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פרשת

במדבר
נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה

פנינים יקרים
ענין קריאת פרשת במדבר קודם חג השבועות

בשם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל
(דרש משה לשבועות) דלכן תיקנו חכמים
שיהיו קוראים פרשת במדבר קודם
חג השבועות (עי' מגילה לא :ובתוד"ה
קללות ,וטעמם כדי להפסיק עם קריאת
פרשה זו בין הקללות שבפר' בחקותי
ל'שבועות') וז"ל :ונראה שיש לפר' במדבר
שייכות גדולה לשבועות ,והוא להוציא
מאלה שמתרשלין ללמוד ,בחשבם שלא
יגיעו למדרגה גדולה בתורה וע"ז ביארתי
(שמות ל ,יב) שמה שנאמר ענין המנין
בלשון 'שאו' שבזה מתנשאים כל אחד
ממדרגתו ,בראותו שהוא שווה לימנות
באותו המספר ממש של הגדול ששניהם
נמנים רק לאחד .א"כ גם הוא יכול לבוא
למדרגה הגדולה .ולכן קודם שבועות
צריך לקרוא פרשת במדבר שהוא פרשת
הפקודים שנאמר בלשון נשיאות ,ללמדנו
שבאופן זה יכול לקבל התורה וללמדה.
ובפרט אם יתבונן ויראה שכך הוא דרך
המנין והמספר שהוא נשלם דייקא
מכל יחיד ויחיד .ובחסרונו יחסר המנין
אחד פחות מכל המספר ,וכל יהודי הינו
חלק ממנין ששים רבוא נשמות ישראל,
ובלעדיו אי אפשר לכל הכלל לקבל
את התורה ,כי אף אם יחסר רק אחד מן
המנין יורגש החסרון בכולם .והרי אם
יחסר אפילו אות אחת מכל דברי התורה
הזאת ייחשב הספר כס"ת פסול .ומכאן,
שרק ע"י כל נשמות הששים רבוא נעשית
הקומה שלימה .ומכאן ,ילמד שלא תיפול
רוחו ולא יתייאש ח"ו ,אלא ידע שבו בחר
ה' לקבל התורה וחפץ יתב"ש בעבודתו
ובמצוותיו.
הביא רבינו בחיי (בתחילת פרשתן) ,ומה
שנסמכה פרשה זו של חומש הפקודים

לפרשת תמורה של מעלה אמרו במדרש:
ללמדך מה הקדוש ברוך הוא יחיד ואין
לו תמורה ,שנאמר( :שמואל  -א ב ,ג)
"אין קדוש כה' כי אין בלתך" .כך לא
ימיר ישראל באומה אחרת ,וזהו שכתוב:
(שה"ש ב ,טז) "דודי לי ואני לו" ,אני
קדוש ואתם קדושים ,אל תמירוני כשם
שאין אני ממיר אתכם ,אתם קרויין "צאן",
כשם שאין ממירין בהמה בבהמה כך איני
ממיר אתכם.
והג"ר שמשון רפאל הירש זצ"ל פי'
סמיכות ספר 'במדבר' לספר 'ויקרא' .יפה
היא סמיכות זו של ספר 'במדבר' ל'ויקרא',
שבפרשה אחרונה של 'ויקרא' ,למדנו
איך סופרים את העדר כדי להוציא ממנו
לפחות עשירית אחת "קודש לד'" ,ואילו
בפרשה הראשונה של חומש הפקודים
אנו מוצאים את צאן קדשים של הקב"ה,
את בני ישראל ,עוברים כולם תחת שבטו
של הרועה העליון וכל אחד מהם נעשה
כולו קודש לד'.
אמר הגה"ק ר' מאיר שפירא מלובלין
זי"ע לבאר המדרש (במד"ר א ,ז) התורה
ניתנה באש ומים ומדבר ,כדי להראות
ולהיבחן אם אנו מוסרים את נפשנו למען
קדושת ה' .והנה מבחן הראשון באש –
אברהם אבינו הניח את היסוד וקידש שם
שמים כשהושלך לתוך כבשן האש בעד
אמונתו .ואם זה היה מבחן של יחיד ,בא
מבחן שני במים ,בקריעת ים סוף כשכולם
קפצו לתוך המים במסירות נפש .ואם
מבחן זה היה ניסיון של רגע ,קפיצה חד
פעמית מתוך התלהבות יוצאת מן הכלל,
בא המבחן השלישי במדבר היינו לכתך
אחרי במדבר בארץ לא זרועה ,בלי אוכל
ובלי מים ברציפות במשך ארבעים שנה.
קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל
חד הוא .הקב"ה הוא אש .תורה היא
מים וישראל הם מדבר ,כמובא במדרש
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שהקב"ה מצא את בני ישראל במדבר.
א"כ כל הג' דברים קשורים יחד ולכן
קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד
הוא.
"וידבר ה' אל משה במדבר סיני" וגו' (א
א)  .איתא במדרש (במ"ר ב ,יט) בא
וראה כמה חביבין ישראל לפני המקום
ורוצה למנותן כל שעה ,כאדם שיש לו
סגולה וחביבה עליו ביותר ,והוא מונה
וחוזר ומונה עד כמה פעמים ,כדי שידע
חשבונה וישמח בה על כל מנין ומנין,
כך השי"ת שמח בזכירת מנין ישראל,
לומר כך צבאות יש לי בעולמי שעושין
רצוני ומתנחם בהם .וקשה ,היכי דומה
למשל ,בשלמא בשר ודם ימנה כדי
שידע החשבון כמו שאיתא במשל ,אבל
השי"ת למה היה צריך לצוות למנות,
השי"ת יודע אף אם לא ימנה .רק באמת
כתב המדרש כאן להודיע כמה חביבין
ישראל לפניו ,משמע אם לא צוה למנות
הישראל לא היו יודעין חביבות ישראל
לפניו ששמח בזכירות מנין ישראל ,לכך
צוה למנות כמה פעמים ,ומזה מוכח
אהבת השי"ת לישראל ,רק אף על פי כן
קשה להבין .רק נראה משום דישראל
אשר בך אתפאר (ישעיה מט ,ג) ,דעיקר
אהבת אב לבן שלו כשיש לו בן שיכול
להתפאר בו בפני העולם שיש לו מעלות
טובות שהוא גדול בתורה וביראה ,ויש
לו כבוד מבני אדם על ידו ,ואם יש לו
הרבה בנים במעלות ,רוצה שיכירו
אותם בני אדם שיוכל להתפאר בהם.
כך ישראל אשר בך אתפאר ,השי"ת
שמח בזכירות מנין ישראל ,ולא היה
צריך לצוות למנות כיון שהוא ידע ,רק
אם לא ימנה ישראל אינם יודעים כמה
הם ישראל אם רב אם מעט ,אם כן אינו
יכול להתפאר לומר כך צבאות יש לו
שעושין רצונו ,העולם סוברים שהם
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מעט אם לא ימנה ,והוא רוצה לפאר
עם כל אחד ואחד ,להתפאר שיש לו כל
כך שעושין רצונו והם צדיקים ,ויכול
להתפאר גם כן בפני מלאכים ובפני בני
אדם בפני כל העולם שיש לו כך וכך
צדיקים בעולם הזה שעושים רצונו של
השי"ת ,לכך צריך למנות את ישראל,
אם כן היו יודעים כולם כמה וכמה הם
מנין לידע כמה צדיקים שיש לו להשי"ת
בזה העולם שעושין רצון השי"ת ,וכל מה
שיש יותר ,יותר שמחה יש לו להשי"ת
שיש לו הרבה להתפאר בהם ,לכך צוה
למנות ודו"ק( .ביכורי אביב)
איתא בספר 'תפילה למשה' להרה"ק
רבי משה מסאמבור זי"ע  -בהקדמה
שניה שנכתב ע"י הרה"ק רבי יהודה צבי
מדאלינא זי"ע  -בשם הרה"ק רבי יצחק
אייזיק מזידיטשוב זי"ע ,לבאר מה שכתב
רש"י (א ,א) "מתוך חיבתן לפניו מונה

אותם כל שעה" ,שכל אדם יש לו לפעמים
'א גוטע שעה'  -שעה טובה ,שבאותה
שעה הוא לומד ומתפלל כראוי ,והקב"ה
מונה כל השעות הטובות הללו שיש אצל
בני ישראל ,מחמת חיבתן של ישראל( .יין
ישן במדבר תש"פ)
"כל זכר לגלגלתם" (א ,ב) .כתב הרמ"ע
מפאנו (בספרו "עשרה מאמרות") :משה
רבינו היה מביט בכל אחד ואחד מבני
ישראל ,והיה צופה ברוח הקודש כמה
פעמים יצטרך להתגלגל ולבוא לעולם,
וזה רמז למלה “לגלגלתם מלשון גלגול
ועיבור ,וכן היה מביט כמה דורות ואנשים
יעמדו מכל אחד ואחד ,ולפ"ז מדוקדק
היטב לשון הפסוק "כל זכר לגלגלותם" ,כי
ידוע שאמר האר"י ז"ל אשר דווקא זכרים
רובם באים בגלגול ,מה שאין כן נקבות
שרובן אינן באות בגלגול .מה טוב אם
עיני כל אחד מבני ישראל היו כעיני משה,

ושבת שמה
אי’ בשם משמואל (וירא תרעז) ,ענין
‘שלום עליכם’ שאנו אומרים בליל שבת,
דבודאי לזכות לעונג שבת קשה מאד לאדם
הטרוד בכל ששת ימי המעשה ,אך לזה
באים המלאכים מקודם ומברכים בשלום.
ויובן עפ”י מה שהגיד כ”ק אבי אדומו”ר
זצללה”ה בהא דאמרו ז”ל (שבת כג‘ ):נר
שבת משום שלום ביתו’ ,היינו דבכל ששת
ימי המעשה אין שלום בתוך גוף האדם,
שהנפש מושכת למעלה והגוף והחומר
למטה ,אך בשבת שאפי’ ע”ה אימת שבת
עליו ,אין הגוף והחומר מושכים כ”כ למטה
ונעשה שלום ביניהם ,עכ”ד .ויש לומר שזהו
הענין שהמלאכים מברכים בשלום ,היינו
שמגביהים גם את הגוף והחומר של האדם
ויהי’ שלום עם הנפש ,והנה זהו כמו המלאך
קורא ,והקידוש הוא כמו הדיבור מדבר,
וכמ”ש (ישעי’ נא) ‘ואשים דברי בפיך’,
והדברים עתיקים.
המלאכים יש להם חלישות הדעת מסעודת שבת

בספר אהל יצחק (אות קסה) הביא דבר
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מופלא :כ”ק אדמוה”ז מווארקא זי”ע ביאר
מה שאומרים בליל שבת ‘צאתכם לשלום’,
דאיתא במדרש (שמו”ר כא ,א) שבשעה
שעלה משה למרום בקשו מלאכי השרת
לפגוע במשה ועשה הקב”ה קלסטרין של
פניו של משה דומה לאברהם ,אמר להם
הקב”ה אי אתם מתביישים הימנו לא
זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו.
היינו שבזה ראו מלאכי השרת שהשגתו
גבוהה מהם ,כי מלאכים אין להם ענין
כוונת האכילה ואינם יכולים לעבוד השי”ת
באכילה ,ואאע”ה יכול גם בעסק האכילה
לעבוד השי”ת בקדושה וטהרה ,וזהו
שנאמר שם (בראשית יח ,ח) ‘והוא עומד
עליהם ויאכלו’ ,היינו שבעת אכילתם
נתברר שאאע”ה הוא במדריגה גבוהה יותר
מהמלאכים ,שכאשר היה ‘ויאכלו’ נתברר
להם שהוא עומד עליהם .ולכך בליל שב”ק
כאשר שני מלאכים מלוים לאדם ,אומרים
להם קודם הסעודה ‘צאתכם לשלום’ ,כי
בסעודת שבת שהוא בקדושה גדולה יש
להם חלישות הדעת.

