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שוה"ט ליל שבת קודש פרשת תרומה 
- שבת זכור  תשפ''א בית שמש

זכור את אשר עשה לך עמלק וגו' )דברים כה, 
של  כוחו  שכל  מבאר  אלימלך'  ב'נועם  יז(. 
מחמת  היה  בישראל  להילחם  לבוא  עמלק 
ימים בלא מים', ואמרו חז"ל  'וילכו שלשת 
נתעורר  זה  שע"י  פב.(  )ב"ק,  תורה'  'בלא 

קליפת עמלק. 
אדם  יהיה  שלא  התורה  לנו  רמזה  וזה 
מישראל ג' ימים בלא תורה ח"ו, כי ע"י זה 
יתגבר היצה"ר ח"ו במאוד, ולכן צריך האדם 

להתחזק מאד ולעסוק בתורה תמיד. 
וזהו 'זכור את אשר עשה' וכו', זכור שעמלק 
מישראל,  תורה  ביטול  ע"י  כוח  לו  היה 
ומהראוי היה לאור זאת להתגבר ולהתחזק 
מאד ללמוד תורה לשמה, 'ואתה עייף ויגע' 
פי' שאעפ"כ עדיין אתה עייף ויגע מלעסוק 

בתורה ולא ירא אלקים. 
ומסיים ה'נועם 'אלימלך' בזה"ל, והי' בהניח 
דאויבים  פירוש,  מסביב,  אויבך  מכל  ה' 
לשוב  האדם  וצריך  עוונותיו,  הם  אדם  של 
אויביו  את  ויסלק  ינוח  למען  ב"ה  להבורא 
יניחו  ולא  פקודתו  ביום  יבואו  מעליו שלא 
אותו לבא לגן עדן כי הם המסבבים הגן עדן 

כו'. 
 - שלימה  בתשובה  לשוב  תזכה  וכאשר 
מסביב,  אויביך  מכל  וכו'  ה'  בהניח  והיה 
הוא  עליונה  לארץ  סביב  שהי'  פי'  בארץ, 
הגן עדן אשר ה' כו' נותן לך נחלה, שהוא 
עיקר הנחלה בלי מצרים, לרשתה, שתזכה 
זכר  את  'תמחה  אז  ירושה,  לך  שתהיה 
מעליך,  היצה"ר  את  שתמחה  היינו  עמלק' 
תשכח'  'לא  אעפ"כ  אך  השמים,  מתחת 
שיהיה תמיד על זכרונך שלא יכשיל אותך 

ח"ו וק"ל, עכל"ק.

בשניהם כתיב זכור

והנה כ''ק אאמו''ר זי''ע ביאר בקדשו הטעם 
שקבעו חז''ל לקרוא את פרשת מחיית עמלק 
בשבת דייקא, עפ''י דברי המדרש )תנחומא, 
כי תצא( כאן )בעמלק( כתיב זכור, ובשבת 
כתיב זכור, שניהם שוין, אמר שלמה )קהלת 
ב, טו( אמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם 
זכור  בשבת  שכתוב  ואע''פ  וכו',  יקרני  אני 

ובעמלק זכור אינם שוין וכו'.

משל למה הדבר דומה, למלך שעשה סעודה 
לפניו  הקערה  נכנסה  האורחים,  את  וזימן 
אוהבי,  פלוני  זכור  אמר  טוב,  כל  מלאה 
משקינח את הקערה אמר זכור פלוני שונאי, 
א"ל  הזכרת,  וזה  הזכרת  זה  אוהביו  א"ל 
לזה הזכרתי על קערה מלאה כל טוב, ולזה 
הזכרתי על קערה ריקם, כך השבת כתיב בה 
זכור את יום השבת לקדשו ולכבדו במאכל 
ובמשתה ובכסות נקיה, ובעמלק כתיב זכור 
את אשר עשה לך עמלק, על מה אתה זוכרו 

על שולחן ריקם, ע"כ המדרש.

והנה מצות לא תעשה היא בחינת סור מרע, 
ומצות  טוב,  עשה  בחינת  היא  עשה  ומצות 
זכור את יום השבת לקדשו במאכל ובמשתה 
הזוכר  טוב, משל למלך  בבחינת עשה  היא 
טוב,  כל  מלאה  כשהקערה  אוהביו  את 
ולעומתה מצות מחיית עמלק היא בבחינת 
שונאו  את  הזוכר  למלך  משל  מרע,  סור 
לגנות משקינח הקערה והכל ריק, לכן תקנו 
חז"ל לקרוא בשבת דווקא את פרשת זכירת 
עמלק, שבשבת קודש הזמן גרמא שעל ידי 
השבת  יום  את  זכור  מצות  של  טוב'  'עשה 
לקדשו, זוכים ובאים לידי 'סור מרע' דהיינו 

מחיית שמו של עמלק,

הקערה  כשנכנסה  המדרש  שהביא  וזהו 
אוהביו  את  לזכרון  העלה  טוב  כל  מלאה 
שהשבת בבחינת עשה טוב, ואת עמלק זכר 
הפסולת  רק  ונשאר  הקערה  את  כשקינח 
בבחינת סור מרע, שעל ידי עשה טוב זוכים 

לסור מרע, עכד"ק.

מחיית עמלק בכוח התורה

ונראה עוד לבאר בהא דקבעו חז''ל לקרוא 
בשבת את פרשת זכירת מחיית עמלק, עפ''י 
רב  'אמר  )קיח:(  שבת  במסכת  שאיתא  מה 
ישראל שבת  אלמלי שמרו  רב  אמר  יהודה 
ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר 
)שמות טז, כז( 'ויהי ביום השביעי יצאו מן 

העם ללקוט' וכתיב בתריה 'ויבא עמלק'.
עוון  מחמת  בא  שעמלק  בגמרא  מבואר 
אתר  על  הקשה  ובמהרש''א  שבת,  חילול 
בא  שעמלק  איתא  )ה:(  בכורות  דבמסכת 
לפי שריפו ידיהם מן התורה, דלא כבמסכת 

שבת, ובמהרש''א תירץ כדרכו.
וב'תולדות יעקב יוסף' )פרשת יתרו( מבאר 
דבאמת ליכא סתירה כלל, כי השבת קודש 
ניתנה לישראל להשלמת התורה, היינו כדי 
שיישבו ויעסקו ביום זה בתורה כשהם פנויים 
מכל עסקי החול )וכדאיתא בירושלמי, שבת 
אלא  לישראל  ויו"ט  שבתות  ניתנו  לא  עח. 

לעסוק בהן בדברי תורה(.

כנסת ישראל יהיה בן זוגך

ובזה הוא מבאר את המדרש שאמרה שבת 
להקב"ה לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן 
וז"ש  זוגך  בן  יהיה  ישראל  כנסת  א"ל  זוג 
זכור את יום השבת לקדשו, דהנה זווג הוא 

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאמרי קודש

המשך בעמ' הבא <<

גליון לרגל יומא דהילולא קדישא

של כ"ק רביה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל זיע"א
ט"ז אדר ב' פורים המשולש תרמ"ג - תשפ"ג
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לשון חיבור וייחוד ודביקות, שטענת השבת 
עוסקים  החול  ימות  בכל  שהת"ח  הייתה 
קודש  בשבת  אבל  בה',  בדביקות  בתורה 
הפועלים  ורק  מלימודם,  מתבטלים  הת"ח 
העסוקים כל השבוע הם לומדים תורה, ברם 
וזהו  הם לומדים ללא דביקות וחיבור לה', 
שאמרה שבת 'לי לא נתת בן זוג', ביום שלי 

אין לימוד מתוך דביקות וייחוד ה'.
יהיה  ישראל  'כנסת  הקב"ה  לה  והשיב 
ויקהל,  במדרש  דאיתא  פי  על  זוגך',  בן 
לפניהם  ודרוש  גדולות  קהילות  לך  עשה 
- מה  וזהו כנסת ישראל  וכו',  בשבת בדיני 
שישראל מתכנסים ועוסקים בתורה בשבת, 
הפועלים  את  מלמדים  חכמים  והתלמידי 

תורה, זה יהיה בן זוגה של שבת.
וממילא זהו העניין דכשיצאו ישראל ללקוט 
מזונותיהם,  בהשגת  וטרחו  המן  את  בשבת 
בתורה  לעסוק  פנאי  להם  היה  לא  ממילא 
שהיא ייעוד השבת קודש, וריפו ידם מדברי 
ששני  נמצא  עמלק,  ויבא  ולכך  תורה, 

הגמרות בקנה אחד הם עולין, עכד"ק.
דברי  חומר  כמין  יתבארו  דבריו  לפי  והנה 
זכור, ובשבת  'כאן )בעמלק( כתיב  המדרש 
שייכות  דאכן  שוין',  שניהם  זכור,  כתיב 
דהשבת  הללו,  זכירות  שני  בין  יש  גדולה 
קודש עניינה הוא לעסוק בתורה, ולהבדיל 
עמלק כל כוחו מתעורר כשישראל ח"ו אינם 

עוסקים בתורה.
זכור  פרשת  קורין  דלכן  שפיר  מבואר  ותו 
בשבת דווקא, כי כאמור כל כוחו של עמלק 
ימים,  ג'  בתורה  עסקו  שלא  מחמת  היה 
להתגבר  והדרך  אלימלך',  ב'נועם  כמבואר 
התורה.  לימוד  ע"י  הוא  אף  ולמחותו  עליו 
הוא  עניינה  שכל  דייקא,  בשבת  ולפיכך 
הזמן  היא  היא  הקדושה,  בתורה  לעסוק 
המעולה והמוכשר ביותר למחות את עמלק, 

ובמה, בכוח לימוד התורה.

 שולחן הטהור סעודת פורים
יום חמישי י"ד אדר תשפ"ב, בית שמש

זקני אדמו"ר ה'ברכת משה' זי"ע היה חוזר 
על דברי ה'תולדות יעקב יוסף' בשם הבעל 
הגמרא  דברי  על  זי"ע  הקדוש  טוב  שם 
אדם,  לבני  זולות  כרום  מאי  ב(  ו,  )ברכות 
דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם 
מזלזלין בהם, ופירש"י כגון תפילה שעולה 

למעלה, עכ"ל.
ופירש הבעש"ט דלפעמים התפילה פועלת 
למעלה, ברומו של עולם, אך למטה בעולם 
יש  ולפיכך  פעולתה  מיד  ניכר  אין  הזה 
חלילה  וחושבים  אותה  המבזין  אדם  בני 
שתפילתם הולכת לריק, אך האמת אינו כן, 
כי אף תפילה אינה הולכת לאיבוד ח"ו, אלא 

זהו רק הסתר, שאיננו רואים זאת מיד.

מחצית  נתינת  עניין  זי"ע  זקני  ביאר  ובזה 
כאשר  יג(  )מגילה,  בגמ'  דאיתא  השקל, 
שקל המן עשרת אלפים כיכר כסף להשמיד 
ולהרוג את היהודים, אמר לו הקב"ה רשע 
מאז  והנה  ע"כ.  לשקליך  שקלי  קדמו  כבר 
עברו  כבר  אז  עד  במדבר  השקלים  נתינת 
כמה מאות שנים, ורואים מכאן שאף פעולה 
והשתדלות של יהודי לה' לא הולכת לאיבוד 
לכל  גדול  חיזוק  והוא  זמן,  לאחר  ותפעל 

יהודי עכד"ק.
שזהו  הקדושים  דבריו  על  להוסיף  ואפשר 
לעורר  המגילה,  קריאת  טעם  כל  באמת 
ליבם של יהודים בכל הדורות כי ה' אלוקינו 
שומע תמיד לתפילתם ומושיעם בעת צרה, 
כדאיתא ברמב"ם )סוף מנין המצוות( וז"ל: 

"וציוו לקרוא המגילה בעונתה כדי להזכיר 
לנו,  שעשה  ותשועות  הקב"ה  של  שבחיו 
ולהללו,  לברכו  כדי  לשוועינו,  קרוב  והיה 
מה  שאמת  הבאים  לדורות  להודיע  וכדי 
לו  גדול אשר  גוי  מי  כי  בתורה  שהבטיחנו 
אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו 

אליו", עכ"ל.
ועל דרך זה כתב המהר"ל )בהקדמה ל'אור 
בפורים  שהנס  אסתר(  מגילת  על  חדש' 
היה מכוח מה שהתחזקו בתפילה להשי"ת, 
וז"ל, "ומפני כי אין גאולה שנעשית על ידי 
תפילה כמו זאת, כמו שאמר 'דברי הצומות 
על  הזאת  הגאולה  נקראת  לכך  וזעקתם', 
כי  השחר'  'אילת  ונקראת  התפילה,  שם 
יוצאת  תפילתן  והיה  בתפילה  מתחזקין  היו 
רק  וסתימה,  כיסוי  להם  היה  ולא  לפועל, 
בפועל,  יתברך  השם  לפני  היתה  התפילה 

ע"כ. 
זי"ע  מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  הרה"ק  והנה 
בעצמו  פורים( שהקב"ה  צדיק,  )פרי  מביא 
וכיון  כל מצוותיו הכתובות בתורה,  מקיים 
במצוות  מדקדקין  'אין  בירושלמי  שאיתא 
ליטול  ידו  שפושט  מי  כל  אלא  פורים 
מצוות  מקיים  הקב"ה  אף  אזי  לו',  נותנין 
זקנים ונותן צדקה לכל דורשי ישועתו בכל 

עניינים, עכד"ק.
והרה"ק ממונקאטש זי"ע כותב שזמן סעודת 
שיתקבלו  וסגולה  רצון  עת  הוא  פורים 
השי"ת,  לפני  יהודי  כל  של  בקשותיו 
לאסתר  המלך  'ויאמר  במגילה  כמאה"כ 
ויאמר  לך,  וינתן  היין מה שאלתך  במשתה 
רומז  אסתר  עולם,  של  מלכו  זה  המלך 
סעודת  היינו  היין  במשתה  ישראל,  לכנסת 
וינתן לך ומה בקשתך  'מה שאלתך  פורים, 
ותעש', שבהאי שעתא הוא עת רצון שממלא 

הקב"ה כל משאלות ליבנו לטובה.
העולה מכל האמור שאף תפילה לא הולכת 
ויש  מיד  זאת  רואים  לא  אם  ואף  לאיבוד, 
ולבקש  ולהתפלל  להמשיך  יש  הסתר, 

באמונה שלימה, ודבר זה יש לרמוז בלשון 
הפסוק במגילה 'ותוסף אסתר', היינו גם אם 
זה  כל  עם  בעולם,  פנים  הסתר  תוספת  יש 
'ותדבר לפני המלך', יש להתחזק ולהמשיך 
להתפלל ולבקש מלפני המלך, מתוך אמונה 
שלימה שאף תפילה בעולם לא הולכת לריק 
ח"ו, כל תפילה ותפילה מקובלת לרצון לפני 

השי"ת ופועלת גדולות אצלו ית'. 
כלל  כל  שביקשו  התפילות  שכל  ה'  יעזור 
ישראל היום הזה יעלו לרצון, ונזכה במהרה 
שיזכו  לנו',  תתן  וישעך  חסדך  ה'  ל'הראנו 
יוצאי  לכל  ומזוני  חיי  לבני  בעז"ה  כולם 

חלציהם, ונזכה שת'הא ש'נת פ'דיון ב'נים.

