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על ידי הקיטרוג עתה לא נתבטל התנאי 

וזה עצה נפלאה להצלת ישראל. )שפת 

אמת ליקוטים( 

במעלת השירה

בענין שירות ותשבחות, דבר נפלא אמר 

הרה"ק האמרי חיים מויז'ניץ זיע"א, שירה 

זוהי סגולה להמתקת  ביום הדין  וזמרה 

הדינים, והרמז לזה ממה דכתיב )תהלים 

צו, יב ג( "אז ירננו כל עצי יער לפני ה' כי 

בא כי בא לשפוט הארץ", והיינו כי בעת 

שבא ה' לשפוט הארץ, היא השעה ל'אז 

ותשבחות  שירות  ולרנן  לשיר   - ירננו' 

לפניו יתברך...

כי מלכותא דרקיעא היא  וטעם הדבר: 

נח.(,  )ברכות  דארעא  מלכותא  כעין 

שמזמרים  שבעת  בארץ  שנהוג  וכמו 

את 'הימנון המלכות' חייבים הכל להיות 

בדומיה, מבלי לפצות פה, כן הוא גם כן 

שמזמרים  שבעת  דרקיעא,  במלכותא 

יתברך  לפניו  ורננות  שבחים  ישראל 

לשתוק...  המקטרגים  כל  מחוייבים 

שלנו  והזמירות  התשבחות  ע"י  כן,  אם 

משתיקים אנו את המקטרגים ביום הדין. 

]ואולי זה שייך בכל עת שאומרים שירת 

הים, שהרי גם אז היה קיטרוג וסתם ה' 

פיותיהם וזכו בנ"י למה שזכו[

מתעורר הכח לשיר 

אות  וארא  )פרשת  צדיק  בשפתי  כתב 

על  ז"ל  בונם  ר'  רבי  בשם  שמעתי  א’( 

בן  הוא  יום  בכל  שירה  בפרק  העוסק 

למעלה  ישראל  תהלת  כי  הבא,  העולם 

פעמים  כמה  בעוה"ז  אדם  אכן  מכולם, 

וחי’  לבהמה  ונמשל  ממדרגתו  יורד 

ולפעמים יורד ח"ו כשרץ, על כן יעמול 

ושבח  שיר  יתן  כל  וקודם  שיהי',  איך 

ידי  ועל  שהוא,  בחינה  באותה  להשי"ת 

יוכל לעלות ממאפל שלו, אדם ישר  זה 

נקרא כמו נחום איש גם זו לטובה, שהי’ 

בדעתו  עלה  ולא  דביקות  מלא  תמיד 

נדנוד הרהור על הנהגת השי"ת, ועל ידי 

יורד ממצב היקר,  שמהרהר עניני טבע 

ומכל שכן אם נכשל בעבירה ח"ו נאמר 

עליו 'נמשל כבהמות נדמו' )תהלים מט 

)החידושי  זקיני  מפ"ק  שמעתי  גם  יג(. 

תיקון  גמר  על  שייך  ששיר  ז"ל  הרי"ם( 

כן  אם  שיר,  נותן  שליחותו  שתיקן  דמי 

כשאנו לומדים בפרשה שבאו כמה מיני 

בעלי חיים בשליחותו יתב"ש למלא בתי 

מצרים, שררו בלי ספק שיר גדול שזכו 

זה  ידי  על  יתב"ש,  שליחותו  לעשות 

מתעורר בלב כל אדם שהוא בבחינת חי' 

זה  ליתן שיר שיתקן מצב  כן  גם  שיוכל 

שהוא בו עתה, ועל ידי זה יזכה לעלות 

למעלה עליונה מזה.

"וברוח אפך נערמו מים" )טו, ח(. שניים 

לחם",  תאכל  אפך  "בזעת  במסורה: 

שקשין  מים",  נערמו  אפך  "וברוח 

סוף.  ים  כקריעת  אדם  של  מזונותיו 

ישראל  רבי  הרה"ק  שאל   – לכאורה 

קשה  שהוא  ענין  יש  כלום  זי"ע  מרוז'ין 

ומה  בידו?  הכל  והרי  הבורא,  לפני 

שהם  נאמרו  עליהם  דווקא  פתאום 

ההסבר  אלא  סוף?  ים  כקריעת  קשים 

הים  "וישב  שכתוב  מאד!  נורא   – היא 

חז"ל:  ודרשו  לאיתנו"  בוקר  לפנות 

הקב"ה  עמו  שהתנה  הראשון  לתנאו 

כשנברא  פירוש:  בראשית.  ימי  בששת 

עליו  שיהיה  עמו  הקב"ה  התנה  הים 

את  לפנות  טבעו,  את  לשנות  פעם  אי 

למסלולו.  ולחזור  ישראל,  לבני  הדרך 

ישראל  נשמות  את  איפוא,  לים,  הראו 

ואמרו לו: "כשיבואו אלה לפניך, תפנה 

הים  אל  משהגיעו  הדרך"!  את  להם 

פנינים יקרים 

שכתוב  מה  עפ”י  הוא  האמונה  יסוד 

בתורה “התיצבו וראו את ישועת השם”, 

נקבע  ישראל,  בבני  משה  אז  שהשריש 

לדורות, וזה לשון השפת אמת במאמריו 

ויאמינו  בפסוק  ד"ה  )תרמ"ז  בפרשתן 

אותם  ניחם  ע"ה  רבינו  'ומשה  בא"ד(, 

אשר ראיתם כו' מצרים היום, לא תוסיפו 

להם  שהראה  פירוש,  כו'.  עוד  לראותם 

כי בצרה זאת יהיה ישועה לכל הדורות, 

כמו שכתוב )שם שם, ל(, ויושע ה' ביום 

ההוא כו', שזה היום היה ישועה לדורות, 

יישר  שבח,  לשון  ראיתם  אשר  וכתיב 

]אשר  הנסיון'.  בזה  שעמדתם  כוחכם 

של  השר  היינו  מצרים.  את  ראיתם 

במדרש.  כדאיתא  שמו.  מצרים  מצרים. 

בשורש  עתה  המלחמה  שהי'  והיינו 

בגופות  הגאולה  הי'  מקודם  כי  העליון. 

לראותם  תוסיפון  "לא  ועי"ז  שלמטה[. 

עוד" כו'. ובזה האמינו בנ"י כי הוא ישועה 

זו שהוא  ולכן אמרו שירה  לכל הדורות. 

ע"י שהאמינו שהיא  הדורות  כל  כוללת 

תשועת עולמים כנ"ל, עכ"ל.

דרשו  כז(.  )יד  לאיתנו"  כו'  הים  "וישב 

הוצרך  למה  כי  ויפלא  לתנאו,  חז"ל 

הקב"ה לתנאי ובלא זה לא יוכל ח"ו לומר 

להים שיקרע, אך כתיב רבות עשית כו' 

נפלאותיך ומחשבותיך אלינו כי ישראל 

גמר  וזה  הבריאה  קודם  במחשבה  עלו 

תיקון ישראל אחר קבלת התורה שהוא 

שלימות ישראל ולזאת הי' התנאי בשעת 

הבריאה ועתה לא הי' בני ישראל ראויין 

כי  ז"ל  שאמרו  כמו  הים  להם  לקרוע 

זרה  עבודה  עובדי  אלו  טען  ים  של  שר 

כו' ואך לאשר התנה בשעת הבריאה כי 

כן  אם  להקרע  הים  צריך  ישראל  עבור 

תשפ”ג נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה
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ענינא דיומא

“חמשה עשר בשבט”

תורת אמת )מהרה”ק רבי יהודה לייב  בספר 
אייגר, לחמשה עשר בשבט תרמ”א( בביאור 
וזה  בשבט.  עשר  חמשה  יום  של  העבודה 
פירות  לאכול  המנהג  טעם  לומר  ‘יש  לשונו: 
ומלואה  העולם  אשר  ידוע  כי  בשבט,  בט”ו 
לא נברא אלא בשביל ישראל, והיינו שעל ידי 
שברא  ממה  מתהנה  ישראל  שנפש  ההנאה 
הקב”ה בעולמו ומשבח ומקלס להשי”ת, יגיע 
מזה תענוג להשי”ת, וכדכתיב )משלי טז, ד( 
כל פעל ה’ למענהו, וכדאיתא )מדרש תהלים 
יט, א( לשבחו ולקילוסו. ובזה נוכל להבין מה 
נקראים על שם הזמנים של  שכל המועדות 
תבואה  ביכורי  שם  על  נקרא  פסח  התבואה, 
חג  שבועות  טו(,  כג,  )שמות  האביב  חודש 
)שם,(  האסיף  חג  סוכות  טז(,  )שם,  הקציר 
מעשי  ידי  על  יתברך  לכבודו  הוא  הכל  כי 
מאכילה  הגוף  חיות  לקבל  שבהכרח  האדם 
של התבואה, וישבח ויקלס ליוצר הכל ולזאת 
בהגיע יום ט”ו בשבט שבו ניתן מחדש השרף 
באילנות לגדל פירות )ראש השנה יד. ורש”י 
אך  האדם,  לצרכי  כן  גם  שהוא  הואיל(,  ד”ה 
יאכל  אדם  שכל  בהכרח  הדבר  אין  זאת  בכל 
עושים  שמנו  התבואה  )משא”כ  העץ  פרי 
ממנו(.  אוכל  וכל  האדם  יחיה  שממנו  הלחם 
לזאת המנהג ישראל לאכול ביום הזה פירות 
על  היינו  העבר,  על  להשי”ת  ולקלס  לשבח 
נתחדש  זה  ובכח  אשתקד,  שגדלו  הפירות 
פריין  את  שיוציאו  באילנות  והשרף  הכח 
חייב  כי  הפירות,  ושומן  הפירות  טעם  בטוב 
כל אדם לומר בשבילי נברא העולם )סנהדרין 
שלי  והקילוס  השבח  ידי  על  היינו  לז.(, 
ובזאת  ומלואה.  העולם  מתקיים  להשי”ת 
פרי  לאכול  הקודש  אל  לגשת  אדם  כל  יוכל 
מפרי העץ ביום הזה, בכדי   שעל ידי השבח 
והקילוס שלו להשי”ת על העבר יתחדש הכח 
והשרף באילנות שיעלו ויפריחו פירות טובים 
ומתוקים לצורכי מין האדם לשבחו  שמינים 

ולקילוסו ולכבודו יתברך’, עכד”ק.

 

חנוכה  )עניני  המנהגים  טעמי  בספר  מובא 
שבט  שבספר  אחרון(  בקונטרס  תתסו  אות 
רבי  שבצוואת  אי’  קט(  אות  טז  )פרק  מוסר 
הוי  ‘בני  לבניו:  הזהיר  לבניו  הגדול  אליעזר 
זהיר לברך על הפירות בחמשה עשר בשבט 
שמנהג ותיקין הוא’ )עיי”ש בשבט מוסר אות 

נט, וס’(.

בספר זכר דוד )לרבי דוד ממדונו( מביא בשם 
רבו רבי ישמעאל הכהן בעל זרע אמת, שיש 
חטא  על  תיקון  הוא  הפירות  שאכילת  קבלה 
ובאכילת  באילן,  היה  החטא  כי  הדעת,  עץ 
להם  יש  והספרדים  זאת,  מתקנים  הפירות 
תיקון מיוחד בסדר אכילת הפירות ע“פ סוד. 

לשון  שזהו  רבו  בשם  הכהן  צדוק  רבי  וכ”כ 
לאילן  היינו  לאילן’,  השנה  ‘ראש  המשנה 
הידוע, שבזה היום מתתקן בכל שנה ושנה עוד 
נקרא  והוא  אדה”ר,  שאכל  האילן  מפגם  חלק 
בלשון אילן בגמ’ ברכות )מ.( ‘אילן שאכל אדם 
זה  כראוי,  ומברכים  אוכלים  כשאנו  הראשון’. 

מתתקן בכל שנה עוד ועוד. 

תפלה לאתרוג נאה

קשה  היה  ברוסיה,  נורא:  מעשה  מסופר 
אחד  יצא  פעם  מהודר.  אתרוג  למצוא  מאוד 
מטשערנוביל  מרדכי  רבי  הרה”ק  מחסידי 
זי”ע לעיר הבירה, כדי למצוא אתרוג מהודר 
לרבו הקדוש. בעודו בדרך לעיר הבירה, נזכר 
דרך  לעבוד  עליו  חזרה,  שבדרכו  חסיד  אותו 
הרה”ק  של  קדשו  משכן  מקום  רוז’ין,  העיר 
החליט  כן  על  זי”ע.  מרוז’ין  ישראל  רבי 
לקנות אתרוג מהודר נוסף, להרה”ק מרוז’ין. 
לרבו,  קנה  היפה  הראשון  שהאתרוג  כמובן 
את  שקנה  לאחר  מרוז’ין.  להרה”ק  והשני 
הרבה,  להפתעתו  הבחין  האתרוגים,  שני 
הראשון.  מן  יותר  מהודר  השני  האתרוג  כי 
טשערנוביל  חסידי   - חבריו  עם  כשהתייעץ 
וכשהגיע  האתרוגים.  את  להחליף  החליט   -
להרה”ק מרוז’ין, נתן לו את האתרוג הראשון, 
השתומם.  הצדיק  כך.  כל  מהודר  היה  שלא 
ושאל בפליאה גדולה: האם זהו האתרוג שלי? 
את  הוציא  ומיד  מאוד,  נבהל  חסיד  אותו   -
יותר, ונתנו להרה”ק  האתרוג השני, המהודר 

מרוז’ין. ונחה דעתו. כשהגיע אח”כ להרה”ק 
אך  מאומה,  לרבו  סיפר  לא  מטשערנוביל, 
נגע  מי  ושאלו:  קדשו,  ברוח  הרגיש  הצדיק 
וסיפר  החסיד  השתומם  שלי?  באתרוג 
לרבו כל מה שאירע עם האתרוגים. נענה לו 
עשר  בחמשה  תדע,  מטשערנוביל:  הרה”ק 
כל  יקבל  אתרוג  איזה  בשמים  נגזר  בשבט, 
אחד ואחד. והצדיק מרוז’ין, ידע בדיוק איזה 
אתרוג מיועד עבורו, ולו היה מיוחד האתרוג 
המהודר יותר. אך כשראה את האתרוג שנתת 
לו, חשב שמא נשתנה דינו, ופשפש במעשיו 
ולא מצא כל סבה לשינוי, על כן לא רצה לקבל 
מהודר  שהיה  השני  את  אלא  האתרוג,  את 

יותר. )“נר ישראל” – רוז’ין(

דחיי”(  “אילנא  )שבסו”ס  הנר”  “אור  בספר 
הגה”ק  וז”ל:  כתב  א(  )ח,  בשבט  לט”ו 
אמר:  זי”ע  ישראל”  “אוהב  בעל  מאפטא 
אתרוג  אתה  בשבט  עשר  בחמשה  שיודע 
ה”בני  יהיה לו לחג הסוכות. וזה מכוון לדברי 
בט”ו  להתפלל  שצריכים  שכתב  יששכר”, 
בשבט שיהיה לו אתרוג יפה ומהודר. ועל כן 
אמר התנא )ר”ה ב.( בט”ו בשבט ר”ה לאילן, 
בתורה  המיוחד  אילן  על  להורות  יחיד.  לשון 

למצוה. )“ילקוט אוהב ישראל” עמ’ קסט(

בשלח,  פרשת  סוף  התורה  על  סופר  בכתב 
עשר  בחמשה  סופר  הכתב  שאמר  מה  מובא 
בשבט שחל להיות בשבת, וז”ל: אמרתי בש”ק 
במדרש  השבוע.  בפרשת  בשבט  עשר  חמשה 
)שמות רבה כה,ח( וזה לשונו הוא מרומים ישכון 
)ישעיה לג, טז(, הדא הוא דכתיב )דברים ח, ז( כי 
ה’ אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ורחבה, לראות 
)תהלים  שנאמר  עדן  בגן  ערוך  שהוא  שלחן 
קטז, ט( אתהלך לפני ה’ בארצות החיים, כביכול 
וכל הצדיקים  ואבות  מיסב למעלה מן האבות, 
בתוכו, שנאמר )דברים לג, ג( והם תוכו לרגליך, 
להם  מביא  והוא  וכו’,  מנות  להם  מחלק  והוא 
פירות מגן עדן ומאכילן מעץ החיים, ומי מברך 
שהוא  להקב”ה  כבוד  חולקין  הכל  תחילה, 
והוא  ברך,  למיכאל  אומר  והקב”ה  לברך,  יצוה 
והן  העולם,  לאבות  וגבריאל  לגבריאל,  אומר 
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ממצרים  היוצאים  הפדויים,  ישראל 

השעבוד,  מקושי  עכורות  ונשמותיהם 

העבודה,  אבק  אכולים  וגופותיהם 

לא  טען,  לפניהם,  להיבקע  הים  סרב 

לפני בשעה שנבראתי,  הציגו  את אלה 

היה  לכן  כשמש.  מאירות  נשמות  אלא 

צורך להכריחו שייבקע בפניהם.... והוא 

הדין בפרנסתו של אדם, כאשר נשמתו 

יורדת  פרנסתו  גם  ממרומים,  יורדת 

להתקיים  הראויה  טובה  פרנסה  עמה. 