והיו מביטים ורואים את כל השתלשלותם
בעולם ,כמה פעמים היו בגלגול ומה עשו
אז בהיותם כאן בעולם ,ואת מה באו כעת
לתקן .ואז לא היו מתרעמים כלל על
הנהגותיו של הבורא ,וכל העובר עליהם
היו מקבלים באהבה ובשמחה .ובזה היתה
מתיישבת השאלה המפורסמת והידועה,
מדוע יש רשע וטוב לו צדיק ורע לו.
אמנם רצון הבורא הוא שלא יראו דבר זה
כדי שלא לשלול את הבחירה ,אבל צריך
האדם להאמין באמונה שלמה ,שכל מה
שעושה עימו הבורא לטובתו ולתועלתו.
(החיד"א זי"ע)
"שאו את ראש כל עדת בני ישראל ...תפקדו
אותם לצבאותם" (א ,ב-ג) .וברש"י ,מתוך
חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה (ע"כ).
והוא כאדם המחבב חפצים מסוימים והוא
מונה אותם בכל שעה ושעה לראות אם
לא חסרו .ונתבאר בספרים (ספר הזכות
ל'חידושי הרי"ם' זי"ע ,פר' תשא .ועוד),
שתכלית המנין והספירה היה להראות
לכל אחד ואחד שהוא 'דבר שבמנין' שאינו
בטל אפילו באלף ,ולכל אחד יש חשיבות
בפני עצמו אצל הקב"ה .וע"ש זה המנין
נקרא חומש במדבר 'חומש הפקודים' -
אף שרק ב' פעמים נזכר בו ענין 'מנין בני
ישראל' ,כי ענין גדול יש לו לבורא במספר
בנ"י.
ספירת כלל ישראל היתה כלימוד התורה

"כאשר ציוה ה' את משה ויפקדם במדבר
סיני" (א ,יט) .דקדק הרה"ק רבי לוי
יצחק מברדיטשוב זי"ע בספה"ק קדושת
לוי ,דלכאורה היה לו לומר בסדר הפוך
ויפקדם במדבר סיני כאשר ציוה ה' את
משה? ויישב באופן נפלא ,כי הנה השי"ת
נתן את התורה הקדושה לעמו ישראל
בקדושתו ,ונשמות ישראל הם הם גוף
התורה ,כנודע (ראה מגלה עמוקות,
פרשת ואתחנן ,אופן קפו) שישראל
נוטריקון יש ששים ריבוא אותיות לתורה.
נמצא ,שבני ישראל והתורה הם דבר
אחד .ומאחר שכן ,כאשר פקד משה רבינו
וספר את בני ישראל ,או אז ,באותה שעה,
עסק בתורה ,כי כאמור נשמות ישראל
והתורה דבר אחד המה .לזה אמר הכתוב
כאשר צוה ה' את משה ויפקדם במדבר
סיני ,היינו ,אותו הדבר שציוה ה' אל משה
הלא היא התורה הקדושה ,דבר זה עצמו
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פקד משה במדבר סיני ,כי בשעה שספר
ומנה את בני ישראל ,עסק בתורה.

"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני
ישראל  ...סביב לאהל מועד יחנו" (ב ,ב) .דבר
נאה הביא הגר"מ שטרנבוך שליט"א (טעם
ודעת) :י"ל בדרך מליצה ,כי עם ישראל
מפוצל לעדות שונות ,אשכנזים ספרדים
ותימנים ,וגם אלה מפולגים לכתות של
חסידים מתנגדים ,בעלי מוסר ,וגם באלה
קבוצות שמתאפיינות בדרכי הנהגה
מסוימות כפי שנהגו אבותיהם ,אבל סביב
אהל מועד  -מקום שהשכינה  -שם יחנו בני
ישראל ,היינו אמצעי ההתקרבות לשכינה
שונים הם ,ברם המטרה של כולם שווה,
וסביב אהל מועד היינו מקום השכינה
עצמה מצויה חונים כל בני ישראל.
וכעין אלו הדברים אמר הגאון רבי מאיר
שפירא זצ"ל כי יש המקדימים ברוך
שאמר להודו ויש המקדימים הודו לברוך
שאמר ,אבל כולם יחד מודים ומהללים
בשווה ב"יהי כבוד ה' לעולם".

וזהו חיבתן של ישראל ,מה גם שהזמן
גרמא שעל הימים האלו נאמר בפסוק
"ויחן־שם ישראל נגד ההר" (שמות יט ב)
וברש"י :ויחן שם ישראל  -כאיש אחד בלב
אחד.
ואי' מהרה"ק בעל הישמח ישראל (לך
לך אות י') ,וזל"ק :בשם אדמו"ר הסבא
קדישא מוהרי"י מווארקא זצללה"ה (עה"פ
שמות יט ,ב) 'ויחן' ,שכאו"א הי' לו חן בעיני
חברו ועי"ז היו זוכים לקבלת התורה,
עכל"ק .וכן בשם משמואל (ויגש תרעח):
הגיד הרה"ק מהר"י זצללה"ה מווארקא
בפסוק 'ויחן שם ישראל נגד ההר' שאמרו
ז"ל מדאמר בלשון יחיד שהיו כאיש אחד
ובלב אחד ,דהיינו שלשון 'ויחן' הוא לשון
חן ,שמדתו ותהלוכתו של כל אחד נשאו
חן בעיני זולתו ,עכל"ק.
והשלם זה הענין בדבר נאה שהביאו
בספר שיח שרפי קודש (ערך צדיק אות
ט') וז"ל :שמעתי דבר נאה ומתקבל בשם
הרב הק' הרנ"ד זצללה"ה בהרב הק'
הרש"י מביאלעבזיג זי"ע ואולי אמר זה
בשם אבותיו הקדושים זי"ע ,על הפסוק

(תהלים מ"ט) 'אטה למשל אזני אפתח
בכינור חידתי' ולא כתיב במזמור זה מהו
המשל והחידה .אך ידוע אם יהי' המוזיק
והמנגנים כולם קולם שוה אין זה נימוסי
המוזיק ואין שום תענוג להשומע קולם
רק כאו"א מוציא קול ותנועה משונים זה
מזה אחד הולך עם קולו גבוה מאוד ואחד
נמוך ואחד ממוצע ועל ידיהם נשלם
הניגון והמוזיקיא ויש תענוג להשומע
בתנועות משונות .כמו כן ענין הצדיקים
כאו"א יש לו דרך בפ"ע וזה הוא הרצון
הבוי"ש ,וזהו פי' 'אטה למשל אזני אפתח
בכינור חידתי' וזהו הוא החידה שהמשיל
הדברים לכינור שתענוג הוא ע"י תנועות
משונות זו מזו.
ואי’ במדרש (ילקוט שמעוני רמז
תרפד) ,כשקיבלו ישראל את התורה
נתקנאו בהם אומה”ע ואמרו מה ראו
להתקרב אלו יותר מאלו ,סתם להם
הקב”ה את פיהם ואמר להם הביאו לי
ספרי יחוסיכם כדרך שהביאו בני שנאמר
“ויתילדו על משפחותם לבית אבותם”.
ולכאורה מה יועיל ספר היחוס? מסופר,

מתוקים מדבש
מהר”ר ישראל טויסיג שליט”א
בית שמש
במשנה (אבות ג ,יח) רבי אלעזר חיסמא
אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות
תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה.

מֹועד
"וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְב ִּמ ְד ַּבר ִסינַ י ְּבא ֶֹהל ֵ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדׁש ַה ֵשנִ י  ...לְ צֵ ָ
לֵ אמֹר" (פרק א' פסוק א') .וכתוב באוצר
המדרשים [מה מרמז במספר המילים של
פסוק זה? אלא] הרי [כאן] שבע עשרה
תבות ,כנגד הקב"ה ואברהם ,יצחק ויעקב
וישראל ושנים עשר שבטים .ואפשר לומר:
(מוַ יְ ַד ֵּבר – ַעד לֵ אמֹר) גמטריא
כל הפסוק ִ
כנגד הקב"ה אברהם יצחק יעקב וישראל
וראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולן דן
נפתלי גד אשר יוסף בנימן.

בפסוק ל'ב'נ'י' א'פרים ר"ת י'וסף ל'א נ'שא
ב'מטת א'ביו ולכך כתב" ,לבני אפרים".

"שאּו ֶאת רֹאׁש ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְׁש ָר ֵאל...לְ ֵבית
ְ
ֲאב ָֹתם ְּב ִמ ְסּפַ ר ֵׁשמֹות" (פרק א' פסוק ב').
וכתב בעל הטורים במספר שמות כתיב כאן,
ובפרשת פנחס לא כתיב באותו מנין "במספר
שמות" ,אלא כתבו כאן להודיע שלא שינו
שמותם במצרים ,ולכך כתיב "לבית אבותם"
לומר לך שנקראו בשמות אבותם :ואפשר
לומר דהמילים "וזהו להודיע שלא שינו
שמותם במצרים" גמטריא "לבית אבתם
במספר שמות"

"כָ ּל ַהפְ ֻּק ִדים לְ ַמ ֲחנֵה ָדן וכו' לָ ַא ֲחרֹנָה ְיִסעּו
לְ ִדגְ לֵ ֶיהם" (פרק ב' פסוק ל"א) .כתב בעל
הטורים שנים במסורה לָ ַא ֲחרֹנָה יסעו .ואידך
לא יהיה להם זכרון עם שיהיו לָ ַא ֲחרֹנָה שעמלק
היה מסרס שבט דן בעון פסל מיכה שעמהם
וכו' ואפשר לומר בדרך רמז לָ ַא ֲחרֹנָה גמטריא
"עמלק דן" וכמו שמבאר בעל הטורים

יֹוסף לִ ְבנֵ י ֶאפְ ַריִ ם" וכו' (פרק א' פסוק
"לִ ְבנֵ י ֵ
ל"ב) .וכתב בעל הטורים ולא אמר לבני יוסף
לאפרים ,לפי שיוסף לא נשא במטת אביו
משום כבוד מלכות לכן לא רצה למנותו
בדגלים ,ונקרא הדגל על שם בניו ,לכן אמר
"לבני אפרים" כדרך שאומר בכולם :ואפשר
לומר דלשון קדשו של בעל הטורים מרומז

