הבט נא היטב במראה 
אשר על הכותל שלך ותראה בה שלושת 
כפי  תלויים...  זהב  דינרי  מלאים  שקים 
ערך  אין  כי  מכך,  נלמד  ואנו  עבודתך. 
בעבודה הבאה ללא עמל ויגיעה רבה, כי 
לפני המקום חביב עבודת עבודה ועבודת 

משא, הנעשים ביגיעה עצומה:

עולים  ק“ש  בתיבות  נזכרים  הדברות  י‘ 
בגימ‘ ‘עב הענ“ן’

מאיר  רבי  )הרה“ק  נועם  באמרי  כתב 
פלא  רמז  יתרו(  בפרשת  זי“ע  מדז‘יקוב 
אליך בעב הענן”.  בא  “אנכי  הנה  בפסוק 
)עפ"י דברי התוס‘ במס‘ ברכות בשם הירושלמי והובא 

במ“ב שיש לזכור עשרת הדברות באמירת ק“ש בכל יום, 

מלבד שש זכירות הרמוזים באהבה רבה, כמ“ש במג“א, 

’וקרבתנו מלכנו‘ הוא מעמד הר סיני ,‘ושמך הגדול‘ הוא 

זכר מחיית עמלק שיהיה שמו שלם וכו‘. אך בתוך ק“ש 

משמע עד אמת כלולים כל עשרת הד

שם  על  קרוי  הסוכות  חג  וכן  ניסן,  ט״ו 
ענני הכבוד שהיה להם בצאתם ממצרים 
חג  משא״כ  לפסח(.  השלמה  כעין  )והוא 
שאירע  מה  שם  על  נקרא  לא  השבועות 
בו, אלא על שם שבעת השבועות שקדמו 

לו, וסברא בעי כל זאת למה.

רם  למלך  הידוע,  המשל  בדרך  וביאר 
ונישא שבנה לעצמו פלטרין מפואר כדת 
וכדין, בכל מחמדי מכלולו. ובסיום הבניין 
תבל  קצוות  מכל  אליו  הזמין  המפואר 
שיעטרו  במכחול  מושכי  ציירים  ארבעה 
את קירות חדרו בציורים מפוארים כראוי 

וכיאות לארמונו של מלך אדיר כמוהו. 

והנה שלשה מהם עמלו בכל כוחם משך 
שסיימו  עד  ארוכים,  וחדשים  שבועות 
לצייר באומנות נפלאה כל אחד קיר אחד 
התייגע  לא  הרביעי  ואילו  המלך.  מחדר 
אותו  ובכל  במכחולו,  נגע  לא  ואף  כלל 
הלה  הסתובב  וטרחו  ייגעו  שהם  הזמן 
בתענוגים.  והתענג  ושתה  אכל  חפשי, 
זה  צייר  הגיע  האחרון  היום  בהגיע  רק 
ובידו ׳מראה׳ )שפיגעל( גדולה כגודל כל 
ואורך  רוחב  למלוא  אותה  הדביק  הקיר, 
הקיר הדק היטב, וראה זה פלאי פלאים 
זה השתקפו כאחד כל שלושת  - בכותל 

ימי הספירה והכנה לחג השבועות

מכל  האדם  את  לטהר  הימים  כח  גדול 
הק’  החיים  האור  שכתב  וכמו  ופגם,  סיג 
המקרא  לשון  לבאר  טו(  כג,  )ויקרא 
רמז  רמז,  ובדרך  וז”ל:  לכם’,  ‘וספרתם 
ז”ל  אומרם  דרך  על  ‘וספרתם’,  באומרו 
בבחי’  הם  ישראל  בני  עם  נשמות  כי 
הנפש  תחלואי  ובאמצעות  הלוחות, 
וטומאת התיעוב יתלכלכו ויחשיך אורם, 
ואמרו רבותינו ז”ל )תנחומא כי תשא כו( 
אמר  לזה  היו,  סנפרינון  של  הלוחות  כי 
מנין  באמצעות  פירוש  לכם,  וספרתם 
זה אתם מאירים כסנפרינון את עצמכם. 

עכ”ל.

הכנה לחג השבועות – יום מתן תורה

ביאר הרה״ק מקאברין זי״ע דהנה מצינו 
הלא  ששונה  השבועות  חג  של  בשמו 
שם  על  נקראו  שהם  ה’,  מועדי  משאר 
ניסים שאירעו באותו הזמן כי חג הפסח 
בליל  הפתח  על  ה׳  שפסח  שם  על  הוא 

אבות  במשנה  כמבואר  השמשות  בין  שבת 
הקב“ה  שחצבן  הרע“ב  בפי‘  ושם  מ“ו(,  )פ“ה 
מגלגל חמה, וראה שם בפי‘ תוס‘ יו“ט שהביא 

מפי‘ רש“י שהמכוון ללוחות ראשונות.

הרמב“ם )הל‘ שבת פ“י הי“ח(:  עוד י“ל לפי 
בידו  ותקנה  הבנין  ביסוד  האבן  את  ”המצדד 
מכה  משום  חייב  לה  הראוי  במקום  והושיבה 
אבן  ב(  )נד  יומא  בגמ‘  מבואר  הנה  בפטיש“, 
יצחק  ”רבי  העולם:  הושתת  שממנה  שתיה 
ממנו  בים,  הוא  ברוך  הקדוש  ירה  אבן  אמר 
מה  על  ו(  לח  )איוב  שנאמר  העולם,  נשתת 

אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה".

”כל  הט“ז(:  )שם  הרמב“ם  ע“פ  י“ל  עוד   
זה  הרי  מלאכה  גמר  שהוא  דבר  העושה 
תולדת מכה בפטיש וחייב, כיצד המנפח בכלי 
זכוכית הרי זה תולדת מכה בפטיש“, ובמעשה 
בראשית אחרי יצירת האדם גולם מן האדמה 
נאמר )בראשית ב ז(: ”ויפח באפיו נשמת חיים 

ויהי האדם לנפש חיה".

את  ויגרש  לרשות.  מרשות  המוציא  לט. 
ג  )בראשית  עדן  מגן  ה“א  ...וישלחהו  האדם 
כג-כד(. והוצא מרשות יחידו של עולם לרשות 
הרבים למדור הקליפות ]ראה עץ חיים )שער 
יא פרק ז([. הרי אלו אבות מלאכות ארבעים 
וכאמור, לרוב חיבת הקב“ה לבניו  חסר אחת. 
לברוא  ובצלמו,  בדמותו  להיות  נצטוו  בחוניו, 
בהם  שנבראו  אותיות  ולצרף  כמותו,  עולמות 
עבור  משכן  לבנות  וכיבכול  וארץ,  שמים 
אותן  כל  עושים  כשהם  ית‘.  כבודו  שכינת 
המלאכות ממש, ושובתין מהן בשביעי, כשם 

ששבת מהן הקב“ה במעשה בראשית.