הנשמה  את  לפרנסה  ומראים  ממנה, 

ואומרים: "ַאת שייכת לנשמה פלונית"! 

אולם, כשיורדת הנשמה לארץ השפל, 

ולהתאבק,  להתלכלך  היא  מתחילה 

דמותה  את  משנה  היא  שלפעמים  עד 

וגם  אותה,  מכירה  אינה  והפרנסה 

זו  לא  טוענת:  היא  לה  קרובה  כשהיא 

כאן  גם  לפיכך  לפני...  שהציגו  הנשמה 

דרוש לכפות, להכריח, על מנת לחברם 

יחד.

גאה  כי גאה  "ותען להם מרים שירו לה' 

סוס ורכבו רמה בים" )טו, כא(. יש להבין 

מדוע צותה מרים את הנשים לשיר אך 

רמה  ורכבו  ש"סוס  הזאת  השירה  את 

יתר השירה ששרו האנשים.  ולא  בים" 

וביאר הגאון הגדול מוהר"ר יצחק יהודה 

שמעלקיש זצ"ל )אבד"ק לבוב בעמח"ס 

בית יצחק( עפ"י דברי חז"ל )ברכות יז.( 

אמר לו רב לר' חייא נשים במאי זכיין, 

ובאתנויי  כנישתא  לבי  בנייהו  באקרויי 

עד  לגברייהו  ונטרין  רבנן  בי  גברייהו 

שכל  אנו,  רואים  הנה  רבנן.  מבי  דאתו 

זכותן של הנשים הוא רק שהן גורמות 

בתלמוד  יתעסקו  שהאנשים  ומסבבות 

היו  כאלו  להם  נחשב  וזאת  תורה, 

ידעינן  מנא  ואמנם  בעצמן.  לומדות 

מצוה,  יקיים  שאחר  והמסבב  שהגורם 

יש  זה  בעצמו.  קיימה  כאלו  לו  יחשב 

ענינא דיומא

את  יברך  שבארץ  המלך  ואומרים  לדוד,  כבוד 
ואומר  הכוס  לדוד  ונותנין  שבשמים,  המלך 
ה’  ובשם  אשא  ישועות  כוס  יג(  קטז,  )תהלים 
בדברי  שביאר  מה  סופר  בכתב  עיי”ש  אקרא’. 

המדרש.

אי’ בתורת משה עה”פ ארץ זית שמן ודבש. 
והוסיף הכתוב עוד תיבת ‘ארץ מיוחד על זית 
שמן ודבש. כי בכיבוש יהושע כבש את יריחו 
שמוציאים  הדבש  ארץ  שהיא  התמרים  עיר 
מהתמרים וכשיעמדו רגלי משיח ביום ההוא 
של  מיוחד  כיבוש  יהיה  אזי  הזיתים,  הר  על 
ארץ זית. שהארץ תהיה נקנית לכלל ישראל 
ודבש  דלעתיד,  בכיבוש  זית  אופנים,  בשני 
חשוב  שזית  בגמ’  שאמרו  וזה  יהושע.  בימי 
ערוך  אין  כי  לארץ,  קרוב  והוא  מדבש,  יותר 
לכיבוש יהושע כלפי ערך הכיבוש של משיח 
צדקנו שיעמוד בקרוב על הר הזיתים ויגאלנו.

ט”ו בשבט עת רצון להושע כמו בר”ה

ישועה”  “עטרת  בעל  מהרה”ק  אגרת 
ובו  אנ”ש,  מחשובי  לאחד  זי”ע  מדז’יקוב 

ברכה מיוחדת ליום ט”ו בשבט:

ב”ה. עש”ק בשלח. דזיקוב.

הגביר  היקר  ידידנו  כבוד  אל  וכ”ט  שלומים  רב 
החסיד כש”ת משה חיים ג”צ )געלדציילער[ נ”י.

להוריק  בעצמי  באתי  המכתב  בשילהי   ...
ברכתי אשר הש”י יברך אותו ברב טוב וזכרתי 
עץ  אדם  כי  לאילנות  ר”ה  ביום  לטובה  אותו 
השדה והוא עת רצון להושע כמו בר”ה לזאת 

ישפיע הקב”ה עליו בנים חיים ומזונא.

יהושע   - באהבה  הדו”ש  דודו  ידידו  מנאי 
הורוויץ

כן מסופר, כי בט”ו בשבט תש”ל, כאשר שהה 
רבנו הק’ בעל ‘’אמרי חיים” זי”ע בעיר טבריה 
למנוחה, עלה בליבו והשתוקק להשתטח על 
באמרו  במירון,  זי”ע  רשב”י  של  קדשו  ציון 
שהוא ראש השנה והעת מסוגל להיות אצל 
רשב”י, ומה עוד שכלל ישראל זקוק לישועות 
זה שרר מזג אויר  והנה הגם שביום  גדולות. 
והמשמשים  המשפחה  ובני  וסוער,  חורפי 
ברם  מלנסוע,  רבנו  את  להניא  ניסו  בקודש 
ללא הועיל, באמרו: “איך לא אסע? הרי רבי 
הק’  אבי  אצל  והרי  חיותי!  כל  הוא  שמעון 
אומר  היה  כלשהו,  קשה  ענין  לפניו  כשבא 
למשולם דער גבאי: תן לי את הזוהר...” ורבנו 

הק’ אכן נסע מירונה.

לטבול  רצונו  את  זי”ע  רבנו  הביע  בהגיעו, 
המשמשים  למערה.  הסמוכה  במקוה 
בקשת  את  בשמעם  בתדהמה  הוכו  בקודש 
רבנו, כי איך יוכל רבנו לטבול במקוה במצב 
הנוכחי,  האוויר  ובמזג  הרופף  בריאותו 

ניסו  מאד.  קרה  היתה  שהמקוה  עוד  ומה 
קרה  המקוה  כי  לרבנו  להסביר  המשמשים 
וצוננת, ויש בטבילתו ענין של סכנת נפשות 
זאת  בכל  כי  רבנו,  הפטיר  כך  על  ממש. 
היום  “הרי  באמרו:  במקוה.  לטבול  ברצונו 
הוא ראש השנה, ואיך לא אלך למקוה ביום 
הרבי  אם  המשמשים  אחד  לשאלת  כזה?” 
רבנו  פנה  לו?  תזיק  לא  הטבילה  כי  מבטיח 
בפניו  הזכיר  שם,  שנכח  האברכים  אחד  אל 
“התפלל  לו:  ואמר  אמו.  ושם  הק’  שמו  את 
עומד  רבנו  כי  משראו  לי”.  יזיק  שלא  בעדי 
ורבנו  המקוה,  את  מעט  חיממו  דעתו,  על 
טבל. בצאתו, היה שרוי בשמחה רבה, ואמר: 
“ברוך השם שהיתה לי הזכיה ללכת למקוה 

בראש השנה!”

בביהכ”נ  מכן,  שלאחר  שחרית  תפילת 
שעל הצ׳ון הק’, היתה לוהטת ונלהבת. רבנו 
החל את תפילת “אדון עולם” בניגון הימים 
ב”ברוך  גם  עצומות,  בבכיות  הנוראים, 
שאמר” סיים “ונגדלך ונשבחך וגו’” ב’נוסח’ 
הסדר  כל  את  “ישתבח”.  בתפלת  וכן  זה, 
הזה ערך רבנו בדמעות שליש ובהשתפכות 
קיבל  והתהלים  התפילה  בסיום  הנפש, 
לכמה  ואיחל  הנוכחים,  מציבור  קוויטלעך 
מהם ברכת “כתיבה וחתימה טובה”. )“עדות 
חשון- לחודשי  ויז’ניץ  מנהגי   - ביהוסף” 

אדר, להרה”ח ר’ בעריש ווינברגר הי”ו, עמ’ 
קצג(
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נפלו  שם  כי  סוף,  ים  מקריעת  ללמוד 

הסוס,  נפל  ולמה  והרוכב,  הסוס  בים 

הלא הרוכב חטא והבהמה במה חטאה, 

הרוכב  של  החטא  גורם  הי'  הסוס  אכן 

על גביו, כי הוא רכב עליו, ואנו רואים 

מזה שהגורם נחשב כאלו עשה בעצמו, 

מרובה  טובה  דמדה  עו.(  )יומא  וידוע 

במדת  אם  וא"כ  פורעניות,  ממדת 

אחת  על  חייב,  שהגורם  כך,  פורעניות 

להגורם  שיש  טובה  במדה  וכמה  כמה 

"שירו  לנשים  מרים  וזה שאמרה  שכר. 

לד' כי גאה", כי על הנשים לשיר ביחוד 

אשר  השירה  היא  ומה  הזאת,  השירה 

ורכבו  סוס  גאה  גאה  "כי  לשיר  עליהן 

רמה בים", והיינו כי הקב"ה העניש לא 

ומזה  גם הסוס,  כי אם  לבד את הרוכב 

אחת  ועל  עונש,  מגיע  מוכח שלהגורם 

לנשים  שכר  זה  לפי  שיגיע  וכמה  כמה 

לבניהן  ומסייעות  שגורמות  מה  על 

ובעליהן שילמדו תורה ויקיימו מצותיה 

וכאמור. )בית יצחק, בשלח(

כי בשמחה תצאו

והוא בדרשתו  החתם סופר,  אי' בדברי 

תורי(,  ד"ה  רע"ח.  דף  )ח"ב  לפסח 

בשיר  הפסוק  את  דבריו  בתוך  שביאר 

לך  נעשה  זהב  "תורי  יא(  )א,  השירים 

חז"ל  דברי  ידועים  נקודות הכסף",  עם 

דפסחא  מסכתא  בפרשתן  )מכילתא 

פרשה יג ד"ה וה'(: 'תורי זהב נעשה לך 

זו ביזת הים, עם נקודות הכסף זו ביזת 

בתוך  סופר  החתם  שם  וכתב  מצרים'. 

מצרים  שביזת  כשם  לומר  'ויש  דבריו: 

ממנו  יצאה  לא  העבודה  בשכר  שהיה 

מדין  שהיתה  הים  ביזת  כך  מכשילה, 

במדרש  כדאיתא  עברי  עבד  הענקת 

זה  כל  אך  למכשול.  יהיה  לא  וברש"י 

אם עבודתינו לאלקינו בשמחה וטוב לב, 

ויצאנו מן פרעה  ויקרא הקב"ה דודינו, 

לחירות עולם אז שייך הענקה, כדכתיב 

תשלחנו  לא  חפשי  אותו  "בשלחך 

ריקם" וכו'.

"ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו 

מן הוא" כו' )טז טו(. שמעתי מפה קדוש 

]ר' מנחם  הנ"ל שהרה"ק  כבוד אדמו"ר 

דק  המן  שהיה  זצוק"ל  מרימנוב[  מנדל 

ידי  שעל  עד  ברוחניות,  כך  כל  ובהיר 

אכילתו נזדכך הגוף והיה ניכר לכל אחד 

איש  והנה  ומחשבתו.  חבירו  פנימיות 

אשר היה מכיר את חבירו ביום אתמול, 

או  לצדיק  וחשבו  פנימיותו  הודע  בלא 

בהיפך, וכהיום שאכלו את המן נתוודע 

לו פנימיותו ולא הכירו כי נדמה בעיניו 

אחיו  אל  איש  ויאמרו  וזה  אחר.  כאיש 

מן הוא, ר"ל מי הוא זה כי נהפך לאיש 

בא  מהיכן  הוא  מה  ידעו  לא  )כי  אחר, 

להם זאת הידיעה, ויאמר משה אליהם 

הלחם  ידי  שעל  ור"ל  וכו',  הלחם  הוא 

לפי  נ"ל  הידיעה,  זאת  לכם  באה  הזה 

דבריו( עד כאן דבריו הקדושים. ]אגד"כ 

מנחם  ר'  שהרה"ק  ]כידוע  בשלח[.  פ' 

בפרשת  לחדש  הרבה  מרימנוב  מנדל 

טוב  שפע  ממרום  להשפיע  ובכך  המן 

לישראל[.

באזני  ושים  בספר  זכרון  זאת  "כתב 

אמרי פנחס  יד( הביא בספר  )יז  יהושע" 

להם  שלחה  ומדרשים(.  ש"ס  )לקוטי 

אסתר וכו' )ז' ע"א(, בשם הרב כתב זאת 

להבין  יהושע,  באזני  ושים  בספר  זכרון 

סוד,  דבר  שהוא  דמשמע  באזני  לשון 

וביאר ע"ד הגמ' שלחה אסתר לחכמים 

קבעוני לדורות וכו' שלישים ולא רביעים 

בספר  זאת  שכתוב  מקרא  שמצאו  עד 

וכו',  כתנאי  במגילה,  שכתוב  מה  וכו' 

וקשה דסוף סוף האיך הכריעו דזאת מה 

שכתוב כאן בספר מה שכתוב במגילה, 

דילמא האמת כדאידך תנא. אך דאיתא 

בגמ' שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה 

וכו'  כלי'  ישראל  של  שונאיהם  נתחייבו 

וכי  לצלם  שהשתחוו  וכו'  אתם  אמרו 

משא פנים וכו' הם לא עשו אלא לפנים 

כו' נמצא דלא היה אפשר לפרש בתורה 

בפירוש שיהיה מגילה דא"כ ידעו מהנס 

לעשות  אפשר  היה  ולא  יפחדו  ולא 

סתום  בלשון  נכתב  ע"כ  לפנים,  להם 

כתנאי,  שונים  פירושים  לפרש  שיוכלו 

באזניו  הסוד  ונאמר  נמסר  ליהושע  רק 

וכולא עלמא לא ידעו מזה רק כשנעשה 

הוא  שזה  למפרע  הבינו  אז  הנס  להם 

ידעו  שמקודם  ליהושע,  שנמסר  הסוד 

שיש איזה סוד ולא ידעו מה הוא ועתה 

דזאת  הפסוק  מוכרע  ובזה  הדבר  נודע 

וכו'  תמחה  מחה  כאן  שכתוב  מה  ר"ל 

ודו"ק:

עובדות צדיקים

)יד,  תחרישון"  ואתם  לכם  ילחם  "ה׳ 

רבי  יד(. מעשה בכפרי אחד שבא אצל 

שיעתיר   בבקשה  מפרימישלן,  מאיר׳ל 

רבי  ברכו  יפה.  יעלה  שקצירו  בעדו 

הוא  ברוך  שהקדוש  רצון  יהי  מאיר׳ל: 

ידיך.  במעשי  והצלחה  ברכה  ישלח 

במעשי  לא  כפרי,  אותו  נענה  רבינו, 

בשדותי.  אלא  ברכה  צריך  אני  ידי 

רבי מאיר׳ל כך, אף הוא פתח  מששמע 

הלא  לו:  אמר  הדיוט,  לשון  לו  ודרש 

ה'  לכם",  ילחם  "ה'  הוא  מפורש  פסוק 

ישפיע לכם לחם לשובע בתנאי "ואתם 

בחרישה,  תרבו  אתם  אם  תחרישון", 

בקציר  להרבות  תזכו   - החריש  בשעת 

בעונת הקציר.