"ּופְ ֻק ַדת ֶאלְ ָעזָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן" (פרק ד'
פסוק ט"ז) .כתב באוצר המדרשים [אלעזר
נשיא נשיאי הלוים היה ולמה נשא? אלא
מכאן אתה למד] שהיה נוהג [עצמו]
בשפלות לפני המקום .ואפשר לומר "ופקדת
אלעזר בן אהרן הכהן" גמטריא "כי הוא נוהג
בשפלות לפני המקום"
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בס”ד

אירע שמצאו ספר תורה ,ונתעוררה
שאלה שאין יודעים אם יהודי כתב זאת
או ח”ו מישהו אחר ,השאלה הגיע לפני
הגאון רבי עקיבא אייגר זיע”א ,והגה”ק
ברוב קדושתו וחכמת התורה שהיה בו,

ענה כך ,ונתן סימן שיבדקו בסוף הספר
תורה ,כי אצל בני ישראל משאירים
אותיות אחרונות שבתורה שיהיה
“כתיבת האותיות” ע”י שאר עמך בית
ישראל ,ואז כך ,אם נראה שהאותיות

קול מבשר
כ"ח אייר יומא דהילולא קדישא

דשמואל הנביא (כמ"ש בשו"ע סי' תק"פ 'בכ"ח
אייר מת שמואל הנביא')

רבינו שמואל בן אלקנה ושם אמו
חנה ,זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
כתב התפארת שלמה לבאר מש"כ
בהפטרת ר"ה ששם מדובר על ישועת
חנה אמו בהולדת שמואל ,אמרו
ששמואל הנביא אחר פטירתו לא נסתלק
לדירתו כבוד לגן עדן ,רק תמיד נשאר
עומד על מזוזת היכל ה' להתפלל על
ישראל ,וזהו שנאמר [א,ב] וישב שם עד
עולם ,כמשמעו,
וזהו שנאמר 'משה ואהרן בכהניו
ושמואל בקוראי ה' קוראים אל ה' והוא
יענם ,קראו לא נאמר אלא קוראים לשון
הוה ,כי אלו ג' הצדיקים משה אהרן
ושמואל עומדים תמיד להתפלל על
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
הוא ,אמרו לו שזהו מקומו של שמואל
הנביא ,שמיום שחרב בית המקדש
יצא מהיכלו ואמר להקב"ה שאינו חוזר
למקומו עד ישוב ה' ויבנה את ירושלים,
והוא יושב בירושלים החרבה ושם עומד
תמיד ומתפלל עליו עד עת שיבנה.
וכ"כ התפא"ש בהפטרת פ' קרח שכן
הוא מדת שמואל הנביא שטרח כ"כ
על כבוד הקב"ה וכבוד בניו ,וכמבואר
בספרים שלא רצה שמואל לבא למנוחתו
כבוד בגן עדן ,אך עודנו במזוזת היכל
ה' .וכן אי' בפרק ט' שאמרו בנות העיר
לשאול 'כבואכם העיר כן תמצאון אותו',
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כך נתקיים ששמואל הנביא עומד תמיד
בשערי ירושלים החרבה ,עד שיתגדל
ויתקדש כבוד הבורא ית"ש ויושלם
התיקון השלם.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!
וכך אי' בספר הק' עבודת ישראל (פרשת
וירא ,והוא מתוך דבריו הק' עיי"ש) :או
יאמר ,אנכי רות אמתך ,שרויתי להקב"ה
בשירות ותשבחות .ופרשת כנפיך על
אמתך ,בבקשה ממך שתפרוס כנפיך
עלינו ויכירו הכל כח מלכותך .ויאמר חי
ה' שכבי עד הבוקר ,הוא לשון ביקור,
רצה לומר שה' יתברך נשבע לה שלא
יעזבנה חס ושלום לעולם ולא תדחוק
את השעה כי אם תמתין עד שיחפוץ ה'
יתברך לבקר ולדרוש זאת ויגאלנו כאמור
אם יגאלך טוב רצה לומר בזכות התורה
ומעשים טובים יגאל ואם לא חס ושלום
אגאלך אני בעת יגיע הקץ האמיתי.
ויאמר היטבת חסדך האחרון מן הראשון
לבלתי לכת וכו' ,רצה לומר שעתה הכנסת
ישראל עושים חסד יותר במה שעובדים
אותו יתברך ואין הולכין בדרכי עובדי
כוכבים ומזלות המחרפין ומגדפין אותו
באומרם איה אלקיכם אבדה תקותם,
ואף על פי כן זה ה' קוינו לו ,מה שאין כן
חסד הראשון דכתיב (ירמיה ב ,ב) זכרתי
לך חסד נעוריך ,איננו גדול כל כך ,כי ודאי
אין חידוש כל כך שראו כל הנסים שעשה
להם במצרים ובים וענני הכבוד מקיפים
אותם ומן ובאר ושליו בודאי היה להם
להכיר אלקותו ,מה שאין כן אנו שאין אנו
רואין שום ענין מאלקותו יתברך אדרבה
בין כל דרי תבל בני ישראל שפלים ונבזים
זה זמן רב ואין קול ואין קשב ואף על פי
כן קוינו לו ויושיענו במהרה בימינו אמן.

שם ישרות סימן שזה לא מיהודי ,אמנם
אם זה נכתב ע”י יהודי ,א”כ כל יהודי
לפי כתב ידו שלו ,וזה נראה לא ישר
ומסודר .כלומר ,אם אין הכתב אחיד,
הוי אומר שכתבו יהודי ,ולכן אינו אחיד
בסוף הספר ,בעבור שכיבדו לכמה
יהודים לכתוב את סוף הספר כמנהג
ישראל קדושים.
ללמד יצא ,ביהדות אפילו שיש שוני בין
אחד לשני ,אבל הכל מאוחד ,אדרבא,
הוא היופי וההדר של בנ”י ,העבודת
השם שיש מכל יהודי זה עצמו ‘בשם
כל ישראל’ כמו שאומרים לפני עשיית
מצוה .וכאמור נשמות ישראל והתורה
דבר אחד המה .והרי אם יחסר אפילו
אות אחת מכל דברי התורה הזאת ייחשב
הספר כס”ת פסול .ואם מתקנו הרי
השלים ספר התורה ,ובוודאי כשבנ”י
מנסים להשתוות אחד עם השני שהאחד
משלים השני באהבה וריעות ,הוא בוודאי
דבר מאד גדול כי על ידי זה הספר תורה
הוא בשלימות .ונשמות ישראל הם הם
גוף התורה.

עובדות צדיקים
"שאו את כל ראש כל עדת בני ישראל"
(א ,ב) .מבואר בס' חקל יצחק (ספינקא),
ידועה העובדא שהרה"ק בעל "מאור
ושמש" זי"ע ביקש פעם מרבו הרה"ק
ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע שהוא רוצה
לשמש אותו לילה אחד כדי לראות
את סדר עבודתו הק' ,ורבו נתן לו
רשות על זה .ויהי בחצי הלילה ביקש
הרה"ק ר' אלימלך ממנו להביא טיי,
וכשנכנס ה"מאור ושמש" עם הכוס טיי
לרבו ,נבהל ונשתומם בראותו שאיזה
איש זקן עם הדרת פנים יושב אצלו,
ומרוב פחד נפל הכוס מידו ,ונשפך
ארצה .כשנתעורר מעלפונו התחבא
עצמו מפני הפחד שגבר עליו אחר כך
קראו הרה"ק ר' אלימלך ,ושאלו למה
לא הביא לשתות .השיב שראה איש
היושב בחדר ,והבין שהוא בא מגבהי
מרומים ,ומרוב פחד נפל הכוס מידו.
שאלו הרה"ק ר' אלימלך ,האם התבוננת
בפני הזקן שהיה כאן .ענה לו ה"מאור
ושמש" ,שמפני פחד ואימה לא היה יכול
להביט בו כלל .נענה הרה"ק ר' אלימלך

בס”ד

ואמר בזה"ל" :וויי דאס קינד וואס קען
נישט קוקן דעם טאטן אין פנים אריין"
(אוי לילד שאינו יכול להסתכל לאביו
בפנים) הלא זה היה אברהם אבינו.
ובזה יש לפרש כוונת הפסוק "שאו את
ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם

לבית אבותם" .אמר לו הקב"ה למשה
שא והרם את נפשות בני ישראל שיוכלו
להרים ראש ולהסתכל בפני אבותם שלא
יתביישו מהם.

ברש"י מתוך חיבתן

פעם אחת בא לפני הרה"ק רבי ישעי'ה
מקערעסטיר ,בנש"ק מגזע זידיטשוב ,ת"ח
גדול ומקובל מופלג ,וראה את הציבור
הגדול שבאים לשם ,ונתעוררה קנאה
בלבו ,ואמר לרבי ישעיה'לע שרוצה להטיב

פינת יקרת
הכנה לחג השבועות  -יום מתן תורה

גדול כח הימים לטהר את האדם מכל סיג
ופגם ,מה גם שהזמן גרמא שעל הימים
האלו נאמר בפסוק “ויחן־שם ישראל נגד
ההר” (שמות יט ב) וברש”י :ויחן שם ישראל
 כאיש אחד בלב אחד .ונרחיב קצת היריעה,בערך וחשיבות כל יהודי באשר הוא ,והענין
שבכל עת צריך ללמד זכות על איש ישראל,
וראיתי דברים נפלאים שהביא בעל הזבח
תודה (הרה”ג ר’ חיים שכטר שליט”א) :הובא
כמדומני בבית אברהם בשם צדיקים (והוא
מלקו”מ) ועוד מעט (שיש מעט) ואין רשע,
ששם (גם הרשע) אינו רשע .והתבוננת על
מקומו ,כשתסתכל על הטוב שבו ,אז ואיננו,
על מקומו הראשון שזה מועיל לו שיתעלה.
וגם האדם בעצמו “אזמרה לאלוקי בעודי”
שצריך להודות ולזמר להשי”ת על ה”עוד
מעט” שבזה הוא טוב .ובזה שדן עצמו –
וחבירו לזכות יתעלו הרבה השי”ת יזכנו.
ויהי’ להשי”ת תענוג עצום ממנו עוד ועוד
(כדאי’ כ”ז שם).
וכתב החפץ חיים בספר שמירת הלשון
(שער התבונה פרקק ז’) – וזה לשונו:
“וכיוצא בזה מצינו בכמה מקומות בתנד”א
ומהם בפרק י”ט בח”א שעורר הרבה מאוד
זכות על ישראל .וז”ל שם! רבש”ע ראה נא
בענינו וריבה ריבנו” ויעלה עלבונינו לפניך
מה שנעשה לנו בכל שעה ושעה .וזכור כמה
בעלי בתים יש בהם בישראל שאין להם
פרנסה ועוסקים בתורה בכל יום תמיד.
וזכור כמה עניים יש בהם בישראל
שהעכומ”ז מושכים את בשרם מעליהם
(במסים וארנוניות) ועוסקים בתורה בכל
יום תמיד .זכור כמה נערים יש בהם בישראל
שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם ועוסקין
בתורה בכל יום תמיד .זכור כמה זקנים