שוה"ט משתה היין פורים תשפ"א

בגמרא מגילה )ט"ו, ב( ותעמוד בחצר בית 
המלך הפנימית, אמר רב לוי כיון שהגיעה 
הימנה  נסתלקה  הצלמים  לבית  אסתר 

שכינה, אמרה אלי אלי למה עזבתני. 
ובמדרש 'שוחר טוב' )תהלים, כב, לו( איתא 
על זה הפסוק, אלי אלי למה עזבתני - אלי 
שבים אלי שבסיני, עכ"ל, וצריך להבין מה 
בבית הצלמים שני  הטעם שהזכירה אסתר 
מה  שבסיני,  אלי  שבים  אלי  אלו,  עניינים 

שייכותם לכאן.
)להג"ר  בלימודים'  'לשמוע  בספר  והנה 
יצחק אליהו מווילנא, במס' מגילה( מסביר 
בהגיעה  מאסתר  שכינה  שנסתלקה  הטעם 
נתעורר  לשם  בהיכנסה  כי  הצלמים,  לבית 
שהעמיד  לצלם  ישראל  שהשתחוו  העוון 
)מגילה  בגמרא  וכדאיתא  נבוכדנאצר, 
שמעון  רבי  את  תלמידיו  שאלו  א(  יב, 
של  שונאיהן  נתחייבו  מה  מפני  יוחאי  בר 
כו', אמר להם  ישראל שבאותו הדור כליה 
בימי  רש"י  ומפרש  לצלם,  שהשתחוו  מפני 

נבוכדנאצר.
של  לצלם  שהשתחוו  שמה  אמנם  ואף 
יהרגם,  יראה שלא  היה מחמת  נבוכדנאצר 
והיה זה רק כלפי חוץ כדאי' בגמרא  )מגילה, 
ופירש"י  לפנים'  אלא  עשו  לא  'הם  שם( 
יהודי מחויב למסור נפשו  מיראה, אך הרי 

דהא ע"ז הוא ביהרג ובל יעבור.
הפסוק  פירש  זי"ע  אדמו"ר  מרן  אבי  והנה 
וינוס' )תהלים קיד, ג( דקאי על  'הים ראה 
שירת הים, על פי המדרש )תהלים קיד( מה 
ויש  לים,  יורד  יוסף  של  ארונו  ראה  ראה, 
לנוס  לים  יוסף  של  ארונו  גרם  למה  להבין 
דמובא  מה  עפ"י  וביאר  מפניו,  ולהיקרע 
בחז"ל  דאיתא  הא  על  דרכים'  ב'פרשת 
)בראשית רבה פד, ז( על הפסוק )בראשית 
לז, ב( ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, 
ר'  אמר,  מה   - רעה  דיבתם  את  יוסף  ויבא 
מן  אבר  על  בניך  הם  חשודים  אומר  מאיר 

החי ע"כ. 
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ומבאר ה'פרשת דרכים' דבאמת השבטים לא 
אכלו ח"ו אבר מן החי, אלא בהמה שנשחטה 
הוא  והדין  חיות,  בה  יש  ועדיין  ומפרכסת, 
שישראל מותרים במפרכסת, דכבר הותרה 
בשחיטתה, אבל בן נח אסור באכילתה דאין 
נחלקו  ובזה  המתרת,  השחיטה  כוח  את  לו 
דין  להם  שיש  סברו  דהאחים  ואחיו,  יוסף 
כן  ועל  התורה,  קבלת  קודם  אף  ישראל 
מותרים באכילתה, אבל יוסף סבר שלישראל 
קודם מתן תורה יש דין בני נח, ובן נח אסור 
ומפרכסת אף היא  לו לאכול אבר מן החי, 
אסורה לו, דאין שחיטתה מתרת אותה כמו 
על  בניך  הם  חשודים  אמר  ולכך  בישראל, 

אבר מן החי.
היוצא מדבריו שיוסף היה סובר דיש להם 
לישראל קודם מתן תורה דין בני נח, ובזה 
יבואר דהנה דבקריעת ים סוף היה קיטרוג 
והללו  זרה  עבודה  עובדי  'הללו  הס"מ  של 
עובדי עבודה זרה', כדמובא במדרש )שמות 
רבה כא, ז( ולא היה הים יכול להקרע להם 
מפני הקיטרוג שעבדו במצרים ע"ז בשיתוף, 
עד שראה ארונו של יוסף, ויוסף הלא סבר 
דיש להם לישראל דין בני נח, ובן נח אינו 
כדאיתא  בשיתוף  זרה  עבודה  על  מצווה 
בתוס' )בכורות ב:, ד"ה שמא יתחייב( דבני 
ובני ישראל שעבדו  נח לא הוזהרו על כך, 
עבודה זרה במצרים, זה היה בשיתוף, ולא 
פי  ונסתם  נח,  בני  כדין  כך,  על  הוזהרו 

המקטרג ונקרע להם הים, עכד"ק.
והנה בגמ' שבת )פח, א( ויתייצבו בתחתית 
ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא, מלמד 
שכפה הקב"ה עליהם הר כגיגית ואמר להם 
אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו 
שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב 
מכאן מודעא רבה לאורייתא, ומפרש רש"י 
)הקב"ה(  יזמינם  שאם  רבה,  מודעא  וז"ל 
לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם, 

יש להם תשובה שקבלוה באונס עכ"ל.
והשתא יבואר העניין להפליא, כאשר הגיעה 
עוון  חטא  התעורר  הצלמים  לבית  אסתר 
העבודה זרה של ישראל שהשתחוו בשיתוף 
ליבם  היה  )דהא  נבוכדנאצר  של  לצלמו 
אמרה  מיראה(,  אלא  כן  עשו  ולא  לשמים 
אלי   - בים  אלי  עזבתני',  למה  אלי  'אלי 
בסיני, שהרי בים סוף ראו שיש לישראל דין 
לאורייתא  רבא  מודעא  היה  ובסיני  נח,  בן 
שלא קיבלו ישראל את התורה אלא מיראה, 

דכפה עליהם הר כגיגית. 
ואם כן יש להם לישראל פתחון פה דעדיין 
ישראל  שם  עליהם  חל  ולא  נח,  כבן  דינם 
בסיני כי לא קיבלו התורה אלא בכפייה, ובן 
הוא  בדין  ולפיכך  בשיתוף,  אסור  אינו  נח 
שעבדו  זרה  עבודה  של  הקטרוג  שיתבטל 
בימי נבוכדנאצר, וזהו שאמרה אסתר 'אלי 

בים אלי בסיני'.

המגילה  קריאת  בשעת  אתמול  לי  הוקשה 
היאך יתכן הדבר שמרדכי ידע את כל אשר 
כלל  ידעה  לא  המלכה  אסתר  ואילו  נעשה 
עד שהוצרכה לשלוח את התך לשאול את 
מרדכי מה זה ועל מה זה, והלא היא הייתה 
מאומה,  ידעה  לא  וכיצד  המלך  בארמון 
אינטערסאנטער  א  ראיתי  היום  אמנם 
וזה לשונו, שומר  'ילקוט שמעוני', א פלא, 
מצוה לא יידע דבר רע – זו אסתר שהייתה 
זה  היה  )שהרי  חמץ  ביעור  במצות  עסוקה 
ברעתו של  יודעת  הייתה  ולא  פסח(  בערב 

המן, עכ"ל.

בשוה"ט ליל ש"ק פרשת תרומה 
תשפ"ג, בית שמש

ויקחו לי תרומה מאת  דבר אל בני ישראל 
כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי 
)כה, ב(. ובמדרש )רבה, לג, ח( בשעה שאמר 
הקב"ה למשה על עסקי המשכן אמר לפניו 
ריבונו של עולם יכולין הם ישראל לעשותו, 
יכול  מישראל  אחד  אפילו  הקב"ה  לו  אמר 
ידבנו  'מאת כל איש אשר  לעשותו שנאמר 

ליבו' ע"כ.
ולכאורה תמוה מה מקום יש לשאלה ואמירה 
לי  'ויקחו  למשה  הקב"ה  אמר  אם  דהא  זו, 
ישראל  הם  שיכולים  הוא  בוודאי  תרומה' 
לעשותו, וביותר כתב ב'שם משמואל' דהא 
'ויוציאם  עה"פ  ב(  ה,  )בכורות  בגמ'  איתא 
בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל' מלמד שאין 
לך כל אחד ואחד מישראל  שלא היה עמו 
מכספה  טעונים  לובים  חמורים  תשעים 
וא"כ למה הסתפק  ע"כ,  וזהבה של מצרים 

משה אם יוכלו לעשותו.
ב'דברי  שכתב  מה  לפי  לבאר  והנראה 
מגראדז'יסק  אלימלך  ר'  להרה"ק  אלימלך' 
שהתורה  תרומה'  לי  'ויקחו  עה"פ  זי"ע 
המקום  מאת  לבקש  דעת  אותנו  מלמדת 
ב"ה טובה וברכה שישפיע לישראל, לצד כי 
טובים  הישראל  יהיו  הימים  ואחרית  בעקב 
וישרים וכולם ידעו את ה' למגדול ועד קטן 
וכמו שאמר אאמו"ר זצ"ל )הרה"ק רבי חיים 
מאיר יחיאל ממוגלניצא( והיה עקב תשמעון 
אשר בעקב ואחרית הימים בודאי תשמעון 
וגו', לכן יחשבו גם היום בעיניו ית' לטוב, כי 

השי"ת עבר והוה ועתיד המה כאחד. 
וזהו 'ויקחו לי תרומה' שיבקשו ממני שיקחו 
השפעה טובה שנתרם למעלה, 'מאת כל' מן 
זה שהשי"ת הוא כל כולל הכל כאחת עבר 
טובים  הישראל  יהיו  ולעתיד  ועתיד  והוה 
יתברך,  יוושעו מפיו  היום  גם  לכן  וישרים, 

אשר  איש  כל  ליבו'  ידבנו  אשר  'איש  לכן 
יתברך, גם  'רעותא דליבא' אליו  יש לו רק 
הנשפע  השפעתי  תרומתי'  את  'תקחו  כן 

מלמעלה, אכי"ר, עכל"ק.

על  בקדשו  דיבר  זי"ע  אאמו"ר  כ"ק  והנה 
הפסוק 'ויאמר משה אל האלקים מי אנכי כי 
ישראל'  בני  וכי אוציא את  אלך אל פרעה, 
ואף אם חשוב  וברש"י הק',  יא(.  ג,  )שמות 
אני מה זכו ישראל שיעשה להם נס ואוציאם 
ממצרים, ע"כ. ולכאורה יש להבין, מה זאת 
שדיבר משה דלטוריא על ישראל לומר מה 

זכו ישראל שיעשה להם נס. 

וביאר כ"ק אאמו"ר דכוונת משה רבינו ע"ה 
היתה לשמוע את תשובתו של השי"ת שאמר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  יב(  )שם,  לו 
תעבדון את האלוקים על ההר הזה, כלומר 
הגם שאין ישראל ראויין עתה לנס דיציאת 
ישראל  שעתידים  כיון  מקום  מכל  מצרים, 
לקבל את התורה ולעשות רצונו ית', זכאים 

הם להגאל עתה על שם העתיד.

בשאלתו  רבינו  משה  כוונת  הייתה  וזאת 
היה  חפץ  כי  וכו',  ישראל  זכו  מה  ששאל 
לדורות,  ישראל  על  זכות  לימוד  להורות 
ישראל  שאין  שאפילו  שמע  הגבורה  שמפי 
כיון  מקום  מכל  להיגאל  עתה  ראויין 
כבר  הם  זכאים  ית',  לעבדו  הם  שעתידים 

עתה להיגאל, עכד"ק.

והוא על דרך מה שכתב ה'תניא' )שער היחוד 
והאמונה פרק א'( וז"ל, הנה כתיב לעולם ה' 
דברך ניצב בשמים ופירש הבעש"ט ז"ל כי 
וגו'',  'יהי רקיע בתוך המים  דברך שאמרת 
ועומדות  נצבות  הן  אלו  ואותיות  תיבות 
לעולם בתוך רקיע השמים ומלובשות בתוך 
כדכתיב  להחיותם,  לעולם  הרקיעים  כל 
חיים  ודבריו  לעולם  יקום  אלקינו  ה'  ודבר 
שדבר  והיינו  עכל"ק,  וכו'  לעד  וקיימים 
שיצא מפי הגבורה יש לו קיום וחיות נצחית.

כאן,  גם  לומר  יש  הקדושים  דבריהם  ולפי 
דכוונתו של משה רבינו בשאלתו את הקב"ה 
כדי  הייתה  לעשותו',  ישראל  הם  'יכולים 
כל  'מאת  השי"ת  של  תשובתו  את  לשמוע 
תרומתי',  את  תקחו  ליבו  ידבנו  אשר  איש 
שבמילים אלו טמון חיזוק ולימוד זכות גדול 
הרה"ק  וכדברי  הוא,  באשר  יהודי  כל  על 
מגראדזיסק, שהגם שכעת עדיין אינו עדיין 
מתנהג בשלימות, מ"מ כיון שיש לו 'רעותא 
דליבא' וליבו כוסף וחפץ לעבוד את השי"ת 
הטובות  ההשפעות  לכל  יזכה  כבר  כדבעי, 
מלמעלה ברו"ג, את זה רצה משה רבינו ע"ה 
לשמוע מפורש יוצא מפי הגבורה, להמשיך 

בזה לימוד זכות לישראל לדורות. 
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בפני בחורי ישיבתינו הק' 'מתיבתא דרבי שמעון' במעמד המבחן על מסכת 'בבא מציעא'
ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח 
לי.  לכהנו  לקדשו  אהרן  בגדי  את  ועשו  חכמה 

)כח, ג(
את  מביא  בפרשתנו(  )עה”ת,  סופר’  ה’חתם 
לספרו  בהקדמתו  הלבבות’  ‘חובת  בעל  דברי 
מי  יבוא  ואם  נטועה,  חכמה  האנשים  בלב  כי 
ההוא,  המטמון  בזה  יוציא  זה,  על  שיעוררום 
ואם לאו יהיה טמיר ונעלם, והוא כגרגיר זרוע, 
יירקב,  לאו  ואם  יצמח,  ויחרוש  יעדר  שאם 

עכ”ד. 
‘ואתה  הפסוק  את  סופר’  ה’חתם  מבאר  ובזה 
תדבר אל כל חכמי לב’, הקב”ה אמר לו למשה 
לב,  חכמי  הם  המשכן  במלאכת  העוסקים  כי 
מה  וכל  בליבם,  וקיימת  נטועה  כבר  החכמה 
מזה,  שיידעו  ליבם,  את  לעורר  הוא  שנצרך 
את  להוציא  יתעוררו  ואזי  בערכם,  שיכירו 

החכמה הטמונה בהם מן הכוח אל הפועל. 
כל  אל  תדבר  ‘ואתה  הפסוק  שממשיך  וזהו 
חכמי לב’, ומה תדבר אליהם, ‘אשר מילאתיו 
להודיע  הדיבור,  הוא  עצמו  זה  חכמה’,  רוח 
לעושים במלאכה כי הקב”ה מילא אותם ברוח 
אלא  הנדרשת  החכמה  את  להם  יש  חכמה, 
זו  ובכוח  בה,  ולהשתמש  להוציאה  שעליהם 
הנטועה  לחכמה  שיתוודעו  לאחר  ההודעה, 
בהם, ממילא כבר יוכלו לעשות מיד את בגדי 

אהרן.

