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פרשת

נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה

פנינים יקרים
הנה ידוע בספה"ק שענין א"רמית הוא
ממוצע בין לשה"ק לע' לשון וזהו תרגום,
ושורש הענין נמצא אצל רבי עקיבא
ושורש הדברים נרמז בפרשת עקב כדברי
החידושי הרי"ם כדלהלן.
ידוע הרי שיש ספק איך נכתב שם עקיבא
עם א' בסופו או ה' בסופו ,ודבר זה הוקשה
לבעל אור זרוע אחד מן הראשונים (ר' יצחק
ב"ר משה מהעיר וינה [אוסטריה] נולד בערך בשנת ד"א
תתק"מ [ ,]0811ונפטר שם בערך בשנת ה"א י' [.]0521
היה תלמיד הראבי"ה ועוד אחרים מגדולי בעלי התוספות
שבאשכנז ,ורבם של המהר"ם מרוטנבורג ושל עוד מא־
חרוני בעלי התוספות .הוא מפורסם על  -שם ספרו 'אור
זרוע' ,אחד מספרי הפסיקה החשובים שנכתבו בידי רא־

שוני אשכנז ).וכך אי' בספרו (אור זרוע חלק
א  -אלפא ביתא סימן א) :קראתי בשם זה
החיבור אני המחבר יצחק בר' משה נב"ה
מפני חבה יתירה שמצאתי בזה המקרא
'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה' סופי
תיבות ר' עקיבה ונכתב בפירוש ולא ברמז.
ורי"ש במילוי היינו רב"י כי ש' בא"ת ב"ש
ב' ומפני החיבה גדולה שהאיר הקדוש
ברוך הוא את עיני שמצאתי את שמו נכתב
בזה המקרא אור זרוע למדתי מכאן שיש
לכתוב ר' עקיבה בה"א ולא באל"ף .אשריך
ר' עקיבה שכתבך דוד המלך בנבואה
בספרו .ואשריך שהראה הקדוש ברוך הוא
תורתך למשה רבינו ,כההיא דהקומץ רבה
'דאמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה
משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר
כתרים לאותיות אמר לפניו רבונו של עולם
מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד שעתיד
להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף
שמו ושעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי
תילים של הלכות' .עיי"ש עוד.
וכתב החידושי הרי"ם :והיה עקב תשמעון
וגו' (ז יב) .והיה לשון שמחה (בר"ר מב ג)
לפני השי"ת ,עקב היינו בעקבות משיחא

תשמעון ,שכשאנו עושים רצונו ית' בדור
שפל חשוב הרבה .ונראה לי רמז שפעל
זה רבי עקיבא שכתב בספר אור זרוע
שעל שם זה קרא ספרו ,שנסתפק בשם
עקיבא באלף או בה"א ,וחלם לו פסוק זה
סופי תצות עקיבה בה"א ,והלא בכל מקום
נזכר באלף בגמרא ,וגם הרמז אביר יעקב
(בראשית מז כג) הוא רבי עקיבא באלף.
ונראה לי שהיה יעקב ידו אוחזת בעקב כו'
(בראשית כה כו) שגבר על האלופים ולקח
האלף ,ונקרא רבי עקיבא ,וכשמרקו בשרו
במסרקות ברזל (ברכות סא ,):פעל שלא
יסתבכו השערות דעשו שנקרא שעיר
(בראשית כז יא) ויתפרדו כו' (תהלים צב
י) ,וכשזה נופל כו' מתקשר עי' (בראשית
כה כג) ברש"י ,והקהיל ברבים קהילות
בשעת סכנה (ברכות שם) ,וגרם תורה צוה
כו' קהלת יעקב (דברים לג ד) ,ואז ,שאמר
השי"ת למשה רבינו כך עלה במחשבה לפני
(מנחות כט ,):נקרא רבי עקיבה בה"א שהוא
עליה מעקב לשם י"ה ,וגרם מחיית עמלק
שיהיה השם שלם (עי' שמות ט טז וברש"י),
וזהו והיה עקב שהיא עקיבה בה"א בצירוף
יחוד כל השם ,תשמעון ,שהאריך בשמע
ישראל (ברכות שם) ,ותיקן שמעון את,
שבא רבי עקיבא ולימד 'את' (דברים ו יג),
לרבות תלמידי חכמים (פסחים כב.):
ובספר מגלה עמוקות (ואתחנן  -אופן פח)
כתב :שכן למדו רז"ל מפסוק (תהלים קלט
יז) מה יקרו רעיך אל ,על רבי עקיב' (ע"ז
דף ה' [ע"א]) ,וגם אדם הראשון כשראה
ספרו ,הראה לו בזה הפסוק דורו של רבי
עקיב' ,ואמרו רז"ל אדם הראשון בלשון
ארמי סיפר (סנהדרין דף ל"ח [ע"ב]) ,שכן
ר"ת למפרע מ"ה י"קרו ר"עיך א"ל ,ארמי.
וכן גבי יוסף כשהראה לו נצוצו של רבי
עקיב' מידי אבי"ר יע"קב (בראשית מט כד),
בהיפוך אתוון רב"י עקיב"א ,שם הראה לו
זרוע ידיו ,שהם י' נצוצים ,מ"שם ר"עה א"בן
י"שראל ,ר"ת אר"מי וכו' .עיי"ש.

עקב
מבה”ח
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"והיה עקב תשמעון" (ז יב) .בשם הייטב
לב  -יתבאר ,כי לפעמים היצר הרע מטעה
את האדם ומראה לו סימן טהרה על ענין
עבירה ,עד שידמה בעיניו שהיא מצוה,
ואינו מבין על עצמו .והבחינה לזה ,אחרי
עשות כולה או מקצתה ,הנה 'פקודי ה'
ישרים משמחי לב' (תהלים יט ,ט) ,ואם
ירך לבו ויתחרט ,זה מורה שהיתה עבירה.
ודבר זה יש ללמוד ממה דכתיב בדוד
(ש"א כד,ד -ו)' :ויכרות את כנף המעיל
שר לשאול בלט .ויהי אחרי כן ויך דוד
אותו' וגו' .ויאמר לאנשיו חלילה לי מה' אם
אעשה את הדבר הזה' וגו' ,עיין באלשיך
ותמצא מבואר .אמנם אם יגל וישמח אחר
עשות המעשה ,זה לאות ומופת ,כי עשה
מצוה ,לבעבור זה ישמח לבו ויגל .ודבר
זה מבואר ב'בינה לעתים' ,טעם על ענין
'שמיני עצרת' ,להורות על שמחת הרגל,
שלא יהיה שמחתנו כאחד הריקים ,בשביל
הבלי עולם ,אלא שמחה מעולה לשם
שמים ,על הצלחת הנפשות המושגות לנו
בימים ההם ,והמופת על זה ,שאחר כך אין
לנו שום עצבות וחרטה על העבר ,אדרבה
אנו שמחים ועושים מחדש חג שאנו ששים
ושמחים ,עיי"ש .וזהו שנאמר' :והיה' –
לשון שמחה (בר"ר מב,ג)',עקב' – אם בסוף
המעשה תהיו ששים ושמחים ,זהו לאות כי
'תשמעון וגו' ושמרתם ועשיתם'":
מסופר כאשר הצמח צדק מליובאוויטש
היה ילד קטן ,נהג סבו ,האדמו"ר הזקן,
לבחון אותו .פעם אחת ,כשבחן אותו
על החומש שלמד ,שאלו מה פירוש
הפסוק שנאמר על אברהם אבינו" ,עקב
אשר שמע אברהם בקולי" .השיב הילד:
"אברהם אבינו חש את הציווי של הקב"ה
אפילו בעקב רגלו" .רבנו הזקן היה שבע
רצון מאוד מתשובת הילד ,ואמר" :זוהי
הכוונה בפסוק 'והיה עקב תשמעון' – גם
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קול מבשר
בספה”ק אור לשמים (תצוה) מביא
מאמר נפלא מספה”ק ברית מנוחה וזל”ק:
איתא בספר “ברית מנוחה” (ניקוד הח’)
מה שנאמר בגמרא (ע’ שבת קיב“ ).אם
הראשונים כבני אדם וכו” ,זה נאמר
לדורותם ,אבל הדרא בתראה יהי’ יותר
גדולים מדורות ראשונים ,עכל”ק.
וכדי להבין כוונת המאמר נעתיק דברים
נחמדים ממרן החתן סופר (פר’ נצבים) וז”ל:
חזינן דהדורות מתמעטים ,ואם ראשונים
כבני אדם אנו כחמורים ,משום שכל מה
שמתרחק מהשורש יותר נקלש ,והשורש
הראשון הוא מתן תורתינו הקדושה ,ומה”ט
כשיבוא אליהו הנביא זכור לטוב יהי’ לו ב’
פעולות הפכיות ,דהרי הדורות הקודמין
לב אבות עדיפא מלב בניהם ,ובדורו של
משיח שיקויים בנו ומלאה הארץ דעה ,כי
יתנוצץ אור חדש על ציון ,אז כל הקרוב לימי
המשיח יותר ,יהיה מושפע יותר מהאבות
ויפתח להם שערי אור יותר מאבותיהם.
נמצא דאז בעת קיץ יהי’ ב’ הפכיים זקנים
מהדור הראשון שיתרחקו מבניהם מחמת
שבניהם נסוגו אחור מיראת ה’ ,וגם יתנוצץ
אז דור הקרובים ממש לקץ אשר הבנים
יתרחקו מאבותיהם ,מחמת שיופתח להם
שערי אורה יותר מאבותיהם ,ואבותיהם
כקלים בעיניהם ,וע”ז הבטיח לנו ה’ ע”י נביא
מלאכי הנה אנכי שולח לכם את אליהו לפני
בא יום ה’ והשיב לב אבות על בנים ולב בנים
על אבותם (מלאכי ג ,כג) ,דהמה שני הפכיים,
עדיפות אבות מבנים ועדיפות בנים מהאבות.
עוד בהאי ענינא מספה”ק אמרי פנחס
להרה”ק רבי פנחס מקאריץ זי”ע (שער ב’
אות קלו) וז”ל :בענין אבן עזרא שקורא תגר
על הקליר ,אמר הרב ,אני אוהב ללמוד זכות
על אבן עזרא.
כי פעם אחת חלם לי שעליתי לתורה ,ואמרו
לי הס”ת של אבן עזרא .ואמר שיש ללמוד
זכות עליו ,ע”ד משל ,מי שהולך במקום
חשך ורואה מרחוק אור גדול ,או אבוקה,
שיש אחד שיש לו עינים חזקים ,ויכול לראות
ולהשתמש לאותו אור אף מרחוק ,ויש אדם
אחר שיש לו רגלים חזקים ויכול לרוץ עד
סמוך לאותו אור ויראה לאורו .כן ,התנאים

ב | פרשת עקב תשפ”ב

ואמוראים היו סמוכין לחרבן ביהמ”ק ,והיה
עדיין מאיר מאור שנסתלק בקרוב .והצדיקים
האחרונים בדורות הללו סמוכים לאור של
משיח ,ע”כ אין חידוש עליהם שהם משגיחים
האמת .ואמר בזה הלשון ,סיידין מע זאל זיין
בלינד ,אז מע זאל ניט זעהין דעם אור פין
משיחין .אבל האבן עזרא היה באמצע ,שהיה
רחוק מאור החורבן ,וגם רחוק מאור משיח,
לכן לא השיג מעלת הקליר ,עכל”ק( ].גליון
דברים של טעם פינחס תשפ”א)
“כי נחם ה’ ציון ניחם כל חרבותיה וישם
מדברה כעדן” (הפטרה)
הציפי’ לביאת המשיח ,מובא מהאדמו”ר
מליובוויטש זיע”א (ע”פ לקוטי שיחות
חכ”ח עמ’  131ואילך) כתב הרמב”ם
בהלכות פרה אדומה (ספ”ג)“ :ותשע פרות
אדומות נעשו משנצטוו במצוה זו ,עד
שחרב הבית בשני’ כו’ ,והעשירית יעשה
המלך המשיח ,מהרה יגלה ,אמן כן יהי
רצון” .ותמוה ,הרי אין דרכו של הרמב”ם
לכתוב בספרו תפילות ובקשות כי אם
דינים והלכות ,ומדוע הוסיף כאן תפילה
ובקשה “ -מהרה יגלה אמן כן יהי רצון”?
ויש לומר ,שבזה משמיענו הרמב”ם יסוד
גדול בגדר חיוב האמונה במשיח .שהנה
בנוגע לביאת המשיח כתב הרמב”ם (הל’
מלכים פי”א ה”א) “וכל מי שאינו מאמין
בו או מי שאינו מחכה לביאתו כו’ הוא
כופר כו’ בתורה ובמשה רבינו” .ומלשון
זה מוכח ,שלא די באמונה בביאת המשיח,
אלא יש חיוב לחכות לביאתו .והנה ,טבע
האדם הוא ,שכאשר מחכה למשהו,
ומזכירים לפניו את הדבר ההוא ,אפילו
בדרך אגב ,הרי זה מעורר אצלו יותר את
רגשי הציפי’ .וזהו שסיים הרמב”ם אחרי
שהזכיר “המלך המשיח” ‑ “מהרה יגלה
אמן כן יהי רצון” ,כדי להשמיענו עד היכן
מגיע חיוב הציפי’ לביאת המשיח ,שרגש
הציפי’ לביאתו צריך להיות עד כדי כך,
שברגע שמזכירים את משיח (אפילו בדרך
אגב) הרי זה אמור לעורר אצל האדם את
רגשי הציפי’ לבואו ,עד שיתעורר להתפלל
ולבקש מאת הקב”ה שימהר את ביאתו.
ונזכה לגאולת עולמים ברחמים גדולים
במהרה בימינו אכי”ר.