וזקנות שיש בהם בישראל שמשכימין
ומעריבין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
ומחמדין ומתאוין ומצפין לישועתך בכל יום
תמיד וכו’.
אבי שבשמים זכור את בריתך שכרת עם
הראשונים עם השלשה צדיקים אברהם
יצחק ויעקב וכו’ וגם כתבת לנו בתורתך וכי
ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו (פי’ לכן
גם אתה תחזיק ידינו לבל נמוט לעולם) .אבי
שבשמים זכור כמה פיסחים וכמה סומים יש
בהם בישראל שאין להם מזונות ואפילו הכי
נותנין שכר למלמדים שילמדו עם בניהם
תורה .אבי שבשמים זכור לישראל שהם
קניניך אשר מעולם שנאמר הלא הוא אביך
קנך וגו’ ואומר ה’ קנני ראשית דרכו .אבי
שבשמים זכור כמה אלמנות ויתומים שיש
בהם בישראל שעוסקין בתורה ובמצות בכל
יום תמיד וכו’ ע”ש .ומזה יוכל ללמוד כל אדם
איך שצריך כל אחד מישראל לעורר רחמים
לפני הקב”ה על ישראל בדברים אלו וכיוצא
בהם ,כי גם היום ישנן זכויות אלו וכיוצא
בהן ,למי שיודע בזמנינו את המצב הדל של
ישראל ,ואעפ”כ יש ב”ה הרבה לומדי תורה
ומקיימי מצות ,והרבה מחזיקי תורה וגומלי
חסד ועושי צדקה ,בכל עבר ופנה” ,עכ”ל
החפץ חיים זיע”א בספרו שמירת הלשון
שם.
מהאמונות החזקות שבידינו

נוראות אי’ מבעל התפארת שלמה
(מועדים שבועות) .וכך אי’ שם  :שבת
דף פו ע”א יום אחד הוסיף משה מדעתו.
התמיה’ מבוארת שהרחיב זמן מה
שהעליונים ותחתונים היו מחכים ומצפים
על יום קדוש כזה .אך מבואר ותגזר אומר
ויקם לך הקדוש ברוך הוא גוזר והצדיק

מבטל הצדיק גוזר והקב”ה מקיים .וזהו
אחת מהאמונות החזקות שבידינו .ואם
אחד אינו מאמין בזה אינו בכלל יהודי .ולזה
שייכים כל התפלות ובזה שמעתי הפי’ בפ’
ואתה לא כן נתן לך ה’ אלקיך .פי’ זה הכח
בעצמו נתן לך הקדוש ברוך הוא להצדיקים
שיאמרו לא כן .פי’ שיבטלו גזירות המקום
ב”ה בדיבורם .ובזה פי’ הרב קדושת לוי ז”ל
בקש נבוכדנצר לגנות דברי דוד המלך ע”ה
היינו שאמר שאין בכל העולם שיבטל דברי
הש”י ע”ש .ובזה פי’ הזוהר בכל הגוים ובכל
מלכותם מאין כמוך אבל בישראל יש .שהם
עושים נסים ונפלאות כמו הקדוש ברוך הוא
כביכול .ולזה רצה הקדוש ברוך הוא ומשה
להראות בזה כאן קודם מתן תורה להתנות
בתנאי קודם למעשה עם הקדוש ברוך הוא
וגם להודיע זאת לישראל הכח שבידם אם
ישמרו התורה דהיינו שבטל מיד דברי הש”י
בזה להורות שיש ביד ישראל הכח לעשות
כרצונם והקב”ה מסכים עמהם וז”פ ויאמינו
בה’ ובמשה עבדו דהיינו שזה אמונה אחרת
שמשה איש האלקים ובידו להפוך מדה”ד
למדה”ר .שמדה”ד נקרא אלקים ולזה נקרא
משה איש האלקים .וז”פ אין לנו אלא דברי
בן עמרם .לכאורה קשה הלא היו הדברים
אשר יצאו מפי הקדוש ברוך הוא כמבואר
בפסוקים .רק שהם לא ידעו אם הש”י צוה
כן והאמינו בזה דאפי’ הש”י לא צוה .מסכים
הש”י עם משה ויעשה עמנו נסים .ובזכות
האמונה נגאלו כמבואר במדרש שהאמינו
במשה וז”פ וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה
את דברי העם אל ה’ כפל הדברים .אך הפי’
הוא כך דהנה אתפשטותי’ הוא בכל דרא
ודרא כמבואר בזוהר ובכל הספרים משה
שפיר קאמרת שמשה נתגלגל בכל דור ודור
להורות לעם ד’ דרכיו הישרים ולהתפלל
עליהם בכל צרכיהם( :מכי”ק)
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בס”ד

עמו וילמד אותו סוד האותיות ושורש
השמות הקדושים ,וגם ילמד אותו איך
לקרוא קוויטלאך ע"פ סוד האותיות ,איך
לתקן האדם בקומה שלימה וכו' .אמר
לו רבי ישעיה'לע 'אין לי עסק בנסתרות,
אני יודע רק דבר אחד ,כשנכנס יהודי
לביתי ,ואני נותן לו מזונות ויי"ש ,נעשה
יו"ד במילואו '...זהו סוד מילוי שם הוי-ה
ב"ה בנוסח קערעסטיר .למלאות את
היו"ד ,את היהודי במזון ומשקה .וידוע
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
עצמו הוא גם שם קדוש .ואמר לו שגם
הוא נותן 'קומה שלימה' ליהודים ,נותן
לו לאכול ולשתות וכמה מטבעות בכיס,
ובכך הוא מתמלא( .מתוך שיעור ר' מנשה
ישראל רייזמאן שליט"א ג' אייר תשע"ח )

"ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דבר
ה'" וגו' (ג א) .וברש"י ואינו מזכיר אלא
בני אהרן ,ונקראו "תולדות משה" לפי
שלמדן תורה ,מלמד שכל המלמד את
בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו
ילדו .הגאון רבי מאיר מרגליות זצ"ל רבה
של אוסטרהא ,עוד בימי ילדותו נתפרסם
לעילוי .ומספרים ,שהוא התחיל ללמוד
גמרא בהיותו ילד כבן חמש שנים.
המלמד התחיל ללמד אותו את המשנה
(ב"מ לג ).אבידתו ואבידת אביו – אבידתו
קודמת .אבידת אביו ואבידת רבו – של
רבו קודמת ,שאביו הביאו לעולם הזה,
ורבי שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם
הבא .אותו שבוע .היה פרשת במדבר.
ובערב שבת חזר המלמד אתו על כל
פרשת השבוע עם פירש"י .ביום שבת
קודש לאחר התפילה ,הזמין הרב דמתא
לביתו את חשובי העיר יאזלוויץ ,כדי
לשמוח אתם יחד בשמחת "התחלת
גמרא" של בנו הקטן .וכמנהג בימים
ההם ,העמידו את הילד על השולחן ,והוא
התחיל לומר בעל פה את דברי המשנה
הנזכרת (בב"מ) בהטעמה והסברה
מיוחדת .פתאום שקע הילד בהרהורים,
וכאשר שאלוהו אביו להגיד לו במה
הוא מהרהר ,השיב לו הילד בתמימות:
כשחזרתי עכשיו על דברי המשנה,
נתקשו לי דברי רש"י בפרשת השבוע
על הפסוק? "ואלה תולדות אהרן ומשה"
 -וברש"י "ואינו מזכיר אלא בני אהרן,
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ונקראו תולדות משה לפי שלמדן תורה,
מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה
מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" .והלא
לפי המשנה שחזרתי עליה עכשיו ,נראה
כי יפה כח המלמד מכח האב ,כיון שהאב
מביא את בנו רק לחיי העולם הזה ואילו
המלמד מביא את הילד לחיי העולם
הבא ,ואיך א"כ כותב רש"י כי המלמד בן
חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו
ילדו ,בשעה שמעלת המלמד גדולה
הרבה יותר ממעלת האב? כל הנאספים
התפלאו והשתוממו על חריפת שכלו
של הילד ,והנה פנה אליו אביו הרב ואמר
לו :מאיר'ל ,יפה שאלת בני ,ועתה תנסה
בעצמך למצוא איזו תשובה לתמיהתך
זאת .הילד קמט את מצחו ,הרהר שעה
קלה ,והנה קרנו פניו ,וענה :אני חושב
כי כוונת רש"י היא אחרת מכפי שלמדנו
רבי ,ולדעתי כך הכוונה" .המלמד את
בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב" מי
שמלמד את בן חבירו תורה ,הכתוב
מעלה ומרומם אותו יותר מ"כאילו ילדו"
הוא בעצמו ,כי המלמד עומד למעלה מן
האב( .במשנת רש"י – בפרשתנו)
"ויתילדו על משפחתם" (א יח) .וברש"י
הביאו ספרי ייחוסיהם ועידי חזקת
לידתם ,כל אחד ואחד ,להתייחס על
השבט .כשהיה הגה"ק האבני נזר זצ"ל
בן חמש ,העתיק אביו [בעל ה'אגודת
אזוב' מביאלה] את מקום מגוריו מבנדין
לעלקוש לכהן שם ברבנות ולנהל ישיבה.
פעם עבר בעיר זאת הצדיק הישיש הרבי
ר' יצחק מוורקא זצ"ל ,הלך האב עם בנו
הקטן להקביל את פני הצדיק והציג את
בנו העילוי לפניו וציווה לבנו ליתן שלום
לרבי .נגש האבנ"ז ישר לרבי והושיט לו
ידו הקטנה לשלום .שאלו הרבי למה
אתה נותן שלום דוקא לי ולא ליהודי הזה,
והראה על החסיד שישב על ידו במרכבה
ענה הילד (בחריפותו) :האם דומה ברכה
מרבי לברכה מהדיוט?! גחן אליו הרבי
ושאלו מדברי תלמודו והתפלפל עמו
בעניני לימוד ,בין השאר שאל אותו הרבי
מוורקא ,שעה שאכלו ישראל את המן
במדבר מה צדקה קיימו הלא אז היו כלם
שווים העשירים והעניים? והשיב הנער
העילוי :מי שדעתו היתה רחבה יותר ,עשה
צדקה עם מי שדעתו היתה קצרה .תשובה
זאת מצאה חן בעיני הצדיק מוורקא
ושיבח את הילד בפני כולם .אחר זה אמר