לא להרהר אחר רבו

לא(.   )יד  עבדו"  ובמשה  בה'  "ויאמנו 

)ירושלים  הקודש  מחשבת  זכרון  בספר 

הגר"מ  מתלמיד  יט(  עמ'  תשס"ה 

שפירא, הגאון ר' אברהם מרדכי הרשברג 

ר'  זצ"ל: סיפר לי אחיו של מו"ר הגאון 

מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, ה"ה הרה"ג 

הרב  שאחיו  זצ"ל,  שפירא  אברהם  ר' 

הטהור  שולחנו  אצל  פעם  ישב  זצ"ל 

מטשארטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק  של 

נראה  היה  הרבי  פני  ועל  זצוק"ל, 

בקודש,  בעבודתו  העילאה  דביקותו 

יכול להתאפק  והגר"מ שפירא לא היה 

וראו עליו את גודל התפעלותו מעבודת 

שהיה  אחד  איש  שם  והיה  הצדיק, 

להגר"מ  ויאמר  החסידים  מזקני  נחשב 

אצל  כלפי מה שראינו  זה  מה  שפירא: 

דוד  רבי  הרה"ק  הוא  הזקן  הרבי  אביו 

בשמעו  שפירא  הגר"מ  זצוק"ל.  משה 

הריני  "עכשיו  התבטא:  אלו  דיבורים 

ז"ל". ואחר הטיש סבבוהו  מוחל לזקני 

דבריו,  פשר  לשמוע  שפירא  להגר"מ 

כאשר  כדלהלן:  שפירא  הגר"מ  וסיפר 

מבית  נסעתי  שנים  י"ג  כבן  הייתי 

הגאון  זקיני  אצל  תורה  ללמוד  אבא 

ובפרוס  זצוק"ל,  שי  מנחת  שו"ת  בעל 

לנסוע  זקיני  התכונן  השבועות  חג 

מטשארטקוב,  הזקן  להרבי  לשבועות 

לצרף  בטובו  שיואיל  בו  הפצרתי  ואני 

גם אותי בנסיעתו להצדיק, ולא הסכים 



בס”ד

פרשת בשלח תשפ”ג  | ה

ללמוד  צריך  צעיר  לכך באמרו שבחור 

הנישואין  אחרי  ורק  ופוסקים,  גמרא 

זה  היה  ובעוה"ר  להצדיק.  לנסוע  טוב 

שנה אחרונה של הרבי הזקן ולא זכיתי 

היה  ומאז  מימי,  קדשו  פני  את  לקבל 

זצ"ל, אבל עכשיו  זקיני  בלבי טינא על 

מחלתי לו מחילה גמורה בלב שלם, כי 

עבודתו  את  ראיתי  שאילו  אני  חושש 

של הרבי הזקן אולי ח"ו גם אני היה לי 

פנים כמו הזקן הזה שאומר מבינות על 

הרבי.

מסטרעליסק  אורי  רבי  הרה"ק  כשהיה 

שלמה  רבי  הרה"ק  רבו  אל  נוסע 

להשאיר  לו  היה  לא  זי"ע  מקארלין 

בביתו לחם לפי הטף, אולם זה לא מנע 

בעדו מלנסוע אל רבו. אשתו הצדקנית 

חיים  רבי  הגה"ק  אצל  משרתת  היתה 

אצל  וי"א  לבוב,  אב"ד  ראפפורט  הכהן 

אביו  אורנשטיין  זאב  מרדכי  רבי  הגה"ק 

של הגה"ק בעל ה'ישועות יעקב' זצוק"ל, 

משפחתה  ואת  הרב  אותה  הזמין  פעם 

שיבואו לסעוד אצלם לליל הסדר, ונענו 

לבקשתם והצטרף הרב על הרה"ק רבי 

אורי עמהם, כשהסתכל הרב על הרה"ק 

רבי אורי הבחין עליו שאדם גדול הוא, 

כי  דבריך  את  'ותקם  כתוב  הרי  ושאלו 

קול מבשר

שירת הים

שירתם  הים,  שירת  היא  וחשובה  עמוקה 
הראשונה של עם ישראל כעם, שירה המכילה 
את סודות אחרית הימים. ועל כן קבעו רבותינו 
שחרית,  בתפילת  יום  מידי  ולאומרה  לחזור 
והפליגו במעלת אמירתה כפי שהזוהר )פרשת 
בשלח נד ע”ב( כותב כי כל אדם שאומר שירה 
לעתיד  לאומרה  זוכה  בה,  ומכוון  יום  בכל  זו 
בה  ויש  הזה  מהעולם  בה  יש  שהרי  לבוא, 
מהעולם הבא, ומוסיף כי שירה זו לא תשתכח 
זו  לשירה  שזוכה  מי  שכל  לעולמים  מהם 
בעולם הזה זוכה לה לעולם הבא, וזוכה לשבח 
כנסת  של  בשמחתה  המשיח  מלך  בימות  בה 
שם  הזוהר  ומוסיף  ע”כ.  הקב”ה.  עם  ישראל 
)פרשת בשלח נד ע”ב( כי שייכותה של השירה 
לדורי דורות חקוקה במילה “לאמר” שבפסוק 
“אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 
המילה  א(  טו,  )שמות  לאמר”  ויאמרו  לה’ 
שונים,  בזמנים  לאמר  משמעותה  “לאמר” 
מצרים,  יציאת  בעת  הזמן  באותו   - לאמר 
לאמר - בארץ הקודש בזמן ששורים ישראל 
בארץ, לאמר - בגלות, לאמר - בגאולתם של 
בשמים  וכן  הבא.  בעולם   - לאמר  ישראל, 
יום  יום  הזאת  השירה  את  לאמור  ממשיכים 
בעולמות העליונים. ע”כ. וכבר כתב רבינו חיים 
ויטאל זצ”ל כי שירה זאת לא תתבטל לעולם 

)בספרו “עץ הדעת טוב” פרשת בשלח(.

ויתחדש “שיר חדש”  יתווסף  ולעתיד לבוא 
השירים  שאר  כמו  הטבע  בגדר  לא  שהוא 
“השירה  והיא  ח,י(,  ב’  חלק  מוהר”ן  )ליקוטי 

כאשר  ישראל  עם  יגידו  שאותו  העשירית” 
הרמב”ם  כותב  כפי  מהגלות,  לבסוף  ייצאו 
הברכה  בנוסח  ה(  ח,  ומצה  חמץ  )הלכות 
‘ושם  הגאולה,  ליל  הסדר  בליל  שאומרים 
דמם  שיגיע  הפסחים  ומן  הזבחים  מן  נאכל 
חדש  שיר  לך  ונודה  לרצון,  מזבחך  קיר  על 
ה’  אתה  ברוך  נפשנו  פדות  ועל  גאולתנו  על 
שירת  בין  הדמיון  כי  ואפשר  ישראל’.  גאל 
הים לשירה העשירית היא ששניהם נעשים 
כולם  ישראל  בעם  הלבבות  אחדות  מתוך 
בקריעת  ונצחיותם,  כוחם  נובע  ומזה  כאחד 
ישיר  “אז  נאמר  לכן  כאחד  כולם  אמרו  סוף 
על  וכן  יחיד,  בלשון  ישראל”  ובני  משה 
חייא  רבי  “ואמר  נאמר  העשירית  השירה 
הנביאים  כל  עתידין  יוחנן  רבי  אמר  אבא  בר 
כולן אומרים שירה בקול אחד, שנאמר “קול 
צא  )סנהדרין  ירננו”  יחדיו  קול  נשאו  צופיך 
חכם  ישמע  הלבבות,  באחדות  כולם  ע”ב( 

ויוסיף לקח, אמן.

במדרש )שמו”ר כג, ה( תשורי מראש אמנה 
אותו  עד  אמנה,  ושמו  הוא  הר  יוסטא  א”ר 
לארץ,  חוץ  ולהלן  ממנו  ישראל  ארץ  ההר 
לשם  הגליות  כשיגיעו  יוסי  ב”ר  אלעזר  א”ר 
יהיו אומרים שירה לכך נאמר תשורי מראש 
ישראל  שבני  בזה  הענין  מה  וקשה  אמנה. 

יאמרו שירה על הר אמנה. 

ויש  זי”ע,  מבעלזא  מהרי”ד  מרן  כ”ק  ופי’ 
ברכות  בגמ’  דאי’  המדרש,  בכונת  לפרשו 
שחרית,  ויציב  אמת  אמר  שלא  “כל  א(  )יב, 
חובתו,  ידי  יצא  לא  ערבית,  ואמונה  ואמת 
חסדך  בבוקר  להגיד  ג(  צב,  )תהלים  שנאמר 
“וברכת  ז”ל  רש”י  ופירש  בלילות”,  ואמונתך 

אמת ויציב כולה על חסד שעשה עם אבותינו 
אמת  וברכת  וכו’,  ממצרים  שהוציאם  הוא, 
ואמונה מדבר בה אף על העתידות, שיקיים 
אלה  כל  וכו’,  לגאלינו  ואמונתו  הבטחתו  לנו 

נסים התדירים תמיד”. 

הניסים  “כל  ז”ל  רש”י  כוונת  ביאור  וצריך 
כבר  היו  אלו  ניסים  דהרי  תמיד”.  התדירים 
תדירין  אינם  אבל  הגאולה  בזמן  יהיו  וכן 
דאיתא  רש”י  כוונת  לבאר  ואפשר  תמיד. 
בקדמונים שאיש ישראל צריך ויכול לקוות 
שעשה  מאלה  נסים  עלינו  שימשיך  ה’  אל 
שהיה  הניסים  וכל  מצרים,  ביציאת  עמנו 
עמנו  לעשות  ה’  שעתיד  מהנסים  וכן  לנו, 
רש”י  כוונת  וזה  בב”א.  העתידה  בגאולה 
דזה  תמיד”  התדירים  הנסים  אלה  “כל  ז”ל 
מאמינים  שאנו  היינו  מהאמונה  חלק  ג”כ 
תדיר  עלינו  וממשיך  אותנו,  יגאל  שהשי”ת 
וזה  לנו.  לעשות  ושעתיד  שהיו  מהניסים 
כוונת המדרש לכשיתקבצו הגלויות, ויבואו 
על  שירה  לומר  ירצו  ישראל,  ארץ  גבול  על 
“תשורי  וזהו  בגלות,  לנו  שהיה  האמונה 

מראש אמנה”. 

 

יהונתן  ר’  מהרבי  הביא  לעתים  בבינה 
ד”ה  יב  דרוש  ח”ב  דבש  )יערות  בדרשותיו 
עשר  חמשה  יהיה  לבא  שלעתיד  ולהבין( 
בשבט יום טוב ככל שאר הימים טובים, וזהו 
מה שאמר הכתוב )ישעיה סו, כג( והיה מדי 
חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר 
להשתחוות לפני אמר ה’, היינו שבכל חודש 
יהיה יום טוב, והיום טוב של חודש שבט יהיה 
חמשה עשר בשבט. ונזכה לתשועת עולמים 

ברחמים גדולים במהרה בימינו אכי”ר.



בס”ד
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ללובלין, אם כדי לקנות לכם רבי ללימוד 

בכם  אני  יודע  והלא  הקדושה,  התורה 

שכבר הנכם יודעים את התורה – ללמוד 

וללמד ואינכם זקוקים עוד לרבי. ואם כדי 

לקנות דרך בעבודת ה', והלא פותחים את 

האלשיך הקדוש ואת השל"ה הקדוש ומהם 

למדים דרך בעבודת ה'. ומדוע אפוא הנכם 

ה'עטרת  השיבו  לובלין?"  עד  מיטלטלים 

)ח:(  עירובין  "במסכת  שאלה:  בדרך  צבי' 

כנדל',  העשוי  'מבוי  בענין  הגמרא  דנה 

צורתו  מהי  הרבה  דנים  שם  והראשונים 

של אותו מבוי ומהם פרטי דיניו. והנה אם 

שבועות  שני  של  שבמרחק  לכם  אספר 

כזה  מבוי  השתמר  מלעמבערג,  נסיעה 

עוד מזמן הגמרא וממנו אפשר לעמוד על 

בירור הסוגיא, כלום תסכימו לנסוע משך 

שבועיים כדי לעמוד על טיבו?" וה'ישועות 

יעקב' השיב: "אסכים לנסוע אף שלושה 

שבועות ויותר ובלבד שאבין דברי הגמרא 

השיבו:  מזידיטשוב  והגה"ק  לאשורם". 

אמת  לובלינה.  שבנסיעותיי  הטעם  "הוא 

די  ה',  עבודת  ללמוד  שכדי  הדבר  נכון 

בלימוד ספרי אלשי"ך והשל"ה הקדושים, 

ה'  עבודת  אותה  את  לראות  כדי  אבל 

הדרך  כל  את  אני  נוסע  כך  לשם  בעיניי, 

הארוכה עד לובלין". )הובא בספר חסידות 

על העליונה, בשם 'פרדס התורה' להגה"צ 

גאב"ד קוממיות שליט"א(

השירה  את  ישראל  ובני  משה  ישיר  "אז 

בשם  רש"י  ומביא  )טו.א(  לה'"   הזאת 

בלשון  אז  שכתוב  )מכך  מכאן  המדרש 

התורה.  מן  המתים  לתחיית  רמז  עתיד( 

זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  ה'  קדוש  הרה"ק 

נוסף  פירוש  הנ"ל  המדרש  לדברי  נתן 

בזמן מצמרר... היה זה כאשר הגיע הרבי 

אחר  תש"ד(  בשבט  )בט'  ישראל  לארץ 

החיה  ממלתעות  ניסים  בנסי  הצלתו 

על  הגדולה  השמחה  היתה  הנאצית, 

ורצוץ היה  ההצלה מהולה בצער. שבור 

ישראל  עם  ומאובדן  הנדודים  מתלאות 

משפחתו  ובני  חסידיו  מרבית  בתוכם 

הק' במלחמה הנוראה! בשבת הראשונה 

לבואו שבת בחיפה. היתה זו שבת פרשת 

אמרו  ישיר  אז  ואמר:  פתח  והוא  בשלח 

מן  המתים  לתחיית  רמז  מכאן  חז"ל 

קשה  היה  אלא  הכוונה?  ומה  התורה. 

למשה רבינו לפתוח בשירה על ההצלה, 

הירש  צבי  רבי  הרה"ק  מסופר  עוד 

היה  נוהג  צבי',  'עטרת  בעל  מזידיטשוב, 

לבוא מפעם לפעם אל העיר לעמברג כדי 

יעקב  רבי  הגה"ק  רבה  עם  בה  להיוועד 

'ישועות יעקב' ולהתחדד  אורנשטיין בעל 

עמו בהלכה. לימים החל הגה"ק מזידיטשוב 

והיה  מלובלין  ה'חוזה'  הרבי  אל  לנסוע 

והדבר  ארוכות.  תקופות  בצילו  מסתופף 

לא  אשר  יעקב',  ה'ישועות  את  התמיה 

נמנה על חוגי החסידים. באחת הפעמים 

שאל ה'ישועות יעקב' את הגה"ק רבי צבי 

הירש: "אמרו נא לי, לשם מה נוסעים אתם 

צדיק אתה', שהצדיק צריך לקיים דבריו, 

'ואנא  התחייבת  שלך  בכתובה  והרי 

יתיכי  ואפרנס  ואיזון  ואוקיר  אפלח 

כהלכת גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין 

וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא', וא"כ 

לפרנס  ולא  רבך  אל  לנסוע  תוכל  איך 

את בני ביתך? השיב לו הרה"ק רבי אורי 

ומפרנסין  כתיב  דבכתובה  וביה,  מיניה 

האמת  לדעת  וכדי  'בקושטא',  לנשיהון 

מחובתי לנסוע אל הרה"ק מקארלין.

פינת יקרת

אמונת חכמים

בה'  "ויאמינו  טוב  מה  בעתו  דבר 
ובמשה עבדו"  ונראה שהוא חלק בלתי 
יסוד  שהוא  ונמצא  יצא"מ  מעסק  נפרד 
מילין  כמה  להלן  ישראל.  עם  בשלימות 
יהיה  בודאי  השם  ובעזר  בזה  יקירין 

לתועלת עבורינו. 

ושמש  המאור  בעל  רבינו  כתב 
עצות  לתת  אפשר  שאי  )בהעלותך(, 
תאות  לשבר  יצרו  על  להתגבר  לנפשו 
לצדיקים  עצמו  שידבק  אם  כי  היצר 

ומהם ילמוד ארחות חיים. 