עקב הרגל צריך להרגיש את רצון ה' ,לרוץ
בשמחה לקיים מצווה ,ולהימנע מללכת
לדבר שאינו על-פי רצון ה'.
"כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני
איכה אוכל להורישם .לא תירא מהם זכור
תזכור את אשר עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל
מצרים" (ז ,יז-יח) .פי' באגרא דכלה  -רמז
לסגולה נפלאה להנצל בעזרתה מכל צרה
וצוקה' .כתבו רבותינו הקדושים צדיקי
דורותינו בקבלה מבעלי רוח הקודש:
כאשר יצטרך אדם לאיזה ישועה ,כגון
לרפואה או להצלחה או לעבור במצולות
ים מבלי מכשול – אזי יזכיר במו פיו מעין
אותם הניסים בכיוצא בזה ,שנעשו לצדיקי
הדורות ,לרבים או ליחיד' .וזה שאמר
הכתוב כאן בסגולה :הגם שלא יהיה
בידך זכות כל כך" ,זכור תזכור את אשר
עשה ה' אלוקיך לפרעה ולכל מצרים –
ובהתעוררות סיפור הניסים ,כביכול יתגבר
כח חסד עליון עליך' ,כמלכא דאיתגבר
חיליה כד מספרין גבורתין דעביד' (כמלך
שמתגבר כוחו כאשר מספרים את מעשי
גבורתו – כמובא בזוהר הקדוש ,פרשת בא).
ואפילו יארע חס ושלום דבר חדש (דהיינו:
צרה שלא היתה בעבר לישראל ,ולא ניצלו
ממנה,וממילא אין מה להזכיר כדי להינצל
ממנה)  -הכל היה דוגמתו ביציאת מצרים
(ואם כן ,על ידי הזכרת ניסי יציאת מצרים,
יכול להינצל מכל צרה וצוקה).
"כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על
כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (ח ג) .בספר
הקדוש מגיד מישרים בפרשתן ,ואלו הם
דיברות קודשו של המלאך המגיד אל
מרן הבית יוסף" ,רק כי תדבק בי וביראתי
ובמשניותי לא תפריד מחשבותיך
אפילו רגע אחד ,ותמאס הנאות העולם,
והזהר מלהתענג במאכל ובמשתה רק
כאשר הורתיך ,ואחר שזכית להיות כל
כך בתענית ראוי לך להתנהג בקדושה
ובטהרה ,וכשאתה אוכל על כל לעיסה
ולעיסה תהרהר בדברי תורה ,ובכן יהיה
המאכל קדוש דוגמת הקרבן ,וזה שאמר
הכתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם"
וגו' כלומר כשהאדם אוכל לבד לחם בלא
דברי תורה לא יתפרנס ויחיה בכך ,אבל תדע
במה יחיה האדם ויתפרנס? על כל מוצא פי
ה' ,כלומר כשבשעת אכילה יהרהר בדברי
תורה שהוא מוצא פי ה' יחיה האדם ,אז

בס”ד

יחיה אדם ויתפרנס במעט שיאכל ,שיתברך
המזון שבמעיו על הרהורו בדברי תורה".
וכיוצא בזה ביאר השל"ה (שער האותיות
מערכת קדושת האכילה ,אות רכ"ב)
שכוונת הכתוב "כי לא על הלחם לבדו
יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה'" שאין
חיות האדם על ידי הלחם החומרי לבד,
אלא על ידי הדברי תורה שידבר או יחשוב
האדם בסעודה בשעה שלועס המאכל,
בזה יחיה האדם חיים אמיתיים.
[בשם הרה"ק ר' אברהם מקאליסק בדרך
הלצה ,למה למטה אוכלין במהירות יותר
מלמעלה ,כי המלאכים ירדו למטה אצל
אברהם ואכלו ,ומשה עלה ולא אכל,
לכך התחתונים יראים מהעליונים שלא
ירדו ויאכלו אבל העליונים אינם יראים
מהתחתונים( .ספר אמרי פנחס  -שער ג
 סדר היום ועניני תפלה)"ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא
תחסר כל בה" (ח ,ט).כתב החיד"א בפני דוד:
שמעתי בקטנותי משם חכמי קשטיליא
דבר פשוט .כי הנה העני מרוד אוכל לחם
לבדו כי אין לו לפתן ולמלאות נפשו כי
ירעב אוכל לחמו .אמנם בארץ ישראל יהיה
שפע רב בכל ועוד זאת יתירה כי הלחם
יהיה כל כך מוטעם מאד [בגלל טעם
החיטה והמים ,לא בגלל תוספות בלחם]
שאין צריך לפתן .וזה שאמר' :ארץ אשר
לא במסכנת תאכל בה לחם' – כי לא תהיה
עניות לצד השפע שבארץ ,שהרי 'לא תחסר
כל בה' .אבל מחוץ לכל זה ,יהיה הלחם
מוטעם מאדו ותאכלו לחם לבד .על פי זה
מתפרש הכתוב 'ואכלתם לחמכם לשבע'
(ויקרא כו,ה),שיהיה הלחם כל כך טעים,
עד שאפילו אחרי שאדם יהיה שבע ,יהיה
לו מקום לאכול את הלחם מרוב מתיקותו.
[ראה בגמ' מגילה ז,רווחא לבסומא שכיחא
– מצוי הרווח בבטן לדבר המתוק].
"יהודי צריך להתעלות ע"י ברכת המזון"

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על
הארץ הטבה אשר נתן לך – השמר לך פן
תשכח" (ח,י-יא) .בשם המגלה עמוקות
עה"פ 'וסעדו לבכם' ,שאמר אברהם אבינו
למלאכים ,שהיה להם כדאי לרדת לזה
העולם לסעוד אצלו ,כדי שיזכו פעם אחת
לברך ברכת המזון.
וכתב רבי שמשון רפאל הירש כי ברכת
המזון תעורר בלבנו את התודעה ,מי נתן
לנו את הארץ ואת ברכותיה ,באלו תנאים

ולצורך איזו מטרה קיבלנו אותה .כך נדע
שלא נהיה ראויים לברכות אלא אם כן
נזכור את החובה המתחדשת בכל ברכה
המתקבלת .ולא רק שנברך בפה ,אלא
אנחנו בעצמנו חייבים "להיות ברכה" ,ברכת
מלאכת ה' ,מקיימי רצון ה' עלי אדמות.
ואמרו בשם הרה"ק מקאצק זצוקללה"ה
שאמר שאינו יודע איך לא נהיה אדם
יהודי כשר מברהמ"ז ,הרי אברהם אבינו
ע"ה עשה מגויים יהודים ע"י שאמר להם
ברכו למי שאכלתם משלו - .ואם ע"י
ברהמ"ז נעשו מגויים יהודים ,כ"ש שיהודי
יוכל להתעלות ע"י ברהמ"ז.
ואמר על זה החי' הרי"ם זצ"ל שהוא אינו
מבין איך ע"י האכילה בעצמה לא נעשה
יהודי נאמן ,הרי כתוב "ידע שור קונהו
וחמור אבוס בעליו" ,ומתמה הנביא
"ישראל לא ידע עמי לא התבונן" ,כי

כשמכיר האדם שכל חיותו מהשי"ת ,זה
גורם לו להתקרב להשי"ת:
"ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל מעמך כי
אם ליראה ( " ...י יב) .הביא בספר צדקת
הצדיק (לרבי צדוק הכהן זצ"ל אות רי)
שרבי חנינא בן דוסא לא נמצא בכל הש"ס
ממנו שום הלכה חוץ ממשנה במס' אבות
(ג' ט') כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
חכמתו מתקיימת וכל שמעשיו מרובין
מחכמתו חכמתו מתקיימת ,ובשאר
מקומות סיפוריו ממופתיו בתפילותיו.
כי כל עיסקו ושורש נפשו בתורה ,הוא
באותה מימרא דכל שיראת חטאו וכו',
שזה היה הבליטה מנפשו ,ומורה על אותו
דבר ,שאין החכמה העיקר רק היראת
חטא צריך שיקדם ,והמעשה יהיה מרובה,
כי זה כל עיסקו בתפילה שנקרא עבודה

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.

"וַ ֲא ֵה ְבָך ֵּוב ַרכְ ָך וְ ִה ְר ְּבָך" וכו' (ז' י"ג) .כתב
בעל הטורים :ואהבך בזכות אברהם וכו'
וברכך בזכות יצחק וכו' והרבך בזכות יעקב
וכו' ואפשר לרמז ואהבך וברכך והרבך
גמטריא "וזהו כנגד האבות" ועוד ואהבך
וברכך והרבך גמטריא כמנין תפילות של
משה רבינו שהוא ואתחנן ובזכות תפילות
משה ניוושע מכל טוב.
"וְ ָאכַ לְ ָּת ֶאת ּכָ ל ָה ַע ִמים וכו' וְ ֹלא ַת ֲעבד ֶאת
מֹוקׁש הּוא לָ ְך" (ז' ט"ז) .ואפשר
ֹלה ֶיהם ּכִ י ֵ
ֳא ֵ
"מוֶ ת" כדכתיב כי
לרמז "מוקש" בגמטריא ָ
אבד תאבדון מהר.
"א ֶרץ ֲא ֶׁשר וכו' (ח' ט') ֶא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֲא ָבנֶ ָיה
ֶ
ַב ְרזֶ ל ֵּומ ֲה ָר ֶר ָיה ַּת ְחצֹב נְ ח ֶֹשת" הר"ת הוא
"אבות" .ארץ אשר האבות נמצאים שם.
נָסעו ַהגֻ ְדג ָֹדה" (י' ז') .כתב בעל
"מ ָׁשם ְ
ִ
הטורים :מתחיל במ"ם ומסיים במ"ם לומר

שכל ארבעים שנה היה הבאר עמהם .ואפשר
לרמז משם נסעו הגדגדה ומן – הגדגדה
יטבתה ארץ נחלי מים גמטריא זה מגיד לנו
שכל ארבעים שנה היה הבאר עמהם" ולשון
קדשו מבעל הטורים מרומז בפסוק.
ֹאמר הוי-ה" (י' י"א) .כתב בעל הטורים:
"וַ י ֶ
ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ ֲאב ָֹתם לָ ֵתת לָ ֶהם ,וסמיך ליה
(י' י"ב) וְ ַע ָּתה יִ ְׁש ָר ֵאל ָמה הוי-ה ֳאֹלקיָך ש ֵֹאל
ֵמ ִע ָמְך ּכִ י ִאם לְ יִ ְר ָאה לומר לך שהאבות היו
יראי ה' .ואפשר לרמז מה מה הוי-ה אלקיך
שאל מעמך גמטריא "אברהם יצחק יעקב".
"הן להוי-ה" (י' י"ד) .וכתב בעל הטורים:
ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ֲא ֶׁשר ָּבה וסמיך ליה ַרק ַּב ֲאב ֶֹתיָך.
לומר ש'הארץ וכל האש בה' לא נברא אלא
בזכות האבות ואפשר לרמז "הארץ וכל אשר
בה רק" גמטריא לא נברא אלא בזכות אבות
ולשון קדשו של בעל הטורים מרומז בפסוק.
"ע ֶֹשה ִמ ְׁשּפָ ט יָ תֹו וְ ַאלְ ָמנָ ה וְ א ַֹהב גַ ר לָ ֶתת
לֹו לֶ ֶחם וְ ִש ְׁמלָ ה" (י' י"ח) .כתב רש"י :ודבר
חשוב הוא זה ,שכל עצמו של יעקב אבינו
על זה התפלל ,וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ ֳאכֹל ֶּובגֶ ד
לִ לְ בׁש .ואפשר לרמז ל'תת ל'ו ל'חם ו'שמלה
ר"ת ל'חם ל'אכל ו'בגד ל'לבש.
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ויראה כמו שאמרו ז"ל (ברכות ט' ע"ב) על
פסוק (תהלים ע"ב ה') ייראוך עם שמש.
וזהו מדריגת עבד העובד עבודה.
ויכוחא רבא בין הפרופסור לבעל הסירה...