הילד :רבי אני רוצה ש'אתה' תברכני .אמר
לו הצדיק אם בר חכים אתה כל כך ,למה
תדבר לאיש זקן בלשון 'אתה' ,ענהו הילד
וכי מיוחס אתה יותר מהקב"ה שאומרים
לו בלשון אתה .אז אמר הצדיק הישיש
אל אבי הילד" :מובטחני שיהיה גדול
בישראל" .ולא הסתפק הילד בכך ,ואמר:
"וכי כך מברכים" .ודרש שישֹים הרבי את
שתי ידיו על ראשו ויברכו במפורש ברכה
ארוכה ,והצדיק עשה את מבוקשו .סיפור
זה מספרים מפיו ,ואומרים שסיים את
סיפורו בענווה ואמר ,אם כי לא נתקיימה
בי כל הברכה שברך אותי ,מקצת ברכתו
נתקיימה( ...מגדולי התורה החסידות,
ח"ה עמ' יז)
הרה''ק ה'דברי חיים' זי"ע ראה פעם 'בנן
של קדושים' המתפאר ומתגאה בייחוסו
הרם אך מעשיו אינם תואמים כלל לאותו
ייחוס שהתפאר בו .אמר לו הרה"ק .שלכן
'יום המיוחס' חל קודם מתן תורה ,כדי
להורות לדורות ,שכל חשיבות היחסנים
אינו אלא קודם מתן תורה ,אבל אחר
שקיבלו ישראל את התורה אין לך 'יחסן'
אלא מי שעוסק בתורה ,ומקבל על עצמו
עול תורה כשור לעול וכחמור למשא,
(ערוה"ש תצד ,ז)

סיפור לשבת

אהבתו לתורה של הגאון רבי אליעזר
יהודה פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר לא
ידעה גבולות ,ומלבד מה שהחזיק ודאג
לתלמידי ישיבתו הגדולה כאב מסור
ורחום בגשמיות ורוחניות ,היה מחפש
לומדי תורה הממיתים עצמם באהל של
תורה כדי לזונם ,וכאשר ראה צורבא
מרבנן השוקד על תלמודו בשקידה [גם
אם לא היה נמנה בין הלומדים בבני
ישיבתו] היה תומך בו ומפרנסו ,וכך
הוה מילתא דשכיחא שהיה ניגש לצורב
ומבקש ממנו שיאמר לפניו מחידושי
תורה שהעלה ,וכאשר אלו מצאו חן
בעיניו ,היה נותן לו סכום קצוב כדי
לסייע לו בפרנסתו ועי"ז יוכל ללמוד
במנוחת הנפש ולהתעלות מעלה מעלה.
כל מפעלותיו אלו עלו לו הון תועפות,
ומחמת כן היה מחזר ומשתדל מאד

בס”ד

אחרי 'סנדקאות' בברית מילה ,ואף טרח
לנסוע מדן ועד באר שבע כדי לזכות
בכיבוד זה ,שהרי כתב הרמ"א (יו"ד סימן
רסה סעיף יא) "כל סנדק הוי כמקטיר
קטורת ,ואמרינן גבי קטורת (עיין יומא
כו' ).חדשים לקטורת' ,מפני שהיא
מעשרת" [למותר לציין ,שכמו כן היה
מסבב על פתחי נדיבים כדי להתרימם
להחזקת התורה ,אך כסגולה להצלחה
חיזר אחר הסנדקאות] .בזקנותו היה
קשה לו ליטלטל בדרכים ,ולא ידע כדת
מה לעשות ,דהנה ב'ביאור הגר"א' (שם
אות מו) חולק על הרמ"א וכותב "ולעולם
לא ראינו סנדק שמתעשר" [הרה"ק

בעל ה'לב שמחה' מגור זי"ע סבר ,דהא
שסנדקאות מסוגלת לעשירות היינו
רק אם מקבל גם את ה'עמידה לברכות'
שהיא גמר וסיום הסנדקאות] ,וסבר
שאם הסנדקאות מעשרת אזי עליו
להתאמץ ולטרוח לקבל סנדקאות ,שהרי
צריך למסור הנפש למען הרבצת תורה,
אולם אם הצדק עם הגר"א אזי אינו מחויב
לטרוח כל כך ,ושטח את שאלתו לפני
הגאון רבי יצחק זאב מבריסק זצ"ל אשר
השיב לו בחכמה ,שלדעתו אל יפסיק
ממנהגו ,דאף שהגר"א חולק על הרמ"א
"אולם הלא 'שיק' של הרמ"א גם טוב!",
כלומר אם הרמ"א פסק שסנדקאות

מעשרת ללא ספק שכך הוא ,ואפשר
לסמוך על הבטחתו ,וא"כ יש בזה החזקת
התורה.
מעובדא זו יש ללמוד כמה היתה גדולה
אמונת צדיקים אצל גדולי הדורות ,דהגם
שכל דברי הגר"א היו כקודש קדשים
בעיני הגרי"ז ,והאמין באמונה שלימה
שדבריו אמת וצדק ,מכל מקום לא נדחו
דברי הרמ"א ממקומן ,ואף דתרווייהו
סותרים זו את זו ,ובפרט שדייק הגר"א
בלשונו וכתב "ולעולם לא ראינו סנדק
שמתעשר" ,מכל מקום ידע והאמין בלא
שום פקפוק דאלו ואלו דברים אלקים
חיים( .מפי ספרים וסופרים)

יומא דהילולא
כ"ו אייר  -מ"א לעומר יסוד שביסוד
 יומא דהילולא קדישא של הרה"קרבי שלמה [שלומק'ע] בן רבי הרה"ק
מרדכי מזוועיהל זיע"א -
אחד החסידים הראה להרה"ק רבי שלמה
מזוועהיל זי"ע את דברי הרמב"ן בפירושו
על התורה ,כי השמח בשמחת חבירו הרי זו
מעלה גדולה ועצומה .הפטיר רבי שלומקה
ואמר :הרמב"ן דורש מאתנו דבר גדול
מאוד ,שנשמח שמחה אמיתית בשמחתו
והצלחתו של חבירו .ואני הייתי מבקש :לכל
הפחות ,לא לקנאות בהצלחתו של החבר...
ארגִ ינֶ ען יֶ ענֶ עם"(...לב ישראל)
"פַ ְ
מבחן האמונה והבטחון הוא הגאוה והכעס

בספר יסוד צדיק שליקט נכדו רבי מרדכי
מזוויעהל שיחות מזקנו הקדוש ,וכך היה
אומר 'יהודי צריך תמיד ללמוד א' ב' היינו
א'מונה ב'טחון' ,כשאדם רוצה לבחון את
מדת האמונה והבטחון שלו ,יוכל לבדוק
במדת הגאוה והכעס .מבחן האמונה הוא
הגאוה ,ומבחן הבטחון הוא הכעס.
כי כשאדם כועס על מישהו הרי שחסר לו
במדת הבטחון ,אם היה יודע שאין הדברים

לא בשליטה שלו אלא בשליטת הקב"ה,
מבטחו משגבו ומושיעו ,אזי לא היה כועס
כלל .וכן אם היה בעל אמונה בבורא עולמים
יתברך שמו ויתעלה הרי לא היה מתגאה,
כפי ידיעתו בגדולת הבורא אינו יוכל
להתגאות .יש שמדבר אדם גבוהה גבוהה
באמונה ובטחון ,אך למעשה אינו עומד בכך,
ומבחנו הוא בגאוה וכעס.
כשיזכה לענוה מחמת האמונה יעלה למדת
הבטחון שהוא פרי האמונה ,כמ"ש רבינו
יונה שהבטחון הוא תולדת האמונה .מתוך
האמונה יעלה למדת הבטחון .ולזאת יתכן
שהאדם המאמין ואינו מתגאה ,עדיין יש
לו נסיון הכעס כל זמן שאין בטחונו שלם
בה' אלקיו .כפי מה שישלים מדת הבטחון
כך תשקוט כעסו .וזש"כ באגרת הרמב"ן
'כאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך
מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות
טובות שנאמר עקב ענוה יראת השם' ,הרי
שיכולים להתחיל מצד העבודה על הכעס
ועי"ז יבא למדת הענוה.
פעם בא יהודי אחד לפני הרה״ק רבי
שלומק'ע מזוויעהל זי״ע והתאונן על פלוני
שמשיג את גבולו ,בפתיחת חנות בסמוך
לחנותו ,ומעתה אפשר להשיג אצל רעהו כל