היה  זצ"ל  מגור  אמת"  ה"אמרי  הרה"ק 
ד"האיש  פריך  קידושין  שבגמ'  אומר 
בשלוחו  השתא  ובשלוחו  בו  מקדש 
שהאיש  הוא  והפי'  מיבעיא",  בו  מקדש 
"ובשלוחו"  עצמו,  בכוחות  מתקדש 
הוא  אשר  מנהיג  סיוע  ע"י  היינו 
הגמ'  אומרת  זה  ועל  ומסייעו,  כשליחו 
ביאת  שלפני  הזה  בזמן  ש"השתא", 
המשיח "בשלוחו מקדש והאדם מוכרח 
שיהיה לו מנהיג שיורה לו הדרך אשר ילך 
בו, ואם הוא רוצה דווקא בלי שליח אלא 
"בו מיבעיא" דהיינו שצריך הוא לרחמים 
הראויה,  להדרגה  להגיע  שיוכל  גדולים 
להשתלם  נוכל  אז  המשיח  בביאת  ורק 

לבד. )פניני תורה וחסידות(

 

זכרון  זאת  כתוב  משה  אל  ה'  "ויאמר 
יד(.   )יז,  וגו'  יהושע"  באזני  ושים  בספר 
בשם  חדש:שמעתי  ילקוט  ספר  בסוף 
זלה"ה,  הקדוש  טוב  שם  הבעל  רבינו 
די  ולא  מה שצריכין לנסוע לצדיק הדור 
בתורה,  מפורש  זה  לבד,  מוסר  בספרי 
ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר 
אל  ה'  שאמר  אף  יהושע,  באזני  ושים 
בזה,  די  ולכאורה  בספר,  לכתוב  משה 
יהושע,  באזני  ושים  לו  אמר  זה  כל  ועם 
הוא  העיקר  כי  פה,  אל  פה  עמו  שידבר 
מה ששומעין מצדיק הדור, כי משה היה 

צדיק הדור.

כ(.  )יד  הלילה"  כל  זה  אל  זה  "ולא קרב 
אמר רבי יוחנן מאי דכתיב 'ולא קרב זה אל 
זה כל הלילה', בקשו מלאכי השרת לומר 
שירה, אמר הקדוש ברוך הוא מעשה ידי 
טובעין בים ואתם אומרים שירה )מגילה 
באבוד  דהרי  המפרשים  ונתקשו  י:(. 
מהרי"ד  והפליא הרה"ק  רינה.  רשעים 
מבעלזא זי"ע לומר, ד'מעשה ידי טובעין 
בים' קאי על הכלל ישראל, דאמר הקב"ה 
מוכנים  ישראל  הכלל  היינו  ידי'  'מעשי 
למסור נפשם למען השי"ת וכל אחד נכנס 
יש  ערך  ומה  שיטבע,  מנת  על  אפי'  בים 
נפש של  לשירה שלכם לעומת המסירת 

הכלל ישראל. )הבינה והברכה, בשלח(
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ושבת שמה

מתנה  למשה:  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
ואני  שמה,  ושבת  גנזי  בבית  לי  יש  טובה 
והודיעם.  לך   - לישראל  ליתנה  מבקש 

)שבת י:(

שבת שירה

השישי  ביום  והיה  הרי"ם  מהחידושי  אי' 
והכינו את אשר יביאו )טז, ה(: אומרים חז"ל 
שמח  שאדם  השמחה  שמחה.  לשון  'והיה' 
בערב שבת לקבל את פני שבת המלכה – היא 

גופה הינה ההכנה לשבת.

יוסף  יעקב  תולדות  בספה"ק  ואיתא 
ממקומו(  איש  יצא  אל  מצוה  )בפרשתן, 
המחשבה  קדושת  הוא  שבת  ענין  וזל"ק: 
מקדושת  היום  כל  דעתו  להסיח  שאסור 
בהיסח  שאסור  מתפילין  וחומר  קל  שבת, 
חותמא,  שהוא  מחמת  ב(  לו,  )מנחות  הדעת 
ושבת דפטור מתפילין משום דקדושתו הוא 
להסיח  שלא  שצריך  שכן  כל  מתפילין,  יותר 

כל היום מקדושת שבת. עכלה"ק.

ההשפעות שנמשכים בעת קריאת השירה

איתא בסוף הספה"ק נהר שלום להרה"ק רבי 
מאיר שלום מקאלשין זי"ע בשם זקינו רביה"ק 
בעל החוזה מלובלין זי"ע עה"פ אז ישיר משה 
וגו'. שהמילה "אז" ר"ת אלף זיין. אלף פירושו 
בזמן שלומדים השירה ]כנראה מלשון 'ואאלף 
פרשת  שקוראים  בשלח  בשבת  וזהו  חכמה'[ 
השירה. ז' פירושו שביעי של פסח. אותו הזמן 
שאמרו בו משה ובנ"י את השירה הזאת לה'. 
ישיר משה ובנ"י וגו'. לשון עתיד והוה. פי' "בכל 
שנה ושנה באלו שתי הזמנים נתעורר מחדש 
את  ובנ"י  משה  ישיר  ומחדש  השירה.  ענין 
השירה הזאת לה'". וז"פ אמרם ז"ל )שבת נא, 
ב( וכל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר 
וכו', פי' בעלי השיר הם משה ואהרן ומרים וכל 
הדור דיעה. בכל שנה ושנה באלו שתי הזמנים 
הנ"ל שקוראין את השירה, המה יוצאין מג"ע 
העליון בשיר ונמשכין לזה העולם בשיר. ומזין 
על  ומזונות  השפעות  שממשיכין  פי'  עליהן. 
בעת  פי'  במקומן,  וטובלין  אותם.  הממשיכין 
שהולכים חזרה למקומן צריכים טבילה בנהר 

דינור", עכל"ק.

רמתים צופים - )סימן ד( מביא דברים  בספר 
החידושי הרי"ם מגור, בגודל  ששמע מהרה"ק 
מעלת שבת שירה, וז"ל: בליל שבת שירה אחר 
התפילה פתח ואמר שהרב הקדוש מו"ה יצחק 
מווארקי ז"ל הקשה לו למה נקרא שם השבת 
לפי  שאינו  כיון  שירה  שבת  בשם  העולם  בפי 
בשבת  זו  פרשה  שקורין  מחמת  ואם  הזמן. 
שאר  נמי  יקראו  המאורע  זמן  שאינו  כיון  זה 
יתרו  פרשת  כמו  בתורה  שקורין  הפרשיות 
יקרא פרשת קבלת התורה, ואם כן חזינן שאין 
כמו  הזמן  אלא  השם  גורמת  בתורה  הקריאה 
שראינו  כיון  בקיצור  לו  והשיב  פרשיות,  ארבע 
שינוי בהשירה בענין הכתיבה בתורה שנכתבת 
כאן  עד  בתורה  הוא  והכל  לבינה  גבי  על  אריח 
דבריו הקדושים. היה בלבת אש שצריך כל אחד 
ואחד מישראל לשמוח בשבת בהרגשה גדולה:

]והבנתי מעט דבריו דידוע מה שקורין בתורה 
והתיקון  הענין  אותו  נתעורר  פרשה  בכל 
כמאמרם ז"ל )מנחות ק"י.( כל העוסק בתורת 
לקרות  ראוי  יהיה  כן  ואם  וכו'  כאילו  עולה 
מחמת  אך  בתורה  הקריאה  שם  על  השבת 
לבני  רק  ונרגשים  גלויים  הללו  דברים  שאין 
עליה וקריאת שם הוא ענין התגלות שזה עצם 
שיהיה  הוא  מה  לגלות  המהות  על  השם  ענין 
גלוי לכל שזה הוא. ועל כן הצדיקים הגדולים 
התורה  אותיות  ידי  על  כנ"ל  התיקון  עושים 
ברוחנייתם שהכל נעשה על ידי זה והוא ממש 
אין  כן  ועל  עתה.  וכן  אז  שהיה  הנעשה  דבר 
אך  זה.  שם  על  הכל  בפי  השם  קריאת  שייך 
דבר  וזהו  בשינוי  שנכתבת  חזינן  הים  בשירת 

הנראה לכל וכו' עיי"ש עוד[:

נתינת מזון לצפרים ב"שבת שירה" - צפרים נקראים בעלי השיר

כי  לצפרים,  שירה  בשבת  קשי"א  זורקין 
רק  ששר  מי  הבריאה  בכל  אין  מאדם,  חוץ 
והצפרים  שיר,  בעלי  נקראים  והם  צפרים, 
פורחין ושולטים באויר. גם הזמר בא מהאויר. 
בנוסף לכל אלו, כלי שיר מנגנים רק מהאויר, 
כולם  ניגון,  כלי  ושאר  ו'צימביל',  'פידל'  כמו 
יודע  חלולים. וכל אדם שיש לו ריאה גדולה 
נכתב  כן  על  אויר,  מלאה  הריאה  כי  לנגן, 
גבי  על  'אריח  הקדושה  בתורה  הים  בשירת 
לבנה' )מגילה טז:(, כדי שיהא אויר באמצע. 
ליקוטי  זי"ע,  מקאריץ  פנחס  רבי  )הרה"ק 

שושנים, וב"אמרי פנחס השלם" עמ' קלו(

רמז להשליך על ה' יהבו

אחז"ל )מדרש תנחומא בשלח כ( 'לא ניתנה 
אחד  שכל  והיינו  המן'.  לאוכלי  אלא  תורה 
ואחד מישראל דימה בנפשו שלומר ומקיים 
מצוות ה', והכל הוא מכוחו ויגיעתו, וע"ז אמר 
להם ה': 'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים', 
היינו בלי פעולות בשר ודם, אף בלי הזריעה, 
למען דעת כל עמי הארץ כי הכל הוא מאתו 
אלא  תורה  ניתנה  לא  הרמז:  וזהו  ית"ש. 
מאתו  הוא  הכל  כי  יודעים  שהיו  מן,  לאוכלי 
ית"ש ומכח הדעת שחנן להם מאוצר מתנת 
חנם. וז"ש )בפרישה או"ח ס"א אות יד, בשם 
ירושלמי ברכות( לומר בכל יום 'פרשת המן', 
שחושב  במחשבתו  כי  לפרנסה,  הוא  וסגולה 
ואומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, 
עי"ז הוא סותם צינורות ההשפעה. אבל ע"י 
ידיעה אמיתית כי הכל הוא מאתו ית"ש, עי"ז 

הוא ממשיך מקור ההשפעה.

המג"א )או"ח  ועפ"י דברינו מיושב קושיית 
להשליך  העולם  מנהג  על  סק"ז(  שכ"ד  סי' 
שאין  כיון  שירה,  בשבת  להעופות  מזונות 
מזונותיו עליך, א"כ הוי טירחא שלא לצורך. 
בשבת  דהנה  מובן,  הנ"ל  דברינו  ועפ"י 
התבוננות  ואחרי  המן.  פר'  קורין  אנו  שירה 
מהקריאה זו שמורה למען דעת האמיתות כי 
הכל הוא מאתו ית"ש אף בלתי פעולות בשר 
והרמז,  לעופות,  מזונות  משליכין  אנו  ודם, 
חושבים,  דעתם,  במיעוט  אף  הבהמות  כי 
זה הוא  הלא אנחנו עשויים לבעה"ב ומשום 
מפרנס אותנו, אבל העופות אין להם לחשוב 
פעולתם.  בלתי  הוא  שפרנסתן  ויודעים  זאת 
וזאת מעורר אותנו למען נדע ג"כ כי הוא הזן 
ומפרנס לכל, והכל הוא מאתו ית"ש אף בלתי 
)ישמח  הבוב"ה.  והשגחת  כח  רק  פעולתנו, 

ישראל – בשלח, דף כא, ד"ה וז"ש.( 

פני  "אור  בספה"ק  כתב  אלו  דברים  וכעין 
ישראל  שאם  "להורות,  בפרשתנו:  משה" 
שנמשלו לציפור, יפנו את עצמם מעסקיהם, 
השי"ת  ימציא  אז  ומצוות,  בתורה  ויעסקו 
להם  וירד  ויגיעה,  עמל  בלי  מזונות  להם 
מוצאים  הצפרים  כאשר  מלמעלה,  המן 
גגותיהם".  על  למעלה  נזרקים  מזונותיהם 
רוב  ואולי ישמעונו  נכון,  "והוא רמז  ומסיים: 
ועל  המחיה  על  בארץ  הנבוכים  תמותה  בני 
ואז  יתברך,  לעבודתו  לבם  ויקרבו  הכלכלה, 

ישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו אמן.
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פה בפרמפל ויבזזו אותו, לכן יורד המן 

ישר לתוך כיסו של כל אחד מישראל..." 

)במשנת רש"י – בפרשתנו(

כסגולה  המן  פרשת  אמירת  בענין 

ב'ספר  יש להסמיך מה שכתב  לפרנסה 

הזכות' )ליקוטים( הרה"ק בעל ה'חידושי 

זי"ע בכתי"ק בהאי לישנא:  הרי"ם' מגור 

ניסן תרי"ב, עלה בלבי  ב"ה ראש חודש 

מחשבה, שיזכני השי"ת לחדש בכל יום 

ויום דבר בפרשת המן, וממילא הפרנסה 

מהתורה  תהיה  השי"ת  לי  שיזמין 

הקדושה, כמו שאמרו רז"ל )בר"ר פרשה 

יום,  בכל  "פרנסה  ג(  צז,  ובפרשה  ט;  כ, 

האלקים  טו(  מח,  )בראשית  שנאמר 

וכן  הזה",  היום  עד  מעודי  אותי  הרועה 

אמר הלל )ביצה טז.( "ברוך ה' יום יום", 

)איכה  שנאמר  התחדשות  יש  יום  שכל 

ג, כג( "חדשים לבקרים", ולכל אדם כפי 

עכ"ל.  השי"ת,  את  לעבודתו  לו  הצורך 

שהיה,  מעשה  בעקבות  כתב  זה  מאמר 

והיה  בוורשא  התגורר  ההם  בימים 

יי"ש,  מכירת  ידי  על  כפו  מיגיע  נהנה 

ימי חג הפסח לא  והנה כאשר התקרבו 

רצה לסמוך על היתר מכירת חמץ, לכן 

מכר לגוי את כל מרתפי היי"ש והכלים 

וגמורה בפחות ממחיר  במכירה חלוטה 

בכל  לחדש  שיזכה  התפלל  ואז  הקרן, 

יום תמיד בפרשת המן, כדי שעי"ז יזכה 

להתפרנס על פי התורה. נמצאנו למדין, 

בלימוד  שיש  הסגולה  מעצם  שלבד 

פרשת המן נוסף לכך עוד סגולה גדולה, 

שתהא פרנסתו מצויה לו מהתורה. ]מפי 

סופרים וספרים פר' בשלח[

 מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף

זי"ע  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 

בשוק  ההולך  אחד  יהודי  פעם  ראה 

הצדיק:  שאלו  רב.  ובחפזון  במרוצה 

עבור מה אתה רץ כל כך? השיבו האיש: 

אני רודף אחר מזונותי ופרנסתי. אמר לו 

הולכת  שפרנסתך  לך  מנין  וכי  הצדיק: 

לפניך, שאתה רץ אחריה להשיגה? אולי 

שאתה  ונמצא  מאחוריך,  נמצאת  היא 

בורח ממנה. 

לוי  רבי  הרה"ק  ראה  שפעם  מסופר  כן 

יצחק מברדיטשוב זי"ע איש אחד מהלך 

ביזת הים - מהרכוש הגדול לא נשאר זכר

הסיען  וברש"י  כב(.  )טו,  משה"  "ויסע 

בעל כרחם, וכו' וגדולה היתה ביזת הים 

מביזת מצרים, שנאמר 'תורי זהב נעשה 

לך עם נקודות הכסף' )שיר השירים א, 

לפיכך  פי"ג(  סוף  פסחא  מכילתא  יא. 

ה'עולם  כרחם.  בעל  להסיען  הוצרך 

מספרים', שבשעת ה"הסיבה" של פסח, 

שאל רבי יאש'ה בער מבריסק את חיימקה 

מבריסק:  הגר"ח  מרן  לימים  הקטן  בנו 

פסח"  של  ב"סדר  עושים  אנו  טעם  מה 

במצרים  ישראל  של  ולמרור  לטיט  ֵזכר 

עושים  ואין  מרור,  ואכילת  חרוסת  כמו 

ישראל  שהוציאו  גדול"  ל"רכוש  זכר 

כדי  תוך  חיים  רבי  השיב  ממצרים? 

שהטיט  משום  דבר,  של  טעמו  שאלה: 

ואילו  מאתנו,  פסקו  לא  עדיין  והמרור 

הרכוש הגדול לא נשאר ממנו ֵזכר.

פרשת המן

רבי  הגאון  זצ"ל:  מרודניק  הרה"ק  סיפר 

ישעיה צבי הלר אב"ד פרמפל, נכדו של 

הגה"ק המפורסם הברוך טעם מלייפניק 

דעלמא,  במילי  וחכם  פיקח  היה  זצ"ל 

כומר  עם  ידידות  קשרי  לו  היה  וכן 

ביניהם,  השיחות  באחת  פעם  העיר.  