במשנה,  כשמותיהן  המלאכות  ל"ט   - אורות  הט"ל  גילוי 
מרומזים בדיבור 'זכור' שבתורה באופן נפלא

טל  הספר  בהקדמת  מאוד  נפלא  דבר  וראה 
רבי  להגאון  מלאכות  לט  על  הקדמון  אורות 

ה‘  שנת  בפראג  )נדפס  ז“ל  דוד  ב“ר  שאול 
הקל  בעזרת  ראיתי  ”והנה  לשונו:  וזה  שע“ו( 
ושמור,  זכור  דברות  בשתי  נפלא  סוד  יתברך 
דהיינו אם תצרף כל המלות שבדבור זכור עד 
המניין  יעלה  אז  ט-יא(  כ  )שמות  ויקדשהו 
הל“ט  שמות  מספר  עם  מכוון  )גימטריא( 
קוצר,  חורש,  זורע,  הלשון:  בזה  מלאכות 
לש,  מרקד,  טוחן,  בורר,  זורה,  דש,  מעמר, 
מיסך,  טווה,  צובע,  מנפץ,  מלבן,  גוזז,  אופה, 
בוצע  חוטין,  שני  אורג  נירין,  בתי  שני  עושה 
שנים, קושר, מתיר, תופר שני תפירות, קורע 
ומעבד,  מולח,  מפשיט,  שוחט,  צד,  לתפור, 
מוחק  אותיות,  שני  כותב  מחתך,  ממחק, 
לכתוב שנים, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה 
בפטיש, המוציא“. ]ומה שנרמז גבי מעבד עם 
מפני  הוא  המלאכות,  משאר  יותר  הנוסף,  ו‘ 
שמקשה בגמ‘ )שבת עה ב( היינו מולח היינו 
עיין  ומעבד,  מולח  כאן  רמז  לזה  וכו‘,  מעבד, 

שם[. ועולה מניינו 303,17.

דיבור  שגם  נפלא  חשבון  עוד  שם  וראה   
מלאכות  ל“ט  כמניין  עולה  שבתורה  שמור 
”ואני  וממשיך:  החשבון.  שם  ראה  ממש, 
חשבנו  בחשבון,  באנו  בחשבונות  והבקיאין 
דרכיו ושקלנו אותו במאזני צדק ואמת הוא, 
נכון הדבר מעם אלוקים, רוחו דיבר בי ומלתו 
על לשוני עט סופר מהיר הוא במלאכת ה‘, 
לפני מלכים יתייצב ולפני גדולי עולם ינחנו 
ואין עמו לא חסר ולא יתר אפילו אות אחת, 

והוא פלאי".
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קדישא  דהילולא  יומא   - אייר  כ”ו 
מרדכי  רבי  בן  שלמה  רבי  הרה”ק  של 
מזוועיהל זיע”א - מ”א לעומר - יסוד 

שביסוד

מבחן האמונה והבטחון הוא הגאוה והכעס 

רבי  נכדו  שליקט  צדיק  יסוד  בספר 
הקדוש,  מזקנו  שיחות  מזוויעהל  מרדכי 
ללמוד  תמיד  צריך  ‘יהודי  אומר  היה  וכך 
א’ ב’ היינו א’מונה ב’טחון’, כשאדם רוצה 
שלו,  והבטחון  האמונה  מדת  את  לבחון 
מבחן  והכעס.  הגאוה  במדת  לבדוק  יוכל 
האמונה הוא הגאוה, ומבחן הבטחון הוא 

הכעס. 

כי כשאדם כועס על מישהו הרי שחסר 
שאין  יודע  היה  אם  הבטחון,  במדת  לו 
הדברים לא בשליטה שלו אלא בשליטת 

הקב”ה, מבטחו משגבו ומושיעו, אזי לא 
אמונה  בעל  היה  אם  וכן  כלל.  כועס  היה 
הרי  ויתעלה  שמו  יתברך  עולמים  בבורא 
בגדולת  ידיעתו  כפי  מתגאה,  היה  לא 
שמדבר  יש  להתגאות.  יוכל  אינו  הבורא 
אך  ובטחון,  באמונה  גבוהה  גבוהה  אדם 
הוא  ומבחנו  בכך,  עומד  אינו  למעשה 

בגאוה וכעס. 

יעלה  האמונה  מחמת  לענוה  כשיזכה 
למדת הבטחון שהוא פרי האמונה, כמ”ש 
רבינו יונה שהבטחון הוא תולדת האמונה. 
הבטחון.  למדת  יעלה  האמונה  מתוך 
ואינו  המאמין  שהאדם  יתכן  ולזאת 
מתגאה, עדיין יש לו נסיון הכעס כל זמן 
מה  כפי  אלקיו.  בה’  שלם  בטחונו  שאין 
שישלים מדת הבטחון כך תשקוט כעסו. 
מן  תנצל  ‘כאשר  הרמב”ן  באגרת  וזש”כ 
הכעס תעלה על לבך מדת הענוה שהיא 

שנאמר  טובות  המדות  מכל  טובה  מדה 
שיכולים  הרי  השם’,  יראת  ענוה  עקב 
ועי”ז  הכעס  על  העבודה  מצד  להתחיל 

יבא למדת הענוה.

רבי  הרה״ק  לפני  אחד  יהודי  בא  פעם 
על  והתאונן  זי״ע  מזוויעהל  שלומק’ע 
חנות  בפתיחת  גבולו,  את  שמשיג  פלוני 
להשיג  אפשר  ומעתה  לחנותו,  בסמוך 
אצל רעהו כל מה שאפשר להשיג אצלו 
כדי  תוך  ׳קונים׳ ממנו.  ובזה לקח הלה   -
על  ששמע  לספר,  היהודי  המשיך  דיבור 
שחתך  הבעש״ט  מתלמידי  אחד  צדיק 
במים  אותה  טבל  משולחנו,  עץ  פיסת 
פירות   - שקדים  ויגמול  פרח  ויוצא 

ואילנות מלבלבים.

יומא דהילולא

ישראל  כדיני  אותו  דנין  שהם  אחד  בדין 
כו’ שנאמר כי לא כצורנו כו’, הענין הוא 
שוים  אברים  חיתוך  אדם  לכל  יש  כי  כך 
וצורת כל אבר ואבר שוים לכלם, ואעפ”כ 
ניכר ומבורר צורת ישראל אצל כל האומות 
והענין הזה הוא נגד השכל שאם יעמדו אלף 
ניכר לכל צורת  ביניהם  וישראל אחד  גוים 
ישראל בין הגוים וזאת הוא לפלא בעיני כל 
העולם, וזהו כי לא כצורנו צורם היינו אף 
פניהם  ופרצוף  האברים  כל  לכלם  שיש 
שוים מ”מ כל רואיהם יכירום כי הם זרע 
המשפט  היינו  פלילים  ואויבינו  ה’,  ברך 
ג”כ כן הוא אף שבדין זה שוה דיניהם ג”כ 
אליהם  הולך  ישראל  אם  מ”מ  לישראל 
מחלל את השם כי אין לו דיון עם משפט 
ישראל בעומק כמ”ש מגיד דבריו ליעקב 

חקיו כו’, לא עשה כן לכל גוי כו’. 