מה שאפשר להשיג אצלו  -ובזה לקח הלה
׳קונים׳ ממנו .תוך כדי דיבור המשיך היהודי
לספר ,ששמע על צדיק אחד מתלמידי
הבעש״ט שחתך פיסת עץ משולחנו ,טבל
אותה במים ויוצא פרח ויגמול שקדים -
פירות ואילנות מלבלבים.
נענה הרבי ואמר לו ,הנה ,כל יהודי מחויב
ב'אמונה' ,אלא שיש כמה וכמה דרגות
באמונה ,יש ענינים שמי שאינו מאמין בהם
אמונה שלימה הרי הוא כופר ואפיקורוס,
מאידך ,יש ענינים שמותר לו לאדם להאמין
בהם אבל אם אינו מאמין בהם לא ייחשב
כאפיקורס.
ובכן ,מה שאמרת בראשית דבריך -
שפלוני משיג גבולך ,תדע לך שמחשבות
כגון דא  -אפיקורסות גמורה הם ,כי יהודי
מחויב להאמין ש'כל מזונותיו של אדם
קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה׳
(ביצה טז ,).ואי אפשר שפלוני יקח לו או
ימעיט ממנו ממה שנכתב לו בספר בראש
השנה ,ואין הפרנסה באה לאדם על ידי
ה'קונים' כי אם על ידי קונה שמים
וארץ .ואילו על הסיפורים שסיפרת
על הצדיק  -שהוציא פירות מעץ
יבש ,אולי כן ואולי לא  -אבל ברור
שמי שאינו מאמין בזה לא יקרא
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אפיקורס כלל לכלל (אלא יאמין שאפשר
שהיה כזה מופת).
וכך אמר רבי שלומק'ע ליהודי ,מדוע
׳הפכת את היוצרות׳  -לסיפור הלז הינך
מאמין ללא כל עוררין ,והינך מספר זאת
בדחילו ורחימו ,אף שאינך מחוייב להאמין
בזה כל כך .ולאידך ,הינך זועק ׳פלוני
קיפח את פרנסתי׳ ,והרי טענה זו היא נגד
ה'אמונה' הטהורה  -שמחויב כל בר ישראל
להאמין שהכל משמים ,והכל בהשגחה,
בזאת ׳אבדה האמונה נכרתה מפיהם׳
(ירמיה ז כח) ,לא כך היא דרכה של תורה...
ומרגלא בפומיה דהרה״ק רבי שלומקע,
כור המבחן לבדוק האדם את עצמו האם
הוא ׳מאמין׳ באמת  -בשעה שהוא נקלע
לקשיים לידו לחשכה אופפתו ,כי אם אינו
בעל אמונה יזעף ויתאונן יומם ולילה על
מצבו ,אך המאמין יזעק מקירות לבו 'זה
הדבר אשר ציווה ה'' ,הריני מאמין שכל
הבא עלי  -מאבי שבשמים בא עלי  -לטובה
ולברכה ,לישועה ולנחמה.
הוא היה אומר אהא דדרשו חז"ל בגמ'
שבת [קיט] 'כל המתפלל בערב שבת
ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו
נעשה שותף במעשה בראשית' ,וצריך
להבין כמה השקיע האדם כדי שייחשב
כשותף במעשה בראשית ,בשו"ע למדנו
הלכות שותפות ,או שמשקיע ממון או
שמשקיע כשרונות ומלאכה ,הקב"ה
עשה עולם בעשרה מאמרות ואתה אומר
ויכולו ,איך נעשית לשותף? מי שמעיד
על מציאות הבורא הוא שותף למעשה
בראשית ,שבלא העדות אין תועלת
בבריאה,
וביאר רבי שלמה ע"פ משל למלך שבנה
ארמון מפואר מאד שאין לשער ולתאר
עוצם יופי הבנין ,אלא שהיה הארמון בנוי
על אחד מאיי הים הרחוקים מאד מישוב בני
אדם ,עד שלא היה אחד שידע כלל מיופי
פאר הארמון הזה ,עד שנסע לשם אדם
נאמן וראה את יופי הארמון ,וחזר למדינה
וסיפר להם מרוממות פאר הארמון שבנה
המלך במקום הרחוק ההוא.
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וכיון שהוא אדם נאמן וסיפר שראה כל זה
בעיניו ,האמינו לו כל בני המדינה ושבחו
והללו למלכם על רוב עשרו וחכמתו לבנות
בנין פאר כזה שאין בעולם .נמצא שמציאות
הארמון לא הושלם לפני שראה אותה
האדם הנאמן ובא לספר לבני המדינה על
קיומו .ואם כן נחשב זה האדם נאמן בשותף
בבנין הגדול הזה .כי לא נבנה הארמון על
חינם ,המלך רצה להראות בו את עוצר כבוד
מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ,והרי לולא
זה האיש אין תועלת בבניין כלל .ועי"ז הוא
שותף בו.
כך ברא הקב"ה עולם מלא פאר והדר
ולא היה מי שיתבונן במלכו של עולם
ותכלית הבריאה ,עד שבא אברהם אבינו
ואמר 'יש בעל הבירה' ,אני מכיר את מי
שברא את כל זה ,העולם כולו השתחוה
לפסלים וצלמים ,אאע"ה בא וסיפר
ממציאות הבורא ית"ש לבני העולם ,הרי
שהוא שותף במעשה בראשית .אנחנו בני
אאע"ה לוקחים כוס יין ואומרים 'ויכולו
השמים והארץ וכל צבאם' ומספרים
שהקב"ה ברא עולם בששת ימים ושבת
ביום השביעי ,אע"פ שכבר נתפשטה
האמונה מאז ועד היום ,אך עדיין יש כמה
וכמה כפירות בעולם וטרם נתקיים 'ויאתיו
כל לעבדך' ,ומדי שבת בשבת כשאנו
מעידים על הבורא ית"ש שהוא ברא הכל
בששה ימים וישבות ביום השביעי ,הרי
אנו משתתפים בתכלית מציאות הבריאה,
ולא לבני העולם בלבד אנו צריכים לספר
זאת ,אלא גם לנו בעצמינו לאחר שעברו
ששה ימים שעשינו כמה מעשים ועלה
בדעתנו 'כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל
הזה' ,אנו צריכים להאיר בנפשינו הידיעה
והאמונה הזאת מחדש שהקב"ה לבדו
עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ,נמצא
שע"י שאומר ויכולו השמים והארץ וכל
צבאם וכו' אשר ברא אלקים לעשות,
ומעיד שהקב"ה עשה הכל יש מאין,
וכל מה שבני האדם עושים הם רק יש
מיש ,ממה שעשה הקב"ה בשעת שברא
העולם ,ועי"ז גם אני ואתה שותפים
במעשה בראשית:
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

כ"ט אייר  -יומא דהילולא קדישא של
הרה"ק רבי מאיר בן הרה"ק רבי אהרן
אריה לייב מפרמשילאן זיע"א
הרה"ק רבי מאיר בן רבי אהרן אריה לייב
מפרמשילאן זי"ע ,היה תלמיד הרה"ק
רבי מרדכי מקרמניץ זי"ע בנו של הרה"ק
רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע ,ותלמיד
הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע ,וכן
נסע אל הרה"ק מלובלין זי"ע.
רבי שלמה קלוגר זצוק"ל היה ידידו
הנאמן של רבי מאיר ,כשנסתלק רבי
מאיר לבית עולמו הספידו רבי שלמה
באריכות ,וכתב ההספד בקונטרס 'מאיר
עיני המחכים לסליחתו' ,ונעתיק רק את
השורות הראשונות שהספידו רבי שלמה:
'אמנם ידעתי כי אין בי דעת להבין מעלת
הצדיקים ומעשיהם הטובים כי לא באתי
לכלל העבודה והיראה לקיים מאמר הכתוב
אז תבין יראת ה' ודעת קדושים תמצא ,ואף
אם אני מכיר ערכי ודלות מעשי ...על כל
זאת מעלת הרב הצדיק המופלג המפורסם
איש האלקים מורינו הרב רבי מאיר זצוק"ל
אף כי לא בינת אדם לי ,אבל הכרתי מקצת
מעשיו הטובים הגלויים לעין כל ,ענותנותו,
וצדקת פזרונו לישראל ,ומואסו בהבלי
עולם ובבצע כסף ,וקיים בנפשו ויהיו עניים
בני ביתך ,והנה דין גרמא ירהבוני רעיוני
להתקרב אליו בחיים חיותו וזכיתי לראות
פעמיים וראיתי פניו כראות פני אלקים,
ולזה אם כי הרה"צ המפורסם מורינו הרב
ר' מאיר היה מפורסם בצדקתו ,לפי מעלת
ערך גדלו היה ראוי להיות מפורסם יותר
ויותר ,אך הפשטות שלו והענוה שלו גרם
שלא הכל הבינו גדלו ,ואין גבול לספר על
כמה שפיזר נתן לאביונים הצדיק הזה':
הרה״ק רבי מאיר מפרימישלאן זי״ע היה
נוהג ע״פ דרכו בקודש לומר ולדבר כמה
פעמים דיבורים מופלאים ובלתי
מובנים ,והיה מפרש כמה פעמים
פסוקים באופן משונה ופלאי .והנה
הרה״ק רבי שלום מקאמינקא זי״ע
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לא הסכים עם דרכו הזאת ,והיה נוהג
לעשות 'ווערטלעך' (מילתא דבדיחותא)
על רבי מאיר'ל ,וכמובן שהיה לו ענין עמוק
בזה שנשגב מהשגתינו .ומפני כן היה אומר
כמה פעמים בשמו של רבי מאיר'ל דברים
שלא אמרם מעולם .פעם אמר כי רבי
מאיר'ל מפרש הפסוק (תהלים צה ,י) 'והם
לא ידעו דרכי וגו’ ,וכך אמר :״והם לא ידעו״
אין דער היים ווייסט מען נישט ווי אזוי צו
דינען דעם אויבערשטן ,״דרכי״ מען דארף
פארן צו'ם רבי'ן ,״אשר נשבעתי באפי״ דער
שווער וועט זיך אויפרעגן ,״אם יבואון״ ווען
מ'וועט אהיים קומען ,״אל מנוחתי״ וועט
ער זיך איבער בעטן' ('והם לא ידעו' ,בבית
 היים  -אין יודעים איך לעבוד את ה' ,ובכן'דרכי' צריכים לנסוע אל הרבי ,אבל ‘אשר
נשבעתי באפי' החותן  -פירושו של שבועה
הוא ‘שווער' דהיינו חותן  -יכעס על כך,
אבל 'אם יבואון’ כאשר יבואו אל הבית' ,אל
מנוחתי' יתפייס עמו) .וכך היו רגילים על
לשונו של הרה״ק מקאמינקא כמה דברים
על רבי מאיר'ל.
אכן הרה״ק הרבי רבי אליעזר מדזיקוב זי״ע
היה מזהיר את הרה״ק מקאמינקא ואמר
לו שלא ילעג על רבי מאיר'ל כי הוא גברא
רבה ,ויכול הוא להזיקו ח״ו בקפידתו .אחר
זמן מה חלה הרה״ק מקאמינקא וקיבל ל״ע
‘סטראק' (אירוע מוחי) ,ונהיה משותק מזה,
כי אכן הזיקה לו קפידתו של רבי מאיר'ל.
והנה אחר פטירת הרה״ק מראפשיץ זי״ע
נהיה הרה״ק מקאמינקא תלמידו של הרה״ק
השר שלום מבעלזא זי״ע ,ויהי בחלותו
נסע לבעלזא לפעול ישועה ,ציוה הרה״ק
מבעלזא כי יבא אליו לפרשת יתרו .והנה
הרה״ק מבעלזא היה קורא בתורה בעצמו,
וציוה לקרוא את הרה״ק מקאמינקא שהיה
לוי לעלות לתורה .וכאשר סיים את הקריאה
של 'לוי' ,אמר הרה״ק מבעלזא בנעימת קול
בנוסח בעלזא 'וציוך אלקים ויכלת עמוד',
ותיכף ומיד כאשר אמר זאת נתרפא הרה״ק
מקאמינקא ועמד על רגליו ,ומאז חזר והיה
יכול ללכת ככל אדם .אבל ה'מח' החריף
שהיה לו לפני כן ,לא חזר אליו בשלימות.
(גליון דעהו סטוצין בחקותי תשפ"ב)

היה פעם יהודי אחר שהגיע להרה״ק רבי
מאיר מפרמישלאן זיע״א ומסחרו היה
בעיבוד ומכירת עורות ,והוזלו המחירים
של העורות מאוד והיה לו הפסד גדול ,ובא
לשפוך מר שיחו לפני הרה״ק שיברכהו
בברכה נאמנה שתרום קרנו בכבוד
כבתחילה.
אמר לו הרה״ק מפרמישלאן שאין לו
מה לדאוג כלל והעורות יתייקרו במהרה,
והמליץ על כך הכתוב ״ליהודים היתה אורה״
יהודים צריכים עורות ״ושמחה וששון״
שצריכים להיות בשמחה ,אבל לכאורה איך
יתכן להיות בשמחה אם העורות הוזלו ,אלא
״ויקר״ העורות יתייקרו במהרה ממש ,וכך
הוה שהעורות התייקרו והרויח ממון הרבה,
ע״כ.
ולכאורה יש לשאול איך שייך לדרוש כך
בפסוק ,הרי בקרא כתוב אורה באל״ף ועורות
כותבים בעי״ן .אמנם יש לומר דאיתא
במדרש (בר״ר פ״כ סי״ב) בתורתו של רבי
מאיר מצאו כתוב כתנות עור באל״ף ,חזינן
דלרבי מאיר היה הכח והממשלה להפך אות
עי״ן לאות אל״ף ,וכמו כן היה בכוחו להפך אות
אל״ף לאות עי״ן ,וכנראה שהרה״ק רבי מאיר
מפרמישלאן היה ניצוץ מנשמתו של התנא
האלקי רבי מאיר ,ועל כן היה בכחו להמליץ
ולומר ״ליהודים היתה עורה״( .שיחות מלוה
 להגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"ל)המלאך סטר על פיו של נבוכדנצר שלא יטנף בטומאתו את
דברי דוד המלך