שח הגאון רבי אליעזר פלעקעלעס זצ"ל
(עולמו של אבא עמ' רא) שהיה דומ"ץ
בקהילת פראג :אמרו חז"ל כל שיראתו
קודמת לחכמתו ,חכמתו מתקיימת ,משל
למה הדבר דומה :לפרופסור מפורסם
שעבר נהר גדול בסירה .בדרך נטפל
לבעל הסירה ושאלו :האם אתה מכיר את
חכמת המתמטיקה? "אינני יודע מה זה",
השיב בעל הסירה ,שהיה אדם פשוט.
אמר לו הפרופסור" :דע לך שאיבדת
רבע מחייך" .שוב שאלו הפרופסור
"ואת חכמת הפילוסופיה כן למדת? "לא
למדתי זאת מעולם" ,השיב בעל הסירה.
"אז דע לך" – אמר הפרופסור – "שאיבדת
עוד רבע מחייך" .שוב שאלו הפרופסור:
"ואת חכמת האסטרונומיה למדת?"...
בינתיים ,נעשתה סערה גדולה על הנהר
ואיימה להפוך את הסירה .עכשיו שאל
בעל הסירה את הפרופסור הנכבד" :האם
למדת פעם לשחות?" ענה הפרופסור

פינת יקרת
"וקשרתם אותם על ידכם והיו
לטוטפות בין עיניכם" (יא יח) .אי'
מהרה"ק מפילץ זצ"ל (שפתי צדיק
פר' שופטים) .שמעתי מזקני מו"ר
החידושי הרי"ם זצ"ל ,שהיהודי
הק' מפשיסחא אמר ,אם היה יודע
שיהיה טובה לישראל שיהיה להם
גילוי אליהו ,היה מבקש מאליהו זכור
לטוב שיתראה להם .סיים על זה זקני
החידושי הרי"ם ,לפי עניות דעתי אם
היה אליהו ז"ל יודע זאת לא היה צריך
לבקשו ,כי הוא בעצמו מגודל אהבתו
לישראל היה מתראה להם שיוצמח
טובה להם [שהרי כמה פעמים הפקיר
את עצמו ואמר 'הריני כפרת ישראל
(תנדבא"ר פרק כח ,לא)] .אך אין הוי
אמינא שיהיה יותר טובה לישראל
מעל ידי מצוות תפילין הק' שנתן
לנו השם יתברך לאות ולעדות שאנו
קשורים בו בכל לב.
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"לשחות במים לא למדתי אף פעם!" "אם
כן" – אמר לו בעל הסירה – "איבדת את
כל חייך" הנמשל :מי שיש בו יראת שמים,
יכול לשחות כנגד כל הזרמים בים החיים,
וסערות של התקופות אינן מאיימות
עליו ,ואין כל חשש ,כי חכמתו תלך
לאיבוד ותרד לטמיון .וזהו שאמרו חז"ל
(מסכת אבות) "וכל שיראת חטאו קודמת
לחכמתו ,חכמתו מתקיימת":
וכתב המכתב מאליהו לבנו טרם הגיעו
לגיל מצוות ,הובא בספרו (חלק ד' חלק
המכתבים תרצ"ד) וז"ל ,ומעתה עלינו
לשאול את עצמינו אם יראת שמים כה
חשובה מי יתן אותה לנו אולי אפשר לקחת
אותה באיזה חנות? לא אין מי שיתננה
לנו ואפילו הקב"ה בעצמו לא יתננה לנו
אלא אנו צריכים בעצמינו לקנותה כולה
ולהכניסה בתוך ליבנו כי הרי אמרו חז"ל
הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים וכו'.
והדרך היא כמו שכתב הרבינו יונה בספר
היראה ,תמיד הרגל על שפתיך דברי יראת
שמים כגון" :הוי עז כנמר"" ,סוף דבר הכל
נשמע" (קהלת יב)",ועתה ישראל מה ה'
אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה" וגו'
(דברים י)",מאד מאד הוי שפל רוח" ,וכיוצא
באלה הרגל על לשונך ואז לא תכשל .סוף
דבר הכל נשמע את האלקים ירא כי זה כל
האדם .ואיתא בברכות (ו ):ואמר רבי חלבו
אמר רב הונא :כל אדם שיש בו יראת שמים
 דבריו נשמעין ,שנאמר :סוף דבר הכלנשמע את האלקים ירא וגו' .מאי כי זה כל
האדם? אמר רבי אלעזר :אמר הקדוש ברוך
הוא :כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל
זה .רבי אבא בר כהנא אמר :שקול זה כנגד
כל העולם כולו .רבי שמעון בן עזאי אומר,
ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר :כל
העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה.
ומול גדלות השם ית' הרי שאנו כאין ואפס
ואין עוד מלבדו כפשוטו ממש ובהרבות
ההתבוננות בזה נצא מהמלומדה ולפניו
נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו תמיד:

עובדות צדיקים
“שמלתך לא בלתה מעליך ( " ...ו ח) .מרן
היעב"ץ מעיד על בגד שירש מאביו החכם
צבי זי"ע ,וזה לשונו" :ואין הפלא שיתקיים
מלבוש שמתכסה בה אדם ארבעים שנה
יותר ,כי זה מצוי ,ואני היה לי מלבוש
מבגד צמר נצבע פעמים רבות בכמה
מיני צבע ,שירשתי מאבי ז"ל ונתכסינו

בה יותר מחמישים שנה .והלכתי בו שנים
רבות בתמידות כל יום ,גם במסע דרכים
רחוקים הייתי לבוש בו ,ובכל זאת לא
בלה ולא נפסד ברוב הימים אחר שעשיתי
לי מלבוש חדש .כי היה תלוי במגוד כל
השנה .רק בט' באב לבד לבשתיו לזכר....
אעפ"כ לא בלה "....עכ"ל( .קובץ כרם
שלמה ,שנה יא קובץ י עמוד לה).
כן מסופר מהרה"ק מרודניק שהיו לו
מלבוש ומגפים [שטיוו"ל] בירושה
מזקה"ק מצאנז ,שלבשו עשרים וחמש
שנים והיה נראה כחדש .לאחריו עברו
החפצים לרשות איזה קרוב ,ולאחר שלשה
חדשים בלו לגמרי( ...בצילא דמהימנותא,
גליון רנז .כ"ק אדמו"ר מזידיטשו ב-בארא
פארק זצ"ל ,בשם כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק
השפ"ח מצאנז זי"ע)
"ויאכלך את המן" (ח ג) .שח רבינו הרה"ק
מרודניק בשם ש"ב ומחותנו הגה"צ אבד"ק
פראנפאלע ,שהיה מלבד גדלותו בתורה
גם פקח ומלומד במילי דעלמא .והכומר
בעירו להבדיל בין טומאה לטהרה שלא
היה לו שיח וענין עם איכרי הכפר ,היה סר
מדי פעם אל ביתו לשוחח אתו ,ובשביל
טובת יהודי העיר היה נאלץ לבלות מזמנו
בשיחה אתו .פעם בתוך אחד השיחים נענה
הכומר ואמר לו אתם יהודים הנכם עם כבד
עון ,נשתומם הרב ושאל אותו מה זה עסק
שלך ואיך אתה יודע את חטאי היהודים .יש
לי ראיה חותכת על כך השיב הכומר ,שכן
כשהייתם במדבר ירד לכם לחם מן השמים
דבר יום ביומו ומדוע אין לכם זאת היום,
אין זאת אלא מחמת חטאיכם המרובים .וכי
מי הגיד לך שעכשיו לא יורד לנו מן ,ענה לו
הרב בשאלה ,הביט בו הכומר בתמהון ,מה
אתה שח האם חמדת לך לצון עלי .האזינה
ושמע ענה לו הרב ,הלא תראה פה בעירנו
גרים כמה מאות משפחות מהגויים ,ועשרות
משפחות מבני ישראל .וביניהם כמה בעלי
עגלה וכמה חייטים וכמה סנדלרים ,לו
יצטרכו אנשי הכפר לתקן בגדיהם מדי יום
לא היו מספיקים לפרנס את כל אותם בעלי
המלאכה ,ובמה איפוא הם מתפרנסים ,אין
זאת המשיך הרב להסביר ,אלא שכל אחד
מהם ניזון בלחם מן השמים .רק שבמדבר
ירד המן לעין כל ,ואילו כאן כדי שלא יבואו
הגויים ויבזזו אותם ,עושה לנו השי"ת נס
יותר גדול שהמן יורד לכל אחד ישר לתוך
כיסו( .צבי תפארה)

בס”ד

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על
הארץ הטבה אשר נתן לך – השמר לך פן
תשכח" (ח,י-יא) .רבה של ירושלים בעל
ה'אדרת' כותב שהיה נוהג כמה שנים שלא
ליטול ידיו לסעודה בימי שישי ,כמ"ש
בקיצור ש"ע שכדאי לדלג על סעודה דערב
שבת בבוקר ,והזכיר מדברי הרופאים
שטוב לבריאות הגוף לדלג על סעודה
אחת במשך השבוע ,וכתב דנראה לו
שאותה סעודה תהיה בערב שבת בבוקר.
אך לאחר מכן החליט ה'אדרת' שכיון
שמפסיד עי"ז מצוה דאוריתא של בהמ"ז,
אינו רוצה לוותר על כך ,וחזר לסעוד גם
ביום שישי בבוקר .הרי לנו שהאנשים
הכשרים מהדרים לסעודה סעודה רק
בכדי שיזכו לברך ברכת המזון:
ובספר נר ישראל כתוב שאמר הרה"ק
רבי דוד משה מטשורטקוב זי"ע שאמר
הרה"ק מרוז'ין שכדאי לסעוד סעודת פת
בלילה ,כי במשך היום יש לאדם הרבה
מצות דאוריתא ,ציצית ותפילין ,אך בלילה
אין לנו כ"כ הרבה מצות עשה לקיים ,לכן
יש ליטול ידיים ולברך ברכת המזון שהיא
מצות עשה דאוריתא.
סיפר המגיד המפו' רבי שלום שבדרון :איש
צדיק היה בירושלים ,ושמו רבי יעקב דז'לינר.
פעם אחת בא לרבה של ירושלים ,הגאון רבי
שמואל סלנט זצ"ל ,ושאלה בפיו :מה יעשה
שאחרי סעודת הלילה ,אמש ,לא בירך ברכת
המזון .אמר לו רבי שמואל :בודאי מקפיד
אתה תמיד לברך (ברכת המוציא) על ככר
לחם שלימה ,שוב ,איפוא ,לביתך ותבדוק,
ובודאי תמצא שהכיכר שלימה ,ולא אכלת.
רבי יעקב חזר לביתו ומצא שבאמת כך היה,
הוא לא בירך מכיון שלא אכל ,שאלו אחר כך
את רבי שמואל סלנט ,מנין ידע שרבי יעקב
לא אכל .ענה הרב סלנט :ידעתי שר' יעקב
יכול לשכוח לאכול ,אבל לא יעלה על הדעת
שהוא יכול לשכוח ברכת המזון! ...ומה היה
למעשה? ר' יעקב אכן התכונן לסעודת לילה,
אבל לפתע הגיע שליח של הרב מבריסק,
הגאון רבי יהושע לייב זצ"ל ,שהוא קורא לו,
והוא ,כמובן קם מיד והלך לרב ,שהה שם
כל הלילה ומביתו מיהר בבוקר לרבי שמואל
סלנט עם השאלה שנתעוררה אצלו( :שאל
אביך ויגדך ח"ג עמ' קיג)
לא שייך לשכוח אם ברך אלא אם הוא אכל

בספרי המפרשים על מס' ברכות מאחד
מגאוני ספרד זי"ע ,שכתב לבאר לשון

המשנה 'מי שאכל ושכח ולא בירך' נחלקו
ב"ש וב"ה אם יחזור למקומו ויברך או
לאו .וצ"ע שהיה צריך לכתוב 'אכל ושכח
אם בירך' ,מהו הלשון 'ושכח ולא בירך',
הרי שאין הכונה ששכח אם בירך .אלא
שהכונה הוא ששכח אם הוא אכל .היינו
שאין מצב שיהודי שוכח אם הוא בירך או
לא ,מה שכן שייך להיות ששכח אם הוא
אכל .וכנודע מעשה שהיה מובא בחוט
המשולש באחד ממשמשי החת"ס שביקש
לגנוב ממנו חתיכת מזונות ,ביודעו שמרן
החת"ס אינו זוכר אם אכל או לאו ,מה עשה
הלה ,אכל את המזונות כשהחת"ס לא ראה,
ותיכף הניח כמה פירורים סמוך למקומו
של החת"ס ,שיהיה נדמה לו שכבר אכל
את המזונות שהיו שם .לאחר מכן בא לפני
החת"ס ,שאל אותו החת"ס היכן העוגה

