בס”ד

פרשת

נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה

פנינים יקרים
נודע אמירתו של רבי מאיר שפירא
מלובלין זיע"א ,יותר בנקל למצוא נדיב
לבנין הישיבה מהחזקת הישיבה ,כי
השמן היינו הלחם והחלב שלומדים תורה
אוכלים ושותים ,על זה קשה מאד למצוא
נדיבים ,כי הנדיב מעדיף לתרום בנין
שיתנוסס שמו עליו ,ולא על לחם שיהא
נאכל ולא נשאר ממנו זכר .ואמר רבי מאיר
'ואתה תצוה את בני ישראל' .אכן בנית
משכן שלם ,אבל אתה עתיד לצוות את
בני ישראל תמיד על השמן זית ,כך אמר ה'
למשה רבינו ,בנית כבר בנין ,אך על השמן
הקבוע ,תצטרך עוד הרבה לבקש מבני
ישראל.
מענין לענין באותו ענין סיפר הרה"ג ר'
מנשה ישראל רייזמאן שליט"א ,בשם הג"מ
רבי לייבל גרונר זצ"ל (המשמש בקודש
אצל האדמו"ר מלובאוויטש זצוק"ל),
שפעם אחת [בשנות תש"מ] הגיע מכתב
אל הרבי מיהודי שלא הניח זש"ק והגיע
לעת זקנה ומבקש להשאיר זכרון נצח על
שמו בעולם ,ושואל מה לעשות עם ממונו,
אם לבנות בנין או משהו קבוע אחר.
והשיב לו הרבי שבימים הללו יש מחסור
גדול של מצות עבור יהודי רוסיה ,שיקנה
עם כל ממונו מצות לרוב וישלחם ליהודי
רוסיה .האיש לא הבין את התשובה ,שהרי
שאל על בנין קבוע ואיך נאמר לו לקנות
מצות ,קם ונסע אל הרבי ,ונכנס ועמד
בתור ,וסיפר למשמש בקודש רבי לייבל,
שזו היתה תשובת הרבי והוא מבקש
להכנס להבין תשובתו .רבי לייבל קבע לו
זמן והאיש נכנס אל הרבי ביחידות .ושאל
אותו ,הרי אני שאלתי איזה בנין לבנות,
ואיך כתב לי הרבי שאקנה מצות? בשמוע
הרבי את שאלתו ,החוויר והאדים כאחת,
שינה צורה והסתכל בעיניו בפליאה ,כמי
שלא האמין למשמע אוזניו היתכן שיהודי
ישאל שאלה כזו ...אנו בעיני בשר רואים

איך שבונים בנין ,שורה על גבי שורה,
קומה על גבי קומה ,והבנין עומד למאה או
מאתיים שנה ,יש מציאות קיימת .אך כל
מה שיהודי מניח תפילין ,אוכל מצה בפסח
וכדו' ,נראה לנו כאילו אחר המצוה ,חלפה
מציאותה ואיננה ,כאילו לא נבנה בנין
מהמצה והמרור והחרוסת .לכן שאל האיש
את הרבי ,שהוא ביקש לבנות בנין קבוע,
איך נאמר לו לקנות מצה .אך כשזוכים
לעיני אמת ,רואים שאכילת מצה של יהודי
בפסח ,אין לך בנין גדול מזה ,וזה הבנין
עומד לנצח נצחים .הרי גם יהודי שאכל
מצה ,עוד חמשים שנה יוולד נכד מיהודי
שאכל מצה לפני חמשים שנה ,גם זה נכלל
ב'מצוה קבועה לדורות' .אך כשראינו איך
שהרוסים הסובייטים הופכים עולמות
שלא נאכל כזית מצה ,ראינו שהם מכירים
את האמת ,שהכזית מצה משברת ומכנעת
את הכפירה הסובייטית ,הם הרגישו שכל
אכילת מצה של יהודי ,זה כמו פצצה
גדולה נגד המלכות הרוסית ,ואכן ידעו את
האמת שהמצה היא מיכלא דמהימנותא.
וכן הוא בכל מצוות ה'.
"ואתה תצוה את בני ישראל" (כז כ) .לכאו'
יפלא שלא מצאנו פתיחה כזאת 'ואתה
תצוה' ,ולא הקדים תחילה 'וידבר ה' אל
משה לאמר' .ולהבין זאת אמר הרה"ק
ווארקא משל נחמד :פעם אחת היה בעל
הבית של עסק גדול ,והביא מנהל שיחליט
ההחלטות שצריכים בעסק ,מה לקנות
ומה למכור .ובתחילה כשהמנהל נכנס
לאט לאט בעסק החדש ,הרי הוא מדבר
עם המוכרים והקונים בלשון 'בעל הבית
אמר כך וכך' ,כל מחיר הוא אומר 'מחיר
כזה בעל הבית לא יסכים' .אך לאחר כמה
שנים הוא אומר 'אנחנו לא נסכים לתנאים
כאלה'' ,אנחנו דורשים כך' .עד שהוא
נעשה ותיק וחסיד באותו עסק שהוא
עצמו מדבר בלשון עצמי 'אני לא מסכים
לכך' .לא שהוא מפקפק על הבעל הבית,

תצוה
תשפ”ב
אלא שהוא כבר נכנס כ"כ עמוק בעסק
שהוא מדבר בלשון שזה שלו .ובאמת
שגם בעל הבית עצמו שמח שהמנהל
מדבר בלשון כזה ,כי עי"ז יש לו אינטרס
בהצלחת העסק כאילו שזה שלו .כך פי'
הרה"ק מווארקע זי"ע שבתחילה אמר
משה רבינו בכל פעם 'הקב"ה אמר כך
וכך' .עד שהקב"ה אמר למשה ,תפסיק
לדבר בלשון כזה ,תדבר כבר כמו שותף
'ואתה תצוה את בני ישראל' ,אני רוצה
שתביאו שמן זית .בחי' תורת משה עבדי.
ולכן לא כתוב 'ויקחו לי' אלא 'ויקחו אליך',
אתה כבר מספיק עובד טוב בעסק שלנו,
שתוכל להתחיל לדבר כמו שותף ותיק...
משה ואהרן בכוהניו

דבר נאה כתב בספר יכהן פאר (לשמיני
עצרת) ,הטעם שאין נושאין כפים (בחו"ל)
בשמחת תורה ,מפני שביום הזה ברכת
משה רבינו ולכך מבטל אהרן הכהן עצמו
לברכתו .וזה הטעם שבפרשת תצוה לא
איתא שמו של משה רבינו ,מפני שהיא
פרשה של אהרן הכהן מבטל משה רבינו
עצמו ,וזה הוא 'משה ואהרן הוא אהרן
ומשה') שמות ו ,כו-כז) .ורמז לזה 'וראך
ושמח בלבו' (שמות ד ,יד) ,בעת השמחה
היינו שמחת תורה יחזיק אהרן ברכתו בלבו.
הגה"ק מקוזיגלוב זי"ע( ,ארץ צבי) מבאר,
לא נזכר שם מרע"ה בכל הפרשה כמו שכ'
בעל הטורים ,י"ל משום דעפ"י רוב ז' אדר
חל בפר' תצוה ,ומה שמשה רבינו נקבר
בחו"ל ,כדי שתהיה לבני הגלות אחוזה בו,
ועי"ז יגאלו ,כך כתוב בספה"ק ,וזה לשון
'ואתה תצוה' ,שתהיה לך צוותא עם בני
ישראל .ושם 'משה' כי מן המים משיתיהו,
שנבדל מן המים ,וזה מורה שמו של משה.
וכיון ד'אתה תצוה' פירושו שתהיה לו
‘צוותא' עם ישראל ,ושם משה הוא היפך
זה ,ע"כ לא כתוב שם משה בפרשה זו.
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בס”ד

שח בעל תרומת הדשן בשבת תצוה – זכור:
בפרשתנו נאמר "שמן זית כתית למאור"
(כז ,כ) .וכתב רש"י שישנם שני סוגי שמן
למשכן ,אחד למנורה והשני למנחות.
למנורה כותשים את הזיתים במכתשת
והטיפה הראשונה הזכה היא למנורה,
ואחר כך טוחנם ,והוא למנחות .רומזת בזה
התורה לשני ניסים שנעשו על ידי שמן
ובידי נשים :הראשון :נס חנוכה שנעשה
על ידי פך השמן ,ובידי אישה זכה ,יהודית,
ועל ידה הדליקו שוב את המנורה בבית
המקדש .והשני :נס פורים שנעשה גם הוא
על ידי אישה ושמן .אסתר ,שנאלצה להיות
בבית אחשוורוש .ועל ידי שמן המנחות,
וכפי שהמן אמר "הקומץ שלכם דחה את
עשרת אלפים כיכר כסף שלי"( .לקט יושר)
הטעם ש'חסידים' נקראים 'עזי פנים’