אי' בגמ' סנהדרין (צב ).מובא שנבוכדנצר
כשראה את הנס שלא כדרך הטבע שהכניס
את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש,
ואפי' ריח אש לא היה מבגדיו ,אמר שבח
להקב"ה בלשון ארמית[ :דניאל ג,לג]
'אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין
מלכותיה מלכות 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
של הרבי רבי מאיר מה מעלה יש בדברי
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 ,מלכותך
מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור'.
דוד המלך קם באשמורות לעסוק בתורה,
ואינו ישן רק כשינת הסוס ,ואומר תיקון
חצות ,ומתייגע בעבודת ה' .לעומת זאת
נבוכדנצר הרשע הטמא שאכל 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 טובים
שהכניסוהו לתוך קערה מטונפת ומזוהמת,
הרי מתקלקל המאכל מאד ואינו ראוי
לאכילה כלל.
כמו כן כשיהודי בא לומר בפיו את הפסוקים
שאמר דוד המלך ,הרי צריך שיהיה פיו
קדוש וטהור ,ונקי מלשון הרע שקר ומרמה,
כמו שדוד המלך בעצמו אומר 'ולרשע
אמר אלקים מה לך לספר חוקי' .ולזאת בא
המלאך וסטר על פיו של אותו טמא ,שלא
'יגנה' כל השירות שאמר דוד המלך ,היינו
שלא יטנף את המאכל הטוב והנקי ,בפיו
הטמא והמשוקץ .בשלמא יהודי שיש לו
רצון לפה טהור ,יכול לומר תהלים ,אך גוי
מטונף כזה אין לו זכות לומר שבח להשי"ת.
בספר 'דברי מאיר' מובא שפעם אחת
אמר רבי מאיר בליל הסדר :קדש ,כשאדם
רוצה לקדש את עצמו ,ורחץ ,ורוצה לרחוץ
עצמו מעוונותיו ,כר-פס יחץ ,יחצה ויתחלק
הוא עם העני בכר שמתחת לראשו ובפת
לחמו[ .תוס' קדושין כ] כשיבא עני לביתך,
מגיד ,תאמר לו ,רחצה ,תטול ידיך לסעודה,
ויברך המוציא ,ואזי 'מצה מרור' מצה לשון
הוצאה ,כך תוציא את המרירות מביתך,
ולהעני תתן לשבת בביתך ולא תתן לו
לאכול לבדו ,אלא 'כורך' ,תאכל עמו ביחד
ובכריכה .בשכר זאת 'צפון' תזכה להשפעת
הזהב הבא מצפון ,ברך ,והלל ,תתברך בכל
טוב ותהלל לה' על כל הטובה ,ותהיה
נרצה אצלו יתברך.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
אמן!!!
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ב' סיון  -יומא דהילולא קדישא
של בעל "אהבת ישראל" מויזניצא
הרה"ק רבי ישראל בן הרה"ק רבי
ברוך זיע"א
פעם אחת נכנס אצלו יהודי שאביו היה
סנדלר ונפטר באופן פתאומי ,והשאיר את
הסנלדריה בירושה לבנו ,אך זה הבן לא הספיק
ללמוד מאביו את המקצוע של הסנדלרות.
ושאל את האהבת ישראל מה לעשות ,שלא
למד מאביו את המלאכה ואיך יתפרנס עתה
לאחר מיתת אביו .נענה האהבת ישראל
בשפלות ואמר ,בדיוק כך גם קרה לי ,ממש
אותו סיפור ,אבי זצ"ל היה רבי גדול ,ונפטר
ולא לימד אותי את המקצוע .מה אני עושה,
אני מבקש מהקב"ה שיתן לי פרנסה ברווח
ובכבוד ,תעשה גם אתה כן כמוני ממש.
האהבת ישראל של האהבת ישראל

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

אביו' ,מ'דארף זיין גוט צו יעדן אבער נישט
מיט יעדן'=[.צריך להיות טוב לכל אחד אך
לא טוב עם כל אחד]:
פעם אחת הגיע יהודי שהיה רחוק
משמירת התורה לאהבת ישראל ,לשכנע
אותו שיאמר לחסידיו שיצביעו עבורו
בפרלמנט שם ברומניע .ולא אבה להסכים
איתו .אמר לו אותו רשע ,הלא אב אחד
לכולנו ,אונז האבן איין פאטער .השיב לו
האהבת ישראל ,איין פאטער האבן מיר,
אבער אין מוטער האבן מיר נישט ,וואס 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 מאד
רוצה לפייסו ולהשלים איתו ,אלא שמתבייש
וכו' ,וכך היה אומר לשמעון שראובן רוצה
לפייסו ומתבייש ,וכך היה עושה שלום
ביניהם .ופי' האהבת ישראל שלכן נאמר בו
באהרן 'מגיד שבחו של אהרן שלא שינה',
היינו שבשעה שאמר אהרן כך לראובן ,היה
נכנס באמת בלב שמעון להתפייס עם ראובן,
וכן כשהיה הולך לשמעון לומר כנ"ל ,היה לב
ראובן 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.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

הרה"ק רבי ברוך'ל סרטער אמר בשם אביו
האהבת ישראל' ,מוטב להכשל מאה פעמים
באהבת ישראל בחינם מלהכשל פעם אחת
בשנאת ישראל בחינם':

ב' סיון  -יומא דהילולא קדישא
הרה"ק הרה"ק רבי חיים אלעזר
שפירא [אבדק"ק מונקאטש] בן
הרה"ק רבי צבי הירש ממונקאטש
זיע"א

אחד מחתניו ראה פעם את האהבת ישראל
שנכשל באהבת ישראל בחינם ,והקשה
לחותנו הרי אמרו בגמ' 'עם הארץ מותר
לשנאותו' .השיב האהבת ישראל 'קדש
עצמך במותר לך' .לא כל מה שמותר,
צריכים לעשות ...האמרי חיים אמר בשם

סיפר הגרי"ש אונגר (גאב"ד חוג חת"ס)
זצ"ל :שמעתי מפי הגה"ק רבי חיים אלעזר
ממונקאטש בעל המנחת אלעזר זצ"ל,
מעשה שהיה עמו ,בהפליגו פעם אחת
בספינה בלב ים ,קידש את הלבנה לפני כלות
ז' ימים שלימים ,אע"פ שתמיד היה מנהגו
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להקפיד להמתין עד מלאת ז' ימים שלמים
מעת המולד (ראה דרכי חיים ושלום אות
תצ) ,ואין איש שם על לב שמקדשה לפני
זמנה .למחרת היום כשכבר האיר פני כל
המזרח ,נהיתה סערה גדולה ונוראה בים
והאניה הטלטלה במים אדירים משברי ים,
עד כי חישבה להישבר מעוצמת הטלטול,
ונכנסו לכלל סכנה ממשית ,ועל ידי נס ניצלו.
אמר המונקאטשער רב ,שזכות המצוה
שקידשו אמש את הלבנה ,היא שעמדה
להם ,והיה לפלא שלא עלה על לב אחד מהם
להעיר שטרם מלאו ז' שלמים ,כי מאת ה'
היתה זאת למען תעמוד להם זכות המצוה.
והוסיף עוד ואמר בשם היהודי הקדוש
מפשיסחא זצ"ל על קושיית התוספות (שבת
כא :בד"ה שהיה) על נס חנוכה ,שמצאו פך
שמן בחותמו של כהן גדול ,ובתוס' הקשו
דהיה לחוש שמא נטמא בהיסט עיי"ש,
דבזה אפשר לתרץ את קושיית הבית יוסף
(או"ח סי' תע"ר) הידועה ,מדוע קבעו את
ימי החנוכה שמונה ימים ,הרי לכאורה נס
השמן היה רק שבעה ימים ולא שמונה ,דהיה
בו שמן להדליק בו לילה אחד ,ומה נס אירע
ביום הראשון? אמנם לפי דברי התוס' י"ל,
דהנס היה שלא עלה על לב אדם להקשות
את קושיית התוספות ולא חששו משום
היסט .אולם מתוך שעשה להם הקב"ה נס,
על כרחך שלא היה חשש טומאה בשמן,
דעל שמן טמא לא היה חל הנס .וסיים הגה"ק
ממונקאטש" :מתוך שעשה הקב"ה נס
בזכות המצוה הזאת ,מוכח שמה שקידשנו
הלבנה לפני ז' שלימים לא היה ח"ו איזה עון
בדבר ,אלא מאת ה' נסתובב כן ששום אחד
לא ירגיש בדבר ,שתעמוד לנו זכות המצוה.
(רשומים בשמך ,עמ' שצא)
בספר דרכי חיים ושלום ,שהרה"ק בעל
המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע הקפיד
בנישואי בתו ,שבעלי הכינורות והכלי זמר
יהיו דייקא מזרע ישראל .ואמר טעם לשבח
בזה ,כי היות שבאמצעות המזמרים בכינור
נעים ונבל נמשך הלב ,אזי זקוקים המה
להתקשר בקשר עליון לעורר יחודא
עילאה ית"ש ,וזאת לא יתכן שיהא
נעשה ע"י ערלים טמאים .משא"כ אם
מזרע היהודים המה ,אף שהם ריקים
ופושעים ,מ"מ אע"פ שחטא ישראל