השיב המשמש בלישנא דמשתמעי לתרי
אפי :הרבי איננו זוכר השיב לו החת"ס
זה אינני זוכר אם אכלתי או לאו ,אך זאת
בוודאי אני יודע שלא עשיתי ברכה ,אילו
הייתי מברך הייתי זוכר שברכתי':
"ואכלת ושבעת וברכת"( ...ח י) .הגאון
רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל פגש בשמחה
ראש ישיבה אחד ודיברו כמובן בדברי
תורה ,שאלו ר' פנחס האם יודע כבודו מה
המקור לדין שצריך לשבת בברכת המזון,
לא זכר הראש ישיבה וביקש מהגאון ר'
פנחס שיגיד לו .אמר לו הגאון אומרים
על כך רמז ,הרי כתוב 'ואכלת ושבעת
וברכת' ודורשים 'ושב  -עת ברכת' ,תשב
בשעה שתברך .הראש ישיבה חייך ושאל
מי הרבי החסידי שאמר ווארט זה .ענה לו

ושבת שמה
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :מתנה
טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני
מבקש ליתנה לישראל  -לך והודיעם.
(שבת י):
ישמחו במלוכתך שומרי שבת  -מסופר על
הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא ,שחסיד
אחד מנאמניו ,התבלט משאר החסידים
כאיש קפדן ורגזן ובעל מרה שחורה.
פעם הגיע אותו חסיד לפשיסחא במוצאי
שבת ,וסיפר לרבי בנימה של רוגז ואכזבה,
שארעה לו תקלה בדרך ובשל כך נאלץ היה
לעשות את השבת במקום נידח ,ולא חש
כלל טעמו של יום מנוחה וקדושה ,כפי
שחש כל אימת שהוא עושה את השבת
בחצר הרבי.
הטיל רבי שמחה בונם באותו חסיד מבט
נזעם ,ואמר לו :שבת המלכה היא מכניסה
אורחים גדולה :חל ראש חודש בשבת -
מקבלת השבת את האורח היקר בכבוד גדול,
ומעניקה לו את ה"מפטיר" ותפילת המוסף.
חל יום טוב בשבת  -נותנת לו השבת את כל
התפילות ואת הקריאה בתורה (שמתפללים
וקוראים בתורה מעניני החג) .כשחל יום
הכפורים בשבת  -מעניקה לו שבת מלכתא
גם את סעודות היום וצמה איתו.
אבל כשחל תשעה באב בשבת  -אין
השבת מוכנה לקבל אותו ואינה מעניקה לו

דבר ,אלא דוחה אותו ליום המחרת ,וכל כך
למה? כי אורח בעל מרה שחורה אין השבת
רוצה לקבל ,ומוטב לו שיבוא אחרי השבת...
(אור לישרים דברים תש"פ)
שבת מברכים חודש אלול

אמר כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישכר דוב
מבעלזא זי"ע רמז נפלא על שבת שמברכים
בה חודש אלול ,במה שאמר לבן הרשע
ליעקב אבינו (בראשית לא-כט)" :יש לאל
ידי לעשות עמכם רע ואלוקי אביכם אמש
אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב
מטוב ועד רע" .וביאר בדברי קדשו על פי
המבואר בזוהר הקדוש במדרש הנעלם
(פרשת תולדות קלז ).כי לבן הארמי הוא רמז
על היצר הרע המפתה את איש ישראל לדבר
עבירה ,אולם משבת שמברכים בה חודש
אלול זוכים ישראל להתעוררות מן השמים
לשוב בתשובה ,ואין ליצר הרע הכח להפריע
בעדם מטוב ועד רע .וזהו שאמר לבן הארמי
ליעקב" :יש לאל ידי לעשות עמכם רע",
במשך ימות השנה" ,ואלוקי אביכם אמש
אמר אלי לאמר"  -אמ"ש נוטריקון ש'בת
מ'ברכין א'לול ,מאותה שבת אומר הקב"ה
ליצר הרע" ,השמר לך מדבר עם יעקב מטוב
ועד רע" ,כי יש להם סיוע מיוחד מאת הקב"ה
לתקן את כל אשר פגמו במשך כל ימות
השנה( .שבילי פינחס עקב תשע"ח)
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הגאון ,יהודי בשם "ר' משה אלברט" .חשב
הראש ישיבה שמדובר באיזה 'חסידישער
יוד' ,וחייך כמנצח שבאמת קלע למטרה
שווארט כזה מתאים לחסידישערס לחלק
מילת 'ושבעת' לשתי מילים 'שב בעת'.
אמר לו הגאון יעיין כבודו במסכת ברכות
דף נ"א ע"ב בתוספות ד"ה והלכתא' וזה
לשונו שם" :בכולהו יושב ומברך ,לפי
שברכת המזון דאורייתא החמירו בה
להיות יושב ומברך ,שהרי עשרה דברים
נאמרו בו ,מה שאין כן בשאר ברכות ,והוא
נוטריקון ואכלת ושבעת שב עת וברכת
לברכת המזון  -מפי רבי משה אלברט"...
(ניצוצי אש פנחס ,עמ' צו)
"והיה אם שכוח תשכח את ה' אלקיך והלכת
אחרי אלהים אחרים ועבדתם וגו' העדתי בכם
היום כי אבד תאבדון" וגו'( .ח ,יט) פעם אחת
נזדמנו הני שלשה קדושי עליון לפונדק
אחד ,כ"ק מרן השר שלום מבעלזא זי"ע
והרה"ק מראפשיץ זי"ע בעל זרע קודש,
והרה"ק מהרצ"א מדינוב זי"ע בעל בני
יששכר ,בעת שבאו לחסות בצל הקודש
של רבם הרבי הקדוש מלובלין זי"ע ,ושוחחו
מביניהם פירושו של מקרא 'והיה אם שכח
תשכח את ה' אלקיך והלכת אחרי אלהים
אחרים ועבדתם וגו' העדתי בכם היום כי
אבד תאבדון' וגו' ,כי לכאורה לשון הכתוב
מוקשה קצת ,שאמר אם שכח תשכח וגו',
הלא זהו התנצלות גדול שאירע הדבר
רק ע"י "שכחה" ,דהיינו ששכח מהשי"ת
במקרה בניגוד לרצונו ,אבל לא הי' בזדון
וברוע הלב ח"ו ,וא"כ מדוע בא ע"ז העונש
החמור האמור בקרא כי אבד תאבדון.
והשיב הרה"ק מהרצ"א מדינוב זי"ע
שהפי' הוא כך ,דהנה אם האדם שוכח
ח"ו מהשי"ת ,אבל אח"ז נפשו עגמה עליו
מאד ,ודואג ומתחרט על הדבר שקרה לו
ששכח מבוראו ,אז אה"נ מועיל התנצלותו
של האדם ע"ז להיות נפטר מהעונשים,
מאחר שאירע לו הדבר במקרה ע"י שכחה,
ובאמת אין רצונו בכך ח"ו ,כי אדרבה הוא
עוד מיצר ע"ז ,אבל אם אינו מיצר ומתחרט
על זה כלל ,ואדרבה הוא עוד שמח ומתפאר
במעשיו ,כמ"ש "והיה" אם שכח תשכח,
כי אין והי' אלא לשון שמחה ,היינו שהוא
שמח ואינו מתחרט על מעשיו ,זהו עצמו
נחשב לעון חמור ביותר ,וע"ז בא העונש
החמור כי אבד תאבדון ר"ל.
ו | פרשת עקב תשפ”ב

ענה הרה"ק מראפשיץ זי"ע בישוב הכתוב
בענין אחר ,עפי"מ דאיתא בביצה (דף
ט"ו ע"ב) במעשה דההוא סמיא ששכח
לעשות עירובי תבשילין שתי פעמים וא"ל
שמואל פושע את ,לכ"ע שרי לדידיך אסיר
ע"ש ,הרי דאם שכח ב' פעמים לא נחשב
עוד כשוכח אלא כפושע ,וזשה"כ והי' אם
שכח תשכח ,כלומר שישכח פעמיים ,אז
הוא נחשב לפושע לכו"ע ,ושוב אין לו
התנצלות על שכחה זו ,ולכך נענש ע"ז.
וכששאלו את כ"ק מרן השר שלום מבעלזא
זי"ע פי' הכתוב ,אמר להם :דאיתא במס' פאה
(פ"ו מ"ו) העומר שיש בו סאתים ושכחו
אינו שכחה ,מפני שהוא נחשב לגדיש ולא
כעומר ואין שייך שכחה בגדיש ע"ש ,הרי
כי רק בדבר קטן כעומר שייך שכחה אבל
בדבר גדול כגדיש לא ,א"כ גם בזה י"ל כן,
דהכי יש לנו דבר גדול יותר מהבורא כל
עולמים ית"ש ,ובודאי ע"ז לא שייך שכחה
כלל ,על כן לא מהני שום התנצלות בדבר
כי אין שייך ע"ז שכחה ,וכששמעו חבריו
הק' את דבריו הללו קלסוהו ושבחוהו.
(פקודת אלעזר פאלטישטאן).
"לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי" (ט ט).
המגיד רבי לייב המוכיח ,הגיע פעם לעיר
אחת והשמש הממונה לסדר מקום לינה
ואכילה לאורחים שלח אותו לבית קמצן
אחד ,וכשרצה לאכול אמרו לו בני הבית
שנוהגים אצלם לא לאכול בערב כלום,
והלך לישון ,אבל לא נרדם מפני הרעב ,ובני
הבית כשחשבו שכבר ישן הוא ,ערכו שולחן
והתיישבו לאכול .בבוקר אמר להם רבי
לייב שנתיישבה לו קושיא חמורה שהיתה
לו ,והוא דמדוע לא שבחה התורה את משה
רבנו שלא ישן בשמים מ' יום ,כמו שכתוב
על זה שלא אכל ומים לא שתה ,אך הנה מה
הטעם שלא אכל ושתה ,כי לא רצה לשנות
ממנהג המקום ,ושם בשמים לא אוכלים,
אבל אולי המלאכים אכלו כאשר משה ישן,
אלא על כרחך צריך לומר ,שמשה לא ישן
ואין צריך לפרט זאת כי ידעינן מזה שכתוב
שלא אכל (ר' לייב המוכיח)
"וקשרתם אותם לאות על ידכם  ...ולמדתם
אותם את בניכם וגו' וכתבתם על מזוזות
ביתך ( ."...יא ,יח כ)  -פעם א' בא לפני כ"ק
מרן מהרי"ד מבעלזא זי"ע איש חסיד א'
ממדינות רוסיא ובן קטן עמו ,רק שהבן היה
מתנהג כדרך המתחדשים – בפיאות קטנות
וקצרות ,וגם המלבושים לא היו כדרך בני