שבועות  במאמרי  אמת  השפת  וכתב 
דבעצרת  מודים  ‘הכל  חז”ל  דברי  להבין 
מתן  שביום  שייך  איך  לכם’,  נמי  בעינן 
הרי  הגוף,  מענייני  עסק  עושים  תורה 
בתוה”ק  רק  לעסוק  צריכים  היינו  לכאו’ 
לנו  נותנים  ואיך  היום,  וכל  הלילה  כל 
דבש וחלב ובשר ודגים? ורש”י פי’ שהוא 
רק  התורה.  קבלת  לנו  שנוח  להראות 
לפני  תורה  לקבל  יכולים  היינו  שלא 
שלנו,  הגשמי  הגוף  את  להקנות  שזכינו 
הדורות  כל  במשך  כשנעקדנו  כמו 
במסירת נפש על קידוש השם, לא עקדנו 
למעלה  למעלה  שעולה  הנשמה  את 
הגוף  לתת  שזכינו  אלא  העליון,  עדן  בגן 
שקנה הקב”ה בקנין הגבהה, שנוכל תמיד 
וכיון שהגוף  ולחלקו.  ולהיות עמו  לשוב 
דבעצרת  מודים  הכל  לכן  בעצרת,  נקנה 

בעינן נמי לכם.

הקלף של תורה שבכתב צרך עיבוד לשמה 
דוקא ויהיה טהור ולא טמא כן הקלף של 
לשמה  רק  יהיה  הפה  היינו  שבע”פ  תורה 
ושפיר בעי תרי פומי חד לתורה וחד למילי 
דעלמא. לפ”ז צריך ליזהר שלא לדבר בפה 
דברים שאינם מעבודת הבורא, וכו’ עיי”ש 

עוד דבריו הנפלאים.

טעם דבעינן בעצרת נמי ‘לכם’ כי קנין קבלת התורה הוא דווקא 
ע”י הגוף 

כי  לכם’,  נמי  בעינן  ‘בעצרת  טעם  וזהו 
עיקר בחירת ישראל הוא בחירת ה’ יתברך 
חלק  הוא  הנשמה  כי  ישראל,  בני  בגוף 
בחרתנו  אתה  בבחירה,  ואינו  ממעל  אלו’ 
הוא בגוף ישראל הק’ וכבר הוכיחו מדעית 
או”ה.  מגוף  שונה  הוא  באשר  יהודי  שגוף 
וכמ”ש התניא )חלק ראשון פרק מט(, וז”ש 
יתירה על קרבת  ויתירה פי’  גדולה  חמלה 
בחרת  ובנו  מעלה.  צבא  שבכל  אלקים 
ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה  מכל עם 
בחומריותו לגופי אומות העולם. וקרבתנו 

וכו’ להודות וכו’.

וכן נמצא בדברי החתם סופר )עבודה זרה 
דף לא:(, מימי תמהתי אחר שבעו”ה אין לנו 
מדרש חכמות הרפואות וכל רופאי ישראל 
לומדי’ בבית מדרש לאומים וחכמיהם וכל 
חכמתם בנוי על טבעי גופי’ דאכלי שקצים 
ישפוט  ואיך  במצות  דאיגי  ולא  ורמשים 
שקצים  אכלי  דלא  ישראל  גופי  על  מזה 
על  הגר”א  בדברי  אי’  וכן  במצות.  ודאיגי 
מגילת אסתר, שהמן רצה ‘להשמיד להרוג 
לאבד  עוד  המיתה,  לאחר  שגם  ולאבד’, 
ולבסוף  גבוה,  ערך  לו  שיש  הישראל,  גוף 
“ונהפוך הוא”, “ויכו היהודים וכו’ מכת חרב 

והרג ואבדן”.

במי השלוח פרשת משפטים הביא  וכתב 
דבר פלא וז”ל: אשר תשים לפניהם, פירש”י 
ידעת  ואפילו  עכו”ם  לפני  ולא  לפניהם 

ברות, ה‘ אלקינו – אנכי, ה‘ אחד – לא יהיה לך, ואספת 

דגנך – לא תגנוב, דגנך ולא של אחרים, וכו‘ עי“ש במ“ב( 

באוריתא.  רמיזי  דלא  מידי  ליכא  והרי 
עד  משמע  דק“ש,  תיבות  כשנספור 
והיה  בפרשת  תיבות.  מ“ח  יש  ובשעריך 
יש קמ“ב תיבות, יחד עם מ“ח דשמע הרי 
ק“ע כמספר ענ“ן. בפרשת ציצית יש ע“ב 
תיבות ]עם ה‘ אלקיכם אמת[ וזה שאמר 
עשרת  כלליות  היינו  ’אנכי‘,  הנה  הכתוב 
’בא   – אנכי  בתיבת  שהתחלתם  הדברות 
יום  בכל  לך  רמוזים  הענ“ן‘  בע“ב  אליך 
וענ“ן  בסידור, בע“ב תיבות שבפ‘ ציצית, 

תיבות שבפרשת שמע והיה אם שמוע.

רשב”י ביקש פה מיוחד ללימוד התורה, 
כי תורה שבע”פ מאוחד עם גוף היהודי

כתב בספר שב שמעתתא )הקדמה(: רבי 
בסיני  הוינא  אלו  אמר  יוחאי  בר  שמעון 
הוי בעינא תרי פומי חד למלעי באורייתא 
דנפישי  כדחזינא  דעלמא  למילי  וחד 
)ברכות  בירושלמי  מאמר  בישא.  לישנא 
אם  כ”כ  גנאי  שאין  ידמה  לכאורה  א(,  ח 
אלא  דעלמא  במילי  שמדבר  בפה  לומד 
לכותבה  רשאי  אתה  אי  שבע”פ  דתורה 
וכתב בספר תפארת ישראל )סו”פ ס”ח( 
כי התורה היתה מתיחסת לישראל דוקא 
האדם  בפה  שהוא  שבע”פ  תורה  וע”י 
ממש לא בקלף כו’ יש לתורה חיבור עם 
לא  הניזקין  פרק  אמרם  וזה  כו’  ישראל 
כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל 
אלא בשביל דברים שבע”פ שנאמר עפ”י 
כו’.  ברית  אתך  כרתי  האלה  הדברים 
שמחבר  והחיבור  הברית  הוא  זה  שדבר 
תורה  היתה  ואלו  כו’  יחד  דברים  שני 
התורה  היתה  לא  כתובה  כן  גם  שבע”פ 
ולפי”ז  ע”ש.  דוקא  לישראל  מיוחדת 
וכמו  שבע”פ  מתורה  הקלף  הוא  הפה 



ט

בס”ד

יהודי  כל  הנה,  לו,  ואמר  הרבי  נענה 
וכמה  כמה  שיש  אלא  ב’אמונה’,  מחויב 
שאינו  שמי  ענינים  יש  באמונה,  דרגות 
מאמין בהם אמונה שלימה הרי הוא כופר 
ואפיקורוס, מאידך, יש ענינים שמותר לו 
לאדם להאמין בהם אבל אם אינו מאמין 

בהם לא ייחשב כאפיקורס. 

 - דבריך  בראשית  שאמרת  מה  ובכן, 
שפלוני משיג גבולך, תדע לך שמחשבות 
כגון דא - אפיקורסות גמורה הם, כי יהודי 
אדם  של  מזונותיו  ש’כל  להאמין  מחויב 
קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה׳ 
)ביצה טז.(, ואי אפשר שפלוני יקח לו או 
ימעיט ממנו ממה שנכתב לו בספר בראש 
ידי  על  לאדם  באה  הפרנסה  ואין  השנה, 
ה’קונים’ כי אם על ידי קונה שמים וארץ. 
ואילו על הסיפורים שסיפרת על הצדיק 
- שהוציא פירות מעץ יבש, אולי כן ואולי 
בזה  מאמין  שאינו  שמי  ברור  אבל   - לא 
לא יקרא אפיקורס כלל לכלל )אלא יאמין 

שאפשר שהיה כזה מופת(.