האלקים  אין  'בזמננו  הכומר:  לו  אמר 

ראיה  לי  ויש  היהודים',  אתכם  אוהב 

במדבר  כשהייתם  שהרי  לכך,  חותכת 

ירד לכם לחם מן השמים דבר יום ביומו, 

ומדוע אין לכם את זה היום, אין זה אלא 

הרב:  לו  ענה  הרבים.  חטאיכם  מפני 

"וכי מי אמר לך שהיום לא יורד לנו מן 

מהשמים?!"

והמשיך ואמר: "הלא תראה פה בעירנו 

הקטנה דרים כמה מאות משפחות של 

ישראל,  מבני  משפחות  ועשרות  גויים 

וביניהם כמה בעלי עגלה וכמה חייטים 

בני  כל  יצטרכו  לּו  גם  סנדלרים.  וכמה 

מדי  ונעליהם  בגדיהם  את  לתקן  הכפר 

יום, לא היו יכולים לפרנס את כל בעלי 

המלאכה ובמה איפוא מתפרנסים המה? 

מן השמים,  לחם  יורד  כי  אלא  זאת  אין 

זאת?  רואים  אין  למה  תשאלני  ואם 

התשובה היא, נכון, במדבר המן ירד גלוי, 

הגויים  יבואו  בגלוי  ירד  אם  כאן  אולם 

כיון שמרבית מן העם לא זכו לכך ומתו 

"וחמושים  חז"ל  שאמרו  כמו  במצרים, 

עלו" – אחד מחמשה, ויש אומרים אחד 

לשיר  יתכן  וכיצד  נצלו,  מאות  מחמש 

רמז  "מכאן  אלא  כזה.  במצב  ולשמוח 

שזוכרים  ידי  על   – המתים"  לתחיית 

נפש  ומאמינים בתחיית המתים, ששום 

מישראל לא תאבד וסופם לקום לתחייה 

אפשר לומר "אז ישיר.

ותצאן  בידה  התף  את  וגו'  מרים  ותקח 

כ(.  )טו,  ובמחלת  בתפים   ... הנשים  כל 

פעם בעת שמחת חתונה בבעלזא היתה 

והנשים  ההמון,  מרוב  רבה  מהומה 

השמחה.  התקיימה  בה  לחדר  נדחקו 

אל  זי"ע בחיוך  מבעלזא  מהרי"ד  פנה מרן 

הנוכחים, מדוע מוצאים אנו תמיד נטיה 

אצל הנשים להידחק בעת שירה וזמרה. 

מאוסטילא  פנחס  ר'  חתנו הרה"ק  ענה 

בגמ'  דאיתא  גדולים,  בשט  זי"ע ואמר 

)קדושין לד:( הטעם שגם נשים מחויבים 

במזוזה, משום דכתיב במזוזה )דברים יא, 

כא( "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך 

למען ירבו ימיכם", וגברא בעי חיי נשי לא 

בעי חיי, בלשון תמיה. והנה אם לא ילמדו 

גמ' זו "נשי לא בעי חיי" בניגון של תמיה, 

היה משתמע כאילו ח"ו נשי לא בעי חיי, 

נמצא דחיות הנשים תלויה בניגון תמיה 

שבדברי הגמ', לכן בעת שירה וניגון באים 

הנשים כי הוא כל חיותם...

דבריו  על  זי"ע הפטיר  כ"ק מרן מהרי"ד 

ואמר: אין זה עיקר הטעם, אלא הטעם 

סוכה  במסכת  דאיתא  מה  פי  על  הוא 

בבית  השואבה  בית  שבשמחת  )נא.( 

שתהיינה  גדול,  תיקון  תיקנו  המקדש 

כדי  למטה  והאנשים  למעלה  הנשים 

עמדו  הלוים  והנה  יתערבו.  שלא 

לעזרת  נשים  עזרת  שבין  מעלות  בט"ו 

זה  לפי  יוצא  עשירית,  במעלה  ישראל 

שהנשים שעמדו בגזוזטרה היו קרובות 

יותר  ללוים המשוררים לשמוע השירה 

מקדושת  יותר  עליהן  ונשפע  מישראל, 

שיר הלוויים, ולכן בכל מקום שיש שירה 

וזמרה נדחקות הן, כי אז שבה ומושפעת 

היו  שהלוים  השיר  קדושת  עליהן 

אומרים בבית המקדש. )עזר מקודש(
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שהוא הולך לבקר את החתן במלון שבו 

יכול  הוא  רוצה  הוא  ואם  מתאכסן,  הוא 

להתלוות אליו, כמובן שאבי הסכים וכך 

הלך לפגישה של ר' מנחם זמבה עם החתן.

אבי לא יכל לזכור ולחזור על מה דיברו 

בסוף  כי  היטב  זכר  הוא  אבל  השניים 

השיחה, לפני שנפרדו שני האישים, פנה 

אליו החתן – הרבי – ואמר לו "הרי עוד 

למה  לך  ידוע  – האם  חנוכה  ימים  כמה 

כך  הזאת,  ולפגישה  הרבי,  הוא  הלוא 

הסתבר לו מאוחר יותר, היתה משמעות 

גדולה בעתיד.

 – החתן  עם  להיפגש  אבי  זכה  כיצד 

כאמור,  ובכן,  פנים?  אל  פנים   – הרבי 

הוא היה בחור צעיר אז, כמעט בן שבע 

עם  יחד  לחתונה  הגיע  והוא  עשרה, 

קרובו ומחנכו הגאון ר' מנחם זמבה הי"ד. 

זמבה  ר' מנחם  לו  אמר  למחרת החתונה 

בחפזון ונראה בהול מאד לעסקיו. עכבו 

ושאלו: במה אתה עוסק, ר' יהודי? אין לי 

פנאי לדבר כעת עם כבודו, השיב האיש. 

ושאלו:  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  הוסיף 

האיש:  ענה  עסקך?  במה  זאת  ובכל 

הפעם  יעכבני  לבל  מכבודו  אני  מבקש 

שעתי דחוקה מאד מפאת העסקים שלי. 

אך הרה"ק רבי לוי יצחק לא הרפה ממנו 

ואמר לו: ניחא, ניחא, העסקים דוחקים 

אני  אבל  שלך.  העסקים  ורבים  אותך, 

כי  הרבים,  לעסקיך  לא  אותך  שואל 

עוסק?  אתה  במה  האחד,  לעסקך  אם 

הסתכל בו האיש בתמיהה ולא הבין מה 

הוא סח. הסביר לו הרה"ק רבי לוי יצחק: 

הרי כל הטרחות שאתה טורח הן למען 

את  לכלכל  כוונתך  שהרי  יתברך,  השם 

נפשך שהוא יתברך נתן לך. את המזונות 

הם עסקו של השם יתברך. ואילו עסקך 

אתה  למה  כך,  ואם  מה'.  להתיירא  הוא 

מניח את עסקך היחיד ורץ אחרי עסקיו 

של הקדוש ברוך הוא? דהרי אמרו חז"ל 

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. 

סיפור לשבת - כוחם של צדיקים

סיפורו המדהים של הרב משה חיים גרינוולד

אבי מורי הרה"ג ר' אברהם צבי גרינוולד 

ובגיל  בפולין  אשר  בלודז'  נולד  זצ"ל 

שנשארה  אמו  מאביו.  התייתם  שמונה 

קטנים  יתומים  בשבעה  מטופלת 

הבכור,  בנה  של  לחינוכו  מאד  ודאגה 

שלחה אותו לבן דודה, הלוא הוא הגאון 

אשר  הי"ד,  זמבה  מנחם  רבי  המפורסם 

גידל את אבי במסירות רבה וכמובן דאג 

ללימודו ואף היה לומד עמו בעצמו. אבי 

כאשר  עשרה,  שבע  בגיל  כמעט  היה 

הגדולה  החתונה  בוורשה  התקיימה 

חתונת בתו של כ"ק הריי"ץ מליובאוויטש 

מליובאוויטש  הרבי  כ"ק  עם  זצוק"ל 

זצ"ל מספר בתור  ותמיד היה אבי מורי 

חוויה רוחנית גדולה על החתונה ההיא, 

הן על עצם החתונה שבה השתתפו כל 

פולניה  יהדות  גדולי  של  וסלתה  שמנה 

לראשונה  זכה  שאז  על  והן  החסידית, 

פנים עם החתן הצעיר  אל  פנים  להיות 

מתוקים מדבש
 מהר”ר ישראל טויסיג שליט”א

בית שמש 

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

תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה.

ֶאת  ִיְׁשָרֵאל  ְּבַני  ַוִיְׂשאּו  ִהְקִריב  "ּוַפְרֹעה 
וגו'  ַאֲחֵריֶהם"  ֹנֵסע  ִמְצַרֵים  ְוִהֵנה  ֵעיֵניֶהם 
שר  עוזא  זה  הטורים  בעל  כתב  י'(  )י"ד 
של  מצרים )מדרש ויושע( ולכך אמרו עזי 
שר  כנגד  עמד  ב'(  ט"ו  )להלן  י-ה  וזמרת 
נסע  "מצרים  לרמז  ואפשר  מצרים,  של 

אחריהם" גמטריא "הנה שר עוזא נסע".

)י"ד  ַּתֲחִריׁשּון"  ְוַאֶּתם  ָלֶכם  ִיָלֶחם  "י-הוה 
ו'אתם  ל'כם  י'לחם  י'-ה  לרמז  ואפשר  י"ד( 
ופירושו  ו'עד,  ל'עלם  י'מלך  י'-הוה  ר"ת 
משה רבינו ע"ה אמר לישראל לא רק שלא 
עוד  תברכו  אלא  להקב"ה,  בטרוניא  תבואו 

את ה' י-ה ימלך לעולם ועד. באז ישיר.

ַדֵּבר  ֵאָלי  ִּתְצַעק  ַמה  ֹמֶשה  ֶאל  ה'  "ַוֹיאֶמר 
ֶאל ְּבֵני ִיְׁשָרֵאל ְוִיָסעּו" )י"ד ט"ו( כתב רש"י 
אלא  להם  אין  ויסעו.  ישראל  בני  אל  דבר 
ליסע, שאין הים עומד בפניהם, כדאי זכות 
אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו, 
ואפשר  ח'(  כ"א  )שמו"ר  הים  להם  לקרוע 
לרמז ו'אתה ה'רם א'ת מ'טך ו'נטה א'ת י'דך 
ע'ל ה'ים ו'בקעהו ו'יבאו ב'ני י'שראל ב'תוך 
ה'ים ב'יבשה )י"ד ט"ז( ר"ת של כל הפסוק 
בגמטריא "אמונה בטחון" וזהו שכתב רש"י 
והאמונה שהאמינו בי, בזכות זה קרעו להם 

הים.

ַעל  ָיְדָך  ֶאת  ּוְנַטה  ַמְטָך  ֶאת  ָהַרם  "ְוַאָּתה 
בעל  כתב  ט"ז(  )י"ד  וגו'  ּוְבָקֵעהּו"  ַהָים 
הטורים ובקעהו: בזכות "ויבקע" עצי עולה 
ובזכות  ז'(  כ"א  )שמו"ר  ג'(  כ"ב  )בראשית 
ביה  קרי  כ"ו(  ל"ח  )להלן  לגלגולת  "בקע" 
)סוכה  נבקעו המים  וה"ו שבזה השם  בקע 
)בפסוק  לרמז  ואפשר  והו(  אני  רש"י  מ"ה. 
ויולך  הים  על  ידו  את  משה  ויט  שם(  כ"א 
"בקע"  ר"ת  ע'זה  ק'דים  ב'רוח  הים  את  ה' 

וכדכתב בעל הטורים.

ָא'ז ָי'ִׁשיר מ'ֶׁשה ּו'ְבֵני ִי'ְׁשָרֵאל ֶא'ת ַה'ִׁשיָרה 
ַה'ֹזאת ַל'ה' ַו'ֹיאְמרּו ֵל'אֹמר ָא'ִׂשיָרה ַל'ה' ִּכ'י 
ישיר  אז  רש"י  במוסף  איתא  א'(  )ט"ו  וגו' 
משה, שירה על הים "בכ"א בניסן" נאמרה 
ואפשר לרמז הר"ת בגמטריא "בכ"א בניסן".

ֵאִל-י  ֶזה  ִלישּוָעה  ִלי  ַוְיִהי  י-ה  ְוִזְמָרת  "ָעִזי 
ְוֵאְנֵוהּו" )ט"ו ב'(. כתב רש"י זה אלי. בכבודו 
וגו'  באצבע,  אותו  מראין  והיו  עליהם  נגלה 
אלי'  זה'  לישועה'  לי  ויהי  לרמז  ואפשר 

ואנוהו' ס"ת "הוי-ה" וכדכתב רש"י.

"ָעִזי ְוִזְמָרת י-ה וגו' אלה-י ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו 
י-הוה ִאיׁש ִמְלָחָמה" )ט"ו ב' – ג'( כתב האבן 
ישית  וזה  בנוה.  אושיבהו  ואנוהו.  עזרא 
בעבור אחר, זה אלה-י אבי, והטעם "אלה-י 
אברהם יצחק ויעקב:" ואפשר לרמז א'לה-י 
א'ברהם  א'להי  ר"ת  י'הוה  ו'ֲאֹרְמֶמְנהּו  א'בי 

י'צחק ו'יעקב.
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הק' לעשות "יומא דפגרא" בנר החמישי. 

אף  החמישי  שנר  מכיון  הסיבה?  ומהי 

פעם לא יכול לחול בשבת אם כן זה ענין 

והחידוש  הכח  וזה  חזק,  הכי  חושך  של 

של נר חנוכה להאיר גם את החושך הכי 

יהודי בכל מקום  וגם התפקיד של  חזק 

בו הוא נמצא, בניו יורק או בלונדון, עליו 

להאיר גם את המקום החשוך ביותר".

אין צורך לומר שאבי היה נדהם ונרעש, 

כאשר הוא עצמו הספיק כמעט לשכוח 

במהלך השנים את אותה אימרה בדיוק 

שה"רמ"ש" אמר לו כעשרים שנה קודם 

בבת  הזכרון  פרץ  עכשיו,  והנה  לכן, 

במלה  מלה  כמעט  חזר  וממש  אחת, 

בוורשא,  במלון,  אז  לו  שאמר  מה  על 

הוא.  דבר  והלוא  שנה  עשרים  לפני 

זצ"ל  מורי  אבי  שימש  חתונתו  לאחר 

ישראל"  "עדת  בקהילת  ומלמד  כרב 

ב"וושינגטון הייטס", שם נולדנו גם אני 

שנים  כחמש  שם  התגורר  אבי  ואחותי, 

ואח"כ בהשתדלות ר' קאפל שוורץ עבר 

להתגורר לידו בטורונטו ושימש גם שם 

כרב ומלמד בקהילת החרדים שם.

התקרב  בטורונטו,  השנים,  במשך 

שהיו  סאטמאר  לחסידות  מאד  אבי 

ובהוראה  ברבנות  שעבודתו  כיון  בעיר, 

שלא  אף  סאטמר,  חסידי  אצל  היתה 

שלח  בסאטמר,  להתחנך  אותנו  שלח 

לרוחה,  הקרובים  למוסדות  אותנו 

"נייטרא"  לישיבת  שלח  אחי  ואת  אותי 

המפורסמת. למרות שבהשקפותיו היה 

לא  מעולם  סאטמר  לשיטת  קרוב  אבי 

מליובאוויטש,  הרבי  נגד  חלילה  דיבר 

ואדרבה, תמיד היה מדבר עליו בהערצה 

וחרדת כבוד מיוחדת וזה החדיר גם בנו, 

הבנים והבנות.

בחורף של שנת תשכ"ט התחתנתי אני, 

חסיד  שאיננו  למרות  כי  לי  אמר  אבי 

ליובאוויטש – הרי מכיון שלפני החתונה 

שלו זכה לקבל את ברכתו של הרבי, על 

כן ליבו אומר לו והוא מרגיש צורך ורצון 

לקבל  מליובאוויטש  לרבי  עמי  להכנס 

שמאז,  למרות  החתונה,  לפני  ברכתו 

למעלה מעשרים שנה, לא התראה עמו. 