החסידים ,כשנשאל על כך ענה החסיד
הנ"ל שבזמן הזה א"א לגדל הבנים כבשנים
קדמוניות .אמר ע"ז כ"ק מרן זי"ע בלשונו
הקדוש והטהור :הלא שמעולם תמהתי
על הפסוקים שבק"ש" :וקשרתם אותם
לאות על ידכם" – שהיא כתיבה" ,וכתבתם
על מזוזות ביתך" – שהיא ג"כ כתיבה ,למה
כתבה התוה"ק המצוה של גידול בנים בין
שני מצות שהן בכתיבה .ומעתה לא קשה לי
ולא מידי ,דהנה ידוע למו שכתיבת התפילין
ומזוזות וס"ת צריכין להיות ע"פ תקנות
חז"ל בכל אות ואות ואפי' בכל התגין ,ואם
יאמר אדם א"א בזמנינו לכתוב התפילין או
המזוזות וס"ת ע"פ תקנות חז"ל ,אז בלתי
ספק שהן פסולות אפי' בעוקץ אחד ,וכן הוא
ג"כ במצות גידול בנים ,ולכן כתבה תוה"ק
המצוה של גידול בנים בין שני המצות שהן
בכתיבה ,תפילין ומזוזה ,ללמדינו שכמו
שאסור לשנות בכתיבת התפילין ומזוזות,
ואם שינה אפילו באות א' פסולין ,כמו כן
גידול בנים אסור לשנות בשום ענין שלא
במלבושים ולא בלשון ובשום התנהגות
שבעולם ,רק כמו שקבלנו מאבותינו
ומרבותינו הקדושים ,ובזכות זה נזכה לילך
בדור ישרים נגד משיח צדקינו במהרה אמן.
"ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת"
(יא טו) .הגה"ק ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש
זצ"ל שמע רבות על גודל "הכנסת אורחים"
שנוהג הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זצ"ל,
והשתוקק מאוד להכירו .באחת השנים
בז' באדר ,יומא דהילולא של הרה"ק רבי
יצחק אייזיק מקאליב זצ"ל ,באה הזדמנות
לידו להכיר את רבי ישעי'לה ,בבוא שניהם
להשתטח על הציון הקדוש .לאחר העליה
לציון ,ערך רבי ישעי'לה במקום "טיש" לכבוד
האי יומא דהילולא .הרה"ק רבי ישעי'לה נטל
את ידיו לסעודה ,ותוך כדי הנטילה הבחין
בהגה"ק ממונקאטש ,ומאחר שלא יכל
להפסיק בדיבור ,הורה לו באצבעו שישב
לצידו .ברך רבי ישעי'לה ברכת "המוציא",
בצע פרוסה מהפת ,והחל מסיר בעזרת
הסכין את החלק הקשה אשר סביבות
הפרוסה ,סביב סביב .ה"מנחת אלעזר"
אשר היה עז ותקיף בשמירת ההלכה ,ולא
חת מפני כל ,מיהר ומחה בו ,באמרו" :נו,
הפסק!" אך רבי ישעי'לה לא שעה לדבריו,
והמשיך להפריך את הקשה מן הרך,
ובסיימו קם ממקומו ופרוסת הלחם הרכה
בידו ,ניגש בריצה לקצה השולחן ,ומסרה
לאדם היושב בראש השולחן שכנגדו ,ואז
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חזר למקומו וטעם מיד משארית פרוסת
"המוציא" .אחר כך פנה רבי ישעי'לה ל"מנחת
אלעזר" ,ואמר לו" :במחילת כבוד תורתכם,
בעת שברכתי ברכת 'המוציא' ,הבחנתי בזקן
חסר שיניים היושב מולי והוא מורעב מאוד
עד שכמעט פרחה נשמתו ,לכן לא יכולתי
לטעום מן הפת ,בטרם נתתי לו את הפרוסה
להחיות את נפשו" .וסיים לאמר" :נו ,זאגט
מונקאטשער רב ,וואס איז הארבער?
'הפסק' אדער 'רחמנות'?" [אמרו נא ,הרב
ממונקאטש ,מה חמור יותר? 'הפסק' או
'רחמנות'?] .האם זה גרוע מגביל תורא
[דאיתא בגמ' ברכות דף מ .דאמר רב יהודה
אמר רב אסור לאדם שיאכל קודם שיתן
מאכל לבהמתו שנאמר "ונתתי עשב בשדך
לבהמתך ,והדר ואכלת ושבעת] שאין זה
הפסק ,ומותר אפילו בין "המוציא" לטעימה.
(רשומים בשמך ,עמ' שסב)

סיפור לשבת

פעם אחת אמר הרה"ק החוזה מלובלין
זצ"ל לתלמידו הגה"ק רבי יהושע העשיל
מקאמרנא [היה בנו של הגה"ק בעל הברוך
טעם אב"ד לייפניק זצ"ל] ,שהסתופף בצילו
מדוע אינו הולך לפעמים להרב דמתא
[שהיה אז הגאון העצום הנקרא "אייזינער
קאפ" רבי עזריאל הורוויץ רב אבד"ק לובלין,
שהיה מתנגד לדרך החסידות כידוע] ,והיה
הדבר לפלא בעיני הרב יהושע העשיל .עם
כל זה פקודת רבו שמר ,והלך בכל יום

להתפלל תפילת מנחה לבית הרב .והרב
קירב אותו מאוד ,אף שהיה חסיד ,מפני
שהוא בן הגאון מלייפניק ,וגם שהוא בעצמו
תלמיד חכם .וכך היה נמשך כמה ימים .פעם
אחת היה אחר התפילה איזהו דין תורה,
והרב רבי יהושע העשיל היה שומע מרחוק
את הטענות ,וכאשר הלכו בעלי הדינים
לחוץ ,והרב עם הבית דין התחילו לעיין
בהדין ,היה דיין אחד מזכה את ראובן ,ודיין
השני מזכה את שמעון ,והגאון רבי יהושע
העשיל שמע היטב הויכוח של הדיינים,
והיה רואה שהדיין המזכה לראובן הוא
הצודק וסברתו נאמנה .אולם נתבהל מאוד
כאשר ראה שהרב בעצמו  -ה"אייזינער
קאפ" [ראש הברזל] נוטה להכריע כדעת
הדיין השני המזכה את שמעון .והיצר
מאוד להר"ר העשיל שיצא הפסק ח"ו שלא
בצדק ,ולא היה יודע לשית עצות בנפשו,
עד שעלה ברעיונו שיש תוספות מפורש
שהוא להיפך דעת הדיין השני ,ולקח
הגמרא ,והלך אל הכסא שהיה הרב יושב
שם ,ואמר לו שמבקש ממנו שיאמר לו
הפשט בהתוספות ,והרב דחה אותו שאין לו
פנאי כעת ,כיון שעוסק בגמר דין תורה ,לכן
ימתין עד שיפסוק הדין תורה ,ואז יביט מה
ששואל אותו .אולם הרב ר' העשיל מחמת
שכוונתו היה שהרב יעיין בהתוספות קודם
שיגמור הדין ,כדי שיצא הדין תורה לאמיתו,
הפציר בו בפיוסים ובהפצרות שימחול
לעיין תיכף בהתוספות .עשה הרב רצונו,
ולקח הגמרא והביט בתוספות ,וכאשר ראה
סברת התוספות ,נתבהל מאוד ,כי ראה

שבזה נסתר סברת הדיין השני .לכן השיב
להרבי העשיל שיאמר לו מחר הפירוש ,כי
כעת אי אפשר לעיין היטב .ונתרצה הרבי
העשיל בזה כי כבר נגמר כוונתו ,שכל
כוונתו היה שלא יהיה נעלם סברת התוס'
מן הרב .והלך רבי יהושע העשיל לביתו.
ביום שלאחריו בבואו להתפלל מנחה
כדרכו ,שאל את המשמש של הבית דין ,מי
זכה אתמול בדין תורה ,והשיב לו כי ראובן
זכה בדין .שמח מאוד הרב יהושע העשיל
שזכה להיות הגורם שיצא הצדק בדין ,על
ידי שהראה לרב את דברי התוס' וכנ"ל.
כאשר בא אחר כך לרבו הק' מלובלין ,אמר
לו רבו" :וועסט שוין האבין געניג גיגאנגען
צום רב ,דארפסט שוין נישט מעהר גיין"
[הלכת כבר מספיק למרא דאתרא ,אינך
צריך ללכת יותר] .אז ביקש רבי יהושע
העשיל מרבו לגלות לו כוונתו הק' .והשיב
לו כי הדין תורה הזה היה כבר צ"ט פעמים
בגלגול בזה העולם ,ותמיד היה הפסק שלא
על פי דין תורה ,ולא היה יכול להיות תיקון
לחייב ,עד שבא החייב בעצמו לבקש מהרבי
מלובלין שיעזור לו שיהיה לו תיקון לנפשו,
כי ירא כי גם בפעם הזאת לא יהיה הפסק
בצדק .לכן שלח הרבי את הרב יהושע
העשיל לבית הרב ,למען יצא הפסק דין
לאמתו ,ויהיה גאולה לנפש החייב .סיפור
זה סיפר הרה"ק רבי יחזקאל משינווא בעל
הדברי יחזקאל שהיה בן אחותו של הגה"ק
רבי יהושע העשיל מקאמרנא [שאביו הדברי
חיים היה חתן הברוך טעם זצ"ל] .נפלאות
הרבי מלובלין (פתיחה אות יב):

יומא דהילולא
כ"ד מנ"א  -יומא דהילולא קדישא
של הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות
מבראד בן הגה"ק רבי מנחם מאניש
מרגליות זיע"א
בעמ"ח שו"ת "בית אפרים" "מטה
אפרים" ועוד רבות.
הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות זי"ע
היה מגדולי היחס ,שלשלת היוחסין ,מגזע

אראלים ותרשישים ,והיה נין ונכד להגה"ק
התבואות שור ,הגה"ק מהרש"א ,והגה"ק
הרמ"א זי"ע .והיה מגדולי הדור בדורו ,והיה
גם עשיר גדול ,וזכה לשני שולחנות ,תורה
וגדולה במקום אחד.
להרה"ק היה בנק להלוות כסף .פעם נכנס
להבנק אברך עני ואביון וביקש ללוות סכום
כסף גדול לחצי שנה .וצוה לו הגה"ק רבי
אפרים זלמן למלאות טופס מסוים ,וימצא
גם ערב שיחתום עליו ויקבל אחריות על

ההלוואה ,ובלא זה אי אפשר לו להלוות .וכתב
העני במקום ששם היה צריך הערב לחתום,
"לי הכסף ולי הזהב נאם ד' צבא -ות" .כראות
רבי אפרים זלמן את זאת ,נכמרו רחמיו ונתן לו
תיכף את כל הסכום שביקש ,אבל בקרב לבו
נתייאש מן התשלומין ,כי ידע מצב האיש
שאין לו הכנסה .לאחר חצי שנה בא זמן
הפרעון ,ובאותו יום לא הי' רבי אפרים
זלמן בקו הבריאות ,אלא הרבנית שלו
הלכה במקומו לאיזה זמן ,בבוא הרבנית
הביתה בסוף היום ,שאל
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לה הגה"ק רבי אפרים זלמן האיך עבר היום,
ובתוך שאר הדברים אמרה לו שבא פריץ
ללוות סכום נכבד ונתנה לו .שאל בעלה ,מהיכן
הי' לה כסף להלוות להפריץ ,כי ידע שלא היה
סכום הלז בהקופה .וענתה ,שלפני זה בא איש
אחד ושילם חוב בסכום גדול .רבי אפרים
זלמן תמה על זה ,כי לפי זכרונו לא היה מצפה
לקבל ביום זה איזה תשלום חוב ,והלך לבדוק
בפנקס שלו ,וראה שיום זה הי' זמן פרעון
העני הנ"ל .ושאל בתמהון :האם אמנם בא
איש זה לשלם ,וענתה הרבנית :לא ,אלא איש
אחר שילם בשבילו .אמר לה רבי אפרים זלמן
בהשתוממות :חושדני שאיש זה הי' אליהו
הנביא ,והי' לך זכי' הגדולה לראות את אליהו
הנביא ,דהיות שהעני לקח לערב את הקב"ה,
נשלח אליהו הנביא ממרום לשלם בעדו .לאחר
כן הי' יושב ומהרהר בדעתו ,מה זאת שדוקא
ביום זה נחלש ועל ידי זה לא זכה לראות את
אליהו הנביא .ובא לידי הכרה שאירע לו כן
מפני שביקש מהעני שיביא לו ערב ,ולא לוה
לו בלא זה ,על כן לא זכה...
הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות בעל מטה
אפרים התמדת התורה היתה נוראה אצלו.
ומסופר שפעם בהשיאו את אחד מצאצאיו
אמרו לו שצריך לילך לחופה נאנח ואמר :צער
גידול בנים.
מסופר ,בביתו היתה מנורה יפה ביותר של
זהב וקריסטל ופעם נפלה המנורה ונשברה
והרבנית הצטערה מאד על הכלי היקר והבחינה
עליו שזה לא מפריע לו מאומה אף כהוא
זה ,ושאלתו מה זה שהדבר לא מצערך כלל,
ענה לה בעלה הק' שיענה לה לשנה הבאה,
ולתקופת השנה שאלה שוב על הדבר באומרה
שהבטיח שישיב לה פנה אליה הגה"ק בשאלו
– וכי עכשיו אכפת לך שבירת המנורה? וענתה
לא ,המשיך להקשות ומדוע ,וענתה שהרי כבר
עבר שנה מאז ,נענה ר' אפרים זלמן – אצלי
כבר עבר אז שנה תיכף ומיד .בעניני גשמיות
עשה תיכף חשבון שאם בשנה הבאה לא יהא
אכפת לו גם עתה לא צריך לצערו.
סיפר הגה"צ ר' דוד צבי שנעבאלג זצ"ל
דומ"ץ דק"ק וויזשניץ ,כי הגאון המפורסם
ר' אפרים זלמן מרגליות התחתן עם הגה"ק
ר' פנחס הלוי זי"ע בעל ההפלאה( ,נכד בעל
הפלאה נעשה חתנו של הגאון הנ"ל) ,וחתנו
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זה ישב על התורה ועל העבודה ,והגאון שהי'
גביר אדיר נתן לו כל הצטרכותו ,לו ולכל ב"ב
הנולדים .פעם חזר נכדו הילד מהתלמוד תורה
בבכיות עצומות ,ושאלו זקינו הגאון על סיבת
בכייתו ,ויאמר הילד כי המלמד שלו גער בו,
קרא הגאון להמלמד ושאל אותו על זה ,ויאמר
המלמד כי הילד לא רצה ללמוד על כן גער
בו ,ויאמר לו הגאון ,אל הילד הזה הלא יכלת
לומר לו יותר :שהוא נכד הגה"ק בעל הפלאה
ואינו רוצה ללמוד? ופי' בזה הגאון את הכתוב
(הושע ב' א) והיה במקום אשר יאמר להם לא
עמי אתם יאמר להם 'בני קל חי' ,היינו שהנך
נכד הגה"ק בעל הפלאה הנ"ל.
גם ידוע שהי' לומד את כל ספרי הבעש"ט
הק' זי"ע ,ושהחת"ס העיד עליו שאין עוד
איש שהיה מכניע א"ע לפניו כמו שהיה
מכניע א"ע לבעל בית אפרים.
בעירו של הגה"ק ר' אפרים זלמן הי' דר איזה
משכיל ואפיקורס ,שלפנים היה נדמה לאחד
משלומי אמוני בני ישראל ,אך שבע תועבות
היה בלבו ,הוא היה מלמד תשב"ר ,ובמלאכתו
הזאת הסית והדיח תינוקות של בית רבן
להשכלה רח"ל ,פ"א ראה בכתבי עת שהגאון
ר' אפרים זלמן מבקש רואה חשבון למסחרו,
וידוע שרבי אפרים זלמן היה עשיר גדול עם
הרבה עסקים ברחבי תבל ,המלמד המשכיל
הנ"ל חשב לעצמו שבוודאי אם יעמוד לפני
רבי אפרים זלמן ויאמר שהוא ראוי לאותו
איצטלא ויקח אותו ,כי הוא בעל צורה בזקן
ארוך וכו' ,וזה יהיה לחשיבות בעיני הגאון,
ובזה יהא לו פרנסה בהרחבה .אומר ועושה,
הלה בא לפני הגה"ק רבי אפרים זלמן ואמר
לו שהוא מוכן להיות רואה חשבון ,כשראוהו
הגאון ,אמר לו שהדבר נראה בטוב ,אבל
מכיון שהרואה חשבון צריך להיות בעיר
המלוכה וויען הבירה ,ששמה יושבים שרים
רבים ונכבדים ,אין זה מדרך ארץ שיהיה
עם זקן ופיאות ארוכים וכו' ,וממילא אין זה
בשבילכם ,המלמד התבונן וראה שלמעשה
הרי זה משרה נכבדה ,ויש לו הזדמנות להרויח
הרבה כסף ,לכן הלך והסתפר עד שלא היו לו
לא פיאות ולא זקן ,וסבור היה שהגאון לא
יכיר אותו ,לכן בא עוה"פ להגאון בלא זקן,
ואמר לו שהוא מוכן להיות רואה חשבון בעיר
וויען ,כשראה אותו הגאון אמר לו :תדע שלא
היה לי כלל צורך ברואה חשבון בעיר וויען,