מדוע  ליהודי,  שלומק’ע  רבי  אמר  וכך 
הינך  הלז  לסיפור   - היוצרות׳  ׳הפכת את 
מספר  והינך  עוררין,  כל  ללא  מאמין 
מחוייב  שאינך  אף  ורחימו,  בדחילו  זאת 
זועק  הינך  ולאידך,  כך.  כל  בזה  להאמין 
זו  טענה  והרי  פרנסתי׳,  את  קיפח  ׳פלוני 
היא נגד ה’אמונה’ הטהורה - שמחויב כל 
בר ישראל להאמין שהכל משמים, והכל 
נכרתה  האמונה  ׳אבדה  בזאת  בהשגחה, 
כך היא דרכה  ז כח(, לא  )ירמיה  מפיהם׳ 

של תורה...

ומרגלא בפומיה דהרה״ק רבי שלומקע, 
כור המבחן לבדוק האדם את עצמו האם 
הוא ׳מאמין׳ באמת - בשעה שהוא נקלע 
אם  כי  אופפתו,  לחשכה  לידו  לקשיים 
אינו בעל אמונה יזעף ויתאונן יומם ולילה 
על מצבו, אך המאמין יזעק מקירות לבו 
מאמין  הריני  ה’’,  ציווה  אשר  הדבר  ‘זה 
שכל הבא עלי - מאבי שבשמים בא עלי 
- לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. זכותו 

יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

כ”ח אייר -)כמ”ש בשו”ע סי’ תק”פ 
‘בכ”ח אייר מת שמואל הנביא’(, יומא 
הנביא  דשמואל  קדישא  דהילולא 
אמו  ושם  אלקנה  בן  שמואל  רבינו   -

חנה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

עומד  אלא  עדן  בגן  מקומו  על  יושב  אינו  הנביא  שמואל 
בפתח ירושלים ומבקש רחמים על בניינה 

מש”כ  לבאר  שלמה  התפארת  כתב 
ישועת  על  מדובר  ששם  ר”ה  בהפטרת 
אמרו  שמואל,  בהולדת  אמו  חנה 

ששמואל הנביא אחר פטירתו לא נסתלק 
נשאר  תמיד  רק  עדן,  לגן  כבוד  לדירתו 
על  להתפלל  ה’  היכל  מזוזת  על  עומד 
ישראל, וזהו שנאמר ]א,ב[ וישב שם עד 

עולם, כמשמעו, 

בכהניו  ואהרן  ‘משה  שנאמר  וזהו 
והוא  ה’  אל  קוראים  ה’  בקוראי  ושמואל 
יענם, קראו לא נאמר אלא קוראים לשון 
אהרן  משה  הצדיקים  ג’  אלו  כי  הוה, 
על  להתפלל  תמיד  עומדים  ושמואל 

ישראל. 

וכתב התפארת שלמה דכך הוא מבואר 
במדרש, וכן אי’ בספר החזיונות למהרח”ו 
שראה בחלום איך שהוא מטייל בגן עדן 
ומצא שם היכל פנוי, ושאל היכלו של מי 
שמואל  של  מקומו  שזהו  לו  אמרו  הוא, 
המקדש  בית  שחרב  שמיום  הנביא, 
חוזר  שאינו  להקב”ה  ואמר  מהיכלו  יצא 
ויבנה את ירושלים,  למקומו עד ישוב ה’ 
והוא יושב בירושלים החרבה ושם עומד 

תמיד ומתפלל עליו עד עת שיבנה. 

שכן  קרח  פ’  בהפטרת  התפא”ש  וכ”כ 
כ”כ  שטרח  הנביא  שמואל  מדת  הוא 
וכמבואר  בניו,  וכבוד  הקב”ה  כבוד  על 
בספרים שלא רצה שמואל לבא למנוחתו 
היכל  במזוזת  עודנו  אך  עדן,  בגן  כבוד 
העיר  בנות  שאמרו  ט’  בפרק  אי’  וכן  ה’. 
לשאול ‘כבואכם העיר כן תמצאון אותו’, 
כך נתקיים ששמואל הנביא עומד תמיד 
שיתגדל  עד  החרבה,  ירושלים  בשערי 
ויושלם  ית”ש  הבורא  כבוד  ויתקדש 
כל  ועל  עלינו  יגן  זכותו  השלם,  התיקון 

ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - אייר  כ”ט 
אהרן  רבי  בן  מאיר  רבי  הרה”ק  של 

אריה לייב מפרמשילאן זיע”א

אריה  אהרן  רבי  בן  מאיר  רבי  הרה”ק 
תלמיד  היה  זי”ע,  מפרמשילאן  לייב 
הרה”ק רבי מרדכי מקרמניץ זי”ע בנו של 
הרה”ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי”ע, 
מסאסוב  לייב  משה  רבי  הרה”ק  ותלמיד 

זי”ע, וכן נסע אל הרה”ק מלובלין זי”ע.

ידידו  היה  זצוק”ל  קלוגר  שלמה  רבי 
רבי  כשנסתלק  מאיר,  רבי  של  הנאמן 
שלמה  רבי  הספידו  עולמו  לבית  מאיר 
‘מאיר  בקונטרס  ההספד  וכתב  באריכות, 
רק  ונעתיק  לסליחתו’,  המחכים  עיני 
רבי  שהספידו  הראשונות  השורות  את 
דעת  בי  אין  כי  ידעתי  ‘אמנם  שלמה: 
להבין מעלת הצדיקים ומעשיהם הטובים 

כי לא באתי לכלל העבודה והיראה לקיים 
ודעת  ה’  יראת  תבין  אז  הכתוב  מאמר 
קדושים תמצא, ואף אם אני מכיר ערכי 
הרב  מעלת  זאת  כל  על  מעשי...  ודלות 
הצדיק המופלג המפורסם איש האלקים 
לא  כי  אף  זצוק”ל  מאיר  רבי  הרב  מורינו 
בינת אדם לי, אבל הכרתי מקצת מעשיו 
ענותנותו,  כל,  לעין  הגלויים  הטובים 
בהבלי  ומואסו  לישראל,  פזרונו  וצדקת 
ויהיו  בנפשו  וקיים  כסף,  ובבצע  עולם 
ירהבוני  גרמא  דין  והנה  ביתך,  בני  עניים 
רעיוני להתקרב אליו בחיים חיותו וזכיתי 
פני  כראות  פניו  וראיתי  פעמיים  לראות 
המפורסם  הרה”צ  כי  אם  ולזה  אלקים, 
מפורסם  היה  מאיר  ר’  הרב  מורינו 
ראוי  היה  גדלו  ערך  מעלת  לפי  בצדקתו, 
להיות מפורסם יותר ויותר, אך הפשטות 
הבינו  הכל  שלא  גרם  שלו  והענוה  שלו 
גדלו, ואין גבול לספר על כמה שפיזר נתן 

לאביונים הצדיק הזה’:

אחת  שפעם  מובא  מאיר’  ‘דברי  בספר 
קדש,  הסדר:  בליל  מאיר  רבי  אמר 
ורחץ,  עצמו,  את  לקדש  רוצה  כשאדם 
כר-פס  מעוונותיו,  עצמו  לרחוץ  ורוצה 
בכר  העני  עם  הוא  ויתחלק  יחצה  יחץ, 
]תוס’  לחמו.  ובפת  לראשו  שמתחת 
מגיד,  לביתך,  עני  כשיבא  כ[  קדושין 
לסעודה,  ידיך  תטול  רחצה,  לו,  תאמר 
מצה  מרור’  ‘מצה  ואזי  המוציא,  ויברך 
המרירות  את  תוציא  כך  הוצאה,  לשון 
ולא  בביתך  לשבת  תתן  ולהעני  מביתך, 
תאכל  ‘כורך’,  אלא  לבדו,  לאכול  לו  תתן 
‘צפון’  זאת  בשכר  ובכריכה.  ביחד  עמו 
ברך,  מצפון,  הבא  הזהב  להשפעת  תזכה 
והלל, תתברך בכל טוב ותהלל לה’ על כל 

הטובה, ותהיה נרצה אצלו יתברך:

אאע”ה התפלל תיכף בבוקר, שיהיה פנוי כל היום לעסוק 
בהכנסת אורחים 

עוד מובא שם מרבי אהרן ששמע מפה 
קדשו על מה שאמר הקב”ה לאאע”ה ‘בך 
חותמין’, כי אברהם תיקן תפילת שחרית, 
תיקן  ויעקב  מנחה  תפילת  תיקן  יצחק 
היו מכניסי  וכל האבה”ק  תפילת ערבית. 
אורחים, אך כיון שתפילתו של יצחק הוא 

תפילת המנחה, 

של  במצב  היה  היום  כל  שבמשך  הרי 
לפני התפילה, ולפני התפילה איך אפשר 
יעקב  וכן  עמו,  ולאכול  אורח  להכניס 
שהתענה כל היום עד תפילת ערבית, היה 
כי כל  מקיים הכנסת אורחים ע”י שליח, 
היום היה מכין עצמו לתפילת ערבית. ולא 

היה יושב לאכול עם העניים. 
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אך אברהם אבינו קיצר בהכנות לתפילה 
שחרית,  תפילת  בבוקר  תיכף  והתפלל 
עם  להתעסק  היום  כל  פנוי  שיהיה  כדי 
והקב”ה  יתברך,  ולפרסם שמו  האורחים, 
משבח את עבודתו לקצר בעבודת ההכנה 

ולעסוק עם בני ישראל:

צנצנת  בתוך  העומר’  ‘מלא  דורו  לבני  הראה  הנביא  ירמיה 
קטנה, שיבטחו בהשי”ת שבמעט השתדלות יפרנסם בכבוד 
בפרשת המן כתוב ‘קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן’ 

ששמע  מקיליקייו  לייבל’ע  רבי  אמר 
מפה קדשו, דהנה מלא העומר היא מדה 
גדולה מאד שאינה נכנסת לצנצנת קטנה, 
ולכך צוה הקב”ה להכניס מדה גדולה כ”כ 
אותה  ותכניס  ביצים,  וחומש  ביצים  מ”ג 
להראות  קטנה,  אחת  בצנצנת  דווקא 
‘אנה  תשאל  ואל  כלל,  טבע  שום  שאין 
‘תן  הכתוב  כלשון  הזה’  העומר  כל  יכנס 
שנה מלא העומר מן’, כולו במלואו, והנח 
אותו לפני העדות למשמרת לדורותיכם. 

פרנסתו  שלצורך  לאדם  כשנדמה 
ומוסיף  שעות  כמה  לעבוד  צריך  הוא 
שאין  עד  נוספות,  שעות  ועוד  ועוד  עוד 
רק  קח  לכן  ועבודתו.  ה’  לתורת  זמן  לו 
והח”ח  הרמב”ם  .כמ”ש  אחת  צנצנת 
יותר  שאין אדם מחויב לעסוק לפרנסתו 
משליש היום, תמצא את הפרנסה הנכונה 
ששייכת לפי ערך תכונת נפשך, אם אתה 
רואה שאתה שורף יותר משמונה שעות 
הנפש  חשבון  ותעשה  תעצור,  ביום, 
בעץ  כ”כ  פגמנו  לא  כי  דרכיך,  לשנות 
המלאכות  בירורי  לברר  שנצטרך  הדעת 
יותר מח’ שעות ביום. אע”פ שההוצאות 

גדולות מאד. 

שאם  מפרמישלאן  מאיר  רבי  אומר 
שגם  יראה  אמת  בעין  האדם  יתבונן 
יש  המן,  צנצנת  אותה  יש  בדורותינו 
ומתנו  ומשאו  מסחרו  שכל  אנשים 
לפרנסת  נצרך  שהוא  וכמעט  מאד,  קטן 
ומתן  המשא  כל  שעולה  מה  אחד  שבוע 
והסחורה, ואעפ”כ הקב”ה זן ומפרנס אותו 
לנו  לו כלום. כי הקב”ה מראה  ולא יחסר 
שהוא מכניס מלא העומר בצנצנת אחת 
דורו,  לבני  מראה  שירמיה  מה  זה  קטנה. 
כמ”ש  המן,  צנצנת  את  ראו  אתם  הדור 
דורו  בני  את  מוכיח  ירמיה  שהיה  רש”י 
תוכחה  מה  ולכאו’  עי”ז,  בתורה  לעסוק 
כשיתן  לירמיה,  לומר  להם  היה  זו,  היא 
הקב”ה גם לנו מן, אנו גם נעסוק בתורה. 
אלא שכפי הנראה היה ירמיה מראה להם 
שיש בתוך הצנצנת מלא העומר מן, למען 
יראו משמרת לדורותיכם שמתוך צנצנת 

קטנה יוצא מלא העומר מן. 

לפרנס  אחד  קטן  ממסחר  יכולים  וא”כ 
וצאצאי  וצאצאינו  גדולה  משפחה 

שירמיהו  לעיניהם  ראו  זה  וכל  צאצאינו. 
העומר  מלא  כזה,  קטן  כלי  מתוך  הוציא 
כל  ‘לא  אבות  במשנה  שכתוב  וזה  מן. 
כל  לא  וכן  מחכים’  בסחורה  המרבה 
המרבה בסחורה מעשיר, רק יאמין ויבטח 
בשם ה’ שיכניס ברכה במעשה ידיו, הוא 
ימשיך  והקב”ה  עושה,  שהוא  מה  יעשה 

ברכה כפולה ומכופלת כפי צרכו:

המלאך סטר על פיו של נבוכדנצר שלא יטנף בטומאתו את 
דברי דוד המלך 

מובא  )צב.(  סנהדרין  בגמ’  אי’ 
שלא  הנס  את  כשראה  שנבוכדנצר 
מישאל  חנניה  את  שהכניס  הטבע  כדרך 
לא  אש  ריח  ואפי’  האש,  לכבשן  ועזריה 
בלשון  להקב”ה  שבח  אמר  מבגדיו,  היה 
ארמית: ]דניאל ג,לג[ ‘אתוהי כמה רברבין 
מלכות  מלכותיה  תקיפין  כמה  ותמהוהי 
עלם ושלטניה עם דר ודר וגו’, א’’ר יצחק 
יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע 
שאילמלא )לא( בא מלאך וסטרו על פיו 
ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר 

דוד בספר תהלים’. 