והיה על מצח אהרן תמיד וגו' (כח ,לח).
אמרו חז"ל )זבחים פח ):הציץ מכפר על
עזות פנים עיי"ש .איתא בשם הרה"ק

החידושי הרי"מ זצ"ל שאמר ,לכן קוראים
לחסידים עזי פנים ,כי שלמה המלך ע"ה
קרא ליצר הרע מלך זקן (קה"ר פר' ד ,טו),
ומאז ועד עכשיו הזקין עוד יותר ,ולהעיז
לזקן כזה צריכים באמת לחוצפה גדולה,
ולכן חסידים הם באמת עזי פנים גדולים,
שמעיזים לזקן מופלג כזה ,ולא שומעים
לו והופכים מידה זו לעבודת ה' יתברך.
(ליקוטי יהודה – החדש)

עובדות צדיקים
"להעלות נר תמיד" (כז ,כ) .מעשה בחסיד
אחד שבא אל הרה"ק רבי יהודה צבי
מסטרעטין זצ"ל ובכה לפניו תמרורים ,רבי
הושיענו! לומד אני ושוכח ,לומד ושוכח...
יתן נא לי רבינו איזו סגולה מועילה שלא
יהא לשר של שכחה שליטה עלי .נענה לו
הרה"ק מסטרעטין ואמר :בוא וראה מה
דכתיב (להלן פסוק כט) "לזיכרון לפני
ה' תמיד" ,ומה נאמר למעלה בפרשתינו

פינת יקרת
המאמר דלהלן הובא על ימי הפורים ,אמנם
הדברים נוגעים בכל עת וזמן ,מה גם שהוא
חודש אדר ודבר בעתו מה טוב .וכך אמר
האדמו”ר מלובאוויטש זצוק”ל (ע”פ לקוטי
שיחות ח”ו ,תורת מנחם תשמ”ו ח”ב) .חג
הפורים נקרא “פורים – על שם הפור”.
ולכאורה תמוה ,הרי “פור” אינה תיבה בלשון
הקודש ,אלא בלשון פרסי (ראב”ע אסתר
ג ,ז) .ואם כן ,מדוע נקראה היו”ט בלשון
פרסי ולא נקרא “גורלות” בלשון הקודש,
וכמו שמצינו בשאר המועדים שנקראים
בשמות של לשון הקודש? ויש לומר שבזה
יש לימוד נפלא :יהודי צריך לדעת שאין
הוא נמצא תחת הגבלות הטבע ,אלא בכל
עת וזמן מנהיג אותו הקב”ה באופן נסי.
ואפילו כאשר הוא עוסק במסחר עם גויים
– אלו שמדברים לשון “פרסי” ואינם שייכים
ללשון הקודש – והרי “הלכה בידוע שעשו
שונא ליעקב” (ספרי בהעלותך ט ,י) ,ואם כן,
יתכן שהגוי ינסה בעצות ותחבולות שונות
להרע ולהזיק לו ,הנה זהו מה שלומדים
מקריאת היו”ט “פורים” בלשון פרסי ,שגם
כאשר יהודי עוסק עם “פרסי” ,צריך הוא

ב | פרשת תצוה תשפ”ב

לדעת שגם אז יש יו”ט “פורים” ,שמנהיגו
הקב”ה בדרך נסית ,ואין הוא נמצא תחת
הגבלות הטבע.

"להעלות נר תמיד" ,אף אתה תהיה מעלה
בביתך "נר תמיד" ללמוד לאורו ,ואין לך
סגולה בדוקה ומנוסה נגד השכחה גדולה
מזו.
וברייתא גדולה שנו לנו רבותינו (ברכות
נז ).תניא ,הרואה שמן זית בחלום יצפה
למאור תורה ,וכל שכן בהקיץ .וכן פירש
רש"י "להעלות נר תמיד" כל לילה ולילה
קרוי תמיד ,כי לא נברא הנר אלא ללימוד
התורה( .במשנת רש"י – בפרשתנו)
השפעת הלבוש על האדם

ועשית בגדי־קדש לאהרן אחיך (כח ב) .פ"א
בא לפני הרה"ק הרבי רבי בונם מפרשיסחא
זי"ע בחור אחד ששינה את בגדיו ממנהג
היהודים ,ונתן לו שלום והחזיר לו שלום,
ואמר לו בני תדע שדבר כזה חמור כ"כ
שח"ו תוכל לצאת מן הדת ר"ל ,כי רש"י
ז"ל כתב (פר' חקת) ‘יושב הנגב' זה עמלק
ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען כדי
שיהי' ישראל מתפללים להקב"ה לתת
כנענים בידם ,ראו ישראל לבושיהם
כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען אמרו
נתפלל סתם וכו' .וקשה למה באמת לא
שינו ג"כ מלבושיהם כדי שלא ירגישו
ישראל בהם כלל? אך משום שעיקר
טומאתם הי' במלבושיהם ,לא יוכלו בשום
אופן לחלוץ מלבושיהם ,שהיו משוקעים
מאוד בטומאתם .א"כ ראינו שעיקר
היצה"ר וס"א מתגבר בטומאת בגדים ,לכן
צריך כל או"א לשמור א"ע שלא לשנות
מלבושיו ממנהג היהודים שתלוי בהם
כל הקדושה והמשנה ידו על התחתונה
להתגרה יצה"ר בנפשו.

עוד הוראה שיש ללמוד מקריאת היו”ט
בלשון פרסי :כאשר פוגשים יהודי שאינו
יודע כלל אודות האל”ף בי”ת של יהדות
(כעשרת הדברות וכיוצא בזה) ,היו יכולים
לחשוב שתחילה יש להסביר לו על הדברים
העיקריים של יהדות ,כמצוות דאורייתא
ולאט לאט יגיע גם למצוות דרבנן ,ועד שיגיע
למצוות של ימי הפורים ,אך אין להתחיל מיד
במצוות פורים.

ושבת שמה

אך השם “פורים” מדגיש להיפך :כמו
שבימים ההם ,כאשר באו ליהודי בפרס ומדי
ואמרו לו שניתוסף יום טוב חדש – לא חיכו
עד שהוא ידע ויבין מה זה “גורל” בלשון
הקודש ,ועד שיסבירו לו את כל הדברים
העיקריים ,אלא אמרו לו באופן שיבין מיד
את הענין :ניתוסף יום טוב שנקרא פורים .וכן
צריך להיות בזמן הזה ,שיש להסביר לכל יהודי
על מצוות הפורים ,אפילו אם אינו מבין לשון
הקודש ,ולא יודע משום דבר בעניני יהדות.

דבר נאה הביא בשם משמואל,
(וישלח תרע”ח) ,אמר אדמו”ר הכהן
הגדול זללה”ה מאלכסנדר ,מה שאנו
אומרים בזמירות ‘כל מקדש שביעי
כראוי לו’ ,ולא פירש אחריו מאומה,
‘כל שומר שבת כדת מחללו’ ,פירש
אחריו שכרו הרבה מאד עפ”י פעלו .כי
בשמירת שבת כראוי לו ,אין בכח הפה
לומר בו שכר ,אלא שומר שבת כדת
מחללו ,בזה י”ל בו שכר עפ”י פעלו.