רק רצוני היה לגלות פניך ברבים שידעו כולם
שהנך משכיל וכופר רח"ל ,ועכשיו תוכל
לילך ,הלה יצא מלפני הגאון אבל וחפוי ראש.
הגה"ק בעל חידושי הרי"ם זי"ע בא פע"א
לבקר את הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות
זצ"ל בבראד ,ודיברו ופלפלו יחד בדברי תורה,
ואח"כ שאל אותו הגאון במה עוסק כבודו ,ענה
לו שעוסק לברר דברי הראשונים ולהעמידן
על האמת ,ולהראות לכל מי שיש לו קשיות
על דברי הראשונים ,שדברי הראשונים הם
אמתיים ,אמר לו הגאון אעפ"כ יש דברי
ראשונים אשר אי אפשר לבררן ,אמר לו ע"ז
באתי כעת לכבודו ,ופלפלו ביניהם במשך ג'
ימים רצופין בענין א' בדברי הרשב"א ,והיו
צריכין להניח על ראשו של רבי אפרים זלמן
מטפחת ,מגודל כאב ראשו אודות הפלפול,
ולאחר הג' ימים הסכים להחידושי הרי"ם
בפי' דברי הרשב"א ,וזה הי' ביום עש"ק
והזמין רא"ז את החידושי הרי"ם שיהיה
אצלו בשב"ק ,ויאכל על שולחנו ,ואמר לו
החידושי הרי"ם שאינו יכול לקבל ההזמנה,
מכיון שהוא מתפלל שעות ארוכות וביחידות,
ואינו רוצה שרא"ז ימתין עליו ,והבטיח לו רא"ז
שלא ימתין עליו ,רק תומ"י כשיגמור התפלה
ילך לאכול הסעודת שבת קודש ,והסכים
לזה החידושי הרי"ם זי"ע ובליל שב"ק גמר
החידושי הרי"ם ביחד עם כל הקהל ,ואכל
הסעודה אצל הגה"ק רא"ז ,וביום שב"ק
התפלל מאוד במתינות ובדביקות ,ולאחר
שגמר החידושי הרי"ם תפילתו שהי' זמן רב
אחר שגמרו הקהל ראה שרא"ז יושב בפאליש
של הבהמ"ד ,ואומר עלינו לשבח ,אמר לו
החידושי הרי"ם ,הא כבודו אמר לי שלא ימתין
עלי רק תומ"י אחר התפילה ילך לביתו ,אמר
לו רא"ז :אמת גם אני גמרתי עכשיו להתפלל,
שקודם אמירת עלינו לשבח יצאתי מביהמ"ד
שלא אהי’ מוכרח לאמרו עם הקהל ,ועכשיו
כאשר כבודו גמר להתפלל ,אני ג"כ גמרתי
התפלה ,שאמרתי עכשיו עלינו לשבח.
כשהיה הרה"ק מאפטא זי"ע בעיר ראדיחאוו
שהוא בגבול רוסיא לגאליציא ,נסעו אליו כל
אנשי עיר בראד ,וגם ממרחק באו
הרבה אנשים ,ובתוך הבאים היה גם
הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות
זצ"ל ,כשבא לפניו אמר לו הרה"ק
מאפטא" :על כבודו

בס”ד

לא חשבתי שיבא אלי” ,השיב לו הגה"ק
רבי אפרים זלמן :באמת אני יושב כל היום
בביתי ואיני יוצא החוצה ,רק כשאני רואה
דרך החלון שרצים הרבה אנשים ועושים
קולות ,אני מבין שבודאי יש באיזה מקום
אש ושריפה ,ואז אני רץ ג"כ החוצה ,ועתה
כשראיתי שכל העיר בראד וכל העולם רצו
לרבינו ,הבנתי שבודאי יש כאן אש גדולה,
לכן גם אני באתי עמם.
מסופר על הרה"ק מאפטא זי"ע ששאל את
הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות לפשטו של
המאמר בירושלמי" :ר' חייא נפק לברייתא,
חזי דמחללי לעצרתא ,אמר :למחר אכתוב
בפיתקא ,אל תקרא עצרת תהיה לכם ,אלא
תחיה לכם” ,ומפני מה לא קם מיד לדרוש
דרש זה ברבים ,אלא חיכה עד שיכתוב את
הדברים למחרת על פתק? על כך השיב לו
רבי אפרים זלמן מרגליות במאמר הגמרא
(מגילה כד)" :אמר ליה ר' חייא לר"ש בר רבי:
אלמלי אתה לוי ,פסול אתה מן הדוכן ,דעבי
קלך אתא (שקולך עבה) :אמר ליה לאבוה:
זיל אימא ליה ,כשאתה מגיע אצל "וחכיתי
לה'" לא נמצאה מחרף ומגדף?" ועל כך אומר
רש"י" :שהיה קורא לח"תין ה"הין ,נראה
כאומר "והכיתי" " ...ומשום כך לא יכול ר'
חייא לדרוש באותו יום של שבועות בעל פה
את הדרש "עצרת תהיה לכם – עצרת תחיה
לכם" ,שמכיוון שלא ידע לבטא בבהירות את
האות ח' ,היתה יוצאת מפיו התיבה "תחיה"
בה"א .ולפיכך אמר" :למחר אכתוב בפיתקא",
והרה"ק נשקו על ראשו.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

כ"ה מנ"א  -יומא דהילולא קדישא של
בעל "ישועות יעקב" הגה"ק רבי יעקב
אורנשטיין בן הגה"ק המקובל האלוקי
רבי מרדכי זאב זיע"א
אמו הרבנית הייתה בת הגאון מו"ה שאול
חריף אבד"ק אלעסק ,שניהם נכדי ה"חכם
צבי" זצוקלה"ה .והגה"ק הרבי ר' העשיל
מקראקא זי"ע

הגה"ק בעל "דברי חיים" מצאנז התבטא
פעם ,שכל הספרים המקובלים בקרב ישראל
מימים ימימה עד ה"ישועות יעקב" ,ועד
בכלל ,נאמרו ברוח הקודש!
הגאון בעל ה"ישועות יעקב” היה נערץ
ונכבד אצל כל גדולי הדור ,כולם כאחד הכירו
בו כמחוקק ופוסק הדור ,עד שהגאון בעל
"חוות דעת" מתארהו בהסכמתו בתואר :רבן
של כל בני הגולה.
כיוצא בו מסופר על רב גדול שבא לשאול
בעצת הרה"ק רבי אורי מסטערליסק זי"ע
בדבר שאלה גדולה וחמורה אשר לו ,שיורנו
אל מי מגאוני הדור יפנה בשאלתו ,המליץ
לו הרה"ק מסטרעליסק להפנות שאלתו אל
הגאון ה"ישועות יעקב" ,כי הוא רבן של כל
בני הגולה ,ובשמים פוסקים הלכה כמותו.
רבינו היה בידידות עם כ"ק מרן ה"שר
שלום" מבעלזא זי"ע אשר הראה לו חיבה
יתירה .כן היה נערץ ונקדש בעיני מארי
דרזין הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע
שבכל עת בואו ללבוב היה מבקר בהיכלו
כבוד והשתעשע עמו בשעשועין דאורייתא,
בנגלה ובנסתר.
גם הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זי"ע היה
עמו בקשרי ידידות ואף התכתב עמו בהלכה.
רבינו מזכירו בספריו כמה פעמים מתוך חיבה
וכבוד גדול.
בספרו סימן תע"ו סעיף א' מובא שאלה
בענין איחור אכילת אפיקומן בגלל ההכנה
בכוונה ,ובשו"ת שארית לנפש חיה סי' א'
גילה מי היה "השואל" וכתב שם ואם כי שם
לא נאמר מי היה השואל ,אך נפשי יודעת
מאוד שזאת היתה שאלת הרב הקדוש
איש אלקים רבי משה לייב מסאסוב ,שאול
נשאל לפני כבוד הרב הגאון מאור הגולה
בעל ישועות יעקב ,באשר היה צריך הכנה
דרבה לקריאת הלל על הסדר ,ולאכילת
המצה של מצוה ,עד שע"י זה נתעכב במצות
אכילת אפיקומן עד אחר חצות הלילה ,אם
יוכל להתעכב ע"י זה ,או לבטל ההכנות כדי
לאכלו קודם חצות” .מעניינת ביותר תשובת
רבנו שאף הוא לא נמנע על קהל חסידים:
"שהסכים עם הרב הקדוש לאכול אפיקומן
אחר חצות ,ולא לבטל ההכנות הנצרכים לו".