הר”י מקאליש אמר ששמע מפה קדשו 
הרבי רבי מאיר מה מעלה יש בדברי  של 
נבוכדנצר שצריך המלאך לסטור על פיו, 
הרי פסוק זה שאמר בארמית הוא פסוק 
שאמר דוד המלך בתהלים בלשון הקודש 
‘גדול ה’ ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר, 
וממשלתך  עולמים  כל  מלכות  מלכותך 

בכל דור ודור’. 

לעסוק  באשמורות  קם  המלך  דוד 
בתורה, ואינו ישן רק כשינת הסוס, ואומר 
תיקון חצות, ומתייגע בעבודת ה’. לעומת 
שאכל  הטמא  הרשע  נבוכדנצר  זאת 
בבוקר ארנבת ובלילה חזיר, כשהוא אומר 
משהו בארמית, איך יש צד שהוא מגנה 
שירות ותשבחות שאמר דוד המלך ע”ה 
בקדושה וטהרה? וביאר רבי מאיר’ל ע”פ 
משל התבשיל המתוקן בכל מיני טעמים 
מטונפת  קערה  לתוך  שהכניסוהו  טובים 
מאד  המאכל  מתקלקל  הרי  ומזוהמת, 

ואינו ראוי לאכילה כלל. 

את  בפיו  לומר  בא  כשיהודי  כן  כמו 
צריך  הרי  המלך,  דוד  שאמר  הפסוקים 
שיהיה פיו קדוש וטהור, ונקי מלשון הרע 
בעצמו  המלך  שדוד  כמו  ומרמה,  שקר 
‘ולרשע אמר אלקים מה לך לספר  אומר 
חוקי’. ולזאת בא המלאך וסטר על פיו של 
אותו טמא, שלא ‘יגנה’ כל השירות שאמר 
המאכל  את  יטנף  שלא  היינו  המלך,  דוד 
והמשוקץ.  הטמא  בפיו  והנקי,  הטוב 
טהור,  לפה  רצון  לו  שיש  יהודי  בשלמא 
יכול לומר תהלים, אך גוי מטונף כזה אין 

יגן  זכותו  להשי”ת:  שבח  לומר  זכות  לו 
עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - סיון  ב’ 
מויזניצא  ישראל”  “אהבת  בעל  של 
הרה”ק רבי ישראל בן הרה”ק רבי ברוך 

זיע”א 

פעם אחת נכנס אצלו יהודי שאביו היה 
והשאיר  פתאומי,  באופן  ונפטר  סנדלר 
הבן  זה  אך  לבנו,  בירושה  הסנלדריה  את 
לא הספיק ללמוד מאביו את המקצוע של 
הסנדלרות. ושאל את האהבת ישראל מה 
המלאכה  את  מאביו  למד  שלא  לעשות, 
אביו.  מיתת  לאחר  עתה  יתפרנס  ואיך 
ואמר,  בשפלות  ישראל  האהבת  נענה 
בדיוק כך גם קרה לי, ממש אותו סיפור, 
אבי זצ”ל היה רבי גדול, ונפטר ולא לימד 
אני  עושה,  אני  מה  המקצוע.  את  אותי 
ברווח  פרנסה  לי  שיתן  מהקב”ה  מבקש 

ובכבוד, תעשה גם אתה כן כמוני ממש.

האהבת ישראל של האהבת ישראל

פעם הוכיח אחד הצדיקים את האהבת 
פדיון  מעות  לוקח  הוא  מדוע  ישראל 
האהבת  אותו  שאל  שבת,  ממחללי 
מחלל  שהוא  יודעים  אתם  איך  ישראל, 
שהוא  שקודם  צדיק,  אותו  ענה  שבת, 
לוקח המעות הוא שואל את היהודי האם 
ישראל  האהבת  נענה  שבת.  שומר  הוא 
ואמר, במקום להסתכן ולשאול יהודי אם 
הוא שומר שבת, שהרי אני מתפחד שמא 
יענה שאינו שומר שבת רח”ל, לכן אינני 
ונותן  המעות  את  לוקח  רק  כלל,  שואל 
בגמ’  כמ”ש  וארנוניות,  למיסים  אותם 
ע”ז שאמר רבי אליעזר ממקום טמא באו 

למקום טמא ילכו:

בשם  אמר  סרטער  ברוך’ל  רבי  הרה”ק 
אביו האהבת ישראל, ‘מוטב להכשל מאה 
מלהכשל  בחינם  ישראל  באהבת  פעמים 

פעם אחת בשנאת ישראל בחינם’:

האהבת  את  פעם  ראה  מחתניו  אחד 
בחינם,  ישראל  באהבת  שנכשל  ישראל 
והקשה לחותנו הרי אמרו בגמ’ ‘עם הארץ 
ישראל  האהבת  השיב  לשנאותו’.  מותר 
מה  כל  לא  לך’.  במותר  עצמך  ‘קדש 
חיים  האמרי  לעשות...  צריכים  שמותר, 
אמר בשם אביו, ‘מ’דארף זיין גוט צו יעדן 
אבער נישט מיט יעדן’.]=צריך להיות טוב 

לכל אחד אך לא טוב עם כל אחד[:
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רחוק  שהיה  יהודי  הגיע  אחת  פעם 
משמירת התורה לאהבת ישראל, לשכנע 
עבורו  שיצביעו  לחסידיו  שיאמר  אותו 
בפרלמנט שם ברומניע. ולא אבה להסכים 
אב אחד  אותו רשע, הלא  לו  איתו. אמר 
לכולנו, אונז האבן איין פאטער. השיב לו 
מיר,  איין פאטער האבן  האהבת ישראל, 
וואס  אבער אין מוטער האבן מיר נישט, 
ביי דיר איז מותר, איז ביי אונז סקילה. כי 
הגם שצריך אהבת ישראל לכל יהודי, אך 
להזהר מאד שלא להתחבר עם הרשעים: 

אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, 
ופי’ הרע”ב שהיה אומר לראובן ששמעון 
אלא  איתו,  ולהשלים  לפייסו  רוצה  מאד 
לשמעון  אומר  היה  וכך  וכו’,  שמתבייש 
וכך היה  שראובן רוצה לפייסו ומתבייש, 
עושה שלום ביניהם. ופי’ האהבת ישראל 
של  שבחו  ‘מגיד  באהרן  בו  נאמר  שלכן 
אהרן שלא שינה’, היינו שבשעה שאמר 
בלב  באמת  נכנס  היה  לראובן,  כך  אהרן 
כשהיה  וכן  ראובן,  עם  להתפייס  שמעון 
ראובן  לב  היה  כנ”ל,  לומר  לשמעון  הולך 
מתהפך באותה שעה לאהבה ושלום. וזהו 
שבחו של אהרן שלא שינה, שבאמת לא 
שיקר מפני השלום, כי השפיע על לבבות 

ישראל לאהוב זה את זה:

‘כאילו עובד ע”ז’ להרבות שכרינו 

הרה”ק  של  נכדו  היה  ישראל  האהבת 
שיש  החומרות  על  בשמו  ואמר  מרוזי’ן 
בגמ’, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, 
וקשה שהרי אין הקב”ה בא בטרוניא עם 
בריותיו, אפי’ יהודי שאין עובד ע”ז, הרי 
יש  מדוע  בכעס,  להכשל  יכול  לפעמים 
חומרות נוראות כאלה בגמ’, כל המתגאה 

כאילו וכו’, כל הכועס כאילו וכו’? 