בס”ד

ופעם אחרת הראה הרבי רבי בונם זי"ע
בידו הק' על אברך אחד ששינה את בגדיו,
ואמר לו :כך דרכו של יצה"ר היום אומר
לו עשה כך כו' ,וכן הי' שיצא לתרבות רעה
רח"ל( .שיח שרפי קודש פר' חקת).
והרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע הוסיף
ואמר ,שאם הי' משנים גם לבושיהם ,ובני
ישראל הי' מבקשים להשי"ת שימסור
כנענים בידם ,היו נמסרים באמת ,אף
שהמה עמלקים ,כיון שהי' משנים לשונם
ולבושיהם ,הוי להו כדין כנענים ממש,
אף שבתולדה היה עמלקים .ומזה יצא
לנו מוסר השכל ,שאם משנה ח"ו לשונו
ומלבושו ,כאחד מהעמים ,הוא נחשב
כאחד מהם( .שיח שרפי קודש שם)

איך נראה יהודי קודם

ועשית בגדי־קדש לאהרן אחיך (כח ב).
אחת מנסיעותיו של הרה"ק רבי יעקב
דוד מאמשינאוו זי"ע להשתדל בביטול
גזירה על מלבושי ישראל ,ביקש שיתפרו
עבורו מלבושים כאלו שהלכו בהם לפני
איזה מאות שנים ,עם גאלדענע קנעפלעך,
וגם יעשו עבורו זיידענע זאקען .כאשר
שאלוהו כיצד ידבר עם ראשי המלוכה ,בו
בזמן שאינו בקי בשפת המדינה רוסיש?
ענה ואמר שרוצה רק להראותם :וויאזוי א
יוד קוקט אויס .למעשה נתבטלה הנסיעה,
אך בכל זאת לבש בגדים אלו והסתובב
בחדרו כשהוא כולו לוהט .אמרו זקני
החסידים :שהוא רצה להראות איך נראה

איש יהודי ,אנחנו כבר ראינו מה שהוא
רצה להראות .ואמר אז הרה"ק מאמשינאוו
זי"ע :במצרים היו הללו עובדי ע"ז והללו
עובדי ע"ז ,ונגאלו על 'שלא שינו את
מלבושם'( .ימות עולם עמ' כז)
אפילו הקאפל אל תשנה

בעיר וואהרט בפולין ,היה גר יהודי יקר
ושמו רבי משה לינצ'יצער זצ"ל ,רבי משה
זה היה למדן גדול וגם עשיר מופלג ,ברבות
הימים ירד ל"ע מנכסיו ,עד כדי כך שממש
לא היה לו לזון את אשתו ובניו .וכמו כן היה
חייב לברוח מעיר מגוריו וואהרט ,כי נשאר
חייב הון רב לנושים עוד מזמן היותו גביר.
בצר לו ,שם פעמיו לרבו לפשיסחא להרבי
רבי בונם זי"ע ,וישב שמה שבועות מספר.

ענינא דיומא
שנה מעוברת

אמר מהר"ש מבעלזא זיע"א עה"פ "כי
לולא התמהמהנו וגו' עתה שבנו זה פעמיים"
(בראשית מג י) ,שאם התמהמהנו מלשוב
בחדש אלול אותיות לול"א ,אז הזמן לשוב
בחדש אדר ,שהוא החדש השנים עשר ,הנרמז
זה פעמיים ,כי זה מספר י"ב ,והוא פעמיים
בשנה מעוברת.

פורים קטן להפיס דעתנו

כתב באמרי יוסף (מועדים ,דרושים לפסח
דרוש י"ד) ,שמעתי בשם אדמו"ר הגה"ק רבי
חיים מצאנז זצ"ל שסיפר בפורים קטן מעשה
מהרה"ק רבי משה ליב מסאסוב זצ"ל שבערב
יוה"כ אחר הסעודה הלך לשוק לחפש אולי
יזמין לו השי"ת איזה מצוה לעשות גמ"ח ,ופגע
בעני אחד ,ושאל אותו אם רוצה לשתות יי"ש
אמר העני הן ,והלך עמו לבית הסמוך ,וציווה
ליתן כוס יי"ש .ואחר ששתה ,אמר לו הרה"ק
הנ"ל ,אם רצונך לשתות יי"ש יותר טוב וחריף,
בא עמי אל הפריפינאציע ששם נמצא יי"ש
חזק וחריף ומוטעם ביותר ,אמר העני הן ,והלך
עמו ,ובבואם שמה ,ציווה הרה"צ הנ"ל ליתן לו
כוס יי"ש מן המובחר .ואחר ששתה ,שאל העני
את הרה"צ ,מדוע לא הלכת עמי תיכף בפעם

הראשון להפריפינאציע ,והרה"צ השיב לו,
רציתי לעשות לך נחת רוח שתסעוד לבך טרם
בואך הנה .וסיים הרה"ק מצאנז זללה"ה ,הגם
שנודע מספרים הק' שהימים האלה נזכרים
ונעשים בכל דור ודור ובכל שנה ושנה נתעורר
הנס ,ובודאי יעשה לנו השי"ת נסים בפורים
הבע"ל ,אמנם כדי להפיס דעתינו נתן לנו השי"ת
כעת “פורים קטן" שגם היום נתעורר הנס.

טוב לב שנתיישר הלב לטוב להיות לב אחד
לאביו שבשמים והיאך יתכן לכתוב כן על המן
הרשע ...ואיך אמר הכתוב על המן שמח וטוב
לב .אך לפי האמור יש לומר דאז לפי שעה יצא
ממשתה אסתר שמח וטוב לב כרגע שעוררה
בו אסתר הניצוצות קדושות מנשמת רב
שמואל בר שילת שהוא מקדושת תורה שבעל
פה ...וכל הניצוצות קדושות שלו נטל מרדכי
ונכנס אחר כך בישראל.

דבר פלא כתב רבי צדוק הכהן בספרו פוקד
עקרות (אות ב') ,ע"פ מש"כ בתנא דבי אליהו
(פרק כ"ד) ששכרו של אגג ,כשהיה חבוש
בבית האסורים היה בוכה ומתאנח ואומר 'אוי
לי שמא יאבד זרעי מן העולם' ,ויצא ממנו המן
לעולם .וקשה מה שכר מגיע לו על בכיה זאת,
ואיזה שכר הוא שיצא ממנו המן.

נודע מש"כ בכתבי האריז"ל 'יבא המלך והמן
היום' ר"ת שם הוי-ה ביושר בתכלית השלימות.

וביאר רבי צדוק הכהן שכל הענין שאדם
משתוקק להשאיר זרע של קיימא זה שייך
רק לבני ישראל ,הגויים אין להם ענין בזה כלל,
חכמי הגויים אומרים שהבנים הם רקב הממון,
ששורפים את הכסף והכבוד של האדם ,ולכן
שלמו שכר לאגג על שהצטער שלא יכחד
זרעו .והשכר שנולד ממנו המן הרי נכלל בזה
ניצוץ קדוש של האמורא הקדוש רבי שמואל
בר שילת .זה גרם לאגג את התכונה הזאת
לרצות להשאיר המשך זרעו בעולם.
ובמק"א (פרי צדיק שמות פורים) ,תמה ,וזה
שנאמר (אסתר ה' ,ט') ויצא המן ביום ההוא
שמח וטוב לב הוסיף לחדש ובכל מקום מורה

וכתב הרמ"ע מפאנו שרבי שמואל בר שיל"ת
שלמד תורה מבני ברק ,והיה מבני בניו של
המן ,היה מלמד תינוקות ,וכמ"ש בגמ' ב"ב.
(בגירסת עין יעקב ).וזהו שיל"ת ר"ת שויתי
הוי-ה לנגדי תמיד.
וכתב הרמב"ם שתכלית קריאת המגילה הוא
להודיע לדורות הבאים שאמת הוא מה שכתוב
'כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו
כה' אלקינו בכל קראנו אליו' ,הן יחיד שצריך
ישועה ,והן ציבור שצריכים ישועה ,תמיד
הקב"ה קרוב אלינו ,כי אין הטבע עוצר לפניו
להושיענו ברגע אחד.
מגילת אסתר זהו הספר האחרון של ספרי
קודש ,כתבוה אנשי כנסת הגדולה ,ובמגילה
זאת סיפרו לנו המעשה הזאת ,להודיע לדורות
הבאים שאמת הוא שהקב"ה קרוב אלינו ,ואין
מרחק בין הצרה לישועה כלל.
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בס”ד

כאשר עמד לקבל ברכת פרידה מרבו ,סיפר
לו את כל צרותיו ,ואמר לרבו שאינו יכול
לחזור לעירו ,מסיבה הנ"ל .ויאמר לו הרבי
רבי בונם זי"ע 'הלא ממשפחת הגאון ה'חכם
צבי' אתה ,איעצך שתסע לאמסטרדם אל
הרה"ג מו"ה שאול ,שהוא נכד לבעל ה'חכם
צבי' ,והוא בודאי ימצא לך פרנסה הגונה.
אולם ,אם תחליט לקבוע דירתך שם ,הזהר
שלא תשנה מלבושך ,אפילו ה'קאפיל' אל

תשנה ,כי שם הם נוהגים ללבוש קאפיל
עם כפתור קטן (א קליין קנעפיל) בראשו,
ובשום אופן לא תשים על ראשך קאפיל
כזה ,כי היום הם עוד לובשים מלבושי
יהודים רק בשינויים קטנים ,כגון ה'קאפיל'!
ומזה תזהר מאד ,ואז ה' יצליח דרכך' .רבי
משה נפרד מרבו ,ונסע בגפו לאמסטרדם,
נתקבל בכבוד מלכים אצל הגאון רבי שאול
זצ"ל הנ"ל ,אשר הציע לו לקבל עליו משרת

רבנות בעיר האנובער .רבי משה שמע
לעצת רבי שאול ,נסע להאנובער ונהיה שם
לרב חשוב ביותר ,והצליח מאד וישב שמה
כמה שנים .רבי משה שמר מאד את מה
שרבו מפשיסחא צווה עליו ,והלך בדרכי ה'
ולא פנה ימין ושמאל .לאחר שנים אחדות,
החליט רבי משה כי עם כל העושר והטוב
שיש לו בהאנובער ,מוטב לו לחזור לביתו,
וכן עשה .וכאשר חזר לפולין ,נסע מיד לרבי

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.