איסתייעא מילתא טפי
להוציא  שעלינו  מה  בחורים,  כאן,  ולענייננו 
מאלו הדברים, בגמרא איתא )מגילה ו, ב( א”ר 
יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל 
יגעתי  תאמין,  אל  ומצאתי  יגעתי  לא  תאמין, 
אינה  הק’  שהתורה  והיינו  תאמין,  ומצאתי 
נקנית אלא ביגיעה. וכבר מקשים המפרשים, 
הרי מציאה היא דבר הבא בהיסח הדעת, ללא 
לומר  שייך  היאך  כן  ואם  קודם,  ועמל  יגיעה 

‘יגעתי ומצאתי’, הרי זה תרתי דסתרי.
הרי”ם,  החידושי  בשם  ומטו  בזה,  ותירצו 
את  להבין  לזכות  הטבע  בדרך  באמת  דהנה 
דברי התורה זה אינו בהשגת בן אנוש, וגם אם 
היה אדם מתייגע טובא עדיין לא היה בכוחו 
עשה  שחסד  אלא  התורה,  דברי  על  לעמוד 
את  ומשקיע  מתייגע  האדם  וכאשר  ה’  עמנו 
כוחו ועמלו בלימוד התורה, אזי הקב”ה פותח 
זוהי  מ”מ  אבל  בתורתו,  עיניו  את  ומאיר  לו 
אינה תוצאה טבעית של יגיעתו, ועל כן שייך 

לקרוא להצלחתו בתורה מציאה. 
וראיה לדבר אפשר להביא מהגמרא במנחות 
)ז, א( אבימי מסכתא איתעקרא ליה, נשתכחה 
ממנו מסכתא, והלך קמיה דתלמידו ר’ חסדא 
ומקשה  הגמרא.  את  וילמדו  שיזכירו  כדי 
הגמרא ולישלח ליה וליתי לגביה, למה הוצרך 
לקרוא  היה  יכול  הרי  לתלמידו,  לילך  אבימי 
הכי  סבר  דאבימי  ומתרצינן  אליו,  שיבוא  לו 
היה  שסבור  היינו  טפי,  מילתא  מסתייעא 
שאם יטריח עצמו וילך לתלמידו יצליח יותר 

בלימודו.

משום   – מילתא  מסתייע  שם,  רש”י  ומבאר 
יגעתי ומצאתי, עכ”ל. ובפשטות יש להבין מה 
השייכות, בשלמא כאשר אדם עמל ומוגיע את 
מוחו ושכלו בהבנת התורה הריהו בגדר ‘יגעת 
ומצאת’ וזוכה להבין לימודו, אבל איך תועיל 
לו טרחתו ויגיעתו בדרכו למקום הלימוד כדי 

להבין יותר את דברי התורה. 
האמורים,  לדברים  גדולה  ראיה  מכאן  אלא 
כאשר אדם מתייגע ומתאמץ וזוכה בסוף להבין 
את התורה, אין פירוש הדבר שבכוח היגיעה 
להבדיל  כמו  שלמד,  מה  להבין  זכה  הטבעי 
היא  שהיגיעה  אלא  ולימודים,  חכמות  בשאר 
כשהקב”ה  דשמיא,  לסייעתא  סגולה  בגדר 
רואה את יגיעתו של האדם להבין את תורתו, 
הריהו מסייע לו מלמעלה. אז ס’איז דא יגיעה 
- העלפט דער אויבערשטער אז דער מענטש 

זאהל זוכה צו פארשטייען לערנען. 
בלימוד  היא  היגיעה  אם  הבדל  אין  כן  ואם 
התורה גופא, או בדרך למקום תורה, דשניהם 
בסייעתא  האדם  את  לזכות  כדי  כוחם  יפה 

דשמיא הדרושה לו בלימוד התורה.

היגיעה בידיו של כל אחד
אחד  כל  על  בחור,  לכל  גדול  חיזוק  ומכאן 
לדעת ש’חכמה נטועה בליבו’, לדעת שלהצלחה 
מידת  עם  שייכות  שום  אין  התורה  בלימוד 
איזה  עם  אדם  כל  הטבעיים,  כישרונותיו 
התורה  דברי  את  להבין  יכול  שיהיה  כישרון 
אחד,  הוא  לכך  התנאי  הדור.  מגדולי  ולהיות 
הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל  הכישרונות,  לא 
בהם  מועילה  אינה  שיגיעה  אחרות  מחכמות 
בלימוד  בכישרון,  גם   צורך  יש  אלא  בלבד 
היא  ולצמוח  להצלחה  היחיד  התנאי  התורה 

היגיעה.
זצוק”ל  איש’  ה’חזון  מרנא  בשם  ואומרים 
שבידיו  חבל  חבל  שאד,  א  שאד  א  שהתבטא 
של בחור צעיר, א יונגער בחור’ל, הפקידו את 
הברירה אם לצמוח ולהיות רבי עקיבא איגר, 
בתורה,  לגדול  אם  הברירה  ואכן  להיפך.  או 
כל  של  בידיו  מונחת  איגר,  עקיבא  ר’  להיות 
בחור ובחור, זה אינו שייך בשום אופן לכישרון 
היא  והיגיעה  ליגיעה,  ורק  אך  שייך  זה  שלו, 

בידיו של כל אחד.
לא  אדם  לך  אומר  ‘אם  איתא  בגמרא  והנה 
יגעתי ומצאתי אל תאמין’, ולכאורה יש להבין 
כן  רואים שהאדם  והרי  ‘אל תאמין’,  הוא  מה 
יודע מה שלמד, אלא הפשט הוא שאדם היודע 
יגיעה אין לו קניין בתורה, אפילו  תורה ללא 
דפי  על  לחזור  היודע  כישרון  בעל  הוא  אם 
גמרא ללא מאמץ, אין זה קניין אמתי בתורה, 

וממילא אל תאמין.
לגדול  היחידי  התנאי  דיברנו,  אשר  והוא 
בתורה ולהיות מגדולי הדור, אינו קשור כלל 
למידת הכישרונות, הוא תלוי רק ביגיעה. בלי 
אפילו  בתורה,  קניין  לקנות  אפשר  אי  יגיעה 
כשיש כישרונות. ומאידך כשיש יגיעה יכול כל 

בחור, בכל מצב שהוא, להגיע לדרגה הגבוהה 
ביותר בלימוד התורה. 

בדידי הוה עובדא
ועל מקרה אחד כזה יכול אני להעיד בעצמי, 
אמנם אין מקרים רבים כאלו, לא רבים הם אלו 
שלא ניחנו בשום כישרונות ובכל זאת התייגעו 
אך  בתורה,  להתעלות  שזכו  עד  ויתרו  ולא 
מכיר אני כמה יחידים ואחד מהם הוא המקרה 
דלהלן, כאשר למדתי בישיבה קטנה בגיל בר 
מצוה, למד עמי בחור בן גילי שהתקשה מאוד 

בהבנת הלימוד. 
זכורני שהכנתי יחד עמו את דרשת הבר מצוה 
שלו, ואותו בחור התקשה להבין את הדברים, 
סאיז איהם געגאנגען ביטער און שווער, לאחר 
לו  אמרתי  הצלחה,  ללא  ושוב  שוב  שניסינו 
הראשונות  השורות  שתי  את  לפחות  שישנן 
של הדרשה, ומיד יתחילו החברים לשיר וכך 
לא ייבוש. בסוף אותה שנה הוא הלך לישיבה 

אחרת, ובמשך שלושים שנה לא ראיתיו.
ומצאתי  ספרים  לחנות  נכנסתי  לימים  והנה 
חיבור חדש על אחת המסכתות הקשות בש”ס, 
ולא אזכיר את שמו שמא אינו חפץ בכך, שני 
שם  את  בראותי  ביותר,  עמוק  חיבור  כרכים, 
אותו  של  שמו  זה  היה  הספר  בשער  המחבר 
אין  ובוודאי  טועה  שהנני  הייתי  בטוח  בחור, 
זה אותו בחור, לא ייתכן שאותו תלמיד שלא 
הצליח לשנן את דרשת הבר מצוה שלו חיבר 

חיבור כזה.
לאחר תקופה ראיתי כמה מודעות על תלמיד 
חכם בשם זה שמוסר שיעור, ועדיין בטוח הייתי 
שמו  את  שנושא  אחר  חכם  בתלמיד  שמדובר 
כשנתיים,  לפני  לאחרונה,  רק  בחור.  אותו  של 
למד  ת”ח  אותו  אם  לברר  מיהודי  ביקשתי 
בצעירותו באותו מקום בו למדתי, ועד מהרה 

התברר שאכן כן, זהו אותו ילד ולא אחר. 
המעשה הזה היה אצלי לדוגמא חזקה ביותר 
לדברים האמורים, לכישרונות אין שום שייכות 
למידת ההצלחה בתורה, יגעת ומצאת תאמין, 
סייעתא  שערי  נפתחים  היגיעה  בזכות  רק 
דשמיא בלימוד התורה, ואותו בחור אכן היה 
אני  זוכר  מצויה,  בלתי  ליגיעה  ודוגמא  סמל 
כלל  בדרך  הימים,  מאותם  יגיעתו  את  היטב 
בחורים אחרי השיעור עד שמתיישבים ללמוד 
חולפים כמה דקות, אבל אצלו לא הייתה שום 
שהייה, הרצון שלו היה מורעד’יג, מיד לאחר 
כל  ולשנן.  לחזור  מתיישב  היה  כבר  השיעור 

מה שזכה לו הוא בזכות היגיעה.
השי”ת יעזור שנזכה להתייגע בתורתו, שבחור 
לא יעשה בעצמו חשבון מי אני ומה אני, אינני 
בעל הכישרון הגדול ביותר, כי בכוח היגיעה 
יכול הוא להיות גדול הדור בדורנו. ה’ יעזור 
ר’  להיות  שבידו  לדעת  ישכיל  בחור  שכל 
עקיבא איגר בדורו, וב”ה רואה אני שהישיבה 
משקיעה הרבה כוחות בזה, ה’ יעזור שתהיה 
לכם סייעתא דשמיא להמשיך לגמור עוד ועוד 

מסכתות, אכי”ר.

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אשיחת קודש
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הרב שמעון טיקוצקי  
  שוה"ט ט"ז אדר תשל"ד

הילולת רביה"ק אדמו"ר רבי אלעזר מנחם מענדל זי"ע
מגנזי הרה”ח ר’ שמואל פרוש שליט”א מחשובי החסידים ומעתיקי השמועה בחצה”ק1

קדיש בשנה האחרונה

פתח ואמר: בשנה האחרונה לחיי זקיני רביה"ק 
הרדצ"ש זי"ע, היה זקיני מאוד חלש ולא היה 
ביומא  הקדוש  אביו  של  לציונו  ללכת  יכול 
דהילולא2, ושלח אותי במקומו שאני אגיד שם 
נפטרה  כבר  ההוא  בזמן  למענו,  הקדיש  את 
ואמרתי  האנשים  כל  עם  והלכתי  ע"ה  אמי 
ג"כ  עדיין  אז  שהיה  פי  על  אף  הקדיש,  את 
דודי הרה"צ ר' פינחס אורי זצ"ל בנו של זקיני 
לומר  אותי  ציווה  אעפ"כ  הרדצ"ש,  רביה"ק 

קדיש בשבילו.

דירה בעליונים

די פטירה  געווען  איז  איהם  ביי  כך אמר  אחר 
די  אויף  ווייל  לדירה  מדירה  מגייט  ווי  אזוי 
עולמות  די  אין  געטאפשעט  אויך  האט  וועלט 
העליונים )אצל זקיני, רביה"ק הרא"מ, הייתה 
גם  שכן  לדירה,  מדירה  מעבר  כמו  הפטירה 
בעולמות  מטייל  היה  הזה  בעולם  בהיותו 

העליונים(.

שני צדיקים

אחר כך סיפר ששמע מזקינו רביה"ק הרדצ"ש 
זי"ע שהשם של אביו רביה"ק הרא"מ היה על 
משה  רבי  רביה"ק  אביו  כי  צדיקים,  שני  שם 
אליו  שבאו  סיפר  הברית  קודם  זי"ע  מלעלוב 
שלושה צדיקים וביקשו שיקרא לבנו הנולד על 
שמותם, לשניים מהם הבטיח למלא מבוקשם, 
והרב  מליז'ענסק  אלעזר  ר'  הקדוש  הרב  ה"ה 
לשלישי  אך  מרימנוב,  מנדל  מנחם  ר'  הקדוש 

לא הבטיח ולפיכך לא רצה להגיד את שמו.

עמל כל היום בכוונות וייחודים

אחר כך אמר: ער האט נישט גערוהט ער האט 
א  ייחודים  מיט  און  כוונות  מיט  געהארוועט 
גאנצן טאג, סאיז איהם נישט גרינג אן געקומען 
ולא  נח  לא  )הוא  גהארוועט  סאך  א  האט  ער 

כוונות  עם  היום,  כל  הקדושה  בעבודתו  שקט 
לו בקלות, הוא עמל  זה לא בא  ייחודים,  ועם 

ויגע רבות(.