בעיצומו של ליל הסדר אצל הגה"ק רבי יעקב
אורנשטיין ,בעל "ישועות יעקב" זי"ע ,נכנס
יהודי ושאל שאלה באיסור והיתר ,שאלה
שנגעה לכשרותם של כל כליו של אותו יהודי.
הסתפק ה'ישועות יעקב' מה לענות לו ,והיות
שזמנו לא היה בידו ,להתחיל ללמוד את
הסוגיות בעיצומו של ליל הסדר .הוא הזמין
אותו לסעוד על שולחנו בכל ימי החג ,אך
אותו יהודי סירב באומרו ששאלתו אחת היא
מותרים או אסורים .חשב ה'ישועות יעקב'
כמה רגעים ,והשיב לו שכליו כשרים .אותו
יהודי שב לביתו שמח וטוב לב ,אך ה'ישועות
יעקב’ התקשה לשוב לעריכת הסדר ,והמשיך
לחשוב האם עשה כהוגן שהתיר לו את כליו,
והסביר שאמנם מצא ב'שאילתות' שסובר
שיש ביטול בשישים בכגון דא ,אך אינו
יודע אם מסתמכים בכהאי גוונא על שיטתו
בזה .ביו"ט בבוקר אורו פניו ,והבחינו בני
הבית ששמחה מציפה את לבו ,וכשנשאל
לפשר שמחתו ,סיפר שבלילה הגיע אליו
בעל השאילתות בחלומו ,והודה לו על כך
שהשתמש בהיתרו ,באומרו שמאז שפסק כן
מעולם לא השתמשו בפסק שלו אלא עתה.
סיפר ר' הרש מאיר (שו"ב מניימארקט)
הגיד שסיפר לו הגאון ר' יוקל זצ"ל אב"ד
משם (בעל שו"ת ברכת יעקב) ,שהוא קיבל
הורמנא מהגאון בעל ישועות יעקב כשהיה
בן טו"ב שנה .ושהוא ביקר אצל הג' מאה"ג
ההוא איזה שעות לפני פטירתו והוריד
דמעות ,והגאון אמר אליו שמסדר לעצמו
כעת הלכה ותוס' אשר ידרוש בו בשמים.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

כ"ו מנ"א  -יומא דהילולא קדישא של
האדמו"ר מסאטמאר הרה"ק רבי יואל
בן הרה"ק רבי חנניא יו"ט ליפא זיע"א
מסופר שפעם בזמן שערך הרה"ק
מסטמאר טיש בסעודה שלישית
בבית מדרשו ,והיה יוקד בקדושתו,
ובעת שהגיע לדבר דברי תורה ,דברים
חוצבים להבות אש ,אשר
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כאב שם את כל ענין הציונות וכו' ,ובעת הזו
נכנס יהודי לתוך בית המדרש שהיה נזקק
לישועה רבה ,באשר נחלה ה"י ,ואז החל
האדמו"ר את דיברותיו הק' ,ואמר שמי שאינו
רוצה לשמוע את דעתו יכול לצאת ושיהיה
לו בריא ,ואכן אותו יהודי אשר השתייך לחוג
אחר ,אשר רבותיו היו בדעה אחרת מהאדמו"ר
מסטמאר ,בענין אשר דיבר אז ,אכן יצא מבית
מדרשו ,ואכן אותו יהודי הבריא ,כלשונו הק'
יכול לצאת ושיהיה לו בריא:
שמעתי מרבי יעקב ברקוביץ הנ"ל שזכה
להסתופף בצלו דרבי יואל לפני הרבה שנים,
בשנות תש"כ .פעם אחת הגיע אורח מארץ
ישראל לאמריקע ,והיה רב חשוב ומכובד,
ובא לאסוף צדקה לצרכי נשואי בנו .והנה
באותם השנים הרוויחו אנשים בעלי בתים
לערך מאה דולר לשבוע .וממילא כל מה
שהיה שייך לאסוף לצרכי חתונה של יהודי
היה סך של ב' או ג' אלפים .רבי יעקב היה
באותה שעה בבית הרה"ק מסאטמר ,וכך
אמר לאותו האורח' ,אין זה מן הכבוד שאתם
תסתובבו בעצמכם לצרכי צדקה לנשואי
בנכם ,אינכם צריכים לסבול את הבזיונות
של אסיפת דולרים יחידים ,תשבו באכסניה
שלכם ואני אראה מה לעשות ,תחזרו אלי
עוד כמה ימים ספורים' .ושאל אותו כמה
אתם חושבים שתצליחו לאסוף באמריקה.
והשיב לו 'עשרת אלפים דולר'.
רבי יואל השתומם והתפלא היתכן שיעלה
על דעתו שישיג סכום כזה .ובכל זאת אמר לו
שישוב אליו לאחר כמה ימים .לאחר ג' ימים
בא אליו האורח החשוב הנ"ל ,ויאמר לו רבי
יואל 'אין זה מן הכבוד שאתם תקבצו הממון,
קחו לכם מעטפה זאת' .והוציא מהמגירה
מעטפה עם דולרים ונתן לאותו הרב ,ואמר
לו 'סעו לשלום לארץ ישראל' .בצאתו מבית
הרבי ,פתח הרב את המעטפה ,רבי יוסף
אשכנזי הגבאי עמד שם בחוץ ,וראה את הרב
הנ"ל סופר וסופר עוד ועוד שטרות ירוקין ,עד
שספר סכום של תשעת אלפים וחמש מאות
דולרים .רבי יוסף התפעל מאד ,לא יאומן כי
יסופר ,לקבץ סכום עתק כזה באותם השנים.
רבי יוסף נכנס אל הרבי ושאל אותו לפשר
הדבר ,ואם כבר נותנים לו סכום כזה ,מדוע
לא לתת את הסכום השלם שביקש ,עשרת
אלפים? נענה רבי יואל ואמר' :יאסל ,חשבתי
שחכם הנך ,איך אינך מבין שאם הייתי נותן
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לו עשר אלף ,היה חוזר לביתו עם צער רב,
מדוע אמר לי רק עשר ולא שלושה עשר
וכדו' ,אך עתה שנתתי לו תשע וחצי ,הוא
מבין שהתאמצתי בכל הכוחות להשיג מה
שיכלתי להשיג ,והוא חוזר לביתו שמח וטוב
לב' .וכך דרשו עה"פ 'אשרי משכיל אל דל',
שצריך להטיב עם העני בדרך חכמה והשכל.
לראות שיהיה שמח וטוב לב עם הצדקה
שהוא מקבל .וכן אי' בפרשת ראה 'ולא ירע
לבבך בתתך לו' שהלב שלך לא יהיה רע,
וכ"ש שהלב של המקבל לא יהיה רע .אם
תתן לו כל הסכום הענק שהוא ביקש ,הרי
יצטער שלא ביקש יותר( .מתוך שיעור של
הרב רייזמן ראה תשע"ז).
מסופר דבר צחות משיחתן של צדיקים
שתורה הוא ,שהרה"ק בעל "דברי יואל"
מסאטמאר זי"ע השיב במענה להגאון רבי
אליעזר סילבער זצ"ל אב"ד סינסינעטי
שבאהייא וראש נשיאות אגודת הרבנים
דארצה"ב ,אודות מנהגו להתפלל שחרית
במאוחר ,וביאר לו דאכן כתיב "וישכם
אברהם בבוקר" אך מאן יימר לך כמה זמן
ארכה לו ה"ויחבוש את חמורו".
ונלע"ד לבאר דברי קדשו ,שאף שדיבר
בצחות ,אך כולו תורה הוא כאמור ,ואפשר
לומר שטמון בכאן רמז נוסף ,ע"פ המובא
בשו"ע שבתפילה צריך התפשטות הגשמיות
והחומריות ,וכן היתה דרכם של הצדיקים.
וזהו הנרמז בתשובת הרה"ק מסאטמאר
שלקח זמן רב ל"ויחבוש את חמורו" להפשיט
ולהוריד כל החומריות והגשם מעליו ,עד
שיהא מוכן לתפילה כראוי וכנכון בהתפשטות
הגשמיות ,וכמבואר בשולחן ערוך:
וכזה יסופר עוד אודות הרה"ק רבי לייב'לע
אייגר ,שכאמור התפלל במאוחר עד מאוד,
שפעם שאלו על כך הרה"ק רבי אברהם המגיד
מטריסק זי"ע בעל ה"מגן אברהם" עה"ת,
שאמאי יתנהג ככה לאחר את תפילתו כל כך,
והשיבו הרה"ק ר' לייב'לע "האמן לי שתיכף
ומיד בבוקר ,הנני מתחיל בהכנתי לתפילת
שחרית ,אלא שאינני מספיק לגמור הכנותי,
עדי ערב" .הרה"ק מטריסק עוד לא נחה דעתו
בכך והציע לו עצה שידלג על תפילה אחת,
ואז כבר יבוא הכל על מקומו בעתו ובזמנו,
השיב לעומתו הרה"ק רבי לייב'לע "אנו איננו
עובדים על הזמן ,עבודתנו היא להספיק כמות,

ובכגון זה אי אפשר להחסיר אף חתיכה אחת",
ובלשון קדשו "מיר ארבעטן נישט אויף די
צייט ,מיר ארבעטן אויף די שטיק ,און אז
מ'ארבעטן אויף די שטיק קען קיין איין שטיק
נישט אויסלאזן.
עובדא נפלאה סיפר הרב רייזמן שליט"א
(בתוך שיעוריו) .ישב פעם הרה"ק מסאטמר
זי"ע בשמחת חתונה בשעת חדוה ,בדחן
מומחה עמד ודרש בכוונה טהורה לשמח את
הרבי ואת החתן והכלה ,שאל הבדחן את הרבי
אם הוא יכול 'לחקות' את הרבי כפי שנראה
בתפילת ההושענות .משקיבל את רשות הרבי,
התחיל הבדחן לחקות במומחיות את התנועות
והבכיות הידועות של הרבי בהושענות.
בתחילה חייך הרבי ונהנה ממומחיותו של
הבדחן אשר היטיב לחקותו בדיוק נמרץ ,אך
לפתע התחיל לבכות בכי גדול .בראות הבדחן
את בכיו ,נבהל וניגש אל הרבי וביקש סליחתו
בלב מר ,שמא פגם בכבוד תורתו .אמר לו
הרבי :הרגע בני ,לא בשבילך הנני בוכה ,אלא
כשראיתי שאתה יודע לחקות אותי במומחיות
כזאת ,עד ששמעתי את קולך ממש כקולי,
התחלתי לחשוב שאם מישהו אחר יכול
לחקות אותי ,על אחת כמה וכמה שאני יכול
לחקות את עצמי ,ומי יודע אם ההושענות
שלי בשנה זו אינם אלא רק חיקוי מקצועי
מההושענות שלי בשנה הקודמת...
טעם הנחת המצות מתחת לקערה ,ללמד אמונה פשוטה ולא
בדרכי החכמה והחקירה

הדברי יואל מסאטמר זצוק"ל היה בירושלים
שנה אחת בחג הפסח .בירושלים היה מקובל
ריא"ז מרגליות ,הוא שאל את המקובלים
קושיא בכוונת הפסח ולא היה אחד שישיבנו,
עד ששאל את הדברי יואל ,והניח את דעתו.
בכתבי האריז"ל מבואר סדר הקערה לפי סדר
הספירות ,כנודע שהקב"ה ברא את העולם
בקומה של עשר ספירות ,כתר חכמה בינה הם
המוחין ,רצון מחשבה והבנה ,וז' מדות חסד
גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות .ומכיון
שאנו נולדים מחדש בחג הפסח ,לכן מסדרים
על השלחן כל הספירות .הקערה היא מלכות,
דלית לה מגרמה כלום ,היא המדה
האחרונה של עשרת הספירות ,אין
לה אור מעצמה ,כמו קערה ריקה ,וכל
האורות מאירים בה .לכן מניחים עליה
ו' המדות ,זרוע מימין הוא חסד,
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ביצה משמאל גבורה ,מרור באמצע תפארת,
חרוסת מימין למטה ,הוא נצח ,כרפס משמאל
הוד ,חזרת באמצע למטה הוא יסוד .והנה
ג' המצות רומזים על ג' המוחין חכמה בינה
ודעת ,המצה הוא מחטה ,אין התינוק קורא
אבא ואימא עד שיטעם טעם דגן ,וא"כ לכאו'
צריך להניח ג' המצות מעל הקערה ,שהרי סדר
הג' מוחין הם למעלה מז' המדות .ואיך נהגו כל
ישראל ,וכמו שכתוב לכאו' בכתבים ,להניח
המצות ,ומעליהם הקערה וסדר המדות ,הרי
תמיד המוחין צריכים להיות למעלה מהמדות?
[אכן בבעלזא נהגו להפך ,ולהניח המצות על
הקערה ,אך מנהג העולם אינו כך ].רבי אשר
זעליג שאל את הקושיא למקובלים ,ולא היה
להם מה להשיב .אך הרה"ק מסאטמר ענה לו
בפשיטות ,שהרי בליל הסדר אנו מחנכים את
הבנים לאמונה פשוטה ,וענין האמונה הוא
שאדם עושה כל מה שצריך לעשות ,כל המדות
יהיו בשלימות ,חסד ויראת שמים ותורה וכן
שאר המדות .אם יקדים האדם את החכמה
בינה ודעת לפני שיעבוד את ה' ,אין זו אמונה
פשוטה ,אלא ידיעת הבורא והשגת המוחין.
וכבר חינכו אותנו רבוה"ק שלא ללכת בדרכי
החקירה ,רק באמונה פשוטה ,שהוא הכתר
העליון ,אין הפשוט .ולכן דוחים את המוחין
למטה מהמדות ,המצות למטה מהקערה ,כי
בליל הסדר אין מעלים את החב"ד למעלה
מהמדות ,כדי להורות על אמונה פשוטה.
האמונה הפשוטה גדולה מכל דרכי החכמות
הגם שבליל הסדר שואלים ד' שאלות ,אין אלו
קושיות של חקירה ,אלא שאלות ששואלים
ומקבלים התשובה ומאמינים בפשטות.
וכבר אמר הרה"ק רבי הערש מרימנוב שעדיף
להיות 'שאינו יודע לשאול' .לזאת הנהיגו
רבותנו בדורות אחרונים להניח הקערה על
המצות ,לעבוד את השי"ת רק באמונה בלבד,
כמו שכתב היעב"ץ שבגלות שפניא ראו להדיא
שכל אלו שעבדו את הקב"ה בדרכי החקירה
והחכמות ,כשהגיע שעת נסיון לא יכלו לעמוד
וכפרו באלקי ישראל רח"ל ,משא"כ נשים
ועמי הארץ שעבדו את ה' באמונה פשוטה ,זכו
לעמוד בנסיון במסירות נפש .ובאמונה פשוטה
צריך הרבה לדבר בזה ,לא לשתוק ,אלא
'האמנתי כי אדבר' להרבות בדיבורי אמונה .אני
מאמין באמונה שלימה שהקב"ה מצוי ראשון,
והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים,
ולהרחיב שעות רבות איך הקב"ה עושה הכל,
זה הדיבור אינו חכמה בינה ,אלא לכתחילה