"וְ ַא ָּתה ְּתצַ וֶ ה" (כ"ז כ') .כתב בעל הטורים וז"ל
לא הזכיר משה בזה הסדר ,מה שאין כן בכל
החומש ,שמשעה שנולד משה אין סדר שלא
הוזכר בה ,והטעם משום שאמר (להלן ל"ב ל"ב)
"מ ֵחנִי נָא ִמ ִספְ ְרָך ֲא ֶׁשר ּכָ ָת ְב ָּת" (זוהר ת"ג רמו).
ְ
וקללת חכם אפילו על תנאי באה (מכות י"א).
ונתקיים בזה ,ואפשר לרמז "אשר" גמטריא
"תצוה" דמשה מאז שאמר מחני נא מספרך
"אשר" נמחק מפרשת "תצוה".
"וְ ַא ָּתה ְּתצַ וֶ ה ֶאת ְבּנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְקחּו ֵאלֶ יָך" (כ"ז
כ') .כתב בעל הטורים ויקחו אליך :אבל אני איני
צריך לאורה (מנחות פ"ו ,):ובגמרא (מנחות)
הלשון הוא "ולא לאורה אני צריך" ,ואפשר
לרמז "ישראל ויקחו אליך" גמטריא "והובא
להגיד ולא לאורה אני צריך".
"ׁש ֶמן זַ יִ ת זָ ְך ּכָ ִתית לַ ָמאֹור לְ ַה ֲעֹלת נֵ ר ָּת ִמיד"
ֶ
(כ"ז כ') גמטריא "זו ראובן שמעון לוי יהודה
יששכר זבולן דן נפתלי גד אשר יוסף בנימן"
להגיד דהיה זכות השבטים מרומז בשמן זית.
יַערְֹך אֹתֹו ַא ֲהרֹן" (כ"ז כ"א).
מֹועד וגו' ֲ
"ּבא ֶֹהל ֵ
ְ
ואיתא (במדרש תנחומא תצוה) אמר רבי מאיר:
אמר הקב"ה" חביב עלי נרות שאהרן מדליק ,מן
המאורות שקבעתי בשמים וגו' ואפשר לרמז
"ואתה תצוה" גמטריא "בראשית" שחביב אצל
קוב"ה הנרות שאהרן מדליק מבראשית שברא
את המאורות.
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בבית המקדש השלישי ,אמן.
לְק ְדׁשֹו
"וְ ַא ָּתה ְּת ַד ֵּבר וגו' וְ ָעׂשֹו ֶאת ִּבגְ ֵדי ַא ֲהרֹן ַ
לְכַ ֲהנֹו לִי" (כ"ח ג') .וכתוב שהכהן הגדול בין שלבש
הבגדי לבן לבגדי זהב הלך למקוה כמה פעמים.
ואפשר לרמז "לכהנו לי" גמטריא "מקוה".
"ש'שה מ'שמתם ע'ל" (כ"ח י') .כתב בעל
הטורים ר"ת "שמע" שאמרו שמע ישראל
דהשבטים אמרו שמע ישראל כדכתיב
(בפסחים נו ).ובפסוק ט' וְ לָ ַק ְח ָּת ֶאת ְׁש ֵּתי ֲא ְבנֵ י
ׁש ַֹהם ,ואפשר לרמז "שתי אבני שהם" גמטריא
"שמע ישראל הויה אלקינו הוי-ה אחד"
וכדברי בעל הטורים.
"וְ ַׁש ְמ ָּת ֶאת ְׁש ֵּתי ָה ֲא ָבנִים ַעל ּכִ ְתפֹת ָה ֵאפֹד ַא ְבנֵי
נָׂשא ַא ֲהרֹן וגו' לִ פְ נֵי הוי-ה
יִׁש ָר ַאל וְ ָ
זִ ּכָ רֹן לִ ְבנֵי ְ
ַעל ְׁש ֵּתי כְ ֵּתפָ יו לְ זִ ּכָ רֹן" (כ"ח י"ב) .כתב רש"י
לזכרון :שיהא רואה הקב"ה השבטים כתובים
לפניו ויזכור צדקתם ,ובספורנו :להשיג רחמים
על ישראל בזכותם ,והא לכאורה למה כתוב שני
פעמים "זכרון לזכרון"? ואפשר לרמז דלפני
הקב"ה היה לזכרון להשיג רחמים על ישראל.
אבל לבני ישראל היו "אבני" זכרון נוטריקון ב'רכי
נ'פשי א'ת י'הו-ה ,שהיהודים בזמן שראו את
האבנים נזכרו שצריכים לשבח את ה' כי בזכות
אבני הזכרון היה רחמים על ישראל.
"וְ נָ ַת ָּת וגו' וְ נָ ָׁשא ַא ֲהרֹן ֶאת ִמ ְׁשּפַ ט" (כ"ח ל').
כתב רש"י [מהו משפט בני ישראל?] ולפי
מדרש אגדה שהחושן מכפר על מעוותי הדין
(זבחים פח :ויק"ר י' ו') נקרא "משפט" על שם
סליחת המשפט ,ואפשר לרמז "את משפט"
גמטריא שמונה מאות ושלושים במספר כמנין
שעמדו שתי בתי המקדש לרמז שהחושן יהיה
קיים רק אלו השנים שעמדו הבית ,ובעז"ה

נְסי ָבד לְ כַ סֹות בשר ערוה" (כ"ח
"וַ ֲע ֵׁשה לָ ֶהם ִמכְ ֵ
מ"ב) .כתב בעל הטורים :ערוה .ב' ב' במסורה,
לכסות בשר "ערוה" ואידך לא תקרבו לגלות
"ערוה" (ויקרא י"ח ו') רמז שבגדי כהונה מכפרין
על העריות ,ואפשר לרמז "לכסות בשר ערוה"
גמטריא "בבגדי כהונה מכפרין על העריות" והוא
כדברי בעל הטורים.
"וְ לֶ ֶחם ַמצֹות וְ ַחֹלת ַמצֹת" וגו' (כ"ט ב') .איתא
באוצר המדרשים .וחלת מצת למה? כדי
לזכור זכות שרה אמנו דכתיב לושי ועשי עגות
(בראשית י"ח ו') ואפשר לרמז "מצת" גמטריא
"וזהו שרה".
"ש ְׁב ַעת יָ ִמים יִ לְ ָּב ָׁשם ַהכ ֵֹהן ַּת ְח ָתּיו ִמ ָּבנָ יו" (כ"ט
ִ
ל') .ואיתא במכילתא דרשב"י (שמות ל"א י"ז)
למה? אלא כדי שתעבר עליהם שבת וגדולה
היא השבת שאין הכהנים כשרון לעבודה עד
שתעבר עליהם שבת ,שנאמר שבעת ימים
ילבשם הכהן ,ואפשר לרמז "שבעת" גמטריא
"וגדולה היא שבת".
"וְ יָ ְדעֹו ּכִ י ֲאנִ י הוי-ה וגו' לְ ָשׁכְ נִ י ְּבתֹוכָ ם" וגו'
(כ"ט מ"ו) .ואפשר לרמז "לשכני" גמטריא
ארבע מאות ועשר במספר רמז לבית ראשון
שיעמוד "תי" שנים.
"ועשית מזבח מקטר קטרת" (ל' א') .איתא
בתרגום (זוהר חלק ב' ריח ב') ,כי אין לך דבר
בעולם לשבר את הסטרא אחרא ,כמו הקטורת,
ואפשר לרמז "ועשית מזבח מקטר קטרת"
גמטריא "תקע בשופר גדול לחרותנו" ,שאז ה'
יתקע בשופר יכניע את הסטרא אחרא אמן.