הוא  הגמ’  שכוונת  מרוז’ין  הרה”ק  ופי’ 
כמו  הוא  מכעס,  התאפקות  על  שהשכר 
זרה.  בעבודה  מלהכשל  מניעה  על  שכר 
לידו  בא  שאם  דקדושין  בספ”ק  כמ”ש 
אותה  קיים  כאילו  נכשל,  ולא  עבירה 
מצוה, הרי אנחנו אין לנו אפשרות לקיים 
‘לא יהיה לך אלהים אחרים על פני’, ברוך 
נסיונות  לנו  ואין  מארצינו  ע”ז  שעקר 
כאלה, והרי אנשי כנסת הגדולה בטלו את 
היצר של עבודה זרה, א”כ איך נקיים את 
המצוה הזאת? לכן אמרו חז”ל כל הכועס 
לך  וכשיהיה  זרה,  עבודה  עובד  כאילו 
נסיון של כעס, ותעמוד בנסיון, אזי תוכל 
לקיים גם היום את המצוה של ‘לא יהיה 
לך אלהים אחרים על פני’: זכותו יגן עלינו 

ועל כל ישראל אמן!!!

ג’ סיון - יומא דהילולא קדישא של 
הרה”ק  בן  שמשון  יעקב  רבי  הרה”ק 

יצחק משיפיטובקה זיע”א

הלב  מתוך  דם  שמקבלים  הגוף  כאיברי  הם  הספה”ק  כל 
שהוא התורה שבכתב

רבי  בשם  מובא  צדיקים  שפתי  בספר 
יעקב שמשון עה”פ בפ’ כי תשא ]שמות 
לג,יא[ ‘ודיבר ה’ אל משה פנים אל פנים 
ימיש  נער לא  נון  בן  יהושע  וגו’ ומשרתו 
מתוך האהל’. וצ”ע מהו הלשון ‘ודיבר ה’ 
משה’,  עם  ה’  ‘ודיבר  צ”ל  היה  משה’  אל 
וכן מהו הלשון ‘פנים אל בפנים’ היה צ”ל 
‘פנים  ואתחנן  בפ’  כמ”ש  בפנים’  ‘פנים 
בפנים דיבר ה’ עמכם’. ועוד כמה דיוקים. 

כי הנה קבלנו  יעקב שמשון  וביאר רבי 
שבכתב  תורה  סיני,  בהר  תורות  ב’ 
ותיק  שתלמיד  מה  כל  הכל,  שכוללת 
עתיד לחדש, כל דברי הנביאים והכתובים 
רמיזא  דלא  מידי  ליכא  בתוה”ק,  כלולים 
באורייתא. וראיה לכך שהרי בגוף האדם 
שוכן לב, והלב שולח דם לכל חלקי הגוף, 
היום  שבמשך  יודעים  הניתוח  ובעלי 
חוזר הדם חזרה מכל הגוף לתוך הלב, כי 
בגוף  מקום  לכל  דם  הלב  שולח  בתחילה 

ואח”כ חוזר הדם אל הלב, וחוזר חלילה. 

וזה שאמרו בגמ’ נדרים ‘כי ברוב חכמה 
רק  לקבל  צריכים  היינו  לעולם  כעס’  רוב 
יהושע  וספר  תורה  חומשי  חמשה  ספר 
מפני שהוא ערכה של ארץ ישראל, ששם 
שאר  כל  משא”כ  הארץ.  גבולות  כתוב 
שחטאנו  כיון  בתוה”ק.  רמוזים  הספרים 
שבכתב,  תורה  היינו  שהלב,  הוצרכנו 
שבעל  תורה  ספרי  לכל  פירושים  ישלח 
כי  שלנו,  הספרים  בארון  שנמצאים  פה 
כל הארון ספרים הם הדם שנשלח מהלב 
רואים  אנו  וכן  שבכתב.  תורה  שהוא 
שלעתיד  ברמב”ם  ונפסק  הגמ’  בדברי 
הנביאים  ספרי  כל  להתבטל  עתידין  לבא 
הלב  אל  יחזור  הדם  כל  כי  והכתובים, 
בתוך  הכל  יראו  ואז  העולם.  כשיתתקן 
חמשה חומשי תורה. כשאנו קרובים לה’ 
בתורה  נכלל  והכל  הרמזים  את  מבינים 

שבכתב, מלבד ספר יהושע.

שהוא  שהבן  משל  ע"פ  הרי"ם  החידושי  ]וביאר 

רצונו  לו  להסביר  האב  צריך  אינו  אביו,  אל  קרוב 

לו בעיניו הוא מבין  וענין, כשהאבא רומז  בכל דבר 

תיכף רצון אביו. אם כוס תה או קפה, כמה סוכר וכו', 

כשבא מישהו זר צריך להאריך באריכות איך להכין 

התה, איפה מונח הקומקום וכו'. 

כך כשהיינו קרובים לאבינו שבשמים ושמענו 'לא 

ל"ט  כל  רמז  ע"פ  מבינים  היינו  מלאכה'  כל  תעשה 

שהתרחקנו  כיון  וכו',  הדש  הזורע  החורש  מלאכות 

והסברים,  ספרים  וכמה  כמה  צריכים  חטאנו,  ע"י 

ואחרונים  וראשונים  וגמרות  וברייתות  משניות 

כשיחזור  אך  התורה.  נותן  של  רצונו  מה  לנו  לבאר 

כל מה שתל בלבד,  יישאר החומש  ־התיקון השלם 

מיד ותיק עתיד לחדש נראה בתורה בעצמה. מלבד 

ספר יהושע שהוא ערכה של ארץ ישראל. והרי צריך 

למצוא גם רמז לזה בתוה"ק[. 

לזה  רבי יעקב שמשון שהמקור  וביאר 
‘ודיבר ה’ אל משה’ היינו  הוא בפסוק זה 
במתן תורה ידבר השי”ת עם משה, ‘פנים 
אל  פה  שבעל  תורה  של  פנים  פנים’,  אל 
פנים של תורה שבכתב, שהיא משתקפת 
בתוך תורה שבכתב. ‘כאשר ידבר איש אל 
עם  רבא  לעתיד  שידבר  מה  היינו  רעהו’, 
ואלפיים  אלף  בעוד  רבא  עם  ואביי  אביי 
כל  לחת”ס,  ורע”ק  לרע”ק  החת”ס  שנה, 
מה שצדיקי הדורות וחכמי ישראל יאמרו 
אך  למשה.  הקב”ה  אמר  זה  כל  לזה,  זה 
כשיבא התיקון השלם ‘ושב אל המחנה’, 
בתוך  יימצאו  הדורות  חכמי  דברי  כל 
התורה שבכתב. ולזאת כתוב ‘ודיבר’ לשון 
עתיד, מלבד ‘ומשרתו יהושע בן נער לא 
שספר  חז”ל  כדברי  האהל’,  מתוך  ימוש 
יהושע עוד היה לפני החטא וזה יישאר גם 
ערכה  שהוא  מפני  השלם  התיקון  לאחר 
הספרים  שאר  כל  אך  ישראל.  ארץ  של 
הלב  בתוך  להכלל  להבטל  עתידין  כולם 

שהוא התורה שבכתב. 