האבות הקדושים אינם נפרדים

אחר כך סיפר ששמע מהרה"ח ר' הירש געריש 
רביה"ק  אצל  בקודש  המשמש  שהיה  ז"ל 
הרא"מ שהוא נסע עם רביה"ק הרא"מ לחברון 
ראטה  מנשה  ר'  והגה"ח  תשובה  ימי  בעשרת 
קהל  עבור  בעגלות  הנסיעה  של  המארגן  היה 
לחזור  וכשרצו  לרבינו,  שהצטרפו  החסידים 
היו  כי  הכול,  את  כבר  וארזו  הכינו  לירושלים 
ליד  ונסעו  קודש,  שבת  על  אז  כן  גם  שמה 

מערת המכפלה להיפרד, ועמדו שם. 
וכאשר ר' מנשה כבר רצה לנסוע, אמר רביה"ק 
הרא"מ שהוא לא נוסע 'ווייל די אבות געזגנען 
ואמר  נפרדים ממנו',  אינם  כי האבות   – נישט 
די  אז  מאקערעס  די  זאג  גיי  'נו  מנשה  ר'  לו 
אבות געזעגנען אייך נישט – נו וכי אפשר לומר 
נפרדים  אינם  שהאבות  הערביים  לעגלונים 

מעמנו. 
כולם  שיסעו  הרא"מ  רביה"ק  להם  אמר  אז 
יום  עד  שם  נשאר  והוא  לירושלים,  בחזרה 

הקדוש עם ר' הערש געריש.
הכיפורים  יום  שבערב  מספר  הערש  ר'  והיה 
את  לרחוץ  צריך  שהיה  קשה  עבודה  לו  היה 
להחליף,  לו  היה  לא  כי  הרא"מ  של  הכתונת 
כשאכלו  כך  ואחר  היום,  כל  עבודה  לו  והיה 
סעודה המפסקת והביאו את המרק עם העוף 
העוף  בעצמות  ולבדוק  לעיין  הרא"מ  התחיל 
עד שהוציא משם עצם אחת שהיה בה שאלה 
ושלח אותו לשאול את הגה"ק ר' שמעון מנשה 
שזה  פסק  והוא  דאתרא  מרא  זצ"ל  חייקין 
הרא"מ  רביה"ק  אמר  כבר  שחזר  ועד  בסדר, 
לברך כי היה קצת מאוחר ולא אכל ר' הערש 

שום דבר.
נורא  נדרי' אחז אותו צימאון  'כל  בלילה אחר 

ונפל על הארץ חסר אונים ושכב ככה עד אחר 
ראה  הרא"מ  רביה"ק  וכשעבר  ערבית  תפילת 
היה  לא  כי  ברמיזה,  אותו  ושאל  שוכב,  אותו 
לו  ואמר  זה'?  'מה  הכיפורים,  יום  בכל  מדבר 
שאחז אותו צימאון, ואמר לו הרא"מ 'אה, אה', 
והוציא את קופסת הטבק ונתן לו להריח3 והלך, 
כמו  הרגיש  שמיד  ואמר  הערש,  ר'  קם  ומיד 
אדם שאכל עכשיו סעודה דשנה ושתה הרבה 

והיה לו תענית קלה מאוד יותר מכל השנים.

האם ראית את הבן הצעיר

משה  ר'  רביה"ק  שכשבא  סיפר  כך  אחר 
מלעלוב זי"ע להיפרד מהרה"ק מרוז'ין בדרכו 
רביה"ק  הסבא  כן  גם  עמו  היו  ישראל  לארץ 
ילד,  אז  שהיה  הרדצ"ש  רביה"ק  ובנו  הרא"מ 
ואכן רביה"ק הרדצ"ש זכר היטב את הרוז'ינער 
שאחזו בין ברכיו וסלסל לו את הפיאות, ואחר 

כך ליווה הרוז'ינער את רביה"ק רבי משה. 
הרוז'ינער,  של  מבניו  אחד  הגיע  מכן  לאחר 
כמדומה הרה"ק מסאדיגורה, שלא היה בשעת 
ושאל אותו אביו האם הספיק לראות  מעשה, 
שכן,  לו  ואמר  זי"ע,  משה  רבי  רביה"ק  את 
ושאלו שוב אם ראה את בניו, והוסיף שכוונתו 
רביה"ק  ה"ה  מהבנים,  הצעיר  את  ראה  אם 

הרא"מ, ואמר שראהו.

רק שמן זית

אחר כך סיפר שרביה"ק הרא"מ זי"ע לא סבל 
רק  בנפט4,  קודש  נרות שבת  בביתו  שהדליקו 

בשמן זית.

שרף את דברי התורה שלו

הרבה  אמר  הרא"מ  שרביה"ק  אמר  כך  אחר 
תורה על דרך הקבלה, והיה שם הגאון המקובל 
ר' דוד נחמן קירשנבוים זצ"ל שהיה כותב את 
וכששמע הרא"מ מזה  התורה ששמע מרבינו, 

ציווה לו לשרוף את הכול ולא נשאר כלום5.

 אמרות ושיחות קדושות שנשמעו מפיפירורים משולחן גבוה
כ"ק מרן אדמו"ר ה'ברכת משה' זי"ע

לשמיעתן,  תיכף  בשעתו  נכתבו  הדברים   1
לרבינו  הכוונה  כאן אד”ש  כל מקום שנאמר 

ה’ברכת משה’ זי”ע. 

2 ט”ז אדר תרע”ח.

מספר  היה  ז”ל  אהרן  שמואל  ר’  הגה”ח   3
שקירב את הטבק לאפו שלושה פעמים.

מאוד  יקר  זית  השמן  היה  ימים  באותם   4
ביתם  את  האירו  וטובים  ורבים  בירושלים 
כאמור  רבינו  אך  נפט,  במנורות  בשב”ק 
הקפיד שבשבת קודש ידליקו אך ורק בשמן 

זית לכבוד שבת.

5 הגה”ח ר’ שמואל אהרן ובר ז”ל היה מספר 
שהוא  ידע  הרא”מ  שרביה”ק  בשינוי,  מעט 
לפני  שבועות  וכמה  תורתו  דברי  את  כותב 
כל  את  לו  שיביא  אליו  שלח  הסתלקותו 

התורות שכתב ממנו ושרף אותם.

לשון  על  אהרן’  ה’בית  הרה”ק  דברי  הם   6
ורצון,  חפץ  לשון  אסורים’,  ‘חפציך  הפייט 
מה  נישט,  מען  טאר  זיך  ווילט  עס  וואס 

שרוצים ומתאווים הוא אסור.

7 הגה”ח ר’ שמואל אהרן ז”ל היה מספר שהוא 
היה כותב את המכתבים של רביה”ק הרדצ”ש 

מגוריו  בשנות  זי”ע  הרשנ”נ  רביה”ק  לבנו 
הראשונים  התארים  שאת  וסיפר  בקראקא, 
מכתיב  היה  לא  וכו’’  בני  ‘לכבוד  במכתב 
היה  הוא  אלא  מעולם,  הרדצ”ש  רביה”ק  לו 
פותח מעצמו בלשון ‘מיין ליבן קינד – לבני 
ליבן  ‘מיין  וכתב  הגדיל  אחת  פעם  אהובי’, 
והרהיב  יקירי’  לבני אהובי   – קינד  טייערער 
“נו,  הרדצ”ש  רביה”ק  באוזני  והתבטא  עוז 
הרי בנכם רבי שמעון איז טאקע א טייערער – 
הוא הרי באמת יקר”, נענה רביה”ק הרדצ”ש: 
‘מיין שמעון איז א גאנצער יוד – בני שמעון 
נרמז בכוונת  זה  גם  )ואולי  יהודי שלם’  הוא 
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והמשיך אד"ש: נאר דאס האט ער יא געזאגט – 
אך 'תורה' זו כן השתמרה  בידינו ממה שאמר 
זקיני, על הפסוק "כי הגוים האלה אשר אתה 
כן  לא  ואתה  ישמעו  מעוננים  אל  אותם  יורש 
נתן לך ה' אלקיך )דברים יח יד( ופירש כי 'לא 
כן' רומז על הצדיק שבידו הכוח לומר לא וכן, 
כמו שאמרו חז"ל הקב"ה גוזר וצדיק מבטל - 
צדיק גוזר והקב"ה מקיים, וזהו שאמר הכתוב 
כי אתה ישראל אינך ככל הגויים האלה אשר 
אתה יורש אותם וכו', כי לך נתן ה' אלוקיך כוח 

אחר, הוא כוח הצדיק.
כן'  ה'לא  אל  באים  איך באמת  והוסיף אד"ש, 
הזה? על ידי שיהודי עמל ומשבר את ה'לא כן' 
כן',  'לא  זיין  אויס  מהארוועט  אז  דורך   - שלו 
חפציך אסורים6, על ידי זה באים אל ה'לא כן' 

הנ"ל.

הסתופף רק בצל אביו

אחר כך אמר שלא שמע אף פעם אם רביה"ק 
רביה"ק  מלאביו  חוץ  רבי  לאיזה  נסע  הרא"מ 

רבי משה מלעלוב זי"ע.

חולין על טהרת הקודש

אחר כך אמר: "זיין עבודה איז געווען געוואלדיג 
סאיז איהם נישט גרינג אן געקומען – העבודה 
בקלות".  לו  בא  לא  זה  נוראה,  הייתה  שלו 
היה  הרא"מ  רביה"ק  שזקינו  סיפר  כך  אחר 
'חולין שנעשו על טהרת הקודש', ופעם  אוכל 
הביאו את הלחם אל הרא"מ, ולא רצה לאכול, 
אח"כ נודע שמי שהכינה את הלחם לא הייתה 

טהורה.

"זה יהיה מוכרח להשתנות על ידי תפילות"

אחר כך סיפר ששמע מאביו רביה"ק הרשנ"נ 
הרא"מ,  רביה"ק  זקינו  את  עוד  שהכיר  זי"ע 
שכשהיה )הרשנ"נ( ילד נפל על הארץ ונתהווה 
לו מכה במצחו, ותפרו לו, וכשנתרפאה המכה 
רח"ל,  וערב  שתי  בצורת  צלקת  שם  נשארה 
אמר  הרא"מ  רביה"ק  זקינו  זאת  ראה  וכאשר 
ווערן  מוז  עז  בלייבן,  אזוי  נישט  קען  "עס 
אנדערש דורך תפילות – זה לא יכול להישאר 
כך, זה מוכרח יהיה להשתנות על ידי תפילות", 
והתפלל הרא"מ מאוד עד שנהפך ונהיה לצורת 

אות יו"ד וזה נשאר לו לרשימה לכל ימי חייו7.

"בתנאי שילמדו דף גמרא"

אחכ נתן להרה"ח המפו' ר' ישראל קאפ זצ"ל 
לבחורים  ולומר  המרק  של  השיריים  לחלק 

בתנאי שילמדו דף גמרא.
א  פאר  וואס  מיט  וייסט  דו  לו:  אמר  כך  אחר 
כוח קענען מיר זיי זאגן שילמדו, ווייל איך אין 
געלערנעט  א סאך  זייער  יאהרן האב  יונגע  די 
א  זייער  יאהרן  יונגע  די  אין  האב  איך  גמרא, 
סאך אריין געהארוועט אין לערנען – יודע הנך 
כי  יכול אני לתבוע מהם שילמדו,  כוח  באיזה 
גמרא  הרבה  לומד  הייתי  צעירותי  בשנות  אני 

והרבה התייגעתי בלימוד. 
והוסיף שבזמן הבעל שם טוב זי"ע יצאה גזירה 
לשרוף את התלמוד עד שבא הבעל שם וביטל 
את הגזירה, וזה היה כי למדו מעט את הגמרא. 
וסיים: מ'קען לערנען קבלה, און כתבי האריז"ל, 
און מ'קען ווערן א אפיקורס אזוי ווי יענע ימ"ש 
– אפשר ללמוד קבלה וכתבי האריז"ל ואפשר 
להיות חלילה אפיקורס כמו הם ימ"ש )ש"ץ8(. 
ללמוד  צריך   – גמרא  לערנען  "מדארף  וסיים: 

גמרא".
וחזר על מאמר זקינו הרה"ק רבי דוד לעלובער 
זי"ע שכל המפרשים הם פירושים לתורה ורש"י 
כל  נקראים  באידיש  בעצמו, שהרי  תורה  הוא 
המפרשים והפוסקים בלשון זכר, דער רמב"ם, 
על  גם  שפירושו  מרש"י,  חוץ  תוספות,  דער 
די  נקבה,  בלשון  נקרא  הש"ס  על  גם  התורה 
של  גופה  הוא  ז"ל  שפירש"י  מפני  וכו',  רש"י 

תורה, ותורה מקרי בלשון נקבה.

"אתם רואים"

עם  נסע  הרא"מ  שרביה"ק  סיפר  כך  אחר 
בארץ  )כשביקר  זי"ע  משינאווא  הרה"ק 
לו  אמר  לחברון  בהגיעם  לחברון,  ישראל( 
רביה"ק הרא"מ "זעהט איהר סטרופקובער רב9 
אז די בערג טאנצן פון שמחה וואס די הייליגע 
רואים  האם   – זיי  אויף  געטראטן  האבן  אבות 
אתם, רבה של סטרופקוב, שההרים של חברון 
פסעו  הק'  שהאבות  על  שמחה  מרוב  רוקדים 
"איהר  משינאווא  הרה"ק  לו  ואמר  עליהם?" 

זעהט – אתם רואים".
משינאווא  הרה"ק  כשנפרד  כי  סיפר  כך  אחר 
מרביה"ק הרא"מ נתן לו קופסת טבק ואמר לו 
שיהיה לו ל'הצלחה אויפן וועג און א שמירה צו 

קיין  רעדן  נישט  פון עצת מרגלים,  ווערן  ניצל 
בדרך  הצלחה   – ישראל  ארץ  אויף  שלעכטס 
לדבר  שלא  המרגלים  מעצת  להינצל  ושמירה 
לא טוב על ארץ ישראל', וכשהיה דודי הרה"ק 
רביה"ק  בן  זצוק"ל,  מסוסנובצא  אלתר  ר' 
משינאווא  הרה"ק  אצל  לארץ  בחוץ  הרא"מ 
הראה לו אותה קופסת טבק שהייתה שמורה 

אצלו.