בס”ד

רבי בונם ,שהיה אז כבר סגי נהור .בהכנסו
לקודש פנימה ,רק הזכיר את שמו ,הכירו
מיד ואמר לו" ,שלום לך ,כי באת שלם".
והרר"ב מישש אותו בידיו הקדושים מכף
רגליו עד ראשו ,והוריד לו את המגבעת,
ומישש בידיו את ה'קאפיל’ אם אין עליו
ה'קנעפיל הקטן'! וכאשר לא מצא שום
שינוי בבגדיו אמר לו" ,אשריך משה שלא
שינית מלבושך ,באת שלם ,וטוב לך כי לא
קבעת דירתך חוץ למדינתנו .ועתה ,סע
בשלום לביתך ולבית חמיך ,כי גם שם לא
יעזבך הזן והמפרנס לכל"( .קובץ הבאר
כרך ראשון ,שנה שישית בהוספות)

סיפור לשבת

קשרי ידידות עמוקים שררו בין הרה"ק
רבי זאב וואלף מטשארני-אוסטראה
זי"ע ובין מחותנו הרה"ק הרבי ר' זושא
מאניפולי זי"ע[ .בנו של הרבי ר' זושא,
רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטראה
זי"ע ,היה חתנו של הרה"ק רבי זאב וולף
מטשארני-אוסטראה זי"ע] .פעמים מספר
התארחו זה אצל זה ,ואז היו פועלים גדולות
ונצורות ,ניסים ונפלאות למען אחינו בני
ישראל בכל מקומות מושבותיהם.
הערים טשארני-אוסטרהא ואניפולי
מצויות באותו מחוז באוקראינה ,ואף
סמוכות המה זו לזו .באחד הימים הגיע
אל המחוז אדם מסית ומדיח ,כדי לדבר
על לבותיהם של האנשים לחטוא בחטאים
חמורים ביותר ,ואף להסית אותם להתנצר
ולעבוד עבודה זרה ממש רח"ל .הוא ניסה
בכל מיני אמצעים לעשות את מלאכתו,
אבל היהודים לא שמעו בקולו ,וניסו לגרש
אותו מעל פניהם .וכיון שראה כי כך לא
תצלח מלאכתו הזהיר את היהודים ,כי
אם לא יעשו כפי שהוא מבקש ,הוא ילשין
עליהם לשלטונות וכי אז יאסרו את כל
היהודים בבית האסורין .ולכן מוטב להם
לעשות כפי רצונו .ברם ,היהודים עמדו
איתן באמונתם לבלתי שמוע אל המסית
והמדיח הגדול .אבל הצרות והיסורין
שלהם גדלו מנשוא עד שמי מרום .הוא אכן
הלשין על היהודים לפני השלטונות ,ובשל
כך נגרמו להם הפסדים רבים בפרנסותיהם,
עד שכמעט קצו בחייהם .משלא יכלו
לעמוד ביסורים הגדולים הללו ,תינו את מר
צערם בפני הצדיקים .לפעמים היו באים
ושוטחים את צערם בפני הרה"ק רבי זאב

וואלף ,ולפעמים היו באים אל הרבי ר' זושא
בבקשה ובתחנונים כדי להעביר את המסית
המדיח הזה ,אבל מאומה לא הועיל .המסית
והמדיח הזה המשיך לעשות את מעשיו
הנבזים למגינת לבם של כל היהודים.
פעם ,התאוננו כמה יהודים בפני הרה"ק
רבי זאב וואלף כי כבר תש כוחם וסבלם
וכי אין הם מסוגלים ליותר ,אז הבטיחם
הרבי כי השי"ת יהיה בעזרם ,אך שוב ללא
הועיל .חלפו הימים ,וקודם ראש השנה
נסעו מנין אנשים לאניפולי אל הרה"ק
הרבי ר' זושא ובכו לפניו מאד להעביר
את רעת המסית הזה מהאי עלמא ,ואפילו
להתפלל עליו שימות ,כי ביקש להדיחנו
מעם השם יתברך .וראה זה פלא ,לאחר
יום הכיפורים ,נחלה לפתע אותו אדם
מסית ומדיח ,ואף שהיה בריא ושלם קודם
לכן ,הלך חוליו והתגבר עד שלאחר כמה
ימים מת מיתה חטופה ,וכל היהודים
נושעו מצרותיהם.
לאחר שאותו מסית שבק חיים לכל חי,
נחלקו החסידים בדבר המופת שאירע.
חסידיו של הרה"ק רבי זאב וואלף אמרו
כי לבטח המופת הזה הוא מעשי ידיו של
רבם ,ואילו חסידיו של הרבי ר' זושא אמרו
מנגד כי המופת הזה הוא מעשי ידי רבם.
אבל לא הגיעו לעמק השווה .כעבור מספר
שבועות התארח הרה"ק הרבי ר' זושא
מאניפולי אצל מחותנו הרה"ק רבי זאב
וואלף בעירו טשארני-אוסטראה ,ואז ,תחת
אחד השיחים שאלו הרבי ר' זושא" :אמור
לי מחותני ,כיצד אבדתם את המסית הזה?
הרי בוודאי היתה זו עבודה קשה עד מאד.
לי לא היתה שום עצה כנגדו".
נענה ואמר לו המחותן רבי זאב וואלף:
"ביום כיפור התפללתי תפילת 'נעילה'
לפני העמוד .הארכתי ביותר בתפילה
זו עד שכבר גמרו את התפילה בכל בתי
הכנסת בעיר ,וכיון שכולם כבר יצאו מבתי
הכנסת שלהם ,אזי נעמדו כולם מאחורי
כתלי בית מדרשי כדי לשמוע אותי כיצד
אני מתפלל.
"ולא רק היהודים התמימים נעמדו
מאוחרי כתלי בית מדרשי .גם המסית
הפושע הזה נעמד כמו כל היהודים מאחורי
בית המדרש כדי לשמוע את תפילתי ,וכי
"האב ִאיך
ָ
אז ביודעי כי הוא עומד שם,
רלאנְ גְ ט ַא ְׁש ִט ְיקעל חרטהִ ,איז
דע ַ
איהם ֶ
ֵ
איהם
האב ִאיך ֵ
ֶהער ׁשֹוין ֵמיינֶ ער גִ יווֶ עןָ .
ייקּומען" [=הכנסתי בלבו הרהור
ֶ
גִ ֶיקענְ ט ֵּב
של חרטה ,והוא כבר נהיה שלי ...וכי אז

הצלחתי לנצח אותו] .שכן מתחילה היה כל
כך רחוק מהקדושה ,עד שלא היתה לי שום
התקשרות ושייכות אליו ,וכאשר התגברתי
עליו נצחתי אותו עד הסוף ,ועשיתי לו כפי
שצריכים לעשות למסית ומדיח ,לסלקו
לגמרי מן העולם הזה .אז נודע לכולם ,כי נס
ההצלה הזה היה אכן מעשי ידי הרה"ק רבי
זאב וואלף ,שהצליח להציל את היהודים
מהצרות והדיבורים והמעשים של אותו
מסית ומדיח ,ולהותירם יהודים יראים
ושלמים להשי"ת ולתורתו( .אור לישרים
תצוה תשפ"ב)

קול מבשר
'כשיחפוץ בנו המלך ,יקרא בשם ככתיבתו'

פעם אחת לאחר קריאת המגילה
באחת השנים פנה רבינו הרה"ק רבי
יצחק מסטיטשין (בנו של הרה"ק
רבי משה מראזוודאוו בן הרה"ק רבי
אליעזר ז'יקובער בן הרה"ק רבי נפתלי
מראפשיץ) זי"ע ,אל הרה"ח המפו' ר'
נפתלי הורוויץ הי"ד מטארנא (נכד
הרה"ק מראפשיץ זצ"ל) ואמר לו:
אתן לך "משלוח מנות" ,אומר לך דבר
תורה שעלה ברעיוני בשעת קריאת
המגילה .לבאר הפסוק 'כי אם חפץ בה
המלך ונקראה בשם' ,וכתב התרגום
'עד דיתרעי בה מלכא וקרא לה מפורש
וכתיב' .בפסוק כתוב רק 'נקראה בשם'
והתרגום מוסיף שיקרא לה בשם
שמפורש וכתוב .ואמר רבי יצחק
שאין לזה שום פירוש רק ע"פ מש"כ
בזה"ק שכל 'המלך' שבמגילה הוא
הקב"ה ,ובימינו אין אנו קוראים אותו
ית' ככתיבתו אלא כקריאתו ,לא כשאני
נכתב אני נקרא ,אך ביום שיחפוץ בנו
המלך 'ונקראה בשם' ,שלעתיד לבא
יקרא השם ככתיבתו ,וכמ"ש ביוצרות
דפרשת זכור 'שם יקרא ככתיבתו' ,כי
בכל אשר אזכיר את שמי היינו במקום
המקדש ששם מותר להזכיר שמו
יתברך .ובקרוב נוכל לקרוא לו ית' בכל
אתר ואתר ככתיבתו .כשהמלך יקרב
את הנערה שנדחית כ"כ הרבה שנים,
ונקראה בשם 'מפורש וכתיב' .ופעם
אמרתי זאת בפורים לפני מרן ה"מנחת
יהודה" זיע"א ,ונהנה מאוד( .הרה"ח ר'
יוסף ליפשיץ ז"ל "החכמה מאין")
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בס”ד