אני הסכמתי בלב שלם אבל אז התברר 

רק  לרבי,  להיכנס  פשוט  כ"כ  לא  שזה 

לאחר דו"ד עם המזכיר של הרבי – וכך 

האדמו"ר  ובהתערבות  הדוד  בלחץ 

לשקם  אבי  החליט  זצ"ל  מאמשינוב 

לאשה  ונשא  כליל  שנהרסו  חייו  את 

בזיווג שני את אמי ע"ה, אף היא ניצולת 

ילידת קרקוב בתו של  שואה. אמי ע"ה 

מחשובי  הי"ד,  סינקביץ  זושא  הר"ר 

חסידי אלכסנדר, ניצלה יחד עם אחותה 

והצליחו להינצל מיד בתחילת המלחמה 

כשהוברחו ממדינה עד שהפליגו לקנדה, 

שם גדלה בבית דוד אמם, הנגיד החסיד 

ר' קאפל שוורץ מחשובי יהודי טורונטו. 

לפני הנישואין של אבי עם אמי לקח ר' 

קאפל שוורץ את אבי לניו יורק ליחידות 

כדי  זצוק"ל  מליובאוויוטש  הריי"ץ  לכ"ק 

שיברכו. אבי מורי זצ"ל סיפר לי שממש 

והזקנה  השינוי  את  לראות  ונדהם  נחרד 

מאז  הריי"ץ  הרבי  על  שקפצה  הגדולה 

שראהו בחתונה בוורשא והיה קשה מאד 

להבין את דיבורו של הריי"ץ, ואחד מזקני 

החסידים שהיה בחדר הסביר ומסר את 

זיע"א  לריי"ץ  ר' קאפל אמר  דברי הרבי. 

בשואה  שאיבד  מוצל"  "אוד  הוא  שאבי 

את משפחתו, ואז מעיניו הק' של הריי"ץ 

טהורות.  דמעות  של  נהר  לזלוג  החלו 

הריי"ץ בירך את אבי לבנין עדי עד ואיחל 

לפני  טובות.  ושנים  ימים  אריכות  לו 

שיצא אמר אבי לריי"ץ כי הוא זכה להיות 

בחתונה הגדולה בוורשא ואז – סיפר אבי 

– אורו עיניו של כ"ק הריי"ץ זיע"א והוא 

אמר לו כי כיוון שחתנו נמצא כאן עכשיו, 

כדאי  כן  על   – בחתונה  היה  וכיוון שאבי 

שיכנס אליו לומר לו שלום.

ר' קאפל ואבי ירדו למטה ואחר שהראו 

ה'רמ"ש'  של  חדרו  נמצא  איפה  להם 

ואמרו  ונכנסו  דפקו   – אז  שנקרא  כפי 

היה  אבי  הרבי...  הוראת  פי  על  שבאו 

שהרמ"ש  מכך  עצומה  בהתפעלות 

שלו  הראשונה  והשאלה  מיד  הכירו 

האחרונים  ימיו  את  לו  שיתאר  היתה 

של ר' מנחם זמבה הי"ד כי שמע שנהרג 

הפרטים.  את  ידע  לא  אך  ורשה  בגטו 

אמר  שידע  מה  לו  סיפר  שאבי  לאחר 

לכם  אמר  שהרבי  "כיון  לאבי  הרמ"ש 

לומר  מחויב  אני  כן  אם   – אלי  להכנס 

לכם דבר תורה וכיון שאנו בחודש כסלו 

בסמיכות לחנוכה, הרי ידוע המנהג אצל 

הבעש"ט  דרך  ממשיכי  החסידים  רוב 

יומא  עושים  חנוכה  של  חמישי  בנר 

דפגרא בכל ה'שטיבלאך'?" אבי לא ידע 

מה לענות, והוא זכר שגם ר' מנחם הי"ד 

כממתין  בחתן  הסתכל  ורק  ענה  לא 

לתשובה, ואז החתן – הרבי – פנה לאבי 

ואמר לו: "נר חמישי דחנוכה מסמל את 

החושך הכי גדול, כי היום הזה לא יכול 

ידי  ועל  קודש,  בשבת  לחול  פעם  אף 

הכי  החושך  את  גם  מאירים  חנוכה  נר 

והכח  החידוש  כך  ומשום  בעולם,  גדול 

בנר  דווקא  ביטוי  לידי  בא  חנוכה  של 

וזו  החושך  של  הסמל  שהוא  החמישי 

יהודי, בכל מקום שבו  כל  התפקיד של 

להאיר  בלונדון,  או  בוורשא  נמצא,  הוא 

גם את המקום החשוך ביותר".

ששוחחו  מה  את  זכר  לא  אבי  כאמור, 

מנחם  ור'  החתן  ארוכה  שעה  ביניהם 

הי"ד, אבל הוא אמר שלעולם לא שכח 

הש"ס  מסכתות  ש"כל  העובדה  את 

 – מהמלון  כשיצאו  בחדר",  שם  עפו 

מנחם  ר'  הגאון  היה   – אבי  סיפר  כך 

מהחתן  עצומה  כה  בהתפעלות  זמבה 

ימים  ובמשך  מליובאוויטש  הרבי  של 

רבים לא הפסיק לדבר על כך גם בבית 

ימים.  באותם  ששוחח  מי  כל  עם  וגם 

אבי  שנה.  לעשרים  קרוב  עברו  מאז 

בתחילה  השואה,  מוראות  כל  את  עבר 

אשתו  ההשמדה.  במחנות  ואח"כ  בגטו 

הראשונה וחמשת ילדיו הקטנים נטבחו 

המלחמה  וכשנסתיימה  עיניו,  מול 

ובחסדי השי"ת נשאר בחיים, אוד מוצל 

ובנפשו.  בגופו  ורצוץ  שבור  היה  מאש, 

במחנות  התגלגל  ימים  שנתיים  במשך 

ונדד  ניסה  הוא  לשני,  ממחנה  ההצלה 

ניצולים  יש  אם  לברר  מקומות  בהרבה 

ולדאבון  והרחוקה,  ממשפחתו הקרובה 

הלב התחוור לו כי כל אחיו ואחיותיו עד 

ימ"ש. בשנת  ידי הצורר  ניספו על  אחד 

תש"ח נסע לארה"ב, לפילדלפיה, שם חי 

אחי אביו, ר' משה חיים גרינוולד, מחסידי 

אל  פנים  הכיר  לא  הוא  אותו  אמשינוב 

פנים כי הדוד נסע לאמריקה עוד בטרם 

נולד – אבל הוא ארגן את נסיעתו וקיבלו 

באהבה רבה כאשר הוא עושה הכל כדי 

לאחר  אותו  לשקם  ולנסות  עליו  להקל 

מנת הייסורים הנוראה שעברה על אבי 

זצ"ל באירופה הדוויה.
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לאחר מכן הביט הרבי בי ובאבי במבט 

כידוע  בברכה  "ומסיימין  ואמר:  חודר 

נר  את  לחגוג  החסידים  כל  אצל  נהגו 

שנר  כיון  הטעם?  מה  דחנוכה  חמישי 

חמישי של חנוכה לעולם לא יכול לחול 

החושך  שיא  את  זה מסמל  ולכן  בשבת 

גם  להאיר  אפשר  חנוכה  נר  של  ובכח 

של  תפקידו  זה  חשוך,  הכי  העניין  את 

הכי  המקומות  את  גם  להאיר  יהודי  כל 

נמצא  הוא  אם  משנה  ולא  חשוכים, 

הוא  יהודי  כל  בלונדון,  או  בטורונטו 

חלק אלוקה ממעל ממש, בנו יחידו של 

שלו  הנשמה  את  וכשמדליקים  הקב"ה 

היהודי  גם  מתעורר   – קדושה  של  בנר 

ביותר".  החשוך  במקום  ביותר  הרחוק 

הכי  באופן  ונרעש  נדהם  שהיה  אבי 

הברכה  מלות  את  גם  שמע  לא  מבהיל, 

האחרונות של הרבי והוא אפילו לא זכר 

איך הוצאתי אותו מהחדר של הרבי. כל 

הדרך חזרה לטורונטו הוא לחש רק שתי 

מלים, פלאי פלאים, פלאי פלאים.

בשנת  שנים.  כעשר  בערך  עברו  מאז 

תשל"ט התחתן אחי הצעיר בעיר לונדון, 

וגיסי  אחותי  ואמי,  אבי  המשפחה,  וכל 

בדרך  במטוס  לחתונה.  נסענו  ואני 

ומשהו  מוטרד  שאבי  ראיתי  ללונדון 

ובתחילה  הענין,  במה  שאלתי  לו,  מעיק 

פעמים  כמה  אחרי  רק  לספר,  רצה  לא 

ששאלתי סיפר לי: כמה דקות לפני שעזב 

השכן,  אליו  נכנס  בטורונטו,  הבית  את 

מהמכובדים ביותר בקהילה, ובכה לפניו 

שהוא  שמה  לו  ואמר  שליש,  בדמעות 

מספר לו עתה זה סוד כמוס ושלא יספר 

לאיש רק בלית ברירה הוא מספר לו אולי 

יוכל לעזור. ובכן מסתבר שהבת של אותו 

בתחילה  ביהדותה,  מאד  הידרדרה  שכן 

ההורים לא כל כך ידעו מכך כי הסתירה 

שבועיים  לפני  אבל  מפניהם,  לגמרי 

והבושה  האסון  למרבה  להם  התברר 

ומאז  ללונדון  גוי  איזה  עם  ברחה  שהיא 

באב  ותשעה  ומספד  בכי  בבית  אצלם 

ידי קרוב משפחה  כל הנסיונות שלו על 

בלונדון לאתר אותה עלו בתוהו ולכן הוא 

מבקש מאבי, בהיות שהוא נוסע ללונדון, 

שיראה לטכס עצה ולהתעניין אולי יחוס 

אולי ירחם ה', אולי יוכל לעזור למצוא את 

הבת ולמנוע ממנה מרדת שחת.

נכנסים רק לבקש ברכה, בכל זאת כיון 

האם  לו  מציקה  שמאז  שאלה  שיש 

הרבי מרשה לו לשאול. הרבי חייך מאד 

ואמר לו )בערך): "אזוי ווי דער רבי דער 

שווער האט אייך גישיקט צו מיר – מוז 

)כיון  קשיות".  אלע  ענטפערן  אייך  איך 

שלח  אדמו"ר  מו"ח  קדושת  שכבוד 

אתכם אלי – אני מוכרח לענות לכם על 

כל הקושיות(. וכששוב נשמעו דפיקות 

חזקות בדלת שוב עשה הרבי בידו סימן 

שלא נשים לב. אבי פנה אל הרבי ואמר: 

מסיבות שונות יצא לי במשך כל השנים 

והחוגים  סאטמר  חסידי  בקרב  להיות 

שלהם ושם אני שומע כל הזמן טענות 

ואף  ליובאוויטש,  שיטת  על  ומענות 

הרע  הלשון  כל  מקבל  איני  שחלילה 

שאני שומע וכו' אבל בכל זאת הצליחו 

על  גדולה  קושיה  לעורר  אצלי  גם 

הקשור  בכל  ליובאוויטש  של  השיטה 

ידועים  והרי  וכו',  לרשעים  להתחברות 

וכו'  אשנא"  ה'  "משנאיך  כמו  הפסוקים 

ואיך זה שליובאוויטש מתחברת במאור 

השי"ת  נגד  הלוחמים  רשעים  עם  פנים 

ותורתו וכו'.

אבי אמר לרבי שהוא מבקש סליחה על 

עצם השאלה ולא התכוון חלילה לקנטר 

של  שיטתו  להבין  רוצה  אדרבה  אלא 

וגם  לעצמו  גם  לענות  שיוכל  כדי  הרבי 

לאחרים וכו'. הרבי פנה אל אבי בשאלה: 

מהשכנים  קנאי  אותו  עושה  היה  מה 

שלך, אם חלילה הבת שלו היתה יוצאת 

לתרבות רעה? האם היה מנסה להחזירה 

אומר  שהיה  או  והמצוות  התורה  לדרך 

להתחבר  ו"אסור  אשנא"  ה'  "משנאיך 

לרשעים" ולכן יתרחק ממנה ולא ירצה 

לקרב אותה? הרבי לא המתין לתשובה, 

עונה  היה  קנאי,  אותו  המשיך:  ומיד 

שונה,  זה  שלו  בבת  שכשמדובר  בודאי 

כי על זה נאמר: "ומבשרך אל תתעלם" 

והוא  הרבי  של  הק'  פניו  הרצינו  וכאן 

השולחן  על  דפק  הק',  עיניו  את  עצם 

יעדער  איז  אויבערשטן  דער  "ביי  ואמר 

יחיד ביי דעם רבי'ן  בן  ווי א  איד טייער 

דער שווער איז יעדער איד ומבשרך אל 

תתעלם!" ] - אצל הקב"ה כל יהודי יקר 

כמו בן יחיד אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר כל 

יהודי הוא 'מבשרך אל תתעלם'[. 

לאחר שאבי הסביר לו שלא יכול לחכות 

ל"יחידות"  תור  להזמין  חדשים  כמה 

החתונה  לפני  ברכה  לקבל  ברצונו  כי 

ובלבד  להכנס  תור  לנו  לתת  הסכימו   –

ברכה"  לבקש  "רק  יהיה  שזה  שנבטיח 

ולא נעכב את הרבי, אבי הבטיח ונסענו 

במיוחד מטורונטו ביום שנקבע לנו. 

המדוייקת  השעה  את  זוכר  אינני 

שנכנסנו לרבי, אבל זה היה קרוב לבוקר 

מאשר ללילה, אי שם באשמורת הבוקר, 

אני ראיתי פעם ראשונה פנים אל פנים 

הק'  עיניו  ובפרט  הרבי,  של  פניו  את 

לרבי  נתן  אבי  גדול,  רושם  עלי  עשו 

שלי  השמות  ושם  כנהוג  ה"פתקה"  את 

של  הברכה  ובקשת  שלי  הכלה  ושל 

וכו'. כשלקח  עד  עדי  לבנין  אבי שנזכה 

הרבי הפיתקה מיד אבי, עוד בטרם פתח 

אותה, הביט באבי בחיוך רחב ואמר לו: 

"נאך העכער צוואנציק יאר שוין טאקע 

געקומען די צייט, בפרט אז דער שווער 

האט דאך אייך געשיקט צו מיר" ]-אחרי 

כבר  הגיע  באמת  שנה  מעשרים  יותר 

אתכם  שלח  הרי  שחותני  בפרט  הזמן, 

אלי...[. 

אבי נותר על עומדו נדהם ונפחד ונרעש 

בינתיים  פיו,  את  לפתוח  כח  מצא  ולא 

הרבי  אך  בדלת  בחוזק  הדופק  הגבאי 

שאומר  כמי  בידו  ביטול  תנועת  עשה 

פתח  הרבי  כך  כדי  תוך  לב,  תשימו  אל 

ותיכף  עין  את הפתקא הביט בה כהרף 

התחיל לתת לנו את ברכותיו הקדושות 

את  בירך  וגם  וכו'  עד  עדי  בנין  שיהיה 

וכו'  טובות  ושנים  ימים  באריכות  אבי 

ואמר לו בערך בזה הלשון: אזוי ווי איר 

דער  אויף  מיר  ביי  גיווען  משמח  האט 

אייבערשטער  דער  אייך  וועט  חתונה, 

געבן כוחות און נחת משמח זיין אויכעט 

 " אייניקל  אייער  פין  חתונה  דער  ביי 

יתברך  ה'  שלי  בחתונה  ששמחת  )כמו 

יתן לך נחת וכח לשמוח בחתונת הנכד 

דמעות  זלגו  אבי  של  מעיניו  שלכם(. 

התרגשתי,  מאד  אני  וגם  התרגשות  של 

ביודעי עד כמה אבי שבור ורצוץ בגופו 

ועד  וכו'  במחנות  עליו  שעבר  מה  מכל 

כמה יקרה לו ברכה כזו של הרבי.

לפני שיצאנו הרהיב אבי עוז ושאל את 

שאנחנו  למזכיר  והבטיח  היות  הרבי: 
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י"ג שבט  - יומא דהילולא קדישא של 
הרה"ק  זיע"א בן  מרדכי  רבי  הרה"ק 

רבי נח מלעכוויטש זיע"א 

רבי  הרה"ק  של  הגדולים  מתלמידיו 

שלמה מקארלין זיע"א

לא  הזה  לעולם  שהגיע  אמר  הוא 

אמונה  להשריש  אלא  פרנסה  להמשיך 

לפני  בא  שכשאדם  אלא  ישראל.  לבני 

אומרים  צריך,  שהוא  ישועה  על  להזכיר 

קודש  ובשבת  שבת,  על  כאן  שישאר  לו 

משרישים בו כ"כ הרבה אמונה, עד שע"י 

האמונה הוא פועל וממשיך ישועה.