אריבער ,אמונה פשוטה בהשי"ת .והנה
האמונה הפשוטה היא בחי' כתר ,שנקרא אין,
שהוא למעלה מכל הספירות והמדות ,וכנ"ל
שכשאי אפשר לפתוח את הדלת ,מדלגים
מלמעלה ,היינו שבמקום ללכת בדרך המוחין
ולקשר עצמו דרך הדעת אל הבינה ומשם אל
החכמה ,וכך לעבוד את ה' ,הרי רבוה"ק למדונו
לדלג על החכמה והבינה ,כמו החת"ס שפתח
ספר חובות הלבבות ודילג על שני השערים
הראשונים .וכמובא במ"ב מה שאמר הר"ש
מקינון שגם לאחר כל ההשגות הוא מתפלל
בתינוק בן יומו ,בפשיטות ותמימות .והבעש"ט
הק' אמר שגם לאחר כל ההשגות ,הוא מאמין
כנער ,ולזאת מסדרים המצות מתחת לקערה.
(מתוך שיעורי הרב רייזמן שליט"א)
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

רבי אברהם מרדכי בנו של החידושי הרי"ם,
ובאצילותו לא הוציא הגה מפיו .אך כפסע
היה שיבוא לידי סכנה ,עד שהבחין בדבר רעו
הקרוב הרה"ק מאיז'ביצא ,וראה שפניו של
הרא"מ מכחילות וחש להצילו( .גוף הסיפור
מובא בספר 'מאיר עיני הגולה' ,אך לא כתוב
מי הצילו .ובשם החסיד ר' יהושע קעלצער
שהיה זה הרבי מאיז'ביצא)
כתוספת למעשה זה מסופר ,שה'אמרי
אמת' נולד ביום ז' טבת ,יום היא"צ של
הרה"ק מאיז'ביצא ,ובהזדמנות התבטא
שכשקרא אביו ה'שפת אמת' את שמו
'אברהם מרדכי' ,התכווין בשם 'מרדכי' אף
ע"ש רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצא .ואמרו
חסידים שהיה זה מעין הכרת הטוב על
שהציל את אביו הרא"מ.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

כ"ז מנ"א  -יומא דהילולא של הרה"ק
רבי אברהם מרדכי בן הרה"ק רבי יצחק
מאיר מגור בעל החידושי הרי"ם זיע"א
נערץ היה רבי אברהם מרדכי על צדיקי הדור
שהחשיבו אותו כ"בעל מדרגות".
הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע אמר עליו:
"רבים מקנאים ברבי אברהם מרדכי שזכה
לאבא גדול כזה כמו הרי"מ מגור ,אבל אני
מקנא ברבי יצחק מאיר מגור ,על שזכה לבן
כזה כמו רבי אברהם מרדכי".
ואלו אביו הרי"מ זי"ע התבטא עליו ואמר:
"אברהם מרדכי שלי ,הוא חסיד קאצק אמתי:
ר' שלמה'לי בנו הצעיר של רבי אברהם
מרדכי סיפר לנכדו :פעם בא אבי הרא"מ
לביהמ"ד בקאצק ,וראה רעש והמולה
בסביבות בית המדרש ,שאל ,על מה הרעש?
אמרו לו ,יהודי נפל ונחבל ,ומנסים להזעיק
עזרה להצילו .אמר הרא"מ :כך הוא הדבר
כשיהודי נופל ונכשל ר"ל בחטא ,יש רעש
בשמים ,ואומרים ,יהודי נפל...
מסופר (מפי הרה"ח ר' חיים יצחק שווירץ
ז"ל) שאירע פעם בעת שאמר הרבי מקאצק
'תורה' ,נפל ספסל כבד על רגלו של הרה"ק

כ"ח מנ"א  -יומא דהילולא קדישא של
הנצי"ב מוולאזי'ן הגה"ק רבי נפתלי צבי
יהודא ברלין בן הגה"ק רבי יעקב זיע"א
מספרים ,כי בעת שהקימו בתים חדשים
לישיבה ולמעונות הרמי"ם ,אחרי שכל
הבתים הקודמים עלו באש בשריפה
הגדולה משנת תרמ"ו ,והנצי"ב נאלץ זמן
ניכר להתגורר דרך-ארעי בחדרים שמתחת
לאולם הישיבה ,אשר בו יושבים ולומדים
יותר משלוש מאות צעירים וקול-התורה
בוקע ומהדהד מתוכו ברמה ,שאל מישהו
את הנצי"ב" :רבי ,כיצד יכול אתה לנוח,
לישון אפילו קמעא ,בשעה שממעל לראשך
נשמע תדיר שאון הלומדים?" והשיב לו:
"נהפוך הוא! בשעה שאתה עובר ליד טחנה
ושומע את השאון ואת הרעש ,הנך תמה,
כיצד הטוחן ישן בלילות ,ונדמה לך כי לא
היית יכול להתקיים בהמולה זו אפילו שעה
אחת גם ביום .אבל האמת היא ,כי ככל אשר
יגדל השאון ,כן תנעם שינתו של בעל הטחנה
כשהוא שומע כל תנועה של הגלגלים
מתוך תענוג מרובה .אדרבה ,בשעה
שגלגלי הטחנה עומדים ואין שאון,
אזי אין הטוחן יכול להירדם ,השקט
אינו נותן לו לנוח":
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הנצי"ב שאל פעם בחור אחד ,שבא אל
וואלוזין ללמוד בישיבה - :באמת אתה
רוצה ללמוד? בודאי ,רבי – השיב הבחור
מופתע במקצת – בוודאי .רוצה אתה להיות
מתמיד? – חזר ושאלו הנצי"ב – .בוודאי,
בוודאי – אמר – .אבל האם אתה יודע – שאל
אותו שוב הנצי"ב – מה חייב מתמיד לעשות
וכיצד הוא חייב להתנהג? והצעיר עמד ולא
היה יודע מה ישיב – .מתמיד – אמר הנצי"ב
– חייב לאכול בזמן ,לישון בזמן וללמוד בזמן:
הגאון ר' צבי יהודה אדלשטיין זצ"ל ,סיפר
שכשלמד בישיבת וואלוז'ין שוחח עם חבריו
על הפלאת וגדולת הרמב"ם ,עבר הנצי"ב
ושמע את דבריהם .פנה אליהם הנצי"ב
ושאל" :היודעים אתם מדוע אינכם גדולים
כהרמב"ם"? הם שתקו ,והנצי"ב המשיך:
"מפני שהרמב"ם לא דיבר על הרמב"ם ,אלא
ישב ולמד כל הזמן:
סיפר הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל ראש
ישיבת "תורה ודעת" :הנצי"ב מוולאז'ין זצ"ל
הקפיד כל ימיו שלא לקדש ולטעום ביום
טוב דראש השנה לפני התקיעות .בערוב
ימיו ,ארע ביום ראש השנה שהנצי"ב היה
חלוש עד מאד ואף על פי כן לא רצה לקדש

קודם התקיעות .מיד לאחר התקיעות ,לאחר
מוסף כאשר כבר לא יכול היה להחזיק
מעמד מרוב חולשה ,הובילוהו חיש לביתו,
כדי שיקדש על היין ויסעד את לבו .אך,
כאשר ניגש לקדש על היין נזכר לפתע בגדי
שברפת ,שמא עדיין לא נתנו לו היום מאכלו,
והרי "אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל
לבהמתו" (ברכות מ ,א) .מיד ביקשו את
האחראי על הגדי ,אשר היה אמור להתפלל
בבית כנסת אחר ,ולא מצאוהו .חיפשו
וחיפשו ,אך האיש הממונה לא נמצא .הזמן
חלף ,החמה כבר נטתה לערוב ,האחראי לא
נמצא ,הרפת נעולה ,והנצי"ב ממאן לקדש,
על אף רוב חולשתו .על "דינא דגמרא" אסור
לעבור! כך המתינו לבואו של הממונה ,עד
אשר לפנות ערב נמצא האיש ,רק אז ,כאשר
נתברר שהגדי קיבל את מאכלו נתרצה
הנצי"ב לסעוד סעודת יום טוב:
ביום הרביעי ,בשבת תרנ"ב ,בשעה עשר
לפני הצהרים ,באו סרדיוטי המלכות הרשעה,
גזרו סגירה על הישיבה וגלות על ראשיה
ולומדיה .המומים ודמומים נשארו עומדים
כל בני הישיבה עד אשר נצטוו לצאת ויצאו.
רק האחד לא יצא – האיש אשר הישיבה
היתה חיי רוחו התעלף למשמע הגזירה מן
הישיבה ...אחת הסיבות שנסגרה ישיבת

וואלאז'ין היתה באי רצונו למלא חובת
הממשלה ללמוד שם גם מועט לימודי חול.
החפץ חיים אמר (הובא בספר חפץ חיים
עה"ת מעשה למלך עמוד רנ"א) במוסר השכל
מאלף" ,בא וראה עד היכן הגיעה דעת תורה
של גאוני הדור העבר .לו הסכימו אז להנהיג
למודי חול בישיבת וולוז'ין ,היתה ח"ו התורה
משתכחת מדורנו ,כי הלא כך דרכו של יצה"ר,
פותח בשתי שעות ביום בלמודי חול ,עד אשר
משאיר לבסוף רק שתי שעות ביום ללמודי
קודש ...אבל מכיון שהחליט לעמוד כעמוד
ברזל ,ולא להתפשר כלל .אז מצאה לה התורה
נתיבים ושבילים במקומות אחרים ,ונפתחו
ישיבות בכמה מערי ליטא ופולין בלא למודי
חול ונעשו לבסוף מבצרי התורה בדורנו ,כי כן
דרך המעיין ,אם אתה סותמו מכאן ,פורץ לו
דרך ממקום אחר ומפכה את מימיו דרך שם.
ובכגון זה אמרו ז"ל (שבת ע"ט) "אשר שברת
– יישר כחך ששברת" ,ובטולה זהו קיומה"...
שנה ומחצה האריך עוד הנצי"ב לחיות עלי
אדמות ,אולם שוב לא היו חייו חיים .הוא עוד
ניסה את כוחו בהשתדלויות אולי יעלה בידו
לפתוח שוב את פתחי הישיבה ,אך השערים
נשארו נעולים .בן שבעים ושש שנים
היה בהסתלקותו והוא לימד את ישראל
ארבעים ושש שנה.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!

יעמדו על הברכה
מזלא טבא וגדיא יאה
נשגר בזה ברכה נאמנה קדם
הר”ר ישראל פשנדזה הי”ו

מזלא טבא וגדיא יאה
נשגר בזה ברכה נאמנה קדם
הר”ר נח נוסבוים הי”ו

בית שמש

בית שמש

לרגל השמחה השורה במעונו
בהולדת בתו תחי’ למזל טוב
ויזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעש”ט
ולראות נחת מכל יוצ”ח
ולכל הטוב והצלחה בכל הענינים

לרגל השמחה השורה במעונו
בהולדת בתו תחי’ למזל טוב
ויזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעש”ט
ולראות נחת מכל יוצ”ח
ולכל הטוב והצלחה בכל הענינים

ברכה מרובה למכובדינו הדגול

הר”ר יצחק סאמט הי”ו
בית שמש

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה
להגדיל תורה ולהאדירה
לזכר נשמת בעל ה”דברי יואל” מסאטמר זיע”א
הרה”ק רבי יואל זיע”א
בן הרה”ק רבי חנניא יו”ט ליפא זיע”א
יומא דהילולא כ”ו מנ”א
זכות הצדיקים יגן בעדו ויזכו לראות נחת מכל יוצ”ח
ולכל הטוב והצלחה בכל העניינים

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.
ניתן לתרום דרך מערכת קהילות :חייגו  , 073-275-7000הקישו מס’ קופה  10204ופעלו לפי ההוראות.
או דרך הקישור שמועה טובה

בי | פרשת עקב תשפ”ב