יומא דהילולא
י"א אדר  -יומא דהילולא קדישא של
הגה"ק החיד"א ,רבנו חיים יוסף דוד
אזולאי בן הגה"ק רבי יצחק זרחיה
זיע"א

נכד להגה"ק רבי אברהם אזולאי זצ"ל בעל
"חסד לאברהם".
ואמו הצדקנית מרת שרה ע"ה בתו של הגאון
הקדוש רבי יוסף מביאלה זצ"ל ,מגזע הסמ"ע
זצ"ל (שעלה לירושלים בשיירת רבי יהודא
החסיד זי"ע).
רבינו החיד"א ברוב צדקתו ובכח תורתו
נתקיים בו צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא
מקיים ,וכל אשר יצא מפיו יעשה ,כבדרך אגב
מספר רבינו על מעשים אלו שאירעו על ידו.
בהיותו ברוטרדם שבהולנד פגש בו אדם קשה
יום שהתענה בדלי דלות ,רבינו החיד"א נענה
לו ואמר שיקנה כרטיס פיס ובזה ירום מזלו,
האיש שאל איזה כרטיס לקנות והיכן ,ורבינו
השיבו – איזה כרטיס שתרצה והיכן שתרצה
והברכה תחול .נסע החיד"א למסעיו ,והנה
כעבור כמה שנים כששב לרוטרדם פגש בו
אותו אדם ,וסיפר לו כי עשה כמצותו ,ואותו
כרטיס שקנה זכה בסכום גדול י"ב אלף דוקטי
זהב ,ומאז פרנסתו מצויה לו בריוח.
למרות נדודיו הרבים ,חבר יותר משמונים
חבורים ,וששים מהם ראו אור הדפוס ,ספריו
התקבלו בהערצה בכל תפוצות ישראל .וגדולי
הדורות העריכו זכרו .כך גדולי וקדושי ארץ
הקדש שהעידו בו כי "נמסרו לו מפתחות גנזי
הנסתרות ...ותלמודו בידו מאיר ובא כזהר
הרקיע ...כמשה מפי הגבורה ,לא הניח דבר וחצי
דבר בלתי אם גלה סודו ...הרואה אומר ברוך
שחלק מחכמתו (מהקדמתם ל"ברכי יוסף").
והרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע
אמר כי "שם באיטליא יש צדיק אחד גדול
אשר על ידי חבוריו הטהורים מבטל כח ספרי
מינות ,מי יתן והיה לבבם של ישראל לשקד על
דלתי ספרי החיד"א ,ואז לא יזיזו אותם כלום
מאמונתם" (אהל אלימלך).
בבני ישככר (חודש תשרי ,מאמר גדולה
תשובה דרוש י"ד) ,הוא מביא דברי החיד"א
שבתשובה מאהבה אין די חילוקי כפרה ,ותמה

ו | פרשת תצוה תשפ”ב

ע"ז מנין המקור לזה והרי מסוגיית הגמרא לא
משמע כן ,וכותב ע"ז "אבל כיון שפסק כן רב
מובהק בבית דין של מטה פוסקין כן להלכה
בבית דין של מעלה" .זכותו יגן עלינו ועל כל
ישראל אמן!!! (מתוך גליון דברי תורה בעלזא)

י"א אדר א'  -יומא דהילולא קדישא
של בעל ה"אבני נזר" הרה"ק רבי
אברהם בורנשטיין בן הרה"ק רבי זאב
נחום זיע"א
י"א אדר א' זי"ע נולד כבן הבכור לאביו איש
צדיק וגדול הדור ,הרב הגאון המובהק וכו'
מו"ה זצ"ל אב"ד עלקיש וביאלא בעמח"ס
‘אגודת אזוב' ולאמו הרבה"צ מרת דאבריש
ע"ה ,בשנת תקצ"ט בעיר בענדין מדינת פולין.
סיפר רבינו שהרה"ג החסיד מו"ה אברהם
דוד זצ"ל שהיה אבד"ק בענדין בשעת לידתו,
סיפר לו שתיכף כשנתוודע בהעיר שאמו מרת
דאבריש ילדה בן נתהוה שמחה וצהלה גדולה
אצל כל אנשי העיר למגדול ועד קטן ,ואפילו
אצל היושבי קרנות ,הגם שלא ידעו בעצמם
לומר לשמחה מה זו עושה ,ואמר הרה"ג הנ"ל
בדרך הפלגה ש'מי שלא ראה שמחה הגדולה
הלזו בכל העיר בכל השמונה ימים מלידתו עד
אחר הכנסתו לברית מילה לא ראה עוד שמחה
מימיו'.
מספרים משמו של הרה"ק מקאצק זי"ע
שגילה פ"א למה זכה הרב מביאלא לבן כזה,
מפני שפ"א בפורים אירע בעולם דבר נורא
שכל הצדיקים והלומדים היו טרודים כולם
בשעה אחת במצוות היום של פורים ,ולא היה
נמצא בכל העולם שום אחד שילמוד אז בשעה
ההיא ,זולת הרב מביאלא הנ"ל היה יושב ולומד
ונשמע קולו במרום והיה רעש בשמים מזה כי
אלמלא הוא היה כל העולם כולו עומד בשעה
ההוא בלי עסק התורה הק' למטה ,ע"כ ניתן לו
משמים מתנה זו שיהיה לו בן הזה השר התורה
והיראה שיאיר את פני התורה כולו באור
תורתו וקדושתו וטהרתו ויגלה בה עמיקתא
ומסתרתא.
אף רגע אינו פנוי

הרה"ק מקאצק זי"ע בחן את האבני נזר זי"ע
כמיועד להיות חותנו ,שאלו בין היתר ,אם הוא

מסוגל להדבק ברעיון אחד עשרה רגעים בלי
הפסק ,וענה לו בחיוב .שאלו שוב ,אם הוא
מסוגל להחזיק את מוחו ריקם בלי כל מחשבה
במשך עשרה רגעים ,על זה ענה האבני נזר
שאינו יודע ,כי אף פעם לא הי' מוחו פנוי אפילו
רגע(.מראה הדשא עמ' נה בהגה)
יהודי זה קידש שם שמים

אדמו"ר הרה"ק בעל האבני נזר מסאכאטשוב
זי"ע הלך להשתתף בשמחת הברית של
יהודי פשוט ותמים שהזמינו לשמש כסנדק.
לפליאת החסידים ,מה ראה על ככה להגיע
אליו להשמחה ,השיב ,יהודי זה קידש שם
שמים בדבריו ,לכן ראוי הוא שאטרח להשתתף
בשמחתו .הוא הגיע אלי ואמר 'כבר עברו חמש
עשרה שנים מחתונתי ,והשם ית' הושיעני,
וכעת הנני זוכה להכניס את בני בכורי בבריתו
של אאע"ה ,מבקש אני מכבודו ,שיואיל לכבדני
להיות סנדק’ .כששמעתי את דבריו החלטתי
ללכת ,אמר הרבי ,כיון שזה זמן רב שלא
שמעתי אפילו מחסידים מובחרים ובני תורה
שכשנושעו שיאמרו כך .כל פעם אני שומע
משהו אחר ,מאחד שמעתי שנושע ב'קאצק',
ומהשני שנושע ב'גור' ,או ב'ראדזימין' ,אבל
שהשי"ת מושיע ,מזמן לא שמעתי ...והיום בא
חיים החייט ואמר שהשי"ת הושיעו ,ליהודי
המקדש שם שמים חייב אני ללכת( .יגדיל
תורה)
כתית למאור( ...כז .כ) הזיתים כותש במכתשת
ואינן טוחנן בריחיים כדי שלא יהא בו שמרים.
ואחר שהוציא טיפה ראשונה מכניסן לריחים
וטוחנן .והשמן השני פסול למנורה וכשר
למנחות ,שנאמר" :כתית למאור" ולא כתית
למנחות (רש"י) .הטעם מהו?  -פי' האבני נזר,
אור נרות המנורה רומז על התורה ,ולתורה
צריכים שכל נבדל ,בלי תערובת של פסולת.
וכמו שהשמרים מעכירים את צחות השמן ,כן
החומריות מעכירה את צחות השכל .ועכירות
כלשהי מולידה טעות .ולכן ,כדי לזכות לשכל
התורה צריך אדם להיות מובדל מן החומר ,ומן
הפסולת :ולכך נצטויינו על שמן זית זך ,שלא
יהיו בו שמרים .אולם מנחות באשר הן באות
לכפרה ,מעט פסולת איננה מזקת בהם:
כי האיש הצריך לכפרה ,בהכרח עדיין
אינו מנוקה מכל פסולת וכמוהו כן
קרבנו( .גליון דברי תורה בעלזא)
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
אמן!!!