בס”ד

הוא שנכנס לבריתו של אברהם אבינו ע"ה,
ושפיר אפשר להתדבק בנפש כל חי ,ותהא
רוח ה' על השומעים שירי ידידות...
שח הגאון אבד"ק טענקא זצ"ל :הנה אבותי
היו חסידי ליסקא ,שנהגו שלא לאכול מצות
במשך ימי הפסח ,זולת הכזיתים בליל
ראשון ושני דחג .כשנתמניתי לשמש כרב
בטענקא בשנת תרפ"ט ,התלבטתי אם
להמשיך במנהגי משום 'ואל תטוש תורת
אמך' ,או מכיון שבעיר ששם אני מכהן אין
המנהג כך ,ובעיניהם יהא מוזר התנהגותי ,
לא אמשיך במנהגי עוד ,אלא אקיים מה
שנאמר 'שבעת ימים תאכל מצות' .ובכן,
בחמשה עשר בשבט כתבתי שאלה לרבינו
בעל מנחת אלעזר מונקאטש זצ"ל ,אשר בה
בררתי הצדדים לכאן ולכאן ,בקשתי שהוא
יורני מה לעשות .המתנתי וציפיתי חודש
וחודשיים ושום תשובה לא הגיעה .ובכן,
בלית ברירה ,כדי שלא אשנה מנהג הורי
בלא הוראת חכם ,החלטתי שלא לאפות
רק ששה 'מצות מצוה' ללילי הסדר .ברם,
לבסוף עפ"י הצעת הרבנית הכנתי עוד כמה
מצות שיספיק למשך ימי החג ,אולי עוד
יתברר הדבר במשך החג.
והנה ,ביום ראשון של פסח לאחר תפילת
שחרית הגיע איש אחד לפני ושאל שאלה
מסוימת בענין איסור והיתר .כדי לברר ההלכה
רציתי לעיין בספר דרכי תשובה ,הספר היה
נמצא בבית המדרש של הבחורים בה למדתי
עמהם הוראה במשך השנה .הבית מדרש
היה סגור למשך ימי הפסח ,ברם מוכרח הייתי
לפתחו כדי שאוכל לעיין בשאלה.
והנה ,כשנכנסתי לאותו חדר נפל מפתח
החדר 'מכתב' פתוח ,הסתכלתי בה וראיתי
על הכתובת שהוא בא ממונקאטש .לקחתי
את הנייר ועיינתי בו ,ומה מאד נשתוממתי
לראות מכתב מרבינו המנחת אלעזר זצ"ל,
המתחיל במילים :כעת אחר בדיקת חמץ
נזכרתי ממכתבו שכתב לי לפני איזה
חודשים ,וחשתי להשיבו על אתר תיכף ומיד.
ובה ממשיך הגה"ק ממונקאטש זצ"ל להשיב
לי תשובה ארוכה ,שחלילה לא אמשיך
במנהג זה ,רק שאוכל מצה כל שבעת הימים
(עי' נימוקי או"ח סי' תעה בענין זה) .וכן אני
נוהג היום ,ועד ביאת הגואל.

בוא וראה ,רבינו ממונקאטש כתב מכתבו
בעיר מונקאטש אשר בהרי הקרפטים ,ואני
הייתי בטענקא בזיבנברגן .אז עדיין לא היו
מובילים את הדואר באויר ,וכל המכתבים
וכדומה הגיעו ע"י רכבת ,שלוקח לכל
הפחות ב' או ג' ימים להגיע ממונקאטש
לטענקא .וממש הפלא ופלא ,ולא יכולתי
להאמין למראית עיני ,איך הגיע מכתב
שנכתב אחר בדיקת חמץ במונקאטש לעיר
טענקא ביום א' דפסח ,פלאי פלאים.
הוכרחתי להראות המכתב להגאון רבי
פנחס צימעטבוים זצ"ל [חותנו של הגה"צ
בעל מנחת יצחק זצ"ל] שאצלו למדתי
הוראה ,וגם הוא התפלא מאוד על זה.
כעבור זמן ,ורבינו ממונקאטש בא לעיר
שמלויא .הלכתי שמה לקבל פני קדשו ,ורבינו
זצ"ל התעניין במעשי ,ושאל אם קבלתי
מכתבו ,השבתי לו הן .הוא הנהן בראשו ,אזי
אמרתי לו :יודע הייתי לשעבר שלצדיק עצמו
יש כח של קפיצת הדרך ,אבל עכשיו יודע אני
שגם למכתב של צדיק יש אותו כוח( .אוצר
אפרים) (יין ישן חיי שרה תש"פ)
שמעתי מבעל המעשה איש נאמן מאד,
שפעם שבת הרה"ק בעל ה'מנחת אלעזר'
זי"ע בעיר קאמארנא ,וכל השבת היה
המנח"א מקלל קללות נמרצות ארגון מסוים
שלא היה לפי רוחו ,לאחר השבת בא אותו
יהודי לפני הרה"ק ממונקאטש ,ואמר לו,
שהוא גר בפולין ,ובעירו הוא ה'יושב ראש'
של אותו ארגון שהרבי קילל כל השבת "האם
בקללות שקילל הרבי אני גם בכלל?" השיב
לו המנח"א "הקללות שלי ברכות המה."...
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

ג' סיון  -יומא דהילולא קדישא של
הרה"ק רבי יעקב שמשון בן הרה"ק
רבי יצחק משיפיטובקה זיע"א
כל הספה"ק הם כאיברי הגוף שמקבלים דם מתוך הלב שהוא
התורה שבכתב

בספר שפתי צדיקים מובא בשם רבי
יעקב שמשון עה"פ בפ' כי תשא [שמות

לג,יא] 'ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים
וגו' ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש
מתוך האהל' .וצ"ע מהו הלשון 'ודיבר ה'
אל משה' היה צ"ל 'ודיבר ה' עם משה' ,וכן
מהו הלשון 'פנים אל בפנים' היה צ"ל 'פנים
בפנים' כמ"ש בפ' ואתחנן 'פנים בפנים דיבר
ה' עמכם' .ועוד כמה דיוקים.
וביאר רבי יעקב שמשון כי הנה קבלנו ב'
תורות בהר סיני ,תורה שבכתב שכוללת
הכל ,כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ,כל
דברי הנביאים והכתובים כלולים בתוה"ק,
ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא .וראיה
לכך שהרי בגוף האדם שוכן לב ,והלב שולח
דם לכל חלקי הגוף ,ובעלי הניתוח יודעים
שבמשך היום חוזר הדם חזרה מכל הגוף
לתוך הלב ,כי בתחילה שולח הלב דם לכל
מקום בגוף ואח"כ חוזר הדם אל הלב ,וחוזר
חלילה.
וזה שאמרו בגמ' נדרים 'כי ברוב חכמה רוב
כעס' לעולם היינו צריכים לקבל רק ספר
חמשה חומשי תורה וספר יהושע מפני
שהוא ערכה של ארץ ישראל ,ששם כתוב
גבולות הארץ .משא"כ כל שאר הספרים
רמוזים בתוה"ק .כיון שחטאנו הוצרכנו
שהלב ,היינו תורה שבכתב ,ישלח פירושים
לכל ספרי תורה שבעל פה שנמצאים בארון
הספרים שלנו ,כי כל הארון ספרים הם
הדם שנשלח מהלב שהוא תורה שבכתב.
וכן אנו רואים בדברי הגמ' ונפסק ברמב"ם
שלעתיד לבא עתידין להתבטל כל ספרי
הנביאים והכתובים ,כי כל הדם יחזור אל
הלב כשיתתקן העולם .ואז יראו הכל בתוך
חמשה חומשי תורה .כשאנו קרובים לה'
מבינים את הרמזים והכל נכלל בתורה
שבכתב ,מלבד ספר יהושע .וביאר רבי
יעקב שמשון שהמקור לזה הוא בפסוק
זה 'ודיבר ה' אל משה' היינו במתן תורה
ידבר השי"ת עם משה' ,פנים אל פנים',
פנים של תורה שבעל פה אל פנים של
תורה שבכתב ,שהיא משתקפת בתוך תורה
שבכתב' .כאשר ידבר איש אל רעהו' ,היינו
מה שידבר לעתיד רבא עם אביי ואביי
עם רבא בעוד אלף ואלפיים שנה,
החת"ס לרע"ק ורע"ק לחת"ס ,כל מה
שצדיקי הדורות וחכמי ישראל יאמרו
זה לזה ,כל זה אמר הקב"ה למשה.

פרשת במדבר תשפ”ב | אי

בס”ד

אך כשיבא התיקון השלם 'ושב אל המחנה',
כל דברי חכמי הדורות יימצאו בתוך התורה
שבכתב .ולזאת כתוב 'ודיבר' לשון עתיד,
מלבד 'ומשרתו יהושע בן נער לא ימוש
מתוך האהל' ,כדברי חז"ל שספר יהושע עוד
היה לפני החטא וזה יישאר גם לאחר התיקון
השלם מפני שהוא ערכה של ארץ ישראל.
אך כל שאר הספרים כולם עתידין להבטל
להכלל בתוך הלב שהוא התורה שבכתב.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

ג' סיון  -יומא דהילולא קדישא בעל
"אור מלא" מקאסאן הרה"ק רבי
ישראל צבי הי"ד בן הרה"ק רבי יהוסף
זיע"א
כתב ב'אור מלא' על דברי ה'מסורה' המובא
בבעל הטורים ,שיש ד' פעמים בתורה 'ביום
הזה' :א .בחודש השלישי לצאת בנ"י מארץ
מצרים ,ביום הזה באו מדבר סיני .ב .כאשר
עשה ביום הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכם.
ג .כי ביום הזה יכפר עליכם .ד .ביום הזה
נבקעו כל מעיינות תהום רבה .בפ' נח.

וביאר רבי ישראל צבי כי הנה נודע שבליל
פסח זכינו לאורות גדולים מאד ,לצאת
מחמשים שערי טומאה לחמשים שערי
קדושה ,להגאל מן המיצר ,אלא שזה היה
בדרך נס בלי יגיעה ,לכן מסתלקים המוחין
במוצאי יום ראשון ואז מתחילים לספור
שבעה פעמים שבעה נקיים כדי לתקן
נפשותינו להיות מוכן לקבל תורה.
ואמר המלאך המגיד להבית יוסף על דברי
הגמ' 'הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם',
ולכאו' היה צריך שביום קבלת התורה
הרוחנית לא נאכל כלל ,כמו ביום הכיפורים
שהוא עולם הבינה עולם החירות ואין
אוכלים ושותים בו ,שהוא 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 הבני יששכר בשם
מהר"ש פרימו [בזמן 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 שלו ,ולכן קבלנו גם חלקינו

בעוה"ז ע"י קבלת התורה .ולכן 'הכל מודים
דבעינן נמי לכם בעצרת' כיון שקבלנו ביום
הזה את חלקינו גם בעוה"ז.
ולפי"ז מבאר ד' הפעמים שכתוב בתורה
'ביום הזה' :א .ביום הזה באו מדבר סיני ,ופי'
האור החיים הק' הנודע שמתחילת הבריאה
מצפים ליום הזה ,ועד אז לא היו ישראל
ראויים מחמת רוח הטומאה דמצרים והיה
צריך לספור ספירת העומר .ואם תקשה
וא"כ איך נגאלו בליל פסח והלא עדיין לא
טהרו? תשובה לדבר :ב' .כאשר עשה ביום
הזה צוה ה' לעשות' ,היינו שבליל הסדר
התעלינו באתערותא דלעילא בלבד' ,צוה
השם' היינו שהקב"ה עשה כך ולא מצד
אתערותא דלתתא שלנו .ג .ואם תשאל הרי
ביוה"כ נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם וא"“כ
היה צריך שגם בשבועות לא נאכל ולא
נשתה? ד .תשובה לדבר ככתוב בפ' נח 'ביום
הזה נבקעו כל מעינות תהום' לולא היו בני
ישראל מקבלים תורה ,הרי היה העולם חוזר
לתהו ובוהו כמו בזמן המבול ,כיון שקבלנו
ע"י התורה גם את חלק עוה"ז ,לכן
בעינן נמי לכם( .מתוך שיעורי הרב
רייזמן) זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
אמן!!!

יעמדו על הברכה
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