"כשאני אומר 'גוט שבת' לכותל המערבי"

וכן סיפר את המעשה שזקינו רביה"ק הרדצ"ש 
רביה"ק  מאביו  להיפרד  רצה  אברך  בהיותו 
בצל  להסתופף  לארץ  לחוץ  ולנסוע  הרא"מ 
"דו  הרא"מ  רביה"ק  אביו  לו  אמר  צדיקים, 
האסט דאך מיר – הרי יש לך אותי", ואמר לו "א 
– אבא הוא משהו  טאטע איז עפעס אנדערש 

אחר". 
כותל  דער  דאך  "האסט  אביו  לו  אמר  שוב 
המערבי".  הכותל  את  לך  יש  והרי   – המערבי 
אמר לו "איך דארף א רבי איך זאהל זיך קענען 
אויס רעדן פאר איהם – צריך אני רבי שאוכל 
פעם  עוד  לו  אמר  בפניו",  ליבי  את  להשיח 
"האסט דאך דעם כותל המערבי – הרי יש לך 

את הכותל המערבי?!". 
זאהל  רבי  א  דארף  "איך  הרדצ"ש  לו  ואמר 
מיר ענטפערן – אני צריך רבי שגם יענה לי על 
דער  דאך  "האסט  הרא"מ  לו  אמר  שאלותיי". 
כותל המערבי", אמר לו "איך דארף א רבי איך 
רבי  צריך  אני   – ענטפערט  וואס  הערן  זאהל 
שאוכל לשמוע את מה שהוא עונה לי". אמר לו 
"גלייב מיר אז איך זאג דעם כותל המערבי  א 
גוט שבת ענטפערט ער מיר גוט שבת – האמן 
לי כאשר אני אומר 'גוט שבת' לכותל המערבי 

אזי הוא עונה לי בחזרה 'גוט שבת'".

כמו שני חבלים

רביה"ק  מאביו  מאוד  אחז  הרדצ"ש  רביה"ק 
הרא"מ יותר ממה שאחז מכל הצדיקים שהיו 
בדורו – ער  האט זייער שטארק געהאלטן פון 
פון  געהאלטן  האט  ער  וואס  מער  טאטן  זיין 

אלע צדיקים בזמנו. 
ה'בית אהרן'  אל הרה"ק  אז לקרלין  נסע  הוא 
זי"ע ואחר כך לוורקא להרה"ק רבי מנדלי זי"ע 
וסיפר שראה שנתנו להרה"ק ר' מנדלי עלייה 

דברי קדשו מיין שמעון איז א גאנצער יוד – 
על האות יו”ד שהייתה חקוקה בו(.

אמור:  בפרשת  ושמש’  ה’מאור  וז”ל   8
“ובזמנים הקודמים שהיה דבר ה' יקר בימים 
יודעים מיראת הרוממות כלל  ולא היו  ההם 
ולא  תורה  לומדים  שהיו  מחמת  היה  זאת 
אז  ימ"ש שהיו  והכת ש"ץ  זו  נזהרו בטבילה 
ומזה נעשו אפיקורסים, שלמדו  בימים ההם 
ספרי קבלה בטומאת הגוף והיה העולם שמם 
לעולם,  הגדולים  המאורות  שני  שבאו  עד 
הבעש"ט הקדוש ואדמו"ר הרב רבינו אלימלך 
יבואו  צדיקים  לה'  שער  פתחו  והם  נבג"מ, 
עד  תורה  הרהור  שום  אדם  יהרהר  שלא  בו 
שיטבול עצמו כו', שחכמי הגמרא לא בטלוהו 
לעמוד  יכולין  הציבור  רוב  שאין  מפני  אלא 
בה, אבל אותן האנשים הרוצים להשיג גופי 

מאוד  נזהרים  להיות  צריכין  ומצוות  התורה 
מסמיכת  למידין  אנו  זאת  ועוד  זו,  בטבילה 
וסמיך  בניך  ולבני  לבניך  והודעת  הכתובים 
בלתי  ג"כ  שזאת  וגו'  עמדת  אשר  יום  ליה 
ולהכניס  לתלמידים  ללמד  ללמוד  אפשר 
זו,  בטבילה  נזהר  אינו  אם  ה'  יראת  בלבם 

עכל"ק.
9 באותם ימים כיהן הרה”ק משינאווא כרבה 

של סטראפקוב.
אוסטרלנקער  אברהם  ר’  הישיש  הרה”ח   10
אצל  יושב  עוד  שהיה  גור  חסידי  מזקני  ז”ל 
את  הכיר  שעוד  לי  סיפר  זי”ע  אמת’  ה’שפת 
זי”ע  מגוסטינין  מאיר  יחיאל  רבי  הרה”ק 
וראה  בקוצק  הגוסטינינער  היה  אחת  ופעם 
כתפו  על  הטלית  עם  מסתובב  אברך  שם 
בשרעפים  תפוס  חזור  הלוך  התפילה  לפני 

והרגיש שאינו עדיין בדרגה זו, נענה ואמר לו 
בחריפות: “מילא, את זה שעמדת כאן והלכת 
לצד השני של בית הכנסת אני מבין, כנראה 
שלא מצא חן בעיניך המקום הראשון והלכת 
למקום  בחזרה  שחזרת  זה  השני,  למקום 
בדעתך  שנמלכת  הבנתי,  זאת  גם  הראשון 
שהמקום הראשון טוב יותר, אבל למה חזרת 

בחזרה למקום השני, זאת אינני מבין”...

11 שניהם היו בני דודיו של רביה”ק הרדצ”ש, 
נכדי הרה”ק מלובלין זי”ע.

היה  מחנטשין  הרה”ק  כי  ש”ב  היה  הוא   12
חתן הרה”ק ר’ יהושע העשיל מקומארנא זי”ע 

בנו של הברוך טעם וגיסו של הדברי חיים.

13 הרה”ק ר’ חיים שמואל מחנטשין היה בן 
בתו של ה’גוטער איד’.
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לתורה הפשיל את הטלית למטה מפניו והלך 
הרדצש והסתכל מתחתיו ואמר "די ברכה איז 
געווען שטיל נאר בארן שטערן האבן זיך ארויס 
שטריק  צוויי  ווי  אזוי  אדערן  צווי  געשטעקט 
במצחו  אך  בשקט  אמר  הוא  הברכה  את   –

התנפחו שני וורידים כמו שני חבלים".

ראש חודש בצאנז

וכן היה אז זקני רביה"ק הרדצ"ש גם כן בצאנז 
אצל ה'דברי חיים' זי"ע, וסיפר שזה היה בראש 
חודש וניגש הצאנזער רב לתפילת 'הלל' לפני 
בניגונו של  צדק'  לי שערי  'פתחו  ושר  העמוד 
'גלות  )ניגון  זי"ע  מקאליב  הקדוש  הגאון 
החולנית  ברגלו  בהתלהבות  וטפח  גלות'(, 

וטיפס בעולמות העליונים. 
ושם הסתובבו החסידים הזקנים 'און זיי האבן 
געכאפט מוחע'ס און זיי האבן נישט געוואוסט 
היו עסוקים  – הם  איז  רב  אוואו דער צאנזער 
כל כך ב'מוחין' עד שלא ידעו כלל היכן נמצא 

הרב מצאנז'10.
בפוריסוב  הרדצ"ש  רביה"ק  זקני  אז  היה  וכן 
אצל הרה"ק רבי יעקב צבי זי"ע, וסיפר שהיה 
מספר  והיה  ערב  ארוחת  לילה  כל  אתו  אוכל 
לו אז על כל הקוויטלך שקיבל במהלך היום, 
וסיפר  נרגש  פעם אחת היה הפוריסובר מאוד 
לו שהגיע קוויטל של אישה שאמרה שיש לה 
ורוצה להניק את בנה אבל אין התינוק  תינוק 

רוצה לקבל. 
וכשסיפר על כך הפוריסובער בכה הרבה מאוד, 
בבחינת 'יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה 

רוצה להניק'.

הודעת  לא  "למה  הפוריסובר  אז  לו  ואמר 
הרא"מ  הרה"ק  לאביך  כי  בא,  שאתה  קודם 
לקראתו,  הנמל(  )עיר  אודסה  עד  יוצא  הייתי 

ולקראתך הייתי יוצא עד מיל".

כמה שבועות בחנטשין

שוין  ער  האט  ניישטאט  פון  איד  גוטער  דער 
איד  הגוטער  הרה"ק  את   – פארכאפט  נישט 
של  בנו  מניישטאט,  ברוך  יוסף  רבי  )הרה"ק 
הרה"ק ה'מאור ושמש'( כבר לא הספיק זקיני 
לחו"ל,  בנסיעתו  לפגוש  הרדצ"ש  רביה"ק 
יצחק  יעקב  ר'  הרה"ק  אצל  היה  הוא  אך 
הרה"ק  עם  נפש  ידיד  היה  וכן  ממאקארוב11 
בחוץ  ובזמן שהיה  חיים שמואל מחנטשין,  ר' 

לארץ היה אצלו כמה שבועות.

שתי עובדות מפי הרה"ק מעלקוש

מעלקוש  העשיל  יהושע  ר'  מהרה"ק  שמעתי 
מחנטשין  שמואל  חיים  ר'  הרה"ק  של  )בנו 
זי"ע( שני דברים, א' שיש לו סמיכה מהרה"ק 
הרה"ק  שאביו  הוה  דעובדא  וגופא  מצאנז, 
מצאנז12  הרה"ק  לפני  פעם  התאונן  מחנטשין 
על בנו הילד יהושע העשיל שאינו לומד כראוי, 
לו "א רבי מעג  וקרא לו הרה"ק מצאנז ואמר 
להיות  מותר  לרבי  גם   – לערנען  קענען  אויך 

למדן".
ב'. פעם ישבו הרה"ק מצאנז והרה"ק ר' שלום 
מקמינקא והתעמקו באיזה פשט ברש"י והיה 
ועבר שם ה'גוטער איד'13  מוקשה להם מאוד, 
שהיה אז בצאנז ושאל אותם במה הם עסוקים, 
שאנו  ידענו  אמר  זאת  בספרו  מצאנז  והרה"ק 

יודעים ללמוד הרבה יותר ממנו אך מפני כבודו 
ענינו לו, והראו לו היכן הם מתקשים בלימודם, 
והתחיל ה'גוטער איד' לומר את הרש"י פשוט 
להם  התיישבה  ומיד  מילה(  להוסיף  )מבלי 

קושייתם.

משיח איז שוין דא

ר' משה מלעלוב  כל זמן שהיה זקיני רביה"ק 
זי"ע  איד'  ה'גוטער  רצה  לא  לארץ  בחוץ  זי"ע 

לקבל קוויטלך.
איד'  שה'גוטער  סיפר  הרדצ"ש  רביה"ק  זקיני 
והיה  ימיו היה מדבר הרבה על משיח,  בערוב 
 – דא  שוין  איז  דא, משיח  שוין  איז  'ער  אומר 
משיח כבר נמצא כאן', ואמרו על זה צדיקים כי 
כל אדם יש לו חלק במשיח, והרה"ק ה'גוטער 
וראה את האור של  איד' כבר תיקן את חלקו 
כן  וחשב שכשם שהוא כבר תיקן כמו  משיח, 
תיקנו כבר כולם, ולפיכך אמר ער איז שוין דא.

ארץ ישראלדיגע קעפ

מפשעדבורז  ישעיה  ר'  שהרה"ק  סיפר  וכן 
משה  רבי  רביה"ק  תלמידיו  שני  על  התבטא 
כשהם  זי"ע  איד  והגוטער  זי"ע  מלעלוב 
ארץ  זענען  'זיי  בצלו:  להסתופף  אליו  נסעו 
ארץ  של  ראש  להם  יש   – קעפ  ישראלדיגע 
לארץ  נסע  משה  רבי  רביה"ק  ואכן  ישראל', 
ישראל, וה'גוטער איד' כבר הכין עצמו לעלות 
לארץ ישראל ויצא מביתו ובאמצע הדרך פרצה 
 - בפאדגרוז'ש  הדרך  אם  על  ונפטר  מלחמה, 

קראקא. 
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

בסימן טוב ובמזל טוב
מעומק לבבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה, תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאד נעלה

תמיד בכל עת עומד לימננו, להרים קרן התורה והיראה בקרב קהלתינו, ידידינו וידיד כל בית ישראל מאד נעלה, שמו מפארים ברינה ובצהלה
ברוך יאמרו מברכים לעומתו מדותיו התרומיות נודעת בשערים, מעוטר בכתר שם טוב במפעלותיו המרובים, עושה חסד לאלפים

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, מתמסר למענינו בכל עת ועונה, במסירות נאמנה ונפלאה לכל אחד ואחד ולצורכי בית מדרשינו בפרט

ה"ה המאור הגדול לממשלת החסד

מוה"ר אברהם משה לוסטיג שליט"א

ולאביו ידידינו הנכבד הרה"ח ר' אהרן שליט"א
משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולחמיו ידידינו הנכבד הרה"ח המפואר ר' אברהם פוקס שליט"א
לרגל תת ד' שמחה במעונו, בהולדת הבת הנכדה שתחי' למזל טוב ובשעטו"מ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה, בריות גופא 
ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס 
ממנו יגון ואנחה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת 

_________________________________ומנוחה, ובמהרה נזכה לביאת מלכא משיחא, אמן
שמחת הקידושא רבה יתקיים אי"ה בשב"ק בבית מדרשינו "תפילה למשה" צפת
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הרה"ג ר' יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק

שלוש שאלות הלכתיות...
סיפור לפורים

חריקות הקולמוס החורט על גבי הקלף נמשכו 
חדל  והוא  קמטים  נחרש  מצחו  ארוכה.  שעה 
המהורהר  מבטו  לכתוב.  המשיך  בטרם  קמעא 
ובחלון  והסיד המקולף  נתקל בקיר הבית הדל 
קרני  עם  עיקש  מאבק  שניהל  הקטן  המקומר 

שמש סרבניות שלא מצאו את מקומן פנימה.
הנכון  פירושו  כאשר  בעיניו  האור  נגה  לפתע 
אברהם  רבי  ברעיונו.  עלה  מוקשה  פסוק  של 
בחריצות  הדברים  את  וכתב  מיהר  עזרא  אבן 
ארוכות  שורות  התמלא  שלפניו  שהקלף  עד 

וצפופות.
ויצא  השולחן  מן  קם  מלאכתו  את  כשסיים 
בביתו  עגמומי  מבט  מעיף  שהוא  תוך  מחדר 
למחצה  ושבורים  עלובים  רהיטים  כמה  הדל. 