בס”ד

י"א אדר  -יומא דהילולא קדישא
של הגה"ק בעל ה"צפנת פענח"
מראגאטשוב הגה"ק רבי יוסף ראזין בן
הגה"ק רבי פישל זיע"א
דכירנא בימי בחרותי כשזכיתי להסתופף אצל
הגה"ק מאוסטרובצא זצ"ל ,אמר לי שהגה"ק
מראגצ'וב זצ"ל הינו בקי בש"ס בבלי וירושלמי
ורמב"ם יותר טוב מאשר כל יהודי יודע להגיד
אשרי יושבי ,והגאון בעל "אור שמח" זצ"ל
הוי מרגלא בפומיה לומר ,שהעולם סבור שלר'
יאשע (הגה"צ מראגאטשוב זצ"ל) יש זכרון
מפליא ,אולם אין הדבר נכון כי כל מה שזוכר הוא
משום שזה רק עתה למד את זה ,ושמעתי מפי
אחד מתלמידיו שמדי חודש בחודשו היה רגיל
לסיים את הש"ס ,ובכל שלשה חדשים היה חוזר
על כל מאמרי חז"ל שבידינו ,ירושלמי ,ספרא,
ספרי ,זוהר וכו' ,וכך זכה ונתעלה להיות שר
התורה אשר כל רז לא אניס ליה כאשר עין רואה
בחיבוריו המפליאים( .מספרו של הרב פרלוב
בשם כ"ק אדמו"ר הגה"ק מצאנז-קלויזנבורג
זצוק"ל שפע חיים ,ח"א ,ע' קכ"ז)
מספרים שהגאון הרגוצ'ובי אמר פעם שאצלו,
היום הקשה ביותר הוא יום השבת :כשנמצא
במצב של מרוצת השכל ,שנופלת לו סברא
אחת ,ומיד – סברא הפוכה ,ומיד לאחריה –
סברא נוספת להיפוך מב' סברות הקודמות ,וכן
הלאה ,הנה בימות החול יש לו עצה :לקחת עט
ונייר ולכתוב הסברות ,ובמילא ,אותיות הכתב
מגבילות את מרוצת השכל ,משא"כ ביום
השבת – אין לא עצה לכך ,ולא עוד ,אלא ידיעה
זו עצמה שאינו יכול לכתוב ולהגביל את מרוצת
השכל ,גורמת למרוצה גדולה יותר ,ומובן עד
כמה גדולה ה"עגמת נפש" מענין זה( .מספרו
של הרב פרלוב בשם כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש
זצוק"ל התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' )1919
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

ט"ו אדר ראשון  -יומא דהילולא
קדישא של הרה"ק רבי אברהם שמחה
הורוביץ מבארניב בן הרה"ק רבי ישראל
בן הרה"ק רבי אליעזר דז'יקובער בן
הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זיע"א
בשכונת בית ישראל עדיין עומד ביתו ובית
מדרשו ברחוב לייב דיין ,שם עבד את השי"ת
עד סוף ימיו.

רבי אברהם שמחה היה כתבא רבא ,וכתב
ספרים רבים מאד .כשנתיים קודם הסתלקותו
לקח את כל הארון עם הכתבי יד ,ושרף את
כל הכתבים שעסקו בתוכחת מוסר לבני
ישראל איך לעבוד את ה' ,מסיבת יראתו שמא
יתבעוהו למעלה על כל דרוש שדרש ולא קיים,
כך החזיק את עצמו כ'אין נאה מקיים' ,ורק
השאיר אחריו הכתבים שעסקו בדרוש ופלפול.
והם ד' כרכים גדולים' ,בית אברהם על התורה'
ועוד כמה כרכים.
רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות מירושלים
זכה לשמשו בקודש עד שנה לפני הסתלקותו,
באותה שנה גורש למצרים ע"י הטורקים עד
תום מלחמת העולם הראשונה ,ולא היה נוכח
בעת הסתלקותו ,לאחר כמה ימים נגנבו כל
כתבי הקודש של רבי אברהם שמחה מביתו.
לאחר כחמישים שנה בשנת תשכ"ג היה
מעשה נורא ,ראתה אשה אחת במאה שערים
בחלום איך שיהודי אחד בשם רבי אברהם
שמחה מבארניב מבקש שתמסור את הכתבים
שלו לאיזה רב בירושלים ,והיא לא ידעה כלל
שיש בעליית ביתה כתבי יד ,וכשחזר החלום
כמה פעמים זה אחר זה ,חיפשה בכל פינות
ביתה ,עד שמצאה בעליית הגג ארגז עם כמה
כתבים .היה שם העתק מספר זרע קודש
שהיה אצל רבי אליעזר מדז'יקוב והביאו רבי
אברהם שמחה לירושלים .ועוד שני ספרים של
רבי אברהם ,חמרא טבא ואורה ושמחה .ריא"ז
כותב 'אנו מאמינים ומקווים שרבינו לא ישקוט
עד שיגלה כל הכתבים שלו' ,ועדיין ממתינים
לשאר הכתבים.
רוח הקודש גלויה בבית מדרשו של רבי נפתלי חיים

בירושלים עיה"ק היה גר באותם הימים דודו
של רבי אברהם שמחה ,רבי נפתלי חיים בנו
של האמרי נועם מדז'יקוב ,לאחר הסתלקות
אביו האמרי נועם מיאן להנהיג באדמור"ות
וברח לארץ הקודש ,הוא היה איש פלא מבהיל,
היה כותב מכתבים לידידיו בגלציא ובפולין
כמה דברים שאמורים לקרות לאחר כמה
שבועות ,כך ראה ברוח הקודש וכתב לידידיו
איך ינהגו לאחר שיקרה כך וכך .ומעשה שהיה
כך היה ,רבי אברהם שמחה עוד בהיותו רב
בעיר בארניב ,קיבל יום אחד אגרת מדודו רבי
נפתלי חיים הנ"ל שכתב לו ,היות ובעוד כמה
ימים תהיה שריפה גדולה בבית אחיו רבי משה
מראזלא בערב ראש השנה ,ולא יהיה לו בית
מדרש להתפלל שם עם אנשיו ,לכן תראה
להקדים ולהזמין אותו שיבא להסתופף בצלך
בבארניב הוא ואנשיו למשך ימי ראש השנה...
וממש כך היה שהיתה שריפה בראזלא ובאו
רבי משה וחסידיו לבארניב על ראש השנה.

הפלא ופלא .מנו"כ סמוך לציונו של רבי אברהם
שמחה .זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!
(מתוך שיעורי הרב רייזמן שליט"א)