 דאגותיו הטהורות של חסיד לעכוויטש 

חסיד  שהיה  אברהם  הברכת  סיפר 

זאלצער  דוד  רבי  בשם  לעכעוויטש 

לימים  מלח,  של  מסחר  בית  לו  שהיה 

נוספת  חנות  לביתו  סמוך  אחד  פתח 

לקנות  עבר  הציבור  וכל  מלח,  של 

על  רב  צער  ונצטער  חבירו.  אצל 

מה שנצטער וחסר לו אמונה ש'אין 

יומא דהילולא

ל"יחידות". רק בתשרי הבא, שנת תש"מ, 

אבי  הצליח  מרובים  מאמצים  לאחר 

להיכנס ל"יחידות" באותו לילה שנכנסו 

לחגים.  לרבי  שהגיעו  האורחים  קבוצת 

אבי סיפר לי שמרוב התרגשות לא יכל 

לדבר  וכשהתחיל  מהפה,  הגה  להוציא 

הרבי  בבכי.  פרץ  הסיפור  את  ולספר 

שמע ממנו רק כמה משפטים, ואז פנה 

דאך  האט  שווער  "דער  לו:  ואמר  לאבי 

הרי  ]לחותני  קוק"...  ווייטן  א  געהאט 

היה מבט רחוק[...

זצ"ל  מורי  אבי  שסיפר  פעם  וכל 

שהרבה  אומר  היה  הסיפור  את 

הרבי  של  הפלאי  מהמופת  יותר 

חמישים  לפני  שכבר  מליובאוויטש, 

שנה בהיותו חתן, ראה כל כך למרחוק... 

הרבה יותר מהמופת הזה הוא התפעל 

השמיימית  הענווה  גודל  על  ליבו  בכל 

של הרבי שאמר לו בפשטות הכי גדולה 

וברצינות הכי גדולה "דער שווער האט 

ושרשרת  קוק"...  וויטען  א  געאט  דאך 

בי"ד  פסקה:  לא  הפלאיים  המופתים 

השבע  שנגמר  בדיוק  תשמ"ט,  כסלו 

)כפי  הבכורה  בתי  מחתונת  ברכות 

שהרבי בירך אותו שישמח בחתונה של 

ששים  מלאו  שבו  ביום  ובדיוק  הנכד( 

של  בוורשא  הגדולה  מהחתונה  שנה 

חי  לכל  חיים  – באותו ערב שבק  הרבי 

והשיב נשמתו למרומים.

הרב  צלצל   – חנוכה  אחרי  עד  בלונדון 

גליק למחותן ואמר שיבוא אליו בדחיפות 

"יש לי הפתעה מאד טובה". המחותן ואבי 

לביתו  כשנכנסו  גליק,  הרב  לבית  מיהרו 

ראו בסלון ביתו יושבת אותה בת ישראל 

דלקה  הסלון  בפתח  בבכי.  וממררת 

החנוכיה. לפתע, תוך כדי שאבי מסתכל 

הנרות  חמשת  את  ורואה  החנוכיה  על 

מתעלף  נפל  כמעט  אבי   – הדולקים 

ארצה. הוא נזכר במשפט המוזר שהרבי 

הקדוש אמר לו לפני חמישים שנה, לפני 

שלושים שנה, ולפני עשר שנים.

חנוכה מסמל את הכח  "נר חמישי של 

של החנוכיה והתפקיד של יהודי להאיר 

בוורשא  ביותר,  החשוך  המקום  את  גם 

בלונדון,  או  יורק  בניו  בלונדון,  או 

יעשה  "מה  בלונדון"...  או  בטורונטו 

אותו קנאי", אם הבת שלו תדרדר... אצל 

הקב"ה כל יהודי הוא בן יחיד... אצל כ"ק 

מו"ר אדמו"ר כל יהודי הוא "מבשרך אל 

בת  שאותה  לומר  צורך  אין  תתעלם"... 

גם  ואין  שלמה,  בתשובה  חזרה  ישראל 

יותר  פתח  לא  יום  שמאותו  לומר  צורך 

אותו "קנאי" את פיו נגד ליובאוויטש...

כשחזר אבי לקנדה עשה כל המאמצים 

להיכנס לרבי מליובאוויטש, הוא הרגיש 

שקרה  מה  לאחר  נפשית  וחובה  צורך 

באותן  אבל  פנימה  לקודש  להיכנס 

שנים כבר היה קשה מאד להיכנס לרבי 

עם  מאד  קרובה  בידידות  שהיה  אבי 

אני  וגם  מהסיפור,  נרעש  היה  השכן, 

ומה  איך  וחשבתי  ללבי  לקחתי  מאד 

נוכל לעשות בענין זה בלונדון. החתונה 

של  הראשון  ובלילה  בשעטומ"צ,  היתה 

סיפר  למחותן,  אבי  פנה  ברכות  השבע 

ושאל  השכן,  בת  עם  המעשה  את  לו 

ואיפה  איך  לו  לייעץ  יכול  אולי  אותו 

ולעשות  להתעניין   – שייך  בכלל  אם   –

כששמע  מיד  המחותן  בנידון.  משהו 

הוא  כי  שאם  מורי  לאבי  אמר  הסיפור, 

ידיד  לו  יש  הרי  בזה,  לו שום מושג  אין 

חסיד חב"ד, שהרבי מליובאוויטש מטיל 

עליו תמיד כל מיני שליחויות ושמו הוא 

הר"ר אברהם יצחק גליק, ואם יש מישהו 

שיוכל לעזור בזה הרי הוא האיש, כי כבר 

אירופה  ברחבי  להציל  גברא  איתמחי 

מהתבוללות.  יהודיות  נשמות  הרבה 

לרב  המחותן  צלצל  לילה  באותו  עוד 

המעשה  סיפור  כל  את  לו  סיפר  גליק, 

ועד כמה הענין דחוף, והרב גליק ביקש 

הטלפון של הורי הנערה מטורונטו אולי 

שיתנו  וכתובות  פרטים  אלו  אי  יודעים 

לו קצה חוט איפה להתחיל בחיפושים. 

הרב גליק בצידו הבטיח לעשות את כל 

המאמצים וההשתדלות.

לאן  גליק,  הרב  חיפש  איפה  יודע  אינני 

הלילות  בירר, אבל באחת  מי  הלך, אצל 

ואמי נשארו  – אבי  ימים  כעבור כעשרה 
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אדם נוגע בשל חבירו', ונסע ללעכוויטש 

שנפגמה  על  לנפשו  ישועה  לבקש 

ולא בכה אצל רבינו על הבעיה  אמונתו. 

וכך  האמונה.  חיזוק  על  אלא  הגשמית 

וכבר  באמונה,  אותו  חיזק  שהרבי  הוה 

נושע ישועה שלימה, הגם שחזר לביתו 

והקונים המשיכו לקנות אצל השכן ולא 

באמונה  התחזק  כבר  הוא  אך  אצלו. 

חזר  לימים  צריך.  היה  לא  מזה  ויותר 

צערו וכאבו בלבו, הגם שכבר פעל הרבי 

אך  חבירו,  של  בחנותו  יצטער  שלא 

בדק את עצמו אם הוא 'שמח'כשהשכן 

הקונים  ע"י  רב  ממון  מרוויח  המתחרה 

אחר  כשיהודי  משא"כ  אצלו,  שעברו 

גדולה,  שמחה  שמח  כן  הוא  מרוויח 

'אפיקורס'כי  עדיין  שהוא  ראיה  זה  הרי 

כשהמתחרה  גדולה  בשמחה  שמח  אינו 

מרוויח. ולכן נסע שוב לרבו ללעכוויטש 

להוושע מהצרה הזאת, והרבי פעל עליו 

יזכה לשמוח בהצלחת המתחרה.  שכבר 

וחזר לביתו שמח וטוב לבב. 

להרבות בדברי אמונה 

אמר הרה"ק מלעכוויטש על הפסוק 'שכן 

ארץ ורעה אמונה'שאדם צריך לרעות את 

במזון  ולהאכילה  אותה  לחזק  האמונה, 

והצאן  כמו הכבשים  יום,  בכל  רב מחדש 

שצריך לרעותם תמיד. 

ליהודי,  פעם אחת אמר דברי התחזקות 

אשר  במקום  'והיה  הושע  בספר  כתוב 

בני  להם  יאמר  אתם  עמי  לא  להם  יאמר 

בלב,  נטיות  שני  שיש  וידוע  חי',  א-ל 

מצד אחד הכנעה ושפלות הרוח, ומאידך 

היצר הרע מטפח  כי  להתרומם בשמחה. 

הרגשות של עצבות ושפלות הרוח שיפול 

יאמר  אשר  במקום  'והיה  שחורה.  למרה 

מחשבות  שיבואו  אתם',  עמי  לא  להם 

שלא ככה נראה יהודי, תאמר לו 'אני בני 

קרוב  ואני  יהודית  נשמה  לי  יש  חי',  אל 

בשמחה  מאד  להתרומם  ועלי  להשי"ת, 

גדולה על הטוב שיש בי. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - שבט   י"ד 
רבי  הגה"ק  יהושע"  ה"פני  בעל  של 
רבי  הגה"ק  בן  זיע"א  יהושע  יעקב 

צבי הירש זיע"א

מובא בספר אמת ואמונה )קוצק - עמ' 

מגדולת  הפליא  זיע"א  מקוצק  רבינו  יז( 

פני יהושע שקודם שהתחיל לחבר  בעל 

ספרו למד את הש"ס ל"ו פעמים. 

כי  הגיד  זיע"א  מקאזניץ  המגיד  ובשם 

רוה"ק הופיע בבית מדרשו, וסיפר מחלום 

על  דיבר  גם  יהושע.  פני  לבעל  לו  שהיה 

לשמה.  תורה  שלמד  מגדים  פרי  בעל 

זכותם יגן על כל ישראל אמן.

אם היה נותן התורה ביום ו'היה אומר בלשון 'שמור' 

בשבת  'לכו"ע  אמרו  פ"ח(  בגמ')שבת 

ניתנה תורה לישראל, דילפינן גז"ש שנאמר 

ממצרים,  יצאת  אשר  הזה  היום  את  זכור 

כמו  לקדשו,  השבת  יום  את  זכור  ונאמר 

דשבת  זכור  כך  ביום,  בו  זכור  היה  ששם 

הרי  יהושע  הפני  והקשה  ביום.  בו  נאמר 

תורה  לתת  הקב"ה  כונת  היתה  יוסי  לרבי 

ביום ו'סיון אלא שהוסיף הקב"ה יום אחד 

מדעתו. והרי לרבי יוסי יום ו'סיון היה בערב 

שבת, וא"כ איך רצה הקב"ה לתת התורה 

יום  את  זכור  בה  כתוב  והרי  שבת  בערב 

וזה  כנ"ל,  גז"ש  וילפינן  לקדשו,  השבת 

צ"ל בו ביום? וכתב הפני יהושע דאם היה 

לא  אזי  שבת,  בערב  התורה  נותן  הקב"ה 

השבת',  יום  את  'זכור  בלשון  אומר  היה 

רש"י  אלא 'שמור את יום השבת'. כמ"ש 

על הפסוק ואביו שמר את הדבר, 'שמר – 

המתין'. שזהו עבודת איש הישראלי בערב 

יבא  שכבר  ולהמתין  לצפות  לשבת  שבת, 

שהוסיף  לאחר  אך  נפשו.  על  השבת  אור 

את  הקב"ה  ונתן  מדעתו  אחד  יום  משה 

זכור  בלשון  הקב"ה  אמר  בשבת,  התורה 

כי  משה,  של  לכבודו  גז"ש  הך  משום 

הסכים הקב"ה על ידו, ואדרבה מכאן אנו 

כמ"ש  ידו.  על  הקב"ה  שהסכים  לומדים 

בגמ'שלא שרתה שכינה עד שבת, ומנלן, 

הרי משה רבינו לא הביאם להר סיני, א"כ 

שהחליף  שמזה  אלא  בכך,  יש  ראיה  מה 

נאמר  ולכן  לזכור,  משמור  הנוסח  הקב"ה 

זכור ושמור בדיבור אחד, שמור כי זה היה 

המכוון מתחילה, וזכור לכבוד הגז"ש ליום 

יום  השבת להראות שהסכים עם הוספת 

אחד דמשה. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

י"ד שבט  - יומא דהילולא קדישא של 
הרה"ק  בן  זיע"א  יחיאל  רבי  הרה"ק 

רבי שרגא פייבל מאלכסנדר זיע"א

מנהיגם ורבם של אלפי חסידי אלכסנדר 

בפולין.

שפלות  במדת  ומפורסם  ידוע  היה  הוא 

הרוח ושברון לבו וענוותנותו המופלגת.

כשאוכלים עם הצדיקים, מותר לאכול בשר בתשעת הימים 

דרך  לדרכו  יחיאל  רבי  נסע  אחת  פעם 

שמעון  רבי  כיהן  ובזמנו  קראקא,  העיר 

סופר בנו של החת"ס כרבה של קראקא, 

לבא  יחיאל אמור  שרבי  ידע  שמעון  רבי 

לבקרו, וציוה להכין עבורו סעודה בשרית 

ימי  והימים  רבנן,  מלכי  מאן  המלך,  כיד 

בין המצרים, בתשעת הימים. כשבא רבי 

ידיו  ליטול  שמעון  רבי  לו  ציוה  יחיאל, 

לסעודה, רבי יחיאל שואל פעם ופעמיים 

שמעון  רבי  מסכתא,  הסיום  יהיה  מתי 

נעשה  מעט  עוד  מעט,  עוד  לו,  אומר 

ורבי  הבשר,  מנת  הגיע  וכבר  הסיום, 

יחיאל שואל עוד פעם, מתי יהיה הסיום, 

רבי שמעון עונה שוב, אח"כ יהיה הסיום, 

שואל  המזון  ברכת  קודם  הסעודה  בסוף 

ענה  הסיום?  יהיה  מתי  נו,  יחיאל,  רבי 

החת"ס  מאבי  שמעתי  שמעון,  רבי 

מסובים  חכמים  שתלמידי  שסעודה 

ומותר לאכול בה  סיום,  צריך  אין  בה 

בשר בתשעת הימים, וכך ברכו ברכת 
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סיום.  בלא  הבשרית  הסעודה  על  המזון 

וכן מצאנו בפרשת יתרו 'לאכול לחם עם 

חותן משה לפני האלקים', כשהולכים עם 

הצדיק, השכינה שורה ואין אבילות כלל. 

רבי  אביו  בשם  ישראל  הישמח  כתב 

מסיים  הדברות  בעשרת  בפ'יתרו  יחיאל, 

'וכל אשר לרעך', ונודע שעשרת הדברות 

כת"ר  בה  ויש  כולה,  התורה  מכל  כלולים 

תרי"ג  כנגד  אותיות  תרי"ג  אותיות, 

ז'מצוות  ]כנגד  ז'אותיות  ועוד  מצוות, 

ואמרו  נח[.  בני  ז'מצות  כנגד  או  דרבנן, 

כל  ללמוד  וביקש  צדק  גר  כשבא  חז"ל 

הלל,  לו  אמר  רגל אחת,  על  כולה  התורה 

ואידך  סני לחברך לא תעביד,  מאן דעלך 

גמור, אפי'מצוות שבין אדם למקום,  זיל 

כי  כמוך,  לרעך  מואהבת  תוצאה  גם  הם 

ורע  'רעך  שנאמר  ריע,  נקרא  הקב"ה  גם 

הז'אותיות  הם  ואלו  תעזוב',  אל  אביך 

אחרונות שבעשרת הדברות 'אשר לרעך', 

ממך  רוצה  השי"ת  מה  תמיד  שתחשוב 

עכשיו, ועי"ז נבנה כתר שלם, תרי"ג ועוד 

זוכים  וביטול  הכנעה  ע"י  כי  ז'בגי'כתר. 

לתר"ך עמודי אור הנזכרים בספה"ק. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - שבט   ט"ז 
של הגה"ק המהרש"ם מבארז'אן רבי 
הגה"ק  בן  זיע"א  הכהן  מרדכי  שלום 

רבי משה זיע"א

בזקנה  שבט  ט"ז  ביום  נסתלק  הוא 

הסתלקותו  לפני  אחד  ויום  מופלגת, 

בביתו  ועשו  בשבט,  עשר  חמשה  היה 

סעודת פירות. הוא היה חלש מאד, וישב 

אבה  לא  יין  כוס  לו  כשמזגו  השלחן.  ליד 

להכין  כעת  טרוד  שהוא  ואמר  לשתות. 