שנראו תואמים בתכלית לחורבה הקטנה.
גם לבושו וכל מראהו של רבי אברהם התאימו 
היו  בגדיו  הקטן.  הבית  של  העגום  למראה 
קרועים ומטולאים וגופו רזה וכחוש. הרעב מצא 
לעצמו משכן תמידי בגופו הדל ופניו המסוגפות 

לא שיקפו את חכמתו העצומה. 
כי על כן, עני מרוד היה רבי אברהם אבן עזרא, 
מגדולי פרשני התנ"ך בתולדותיו של עם ישראל 
ונתקיים  הדורות,  בכל  ישראל  חכמי  ומגדולי 
"לא לחכמים לחם".  מופלג הנאמר  בהידור  בו 
ידוע השיר שכתב ובו הביע בחיוך עגום ובהומור 
השר,  לבית  "אשכים  מזלו:  ביש  את  דקיק 
אומרים   – ערב  לעת  אבוא  רכב,  כבר  אומרים 
כבר שכב. או יעלה מרכב, או יעלה משכב. אויה 
לאיש עני – נולד בלי כוכב". או שיר קינתו על 
סוחר  אהיה  "לו  במילים  המסתיים  מזלו  רוע 

בתכריכין, לא יגועון אישים כל ימי".     
עזרא,  האבן  של  העצומה  חכמתו  למרות  וכך, 
לא  התורה  מקצועות  בכל  האדירה  וגאונותו 
כי  יען  לרבנות בשום קהילה,  הצליח להתקבל 
האדם יראה לעיניים, ופרנסי הקהילות באותם 
הרב,  של  החיצונית  בהופעתו  דקדקו  ימים 
ובעל  זקן  בעל  מראה  ובעל  קומה  בעל  שיהיה 
כרס ראויה להתכבד בה, ורבי אברהם אבן עזרא 

לא ענה על הדרישות הנ"ל... 
בין  סובב  אברהם  רבי  היה  הגדולה  עניותו  עקב 
הערים והעיירות והיה עמל וטורח לפרנסתו בלימוד 

תלמידים ובכל מלאכת קודש שנקרתה לידו.
לבית  כדרכו  נכנס  גדולה,  לעיר  הגיע  אחד  יום 
נכנסו  ערב  לעת  בתורה.  שם  והגה  הכנסת 
אורח  ראו  הקהל.  ראשי  ועמם  המתפללים 
שלום  לו  ונתנו  פרחי  כארחי  בעיניהם  שנראה 

בשפה רפה.
התגובות  מן  במיוחד  התפעל  לא  אברהם  רבי 
בתוך  שיחה.  עמם  לגלגל  והתחיל  הצוננות 
קטלא  אינו  שיחם  בן  כי  להם  נתברר  הדברים 

קניא באגמא. 
ראה שהשעה כשרה ושאל איפה הרב.

לפני  נפטר  הרב  רב.  לנו  "אין  פניהם.  התעגמו 
שנה ועדיין לא מצאנו לו יורש".

- ומהו שאני אהיה הרב שלכם?
נתנו בו עינים של ביטול. "וכי למה?"

סיפר להם שהוא רבי אברהם אבן עזרא.
שפוכה:  בחימה  הקהל  ראשי  עליו  התנפלו 
שאתה  ולספר  לרמותנו  מעיז  אתה  איך  רמאי! 
כביכול רבי אברהם אבן עזרא, שמענו את שמעו 
של הרב הגדול הזה ואילו אתה נראה דל וכחוש 
תרמה  ואל  מאתנו  לך  ביותר.  פשוטים  ובגדיך 

אותנו.
הראב"ע יצא משם מבויש ומאוכזב קשות ושם 
פניו לעיר אחרת, אך גם שם שמע אותן שירות 
ותשבחות שרמזו לאי אלו קילוגרמים החסרים 

להיקף בטנו והדלילות הקשה שבשער זקנו.
ובשיער  בשומן  האם  בלבו,  הראב"ע  אמר  כך? 

תליא מילתא? עוד יש לאלוק' מילין.

בו  ויבט  ממולו.  בא  הלך  ראה  הדרך  בהמשך 
בשר,  בריא  איש  זה  היה  צהל,  ולבו  הראב"ע 
בטנו כערימת חטים, זקן לו ארוך והדור מסביב 
וראה  בשיחה  עמו  נכנס  הסגלגלות.  ללחייו 
שנאה ויאה לו מאמר חכמים 'אל תסתכל ב)ז(

קנקן אלא במה שיש )אין( בו', וכי האיש קרוץ 
הארץ  ועם  ביותר  הוא  וגס  פשוט  עב,  מחומר 
מדאורייתא ושמו סעיד. ויספר סעיד לפי תומו 

כי מחזר הוא על הפתחים ומבקש צדקה.
"וכמה נותנים לך?" 

"מעט מזעיר" נאנח סעיד.
"הבה ואייעץ לך עצה טובה" לחש לו הראב"ע 
שנינו  נצא  בקולי  תשמע  "אם  סוד,  כממתיק 

נשכרים".
התמלא הלה סקרנות, במה מדובר? 

אנחנו נלך ביחד לעיר הבאה, הסביר לו הראב"ע, 
מעל  בבוז  אותו  שדחתה  עיר  לאותה  וכוונתו 
פניה, שם אני אציג אותך כרב מובהק ודיין גדול 
ואני משרתך. אותך יקבלו ללא היסוס שכן אתה 
לתלפיות,  גדולה  בטן  שנחוץ:  מה  בכל  מצויד 
זקן ארוך כדבעי ובגדים מהודרים. יקבלו אותך 
כמה  פי  להרוויח  תוכל  וכך  פתוחות  בזרועות 
שתקבל  וממה  אוסף,  שאתה  מהצדקה  וכמה 

נחלוק בינינו חצי כחצי.
"לא מצאת על מי לצחוק אלא על בור ועם הארץ 
שכמוני?" התרעם סעיד, "והרי איני יודע אפילו 

הלכה פסוקה אחת וכיצד אתמנה לדיין?!"
חצי  אני  אטול  כך  "משום  הראב"ע,  הצטחק 

ממשכורתך".
תכניתו.  את  סעיד  באזני  לטוות  והמשיך 
דרשה,  להשמיע  אותך  יזמינו  לעיר,  "כשנגיע 
ותזמין אותי,  עייף מטורח הדרך  תאמר שאתה 
בפניהם  אדרוש  אני  במקומך.  לדרוש  המשרת, 
בכל ענין אם במקרא, אם במשנה, אם בתלמוד, 
הוא  מי  המשרת,  הוא  כך  אם  יאמרו:  והבריות 
הרב בעצמו?! וכך ננהג בכל מקום, הסר דאגה 

מלבך".

הרי  "אבל  מרוצה,  היה  ולא  בדבר  הרהר  סעיד 
פעם אחת ייטפלו אלי ויכריחו אותי לדרוש, לא 
אז? מה  ומה  ידרוש,  יתכן שתמיד רק המשרת 

אומר בפני הקהל, ואני ריק ונעּור מכל".
"אל דאגה, תמיד אמצא עבורך תירוץ טוב. פעם 
אומר שהיתה לך שאלה קשה בהלכה, והיית ער 
היתה שעתך  לא  ולכן  לילה מאוחרת  עד שעת 
פנויה להכין את הדרשה. פעם אחרת אגיד להם 
שהיית עסוק בלימוד סוגיה קשה בגמרא... כך 

הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר".
"ומה אם ייגש אלי מישהו בבית הכנסת וישאל 
גופו  וכל  סעיד  הקשה  בהלכה?"  שאלה  אותי 

רועד באימה.
חיוך רחב עלה על פניו של הראב"ע. "אני מכיר 
את העיר היטב. אנשיה הם חברים טובים שלך, 
כלומר בורים  גמורים. ובדרך כלל הם שואלים 

רק שלוש שאלות בהלכה. הקשב ושמע היטב:
מתעורר  כאשר  לעשות  מה  ראשונה,  שאלה 

ספק טריפה בריאה של בהמה שנשחטה.
של  בארשת  ואומר  מצחך  את  מקמט  אתה 
מים  מלא  לכלי  הריאה  את  מכניסים  כל:  יודע 
ומנפחים את הריאה, אם בצבצה )שהמים עברו 
טריפה,  בריאה(  חור  שהיה  דהיינו  לצד,  מצד 

ואם לאו כשרה.
מידו  תפילין  נופלות  חלילה  אם  שניה,  שאלה 

של המתפלל, מה עליו לעשות?
אתה עונה בפנים חמורות, מפיל התפילין יתענה 

יום אחד ויתכפר לו עוונו. 
שאלה שלישית המצויה בקרב אנשי העיר, היא 
שאלה של שלום בית. כלל לא שאלה הלכתית. 
יבואו אליך בעל ואשה שיש ריב ודברים ביניהם 
ויבקשו ממך לפשר ביניהם, או חלילה ליתן גט, 
אתה תרשום את דבריהם וטענותיהם, ותשאיר 

לי את הענין.
פניו של סעיד הזיעו כהוגן, ניכר היה בו שהוא 
עמל לעכל את ים האינפורמציה שנחת על מוחו 
ששרוי  כמי  נראה  הוא  אחת.  בבת  האבטיחי 

במצוקה.
"אה, אה, החל לגמגם.

"אל תדאג" הרגיעו הראב"ע בבת שחוק, "בכל 
שתוכל  כך  מדי,  יותר  ממך  אתרחק  לא  מקרה 
שיבואו  שאלה  כל  אותי  לשאול  לבוא  תמיד 

לשאול אותך".
לאור ההבטחה החגיגית הסכים סעיד להתמנות 
שניהם  המשיכו  וכך  דאתרא,  ומרא  פוסק  לרב 
לצעוד בדרך אל העיר. סעיד בראש כיאה לרב 
של  כליו  ובידו  אחריו  נשרך  וראב"ע  מכובד, 

סעיד, כדרכם של משרתים מאז ומעולם.
ראשון  הראב"ע  נכנס  העיר,  אל  כשהתקרבו 

לחוצות הכרך והודיע לקהל הקדוש: 
"הכונו לקבל את פניו של מורנו הרב הגדול רבי 

אברהם אבן עזרא".
מקום  לכל  הגיע  כבר  הראב"ע  של  שמעו 

סיפורים ועובדות על צדיקי הדורותבאהלי צדיקים
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רבה.  בהתלהבות  הגיב  הציבור  כי  יפלא  ולא 
הרב  כי  "דעו  סוד,  להם  המתיק  "המשרת" 
אבל  הסמוכה,  בעיר  כדיין  לכהן  בעצם  מתכוון 
כרב  אצלכם  להתמנות  יפה  ממנו  תבקשו  אם 
הוא יסכים, יען כי תש כוחו להמשיך עוד בדרך".

כיון ששמעו כך יצאו כל ראשי הקהילה ונכבדיה 
לקראת האורח, ואמנם כאשר ראו את הופעתו 
בגדיו  הנרחבים,  הממדים  בעלת  החיצונית 
הנאים וזקנו ההדור אורו עיניהם. לא היה ספק 

בלבם כי אכן זהו הראב"ע.
"אין אדם מתאים ממנו להיות רב בעירנו", אמרו 
למשרת ונתנו שלום בדרך ארץ לסעיד שלא ידע 
זכה לכבוד  נפשו מרוב תמהון. מעולם לא  את 

מלכים זה.
ראשי הקהל בקשו לשאת ולתת עם החכם על 
כגון משכורתו החודשית, מקום  הרבנות,  תנאי 
מגוריו, סמכויותיו ועוד כיו"ב, אך המשרת גירש 

אותם מן הרב. 
תדברו  הכל  את  הדרך,  מטורח  עייף  "הרב 
נקבעו  מייגע  מו"מ  לאחר  בתוקף.  הודיע  אתי" 
שוכנו  החשובים  האורחים  ושני  התנאים,  כל 

באכסניה מכובדת כראוי וכיאה.

לאחר מנוחה בת כמה שעות צבאו ההמונים על 
ובקשו לשמוע דרשה מכבוד  דלתות האכסניה 

הרב.
"הרב  אותם.  והיסה  הקהל  אל  יצא  המשרת 
מאד עייף מטלטולי הדרך, ואין כוחו עמו לדרוש 

בפניכם".
המיית אכזבה עברה בקהל.

הוסיף  במקומו"  לדרוש  אותי  הסמיך  "הרב 
בזריזות למראה פניהם המאוכזבות.

ועל אתר החל נושא בפניהם דרשה על פרשת 
המתוקים  דבריו  את  מתבל  כשהוא  השבוע, 

במשלים ומעשיות שובי לב. 
ואמרו  בחמימות  הכל  אותו  ברכו  כשסיים, 
בלבם, אם המשרת הוא גברא רבה כזה, מה הוא 

הרב בעצמו?!
בטעות  כינוהו  שהכל  סעיד  חכם  התיישב  וכך 
בשם רבי אברהם בן עזרא על כסא הרבנות, וכל 
שאלה הלכתית שנשאל היה מזעיק את משמשו 
ומסתודד עמו שעה קצרה ומיד היה יוצא מפיו 

פסק הלכה חותך וברור.
עד  מנוחות,  מי  על  אחדים  שבועות  עברו  כך 

לאותו יום בו נצרך רבי אברהם אבן עזרא לנסוע 
לימים אחדים אל העיר הסמוכה.

כשבא אל "הרב הגאון רבי סעיד" וסיפר לו כי 
נבהל  ימים  לכמה  ממנו  להיפרד  מוכרח  הוא 

סעיד מאד. 
אני,  אדם  בצורת  בהמה  בלעדיך,  אעשה  "ומה 
הן לא אדע לענות על אף שאלה קטנה כגדולה, 

וגם שכחתי את שלוש התשובות שלימדתני".
שאלה  וכל  מחדש,  "אלמדך  הרגיעו,  הראב"ע 
איתה,  להמתין  תבקש  לפתחך,  שתגיע  אחרת 

וכך תמשוך את הזמן עד שאשוב".
ויסע לדרכו ולב "הרב" סעיד דופק והומה כים...

לא עברה שעה אחת מאז נסע המשמש מן העיר 
ושני אנשים התדפקו על דלתו של הרב. 

אלו  כי  הבין  בדם  המוכתמים  חלוקיהם  לפי 
השוחט והקצב. ואכן, השנים סיפרו לו כי שחטו 

פרה ויש שאלה לגבי כשרות הריאה.
התשובה  זו  זרחו.  דאתרא  מרא  הרב  של  פניו 

הקלה ביותר.
"עליכם לצום יום אחד" הורה בפסקנות.

לבו נפל בקרבו למראה ארשת התימהון שעלתה 
על פניהם. האם טעיתי? הרהר בבהלה. אך כלפי 
חוץ שמר על ארשת שלווה ובוטחת. "כן, אתם 

חייבים לצום" חזר והזהיר אותם בחומרה. 
השואל  להכעיס,  כמו  אחדים,  רגעים  אחרי 
השני מתדפק על דלתו. "רבינו הגאון" פניו של 
האיש היו נפולות, "התפילין של ראש נפלו על 

הרצפה".
"נפלו על הרצפה?" חזר אחריו מילה במילה, מה 

אמר לי חכם רבי אברהם? אה, טוב שנזכרתי.
כבר  אז  עד  ימים"  שמונה  בעוד  אלי  "תחזור 

ישוב החכם.
אליו  מגיעים  ואשה  בעל  והנה  יוצא  זה  עוד 
צועק  זה  השמים.  לב  עד  מגיעות  וצעקותיהם 

על זו וזו מצווחת כנגדו. 
"רבי, או שמשכינים שלום בית בינינו או שאני 
האיש  צעק  ומיד"  תיכף  פיטורין  גט  לה  נותן 

בחימה.
"אין צורך לכעוס", יש לצנן את חמתו השפוכה, 
מה עצה יעץ חכם רבי אברהם לזה? קלי קלות. 