ט"ז אדר ,יומא דהילולא קדישא של
בעל ה"פני מנחם" מגור הרה"ק רבי
פינחס מנחם בן הרה"ק רבי אברהם
מרדכי מגור זיע"א
מסופר ,כי בליל הנישואין של הג"ר אריה
אלטר ז"ל בנו של מרן הפני מנחם מגור זי"ע
וחתנו של הג"ר מנשה קליין ז"ל בעל "משנה
הלכות" ,שהתקיימו בארה"ב ,חזרו אביו
ואמו באישון ליל לאכסניה שהוכנה עבורם
 מותשים עייפים ויגעים .בעל האכסניהשהמתין להם ,ביקש לוודא כי עולים הם על
יצועם ,והכל מסודר להם כדבעי .אך לא עברו
אלא דקות מספר ,והנה שומע הוא ממיטתו
את קולו של מרן הפני מנחם זי"ע היושב
ולומד ב"סלון" הבית בשקיקה .ואם כי הנמיך
את קולו לבל ישמעוהו דרי הבית ,הבחין בכך
בעל האכסניה ,וירד במהירות ממיטתו ,ניגש
בחרדה אל הרבי בשאלה" :וכי מה לא "נח"
בחדר שהוכן עבורו? שמא משהו לא מסודר?
שמא להחליף מיטה או מצעים?".
הרים מרן הפני מנחם זי"ע את עיניו הקדושות
מן הגמרא ,ובעוד ניגון מרצד על שפתיו
נענה ואמר בהתלהבות" :חלילה! ערכת הכל
כדבעי ויישר כוחך! אולם הגעתי מהחתונה
ולבי מלא שמחה על גדותיו ,הרהרתי בלבי
ואמרתי לנפשי :וכי היכן כדאי "להניח" את
השמחה הזאת? ב"כרית" או ב"גמרא"? בודאי
ב"גמרא"!...
בגליון אור לישרים (תצוה תשפ"א) הביא
שהרה"ק ה'פני מנחם' מגור זיע"א היה אומר
דרך צחות בשם גדולים ,שההבדל בין קנאות
לשם שמים או לשם קנאות גרידא ,דומה
להבדל שבין הבעה"ב והחתול ברדיפתם אחרי
העכברים :החתול חפץ שיהיו שם הרבה כאלה
כדי שיהיה לו אחרי מי לרדוף ולטרוף ,ובעה"ב
היה מעוניין יותר שמעיקרא לא יהיו .בתקופה
מסוימת ביקש ה'פני מנחם' לפתוח ישיבה בעיר
מסוימת ,והיו לכך הפרעות מגורמים
שונים .מיהר אחד העסקנים ונכנס
להציע את עזרתו .אולם משהתברר
שמעורבת בענין נגיעה אישית שיש
בה זיקה למחלוקת ,סירב הרבי לקבל
את הצעתו ,באמרו

פרשת תצוה תשפ”ב | ז

בס”ד

לו את המשל הנ"ל ,וברמיזא זו פטרו מלפניו )
ספיר ויהלום פר' מטות עט  -הגהח רבי מנחם
מנדל פומרנץ שליטא)
עוד הביא שם .ב'אוצר דרשות ומאמרים'
להרה"ק ה'פני מנחם' מגור זיעא (חב עמוד
רל) איתא כך :ופעמים [היצר הרע] כגוי נדמה
לו ,שבא למי שלא נתברך בכשרונות ואומר לו,
שאין כדאי לו לייגע עצמו בתורה לריק ,שהרי בין
כך ובין כך אינו מבין מאומה .ובוודאי גם טענה זו
אינה ,כי צריכים להתייגע ככל האפשר ,ויש לידע
שאין להתייאש כיון ששום יגיעה אינה נאבדת,
כמו שאמרו ז"ל (מגילה שם) 'אם יאמר לך אדם
יגעתי ולא מצאתי אל תאמן ,יגעתי ומצאתי
תאמן' .בנעורי למדתי אצל ר' אברהם יצחק חרש
ז"ל .בין הדברים שהקדים בתחילת לימודינו
אצלו אמר ,שמי שרואה שלימודו אינו עולה יפה
אל יתייאש .וסיפר ,שהגאון ר' יעקב מליסא ז"ל
בעל החוות דעת ,בנערותו היה ראשו קשה עליו
כברזל ולא עלה בידו להבין את אשר למד .כאשר
ראו הוריו כן החליטו בדעתם לשולחו לעסוק
במלאכה ,אבל הוא לא חפץ בכך וגמר אומר
להוסיף אומץ בלימודו ,וכל כך נתייגע בתורה עד
שנעשה גאון עולם ,ונחשב גם לרעהו של הגאון
ר' עקיבא אייגר זל .וכבר מצינו ברבי אליעזר בן
הורקנוס שלא למד תורה בנערותו (פרקי דרא
פא) ,ולבסוף נעשה בור סוד שאינו מאבד טיפה
(אבות פב) .נשמת איש ישראל אינה נאבדת
ולעולם יש לה תקוה .ובמקום אחר כתב :לעתים
בא היצר הרע לייאשו ואומר לו וכי אתה תוכל
ללמוד אל תהיה שוטה לעולם לא תהיה למדן,
הלא ראשך סתום ,אמור לו :בשביל שלא אוכל
להיות גאון לא אלמד ,אדרבה אנסה .אומרים

על החוות דעת זצל ומהרם שיק זצל ,שהיה
להם זכרון קשה מאוד ועל ידי יגיעה נהפכו
לגאוני עולם ,וראיתי בעצמי בחורים שנתייאשו
ועודדו אותם ונתייגעו ונהפכו לתלמידי חכמים
מופלגים( .ספיר ויהלום פר' נשא ע"ט – הגה"ח
רבי מנחם מנדל פומרנץ שליטא)
כך רמז מרן ה'פני מנחם' על פטירתו

בשנת תרצ"ב ביקר מרן האמרי אמת מגור
זי"ע בארץ הקודש ,ובאותם ימים שרר בפולין
משבר כלכלי קשה שפגע במיוחד באחינו
בני ישראל .כשהגיע לעיר חיפה ,כיבדוהו
החסידים שם וערכו לכבודו סעודה גדולה
עם דגים .הביט הרבי במאכלים שלפניו ואמר
בצער" :שם בפולין ,בבית ,אנשים נופלים על
פניהם מרוב רעב ודחקות ...אין לחם לאכול...
ואני יאכל דגים?" .נענו לעומתו אחיו הגה"ק
רבי מנחם מנדל מפאביאניץ הי"ד והג"ר
שאול משה זילברמן זצ"ל רבה של וויערשוב
(אשר כבר התגורר באותם ימים בארץ ישראל
ושימש כרב בתל אביב) ואמרו" :באם יאכל
הרבי – יתחיל להשתנות המצב" .לא סירב להם
הרבי ,נטל ידיו הקדושות ואכל ...בעודו שוהה
בארץ הקודש ,באחד מן הימים הבאים ,סיפר
הרבי כי חלם בלילה את המובא בתוס' שלהי
מנחות (קי ,א) שמה שמבקשים "ואשי ישראל
ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון"  -קאי על
"נשמותיהן של צדיקים" שמיכאל שר הגדול
עומד ומקריבם כקרבן לפני השי"ת .וחלם כי
קאי גם על הישיבה בתענית דאיתא (ברכות יז,
א) שמיעוט החלב והדם בתענית נחשב כקרבן,
וגם את הקרבנות הללו עומד מיכאל ומקריב
לפני השי"ת .וסיים ואמר" :כנראה שגם מה

שסובלין בני ישראל מרעב בארץ פולין – אלו
הם קרבנות שמיכאל מקריב למעלה"...
כעבור שנים ,בשבת פרשת תצוה זכור תשנ"ו,
היא השבת האחרונה לחייו של בנו מרן הפני
מנחם מגור זי"ע ,פתח ואמר על שולחנו הטהור
בהאי לישנא :כ"ק אאז"ל אמר פעם אחת שראה
בחלום על מה דאיתא בגמרא שלהי מנחות
שיש מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד
ומקריב עליו נשמותיהן של ישראל ,דקאי על
תענית ,וכדכתיב )ויקרא טז ,כט( תענו את
"נפשותיכם" ...מיעוט חלבי ודמי שבני ישראל
מקריבים מעצמם בכל לבם  -זה מה שמיכאל
מקריב .והענין מה שראה כ"ק אאז"ל בחלום -
הוא שכל העבודות ובתפילות מה שבני ישראל
מתייגעין לשבור התאוות לעבודתו יתברך שמו,
עולין לרצון ,ומגיעים למקור שורשם ...וכן איתא
בגמרא (סנהדרין סה ,ב) שהיה רבי עקיבא בוכה,
מה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה
– שורה עליו רוח טומאה ,המרעיב עצמו כדי
שתשרה עליו רוח טהרה – על אחת כמה וכמה
ששורה עליו רוח טהרה באמת ...לא עברו אלא
ימים ספורים ,ומיכאל שר הגדול עמד והקריב
את "נשמתו" של אותו צדיק קדוש וטהור זי"ע.
(ליקוטי אב – פורים)
כידוע שכל מהותו של אותו צדיק ,היה אהבת
ישראל ,לראות הטוב שבכל יהודי ,וכידוע
מהימים ההם שמסר נפשו עבור כלל
ישראל ,ועלה בפתע פתאם למחרת
פורים דמוקפין תשנ"ו ,ובוודאי גם
כעת עומד ומליץ טוב בעד כל ישראל.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

יעמדו על הברכה
ברכה מרובה

להר”ר החפץ בעילום שמו הי”ו
אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה
להגדיל תורה ולהאדירה
לזכר נשמת רבינו הגדול בעל ה”פני מנחם” מגור יומ”ד
ט”ז אדר זיע”א
זכות הצדיקים יגן בעדו
ויזכו לראות נחת מכל יוצ”ח
ולכל הטוב והצלחה בכל העניינים
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