דרשא לעולם הבא, לכן אינו רוצה לשתות 

יין. ואמר להקב"ה באמצע הסעודה, הרי 

סכום  לחבירו  מלוה  כשאחד  העולם  בזה 

הרי  החוב,  לפרוע  בא  הוא  ואח"כ  מעות, 

שלמים,  שיהיו  השטרות  את  בודק  הוא 

או המטבעות שיהיו שלמים, אך כשאדם 

את  הוציא  וכבר  לעיסקא  ממון  משקיע 

בא  והשותף  וכמה,  כמה  פי  הקרן  סכום 

בכל פעם להביא לו עוד ועוד מהרווחים, 

הרי אז אינו בודק את השטרות בקפידה 

את  שהוציא  לפני  אולי  שלמים,  שיהיו 

הכל  והלאה  מאז  אבל  בודק,  היה  הקרן 

את  לבדוק  הכבוד  מן  זה  ואין  רווח. 

עולם'  של  'רבונו  הרווחים.  של  המעות 

את  הוצאת  כבר  בראשית  מחומש  כבר 

את  בראת  'בראשית'  כי  שלך.  'קרן'  ה 

ראשית,  שנקרא  אברהם  בשביל  העולם 

וכבר היו בעולם האבות הקדושים שמהם 

כבר הוצאת את הקרן של בריאת העולם, 

נאה  ואין  רווח',  'הכל  עתה  ועד  מאז 

לבדוק אותנו בכל צד ופינה ולדקדק עמנו 

אם אנו שלמים בתכלית, הרי כבר לקחת 

הקדושים,  האבות  מהקרן.  פעמים  אלף 

גאונים,  אמוראים,  התנאים,  השבטים, 

וזה  עולם.  וצדיקי  ואחרונים  ראשונים 

בגלל  בנים',  תושיע  אבות  'בגלל  פירוש 

לכן  מהאבה"ק,  הקרן  את  הוצאת  שכבר 

תושיע בנים מבלי לדקדק במעשיהם אם 

ראויים הם. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - שבט   י"ז 
מקוזמיר  יחזקאל  רבי  הרה"ק  של 
רבי  הרה"ק  הנסתר  הצדיק  בן  זיע"א 

צבי הירש זיע"א

כמה  ממודז'יץ  ישראל'  ה'דברי  כתב 

אי'  יחזקאל.  רבי  זקנו  בשם  חידושים 

רבי  את  שמינו  ביום  כח(,  )ברכות  בגמ' 

אלעזר בן עזריה לנשיא, סילקו את שומר 

הפתח מבית המדרש, שרבן גמליאל היה 

מעמיד שומר הפתח שהכריז 'כל תלמיד 

שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש'. 

יכול  שהיה  השומר  היה  מי  להבין  ויש 

לבדוק מי תוכו כברו ומי לא, היכן בעולם 

הרה"ק מלובלין  ופירש  כזה?  יש שומר 

שמדיבורו של רבן גמליאל נברא מלאך, 

וכך  הפתח.  שומר  היה  הוא  המלאך  וזה 

'אותו היום סלקוהו  מדויק מלשון הגמ' 

לשומר הפתח שהיה רבן גמליאל אומר 

לבית  יכנס  אל  כברו  תוכו  שאין  מי  כל 

כך,  אמר  גמליאל  שרבן  המדרש'היינו 

ומזה הדיבור נברא מלאך הבודק אם כל 

יחזקאל'ע  רבי  והוסיף  כברו.  תוכו  אחד 

המלאך  את  רואה  היה  מי  צ"ע  שלכאו' 

היה  לא  אם  נפשך,  ממה  בפתח,  הזה 

להכנס  ממנו  מונע  היה  מי  כברו,  תוכו 

כברו  תוכו  שאין  אדם  בפרט  לביהמ"ד, 

אלא  מלאכים?  לראות  זוכה  הוא  איך 

בלב  מחשבה  מכניס  היה  מלאך  שאותו 

בבית מדרשו של  לך לחפש  האדם, מה 

אנשים  בין  חלקך  אין  הרי  גמליאל,  רבן 

גדול  יותר  למדן  אתה  כאלה,  פשוטים 

רבי  להיות  יכול  אתה  אדרבה  ממנו. 

כשנכנס  בדורינו,  כך  תלמידו.  ולא  שלו, 

לו  מתאים  שלא  בלבו,  מחשבות  לאדם 

ללכת לבית המדרש פלוני לעסוק בתורה 

זהו אותו שומר הפתח שמונע  ותפילה, 

ממנו להכנס... 

אל תתעלם' אלא תחזיר אבידתנו גם במצב שאינו לפי כבודך. 

במזמור ידיד נפש אנו אומרים 'וחוסה נא 

יחזקאל  רבי  הרה"ק  וביאר  תתעלם',  ואל 

נא,  חוסה  הלשון,  שנכפל  מה  מקוזמיר 

ממילא  יחוס,  אם  שהרי  תתעלם,  ואל 

חלושות  נפשות  שיש  אלא  יתעלם.  לא 

תחתיות  בשאול  ומונחים  כ"כ,  שנתרחקו 

להחזיר  מלמעלה  עמהם  שלהתעסק  עד 

ואינו  'זקן  בבחי'  הוא  נפשם,  להם אבידת 

לפי כבודו' ודרשו חז"ל והתעלמת 'פעמים 

מתחננים  אנו  לזאת  מתעלם'.  שאתה 

'וחוסה נא', רבונו של עולם תרחם עלי, 

המצב,  את  ויראה  עלי  שיסתכל  וכיון 

'פעמים  של  ההלכה  יתעורר  הרי 

ברמב"ם  נפסק  אך  מתעלם',  שאתה 



בס”ד

פרשת בשלח תשפ”ג  | טו

ושו"ע ש'והתעלמת'אינו חיוב, ומותר לזקן 

לזאת  האבידה,  ולהשיב  כבודו  על  לוותר 

תתעלם'שהקב"ה  'ואל  שוב  מבקשים  אנו 

את  וישיב  הדין  משורת  לפנים  עמנו  ינהג 

האובדים והנדחים אליו ברחמים.

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

קדישא  דהילולא  יומא   - שבט  י"ט 
שמעון  רבי  הגה"ק  המהרש"ג  של 
יהודה  רבי  הגה"ק  בן  זיע"א  גרינפעלד 

מסעמיאלע זיע"א

תלמיד  בדורו,  הגדולים  מהמשיבים 

המהרש"ג  הגה"ק  שיק.  למהר"ם  מובהק 

תרכ"א  בחשון  ד'  ביום  חוסט  בעיר  נולד 

יהודא גרינפלעלד בעל  רבי  לאביו הגה"ק 

צאנז,  חסידי  מגדולי  יהודא",  "קול  שו"ת 

לא  שמעולם  בו  העידו  דורו  חכמי  אשר 

שכח דבר אחד ממשנתו )ובעל "ייטב לב" 

שנעלם  "כל  בשעתו:  לומר  נהג  מסיגט 

יכול  בש"ס  תוספות  דיבור  איזה  ממנו 

יודל'י חוסטער"( ולאמו  ר'  לשאול את פי 

כהנא,  מרדכי  רבי  הרה"ג  הרבני  של  בתו 

זצ"ל אחיו של  ר' מרדכי כהנא  נכד הגאון 

בעל "קצות החושן". 

המהרש"ג  למד  כבר  שנה  י"א  בגיל 

והיה  שיק  המהר"ם  הגה"ק  בישיבת 

מתלמידיו המובהקים. אביו הגה"ק מהר"י 

יהודא שהי'  מסעמיהאלי בעל שו"ת קול 

מגדולי חסידי צאנז, הוליכו עמו אל הגה"ק 

בעל דברי חיים לחג השבועות בשנת הבר 

מצוה שלו, והועמד מאחורי הגה"ק מצאנז 

בחריפות  בחג  חלב  בסעודת  כשדרש 

הנפלא  העלם  ורבינו  כמפורסם,  נפלאה 

שלמד אז כבר שנה השלישית אצל הגה"ק 

מהר"ם שיק, לא עצר בנפשו והעיר בקול 

רם אל הגה"ק על אחת מדרושיו בפלפולו 

ברכיו  על  נטלו  הדרוש,  וכשסיים  העצום, 

והשתעשע  הערתו,  על  עוה"פ  וחזר  הק', 

עמו, וברכו שיגדל ויתנשא בתורה ויראה. 

הפלפול  שבתוך  מסופר  אחר  ובנוסח 

נגד  הוא  זה  כי הסברא  בלבו,  היה מהרהר 

לו:  ואמר  מצאנז  הרה"ק  אליו  ופנה  תוס', 

יונגער מאן זיי מיך נישט מבלבל, וכשגמר 

דער  מסעמיהאלי:  להרב  אמר  הפלפול 

די  וויא  אזוי  נישט  איז  תוס'  אין  פשט 

העריך  רבינו  הפשט.  לו  ואמר  מיינסט, 

והחשיב מאד מאורע זה בחייו.

עסק  איזה  על  הפוסקים  נחלקו  בזמנו 

רבית,  איסור  חשש  בו  יש  אם  מסוים 

והמהרש"ג פסק דאין בו משום רבית, ואילו 

מהאדאס  פיש  ישעיה  אהרן  רבי  הגה"צ 

זצוק"ל בעל ה'פרח מטה אהרן' סבר לאסור, 

אנשים  הרבה  היו  מתיר  היה  שהוא  ומכיון 

ואכן  פסקו,  ע"פ  זה  בעסק  משקיעים 

לאחר  פירות.  ועשו  והצליחו  רבות  הרויחו 

המהרש"ג לשיטת  תקופה ממושכת הודה 

הגה"צ מהאדאס שאכן הצדק עמו ונטה גם 

הוא לאסור, ומאז מי שהמשיך לעסוק בזה 

ללמוד  אפשר  זו  מעובדא  פלאים.  הפסיד 

שהתיר  שעד  לשמה  תורה  הלומד  כח 

לעשות אותו עסק היו יכולים להרויח אמנם 

ונקבע  נעשה  לאסור  מפומיה  שיצא  מאז 

האיסור ומי שעסק בכך הפסיד.

המהרש"ג זצ"ל  את מידותיו הטובות של 

כמעט שאין לספר, כי היה עניו ושפל ברך 

הכבוד,  מן  בורח  והיה  השפלות,  בתכלית 

וכמעט שהי' לצחוק בעיניו אם עשו לו כבוד 

גדול ואפילו את תלמידיו הזהיר לבל יעשו 

לו כבוד יותר מדי וכמעט שלא הניח לאיש 

גדול  הי'  דצבורא  וטרחא  שישמשנו  אחר 

שימתין  להש"ץ  הניח  ולא  למאוד,  בעיניו 

עליו עד שיגמור ק"ש ותפילה והי' בא לכל 

דבר שבקדושה ראשון, וכמה פעמים הגיד 

זי"ע אמר: למה אני  שהרה"ק מזידיטשוב 

יושב בראש, מפני שבאתי ראשון.

תלמידו  זצ"ל  ממאקווא  הגה"צ  סיפר 

המובהק של המהרש"ג, בזמן שלמד אצלו, 

הגיע פעם קבוצת בחורים ללמוד בישיבת 

כמנהג  נהגו  בחורים  אותם  המהרש"ג, 

פאות  וללא  קצר  בלבוש  לילך  מקומם, 

ארוכות, נכנסו לפניו גבאי הישיבה לבקשו 

ככל  שיתנהגו  הללו  הבחורים  את  שיוכיח 

הגיע  פעם  בסיפור,  השיבם  הבחורים. 

מזידיטשוב  צבי  עטרת  בעל  הרה"ק  אל 

היות  לבקשו,  הרבנים  מגדולי  אחד  זי"ע 

שובתים  אינם  שעסקיהם  מחסידיו  ויש 

בשבת כראוי, ומשתמשים בכל מיני קולות 

והיתרים לעבד את אדמותיהם בשבת ע"י 

החסידים  יגיעו  שכאשר  מבקש  לכן  נכרי, 

אל  וידבר  יוכיחם  הק'  במועדים  לחצרו 

זו. עברה תקופה והמצב  לבם לשוב מדרך 

להרה"ק  גדול  אותו  ובא  חזר  השתפר,  לא 

בטענה, שלכל הפחות ירחיק אותם חסידים 

יקבלו על עצמם לשנות  מסביבתו אם לא 

דרכם. השיבו הרבי: לכל מנהיג יש שליחות 

כוחנו  אנו  יפה,  כוחו  ובזה  בעולם,  מיוחדת 

אצלי  יודוך'  'הכל  ששומע  ומי  בתפילה, 

ואינו נעשה בעל תשובה לילך בדרך התורה 

והיראה, אין לי דרך אחרת להיטיבו.  סיים 

המהרש"ג, כל כוחונו בלימוד עם תלמידים 

תוה"ק  אהבת  ורוח  ורבא,  דאביי  הויות 

ויר"ש והתנהגות בתוכם, ועל ידי זה יושפע 

ההשפעה  וכו',  והפאות  הלבוש  ממילא 

המתנוצצת מזה היא דבר של קיימא, ודרך 

אחרת אין בכוחי. ואכן, כך הוה, תוך זמן קט 

אחר  הענינים.  בכל  בחורים  אותם  השתנו 

נישואיהם הלכו בדרך החסידים, ועד היום 

הם עוסקים בתורה ויראי ה' מרבים. 

אמר  המהרש"ג,  של  זקנותו  לעת 

לתלמידו, שיבחן אותו אם הוא עדיין זוכר 

פה.  בעל  יוסף  ובבית  בטור  הלשון  את 

גם  אותו  שיבחן  ממנו  ביקש  מכן  לאחר 

בתוספות שבש"ס, לראות אם אינו טועה 

לומר התירוץ השני של תוס' קודם התירוץ 

הראשון. וכן היה – שידע להשיב על כל 

מקום ששאלו. 

ישראל  כל  ועל  עלינו  יגן  זכותו 

אמן!!!



טז | פרשת בשלח תשפ”ג

מזלא טבא וגדיא יאה
בגילה ורינה נשגר בזה ברכה נאמנה קדם 

הר”ר יעקב הלר הי”ו
בית שמש

לרגל שמחת נישואי בתו בשעטו”מ
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל ולדורות ישרים מבורכים

והצלחה בכל הענינים

יעמדו על הברכה

קדישא  דהילולא  יומא   - שבט  י"ט 
של בעל ה"דברי שמואל" מסלאנימא 
הרה"ק  בן  זיע"א  שמואל  רבי  הרה"ק 
מסלאנימא  אהרן  מיכל  יחיאל  רבי 

זיע"א

מאמר מרדכי )הרה"ק רבי מרדכי  בספר 

הביא  ע"ב(,  עמ'  ח"א  מסלונים,  חיים 

שמואל  הדברי  בעל  אדמו"ר  בשם 

מסלונים זי"ע, כי בדבר אשר זדו עליהם. 

כי  למידן",  חשיבו  "די  תרגם  ובאונקלוס 

להם  ונתן  מדה,  כנגד  מדה  מודד  הקב"ה 

עשו  שלא  אע"ג  וכו'  צפרדע  דם  המכות 

רק חשבו לעשות. ומדה טובה מרובה, אם 

איש יהודי חושב לעשות מעשה טוב אף 

שלא עשאו, על אחת כמה וכמה.

אמר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע, שלפני 

קולות  'ויהי  טז(  )יט,  נאמר  תורה  מהן 

נאמר  תורה  מתן  לאחר  ואילו  וברקים', 

)כ, טו( 'וכל העם רואים את הקולות ואת 

הלפידים', וההבדל ביניהם - כי אור הברק 

אורו,  נעלם  ומיד  רגעים  רק לכמה  מאיר 

ואילו לפידים עומדים ומאירים באש של 

רק  היה  תורה  מתן  קודם  והנה  קיימא, 

לאור,  קיום  היה  שלא   - וברקים'  'קולות 

נעשה  התורה  את  שקבלו  לאחר  ורק 

להם האור בר קיימא, כי ה'קבלה' היא 

המקיימת ומעמידה את האור. 

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן!!!

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 073-275-7000 , הקישו מס’ קופה 10204 ופעלו לפי ההוראות.

או דרך הקישור שמועה טובה

https://kehilot.info/donate/10204
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