הוציא נייר מכיסו וקרא בהטעמה:
ולנפוח  מים  מלא  בכלי  הבעל  את  להניח  "יש 
לתוכו אויר, לראות אם בצבצה הריאה אם לא"...

והעיר שושן צהלה ושמחה וכל הבריות שואלות 
יצומו  ודיין יקרא? למה  וכי לזה רב  ומתמהות. 
הקצב והשוחט יום תמים? וכי האכילו טריפות? 
ומה  הבהמה.  תוכשר  בכך  האם  יצומו,  ואם 
כעבור  אליו  לשוב  התפילין  למפיל  פסק  טעם 
צריך  ולכן  חמור  כה  עוונו  אולי  ימים,  שמונה 
מה  אך  תיקון.  לו  ולמצוא  בספרים  לעיין  הוא 
הענין בהשריית הבעל המסוכסך עם זוגתו בכלי 
מלא מים? יתר על כן, אנשי העיר שמעו בקולו 
והטבילו את הבעל בבור עד צווארו, אך כשניסו 
שניהם,  שנחנקו  כמעט  פיו  לתוך  אויר  לנפח 
או  כלל,  בצבצה  לא  והריאה  והמנופח,  המנפח 
כעסו  גם  בדבר,  עדים  היו  לא  אבל  שבצבצה 
נצטנן למרות קרירות  של האיש על אשתו לא 

המים...
המומחה  הדיין  אל  להיכנס  העיר  אנשי  בקשו 
בחדרו  הסתגר  זה  אך  הלכות  טעמי  ולהבין 
והורה למזכירו לא לתת לאיש להיכנס עד שוב 

משרתו רבי אברהם...
ויסתובבו אנשי העיר ברחובות ותמיהתם בלבם 
מישהו  כי  בהם  מכה  מרה  ותחושה  ובפיהם 
את  עיניהם  רואות  והנה  שולל.  אותם  הוליך 
משרתו של הרב צועד מולם קוממיות. תיכף רצו 
מים  כאשד  דברים  עליו  וימטירו  נבוכים  אליו 
הוא  לקחתו  לנו  שהצעת  הזה  "הרב"  כבירים: 
'רב' עמנו". הורה  בבחינת "גם תבן גם מספוא 
לנו תשובות הלכתיות משונות ללא ידיים וללא 
רגליים, חשד כבד עלה בלבנו כי שמא התהפכו 
היוצרות, שמא כבודו הוא הרב, וגדול הבטן אינו 

אלא משרתו".
לאנשי  ויאמר  גדול  צחוק  אברהם  רבי  צחק 
על  אתכם  להעמיד  רציתי  אכן  צדקתם,  העיר, 
לכהן  לכם  והצעתי  אליכם  כשבאתי  מקומכם. 
מצומקת  בטני  כי  יען  בבוז  אותי  דחיתם  כרב 
אשר  רב  אפוא  לכם  נתתי  קרועים.  ומלבושי 
ומתוקנים  נאים  ומלבושיו  תהלך'  לפניו  'כרס 
ונוכחתם  וראיתם  פי מידותיו  יורד על  זקנו  גם 

לראות כי 'בטן וזקן אינם חצי רבנן'.
שעמדו  עד  העיר  אנשי  משם  זזו  לא  אמרו, 
להיות עליהם  עזרא  לרבי אברהם אבן  ומינוהו 

רב ודיין ומרביץ תורה לרבים.
לרבי  מ'{  }מערכת  אב"  "מוסר  הספר  פי  )על 
מקיקץ שאול שלי זצ"ל, מחכמי תוניסיה, נדפס 

בג'רבה בשנת תשכ"א(   

אם עבדו ע"ז בדורו של מרדכי ואסתר

באסתר )ג, ח( ויאמר המן למלך אחשורוש וגו', ולמלך 
אין שוה להניחם.

א. ויעוי' באסת"ר הכא )פרשה ז( שכ' דכל מה שהיה 
המן מקטרג את ישראל מלמטה, היה מיכאל מלמד 
עליהם סניגוריא מלמעלה, אמר לפניו מיכאל, רבש"ע, 
אין בניך מתקטרגין לא על שעבדו ע"ז ולא על שגילו 
מתקטרגין  אין  אלא  דמים,  שפיכות  על  ולא  עריות 

אלא על שהן "משמרין את דתותיך" וכו' יעו"ש.
אולם צ"ע בדכ' דלא עבדו ע"ז, דיעוי' בפ"ק דמגילה 
מה  מפני  רשב"י,  את  תלמידיו  דשאלו  שכ'  )יב.( 
"כליה"  הדור  שבאותו  ישראל  של  שונאיהן  נתחייבו 
וכו', אמר להם מפני שהשתחוו לצלם ]בימי נבוכדנצר, 
א(  )ד,  הכא  ברש"י  יעוי'  וכן  יעו"ש.  ע"כ  וכו'  רש"י[ 
עה"פ ומרדכי ידע את כל אשר נעשה וגו' שכ' דה"ט 

דנתחייבו כלייה לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר 
בזה.  ויעו"ש בש"ח  ע"כ.  ושנהנו מסעודת אחשורוש 
]אולם בתיב"ע שם כ' דה"ט "מדנהנו מסעודתו" וכו' 

ולא כ' "לצלם" ע"ש[.
וכן יעו"ש לעיל באסת"ר )פרשה ו( עה"פ איש יהודי 
היה בשושן הבירה וגו' שכ' למה נקרא שמו "יהודי" 
וכו', לפי שייחד שמו של הקב"ה וכו', הה"ד "לא יכרע 
"גזירת  על  ועובר  היה  "קנתרן"  וכי  ישתחוה",  ולא 
]בתמיה[, אלא כשצוה אחשורוש להשתחות  המלך" 
שישתחוו  כדי  ונתכוון  ליבו  על  ע"ז  וחקק  להמן 
המתגאה  ]הקב"ה[  אדון  יש  א"ל  ומרדכי  וכו',  לע"ז 
וכו'  לע"ז  ואשתחוה  מניחו  אני  ואיך  גאים  כל  על 
אחר  עה"פ  ז(  )פרשה  לקמן  יעו"ש  וכן  יעו"ש.  ע"כ, 
אחשורוש  דצוה  שכ'  וגו'  אחשורוש  המלך  גידל  וגו' 

המן,  עשה  מה  להמן",  ומשתחוים  "כורעים  שיהיו 
עשה לו צלם מרוקם על בגדיו ועל ליבו, וכל מי שהיה 
משתחוה להמן, היה משתחוה לע"ז, ע"כ יעו"ש. וכ"כ 
לקמן )פרשה י' בסופו( עה"פ ומרדכי יצא וגו' יעו"ש, 

ובפדר"א )פרק נ( יעו"ש.
וא"כ מהו שסינגר עליהם מיכאל המלך הגדול דאין 
בניך מתקטרגין על ע"ז, הא מבואר שם בהדיא דעבדו 

ע"ז באותו הדור "בדהשתחוו להמן", וצ"ע.
שם  באסתר  וכן  שם  במגילה  בדפירש"י  צ"ע  וכן  ב. 
"נתחייבו  ולכן  נבוכדנצר  בימי  לצלם  שהשתחוו 
גופא  הדור  באותו  ע"ז  שעבדו  הול"ל  הא  כלייה", 
וכש"נ,  ע"ז",  בגדו  על  "בדרקם  להמן"  "בדהשתחוו 
שלפניהם,  בדור  בזה  שנכשלו  למימר  הוצרך  ומה 

וצ"ע.

באהל הדף
עיון בסוגיה הנלמדת בדף היומי

הרה"ג רבי יהודה קוק שליט"א
מח"ס "נופת צופים" וראש כולל "זכרון חי"
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הרב אהרן גלבשטיין
רבינו הקדוש רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב זי”ע 

ט”ז אדר ב’ )פורים המשולש( תרמ”ג
הספדם של גאוני ירושלים

מנדל  אלעזר  רבי  חי  שנה  ושתים  שלשים 
תרמ"ג  אדר  ט"ז  ביום  בירושלים  ]מלעלוב[ 

)הפורים המשולש( נסתלק. 
בהספדו שנשא עליו רבי יעקב אלישר, אחר כך 
הראשון לציון, קרא עליו: "אוי לנו שחג הפורים 

נהפך עלינו לתשעה באב". 
קרא  בירושלים  הראב"ד  לעווי,  ליב  יעקב  רבי 
עליו בהספדו את הפסוק: "והמלך קם בחמתו 

ממשתה היין" וגו'. 
חוליה  בנו,  דוד"ל  רבי  עלה  אחריו  כסאו  על 

מפוארת נוספת בשושלת ללוב. 
מדמויות ירושלים 

לא יאונה כל רע

קודרים  ימים  היו  עכו”ם,  של  אידיהם  ימי 
שיכורים  ופחד.  אימה  ימי  ירושלים,  ליהודי 
ופרועים היו הערבים והנוצרים, העולים בחגאי 
בחוצות  מסתובבים  וכדו’,  והפסחא  המולד 
ויש  היהודים,  התושבים  על  חיתתם  ומטילים 
ושפך- הרג  וגורמים  ופוגרומים  פרעות  וערכו 

דם רב.
אלעזר מנדיל, נפל פחד- ופעם, בימי הרבי ר’ 

שוא על היהודים בירושלים בימי החגא ואיש 
המוזר  לפחד  האמתית  הסיבה  את  ידע  לא 
שזרע בהלת-מות ומנוסה גדולה ברובע היהודי. 
פתאום, באמצע היום, כאילו לפי אות מוסכם 
יהודים  העיר,  מן  לברוח  הכל  החלו  מראש, 
נטשו את בתיהם, השאירו חנויותיהם פתוחות 
רק  הרוח.  תישאם  אשר  כל  אל  וברחו  לרוחה 
חסידי הרבי אמרו לנפשם: אם כבר לברוח, הרי 
שם,  ולהסתתר  שלנו  הרבי  בית  אל  לנוס  טוב 
כנפי  בצל  עלינו  ולחסות  להגן  יכול  הוא  הרי 

קדושתו ובזכותו לא יאונה לנו כל רע.
ולהיכנס לביתו של הרבי ר’ אלעזר מנדיל - לא 
היה מן הדברים הקלים. חרדת אלקים אפפה 
את חדרו של הרבי, נורא הוד על כל סביבותיו 
אפילו  כך.  סתם  אליו  להיכנס  יראו  ואנשים 
ובנותיו,  בניו  וכמו-כן  מאטיל,  הרבנית  אשתו 
היו נכנסים אליו בפחד גדול, כי היו פניו כפני 
נורא. אבל הפעם אזרו  מלאך אלקים ומראהו 
החסידים עוז והרהיבו בנפשם לדפוק על דלת 
חדרו בחזקה. לקול הדפיקות יצא הרבי אליהם 

ושאל מה קרה?
- כולם בורחים מן העיר, מפחדים ולא יודעים 

ממה... – הסביר אחד מן החסידים.
ניגש הרבי לחלון שבחדרו, הביט החוצה ופתח 
שהה   – ה’”  האל  ידבר  מה  “אשמעה   : ואמר 
רגעים מספר והמשיך – “כי ידבר שלום אל עמו 

ואל חסידיו”...
ושוב הסתובב לעבר החסידים ואמר להם :

- לכו לבתיכם לשלום. אין מה לפחד, שום דבר 
רע לא יאונה לאף אחד!

חזרו  הכל  יום,  באותו  דבר  אירע  לא   – ואכן 
לבתיהם ואיש לא ידע את פשר הפחד שפחדו 
כולם, הרבי ר’ אלעזר מנדיל עמד על משמרתו 
מרעיתו  צאן  עדת  את  הרגיע  נאמן,  כרועה 
מה  להם  סיפר  לא  אך  שלומם,  את  והבטיח 
שלום  כי  ידע  ומנין  אלו  במאורעות  התרחש 
יהיה, לא הוסיף לדבר מזה כלל. )מפי האדמו”ר 

מבוסטון, הרה”צ רבי משה הלוי הורביץ(.
תפארת בית דוד 

נשמת הצדיק כי תבוא אל העולם האמת

נשמת צדיק כי תבוא לעולם האמת - היה רבי 
אלעזר מנדל אומר בשם צדיקים - יובילו אותה 
דרך עולמות של רעב ועוני, יראו לה סמבטיונים 
יורקי אבנים גדולות.  הרבה גועשים ורועשים, 
לנגד עיניהם יעבירו נחלי דם ודמעות, מדבריות 
של שממה מעיקה על הלב, ויגידו לה לנשמה: 

"כל אלה עברת, עתה מקומך בגן עדן". 
מדמויות ירושלים 

הצדיק האמתי

בכתביו של הרה"צ רבי אהרן לוריא זצ"ל בעל 
מרדכי  "עבודת פנים" מביא בשם הרה"ק רבי 
רבי  מהחסיד  ששמע  זצוק"ל  סלאנים  חיים 
מאיר אייכלר זצ"ל ]שהיה מחסידיו המובהקים 
רביה"ק  שרבו  זיע"א[  הרדצ"ש  רביה"ק  של 
הרדצ"ש זיע"א אמר בשם אביו רביה"ק הרא"מ 

זיע"א שכה אמר בזה"ל: 
"די וועלט מיינט אז די גרויסקייט פון א צדיק 
קלענסטע.  דאס  איז  דאס  פע.  מופתים.  איז 
בעט'ל  זיין  אויף  חסיד  דער  אז  איז,  צדיק  א 
ער  און  מייל,  אונדערט  פינעף  מיט  ווייטער 
רייסט זיך חלילה אפ פון דעם שורש און דער 
צדיק בינט איהם צוריק צו דעם שורש און דער 
ווייסט  און  פרי  אינדער  אויף  זיך  הויבט  חסיד 

פון גארניטש, דאס הייסט א צדיק". 
הם  הצדיק  של  שהגדלות  חושב  העולם   -
הצדיק  הקטנה,  המדריגה  זוהי  פע,  מופתים, 
מאות  חמש  בריחוק  במיטתו  שהחסיד  הוא, 
פרסה, והוא מתנתק חלילה משורשו, והצדיק 
בבוקר  קם  והחסיד  לשרשו  שוב  אותו  מקשר 

ולא יודע מכלום, זה צדיק.       
הרה"ח ר' שמואל פרוש שליט"א גליון אוהל מועד )252( פרשת צו תשע"ו

לא תבערו אש

פעם אחת בליל שבת כדרכו בקודש עמד לפני 
ערבים  היו  בסביבה  בתפילה.  והתעכב  הכותל 
בו  להתנכל  פעם  שהחליטו  ישראל  שונאי 
הצרה  לסמטה  פנו  ערביים  קבוצת  ולהקניטו. 
שמתוכה היו רגילים לצאת אל היישוב היהודי. 
רבים  קרשים  הסמטה  לאורך  שמו  והערבים 
והציתו אש ענקי כי בשעה שרבי אלעזר מנחם 
הסמטה  את  לעבור  יוכל  לא  מתפילתו  יחזור 

ולחזור לביתו.