היה  לא  ימיו  בסוף  שהגר”א  ]וידוע 
חומשי  חמשה  רק  ספר,  שום  פותח 
כל  קוץ,  כל  ריבוי,  כל  למד  ומשם  תורה, 
היקש, הכל כלול בתורה שבכתב ע”י י”ג 
כשאדם  בהן,  נדרשת  שהתורה  מדות 
לכן  הרמזים,  את  מבין  הוא  לאביו  קרוב 
רמזי  בו  ומבין  שבכתב  תורה  לומד  היה 
שמשה  בגמ’  כמ”ש  שבע”פ.  התורה  כל 
שרע”ק  ששמע  עד  דעתו  נחלשה  רבינו 
אומר הלכה למשה מסיני, כי משה רבינו 
הדרשות  כל  את  הפסוקים  בתוך  קיבל 
כל  הקוצין,  את  דרש  הוא  רע”ק,  שדרש 
צדיק לפי שורש נשמתו. אחד דורש תגין 
ואחד אתין וגמין[: זכותו יגן עלינו ועל כל 

ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - סיון  ג’ 
]נהרג על קידוש השם[ של האדמו“ר 
רבי  הרה”ק  מלא‘  ’אור  בעל  מקאסאן 
ישראל צבי בן הרה”ק רבי יהוסף הי“ד 

זיע”א

ה‘מסורה‘  דברי  על  מלא‘  ב‘אור  כתב 
פעמים  ד‘  שיש  הטורים,  בבעל  המובא 
השלישי  בחודש  א.  הזה‘:  ’ביום  בתורה 
לצאת בנ“י מארץ מצרים, ביום הזה באו 
מדבר סיני. ב. כאשר עשה ביום הזה צוה 
הזה  ביום  כי  ג.  עליכם.  לכפר  לעשות  ה‘ 

יכפר עליכם. ד. ביום הזה נבקעו כל 
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בס”ד

להארות והערות וכן להצטרפות לקבלת הגליון בדוא”ל, שילחו את כתובתכם לכתובת המייל: 
להארות והערות וכן להצטרפות לקבלת הגליון בדוא”ל, שילחו את כתובתכם לכתובת המייל: shmuahtovah@gmail.com או בטלפון - 072-216-3250 ולציין עבור גליון שמועה טובה.
shmuahtovah@gmail.com או בטלפון - 072-216-3250 ולציין עבור גליון שמועה טובה.

גליון זה נדבת מכובדינו
הר"ר יוסף ב"ר יעקב הי"ו 

היגע בתורה ויראת השם - ומגזע תרשישים
אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה,

להגדיל תורה ולהאדירה,
ויזכה לראות נחת מכל יוצ"ח,

ולכל הטוב והצלחה בכל הענינים,
בטוב הנראה והנגלה בקרוב.

גליון זה נדבת מכובדינו
הר"ר י. שטרן הי"ו

היגע בתורה ויראת השם - ומגזע תרשישים

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה,
להגדיל תורה ולהאדירה,

ויזכה לראות נחת מכל יוצ"ח,
ולכל הטוב והצלחה בכל הענינים,

בטוב הנראה והנגלה בקרוב.

יעמדו על הברכה

שבת שלום ומבורך!

מעיינות תהום רבה. בפ‘ נח. 

נודע  הנה  כי  צבי  ישראל  רבי  וביאר 
מאד,  גדולים  לאורות  זכינו  פסח  שבליל 
לצאת מחמשים שערי טומאה לחמשים 
אלא  המיצר,  מן  להגאל  קדושה,  שערי 
לכן  יגיעה,  בלי  נס  בדרך  היה  שזה 
מסתלקים המוחין במוצאי יום ראשון ואז 
שבעה  פעמים  שבעה  לספור  מתחילים 
מוכן  להיות  נפשותינו  לתקן  כדי  נקיים 

לקבל תורה. 

על  יוסף  להבית  המגיד  המלאך  ואמר 
דבעינן  בעצרת  מודים  ’הכל  הגמ‘  דברי 
נמי לכם‘, ולכאו’ היה צריך שביום קבלת 
התורה הרוחנית לא נאכל כלל, כמו ביום 
עולם  הבינה  עולם  שהוא  הכיפורים 
שהוא  בו,  ושותים  אוכלים  ואין  החירות 
בבחינת עולם הבא הרוחני העליון, בסוד 
היובל, הרי גם ביום השבועות באים ליום 

החמישים שהוא סוד היובל עולם הבינה, 
וא“כ איך ’בעינן נמי לכם‘ בעצרת? וכתב 
מהר“ש פרימו ]בזמן  הבני יששכר בשם 
בעל הכנסת הגדולה[ כי יעקב אבינו ירש 
את עוה“ב ועשיו את עוה“ז, ואעפ“כ יש 
כמה הבטחות של שכר בעוה“ז בתורה, כי 
כל מה שקיבל עשיו חלקו בעוה“ז, זה היה 
רק עד ו‘ סיון שנת תמ“ח, שאילו לא היה 
יעקב מקבל תורה, היה העולם חרב. נמצא 
שאנחנו כמצילים מזוטו של ים והרי הוא 
ע“י  בעוה“ז  חלקינו  גם  קבלנו  ולכן  שלו, 
דבעינן  מודים  ’הכל  ולכן  התורה.  קבלת 
כיון שקבלנו ביום הזה  נמי לכם בעצרת‘ 

את חלקינו גם בעוה“ז. 

ולפי“ז מבאר ד‘ הפעמים שכתוב בתורה 
א. ביום הזה באו מדבר סיני,  ’ביום הזה‘: 
שמתחילת  הנודע  הק‘  החיים  האור  ופי‘ 
לא  אז  ועד  הזה,  ליום  מצפים  הבריאה 
הטומאה  רוח  מחמת  ראויים  ישראל  היו 

דמצרים והיה צריך לספור ספירת העומר. 
פסח  בליל  נגאלו  איך  וא“כ  תקשה  ואם 
ב.  לדבר:  תשובה  טהרו?  לא  עדיין  והלא 
לעשות‘,  ה‘  צוה  הזה  ביום  עשה  ‘כאשר 
היינו שבליל הסדר התעלינו באתערותא 
דלעילא בלבד, ’צוה השם‘ היינו שהקב“ה 
דלתתא  אתערותא  מצד  ולא  כך  עשה 
נאמר  ביוה“כ  הרי  תשאל  ואם  ג.  שלנו. 
כי ביום הזה יכפר עליכם וא“כ היה צריך 
ד.  שגם בשבועות לא נאכל ולא נשתה? 
הזה  ’ביום  נח  בפ‘  ככתוב  לדבר  תשובה 
בני  היו  לולא  תהום‘  מעינות  כל  נבקעו 
העולם  היה  הרי  תורה,  מקבלים  ישראל 
כיון  המבול,  בזמן  כמו  ובוהו  לתהו  חוזר 
עוה“ז,  חלק  את  גם  התורה  ע“י  שקבלנו 
ועל  עלינו  יגן  זכותו  לכם.  נמי  בעינן  לכן 
הרב  שיעורי  )מתוך  אמן!!!  ישראל  כל 

רייזמן(