ובאו  תפילתו  את  רא"מ  הרה"ק  סיים  כאשר 
מתלקחת  שאש  בראותם  נבהלו  זו  לסמטה 
לכל אורך הדרך, עמדו הם כך שעה ארוכה ולא 
ידעו עצה בנפשם, עדיין לא קידשו את השבת. 
הרה"ק רא"מ נשאר עומד כך כרגעים אחדים 
ועיניו  השמימה  והסתכל  הנפש  בהתעמקות 
סגורות, ולפתע פתאום נכבה האש כולו מבלי 

שיורגש שאש דלקה לפני זמן מה במקום. 
גנזי כתבים 

דמעות חצות מסוגלות לרפואת העינים

]עמ'  בתפארתה  ירושלים  בספר  מסופר  כך 
ק"ד[: "כי בפורים ]משולש[ שנת ה'תרמ"ג חלה 
ה' נסים עיני )חברו מנוער של רבנו ]רבי אליהו 
כי  והיה חשש  בעיניו,  חברון[(  של  רבה   - מני 
יאבד חלילה את ראייתו. חברו ה' יצחק אלפייה 
מנדל  אלעזר  רבי  האדמו"ר  אל  פנה  זצוק"ל 
מלעלוב זצלה"ה בבקשה כי יתפלל לרפואות. 
לא  מעטפה  בתוך  מונחת  שהיתה  זו  בקשתו 
באמצע  שהיה  האדמו"ר  ע"י  כלל  נפתחה 
החל  המזון  ברכת  לפני  אך  פורים.  סעודת 
חצות",  "תיקון  מעלת  בגודל  לדבר  האדמו"ר 

וכי דמעות חצות מסוגלות לרפאות מעורון. 
מחסידי  אחד  ביקש  קודש  שבת  במוצאי 
לחזור  מחברון  הויזמאן  שמעון  רבי  האדמו"ר 
לעירו. לפני צאתו השמיע באזניו האדמו"ר כי 
חצות,  דמעות  יש  בחברון  גם  כי  שידע  "ראוי 
אלעזר  האדמו"ר  נסתלק  מוצש"ק  ובאותו 
געלבשטיין,  מעשיל  רבי  עולמו.  לבית  מנדל 
האדמו"ר  כי  ששמע  עיני  נסים  ר'  של  חברו 
זצוק"ל אמר כי יש להשיג "דמעות של חצות" 
בחברון, יצא בלווית ר' ניסים עיני, ויחדיו נסעו 
לחברון כשאינם יודעים מהיכן תצמח הישועה. 
]רבי אליהו מני  ובהגיעם לחברון פגשו ברבנו 
רבה של חברון[ אשר הזמינם לביתו. בינתיים 
נשאר ר' נסים בביתו של רבנו, בעוד שחברו ר' 
מעשיל חזר ירושלימה. אחר שהותו של ר' נסים 
כשבועיים בבית רבנו, חזר ירושלימה כשמאור 
את  בתדהמה  היכה  הדבר  כמקדם.  אתו  עיניו 
כל העיר. גם רופא העיניים של ביה"ח "משגב 
זה,  מחזה  בראותו  תמהון,  מוכה  עמד  לדך" 
ללא שום אפשרות לפרש היאך חל מפנה זה 

בראייתו של ר' נסים. 
 16 במשך  שתיקה  על  שמר  עצמו  הנס  בעל 
בעת  אך  זה,  נס  קרה  היאך  סיפר  ולא  שנה, 
של  רבה  מני  אליהו  ]רבי  רבנו  של  פטירתו 
בקברו  הקדוש  גופו  שניטמן  בשעת  חברון[ 
זצוק"ל  עיני  נסים  ר'  הוציא  עולמים  למנוחת 
צנצנת גדולה מאמתחתו ושפך את תוכנה על 
לאזני  והוסיף בלחישה  רבנו.  קברו הרענן של 
ר' יוסף שלזינגר שעמד לצידו כי: "צנצנת זאת 
אליהו  ]רבי  רבנו  של  מדמעותיו  מלאה  היתה 
כשכהה  טעמתי  אותם  חברון[,  של  רבה  מני 
מאור עיני לפני 16 שנה, ומאור עיני חזר אלי". 
זכרונות אליהו 

סיפורים ועובדות על צדיקי הדורותיומא דהילולא
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ז”ל,  קארנבליט  העשיל  יהושע  ר’  הרה”צ  לי  סיפר 
ששמע מהרה”ג ר’ שמואל אהרן וועבער ז”ל, שאיש 
אחד ביקש מהרה”ק ר’ אלעזר מענדל מלעלוב זצ”ל, 

חאלאקע  שיעשה 
הרה”ק,  לו  אמר  לבנו. 
שאם יתן לו “עטשידע” 
סכום  ערבי,  )מטבע 
חאלאקע  יעשה  גדול( 
המטבע  לו  נתן  לבנו. 
שערות  גזז  והרה”ק 
ימים  כמה  אחר  הילד. 
ל”ע,  מאד  הילד  נחלה 
ר’  להרה”ק  אביו  והלך 
זצ”ל  מענדל  אלעזר 
הדלת  על  והקיש 
אלעזר  )ר’  למטה 
בקומה  גר  מענדל 

העליונה(. נענה אליו הרה”ק, קענסט אהיים גיין, ער 
וועט זיין געזונט, איך האב שוין געמאכט א פדיון פאר 

אים. 
שיח זקנים )חלק ז’( 

וייטב בעיניו

לאבד  צפוי  היה  ירושלמי,  חסיד  הויזמן,  שמעון  ר’ 
בעינים  חמורה  בדלקת  לקה  הוא  עיניו.  מאור 
הזהירוהו  והזהר  מלרפאותו.  התייאשו  והרופאים 
– כמוה כסם-המות לעינים, היין פשוט  יין  : שתיית 

ישרוף אותן בחומו.
בצר לו פנה ר’ שמעון לרבי אלעזר מנדיל, שופך מרי 
נפשו על הסכנה הצפויה לו, הן “עיור חשוב כמת” – 
טען. לא ענה לו הרבי דבר וחצי דבר, כי אם מזג לו 

כוס מלא יין והגישו לפניו לשתיה, אמר לו:
- לרפואה !...

להישמר  הרופאים  אזהרת  את  היטב  שמעון  ר’  זכר 
היה,  – אבל חסיד  הוא מסכן  עיניו  כי את  ידע  מיין, 
מלא אמונת חכמים ללא כל שהיות ורתיעות בירך על 

הגפן וגמעו עד תומו, לא השאיר אף טיפה אחת.
ומיד – אורו עיניו.

תפארת בית דוד 

"אין דינין שורין על ארץ הקודש"

אלעזר מנדל  ]רביה"ק רבי  פעם ביקר הרבי 
העיר  רב  של  לביתו  ונכנס  בצפת,  זי"ע[ 
רבי  לו  הראה  הליר.  שמואל  רבי  הגה"צ 
מהאדמו"ר  עתה  זה  שקבל  מברק  שמואל 
במברק  האדמו"ר  מודיע  מסדיגורא.  הרה"ק 
זה כי מגיפה חמורה השתוללה בזמן האחרון 
המגיפה  רבים.  חללים  והפילה  לארץ  בחוץ 
שככה אמנם - מוסיף האדמו"ר - אולם לפי 
בקרוב  להגיע  צפויה  היא  ידיעותיו  מיטב 
לעורר  הארץ  בני  ועל  ישראל  ארץ  לחופי 

רחמי שמים ולהמתיק את הדינים הרעים. 
אמר  המברק  של  תוכנו  את  הרבי  וכשמוע 
לרבי שמואל שיטלגרף לאדמו"ר מסדיגורא 
מתעוררים  אין  ישראל  ארץ  "על  כי  בשמו 
לרחמים  זקוקים  עדיין  לארץ  ובחוץ  דינים 
גדולים שהמגיפה לא תוסיף להתפשט - אין 

דינין שורין על ארץ הקודש"...
תפארת בית דוד 

סגולת פת שחרית ארבעים יום

]כת"י[  )ח"ב  ותלמידיו  הבעש"ט  סגולות  בספר 
מנדל  אלעזר  רבי  שהרה"ק  מובא,  פת שחרית(  ערך 
מלעלוב זי"ע היה מצווה לאנשים שבאו אליו בעניני 
והצלחה  וישועה  רפואה 
יום  ארבעים  לאכול  וכו 
הפסק,  ללא  שחרית  פת 
אחת  שפעם  ומסופר 
ימים  כמה  אחד  הפסיק 
שהרגיש  מפני  קודם, 
כבר טוב, ולאחר זמן חזר 
לחולשה, וצווהו שיתחיל 

מ' יום חדשים. 
מרדכי  משה  רבי  וכן 
לנהוג  צוה  זי"ע  מלעלוב 
דבר זה גם על זיווג הגון 
לחלושי  ובפרט  ועוד, 
אומר  היה  ל"ע,  המוח 
לאכול ארבעים יום רצופים פת שחרית בבוקר בעודם 
צבי  דוד  רבי  הרה"ק  זקינו  ובשם  ממש.  מטתם  על 

שלמה זיע"א אמר שענין זה הוא בדוק ומנוסה. ע"כ.
קובץ אור ישראל )מאנסי תשס"ב(

בכח מאכלו הכניס בו חשקות התורה

מאביו  ששמע  ז”ל,  רובין  מנחם  ר’  הרה”ג  לי  סיפר 
ר’ משה  הרה”ג  שזקינו  ז”ל,  רובין  ר’ שמעון  הרה”ג 
ווארשאווער ז”ל סיפר לו, שבילדותו נתגדל בביתו של 
הרה”ק ר’ אלעזר מענדל מלעלוב זצ”ל )בהיותו יתום 
אלעזר  ר’  הרה”ק  אותו  לקח  וסיפר, שפעם  מאביו(, 
האט  ]ער  שלו  והאכילו ממנת המרק  בחיקו  מענדל 
אים געקארמעט פון זיין זופ[, ומאז נכנס בו חשקות 
גדול לתורה, שהיה לומד שמונה עשרה שעות ביום. 
שיח זקנים )חלק ז’(

עיר הקודש טבריה

מאיר'ל  )רבי  גדול  אדם  היה  מחברון  שלמקע  רבי 
פרימישלאנער היה דודו( ואמר: אזא ריינעם הימיל וויא אין 

טבריא לא ראיתי בכל ארץ ישראל. ואמר הרה"צ ר' 
אלעזר מנדל ז"ל האמת כן הוא אבל הוא בעצמו אינו 
לאברהם  בחסד  שכתוב  הוא  והטעם  מה,  מפני  יודע 
)אזולאי( אשר בטבריא כבר נתגלה אורו של משיח. 

מתוך מכתבו של הגה"צ רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל בעל עבודת פנים להרה"צ 

רבי יעקב אשר ארקוביץ זצ"ל, אשרי האיש

מדברי תורתו

אלעזר מנחם מנדל זיע"א  אדמו"ר הרב הקדוש מרן 
פירש את הפסוק אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות 
עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים בדרך 
'יאמרו בגוים', ישאלו אומות  'אז' לעת הגאולה,  זה, 
עם  עם  אלה',  עם  לעשות  ה'  'הגדיל  למה  העולם 
לעשות  ה'  'הגדיל  מאתנו:  התשובה  תהיה  ישראל, 
שמחים',  'היינו  עמנו,  לעשות  ה'  הגדיל  לכך  עמנו', 

משום שהיינו שרויים תמיד בשמחה.
נדבת ידידינו הנכבדים ליקוטי דברי דוד

הרה"ח המפואר ר' צבי פוקס שליט"א
מג"ש בספה"ק אור החיים
בבית מדרשינו בבני ברק
מחשובי ומפארי אנ"ש
ואחיו הרה"ח המפואר

ר' אברהם שליט"א
מחשובי ומפארי אנ"ש

לע"נ אמם האשה הצוה"ח

מרת עטקא שפרינצא

ב"ר חנוך העניך ע"ה
נלב"ע י"ב אדר

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
הרה"ח המפואר ר'  ישראל זצ"ל

בן הרה"צ ר' יעקב אשר קאפ ז"ל

היה קשור בלו"נ לרבוה"ק
אשר טרח במסירות נפלאה לסעודות הילולא

בבית מדרשינו בית דוד ולשבת עלייה
לאתרא קדישא מירון למעלה מיובל שנים

נלב"ע ליל שושן פורים תשס"ט
תנצב"ה 

הונצח ע"י בנו ידידנו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' יחזקאל שליט"א

משב"ק כ"ק מרן הברכת משה זיע"א

לעילוי נשמת
הרה"ח המפואר

ר' דוד אריה לייב

ב"ר שלמה זצ"ל

נלב"ע י"ז אדר ב' תשס"ה
תנצב"ה 

הונצח ע"י בנו ידידינו הנכבד

הרה"ח המפואר רבי שמחה קרקובסקי שליט"א

נאמן בית רבוה"ק

לעילוי נשמת
האשה הצוה"ח

מרת חנה נחמה ע"ה

בת הרה"ח ר' אהרן זצ"ל

 נלב"ע י"ב אדר
ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י בנה ידידנו הנכבד
איש החסד

הרה"ח רבי ישראל לייכטר שליט"א
מחשובי ופארי אנ"ש
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הרב אהרן גלבשטיין
פרשת תצוה  

טעם מהרב הצדיק הקדוש וכו' רבי פנחס ז"ל 
תצוה בשבוע  חל פרשת  למה  מקאריץ  נבג"מ 
שחל בו פורים ]ז' אדר[ מפני שבאותה הפרשה 
לא נזכר שמו של משה, כמ"ש בזוהר הקדוש 
)ח"ג רמו, א( עיי"ש, ובזה נתקיים קצת מאמר 
מחני נא. ובזה טעה המן שידע שבאותו השבוע 
קורין פרשת תצוה ולא נזכר שמו של משה, סבר 
מעוררין  ובזה  נא,  מחני  מאמר  ח"ו  שנתקיים 
הדין לעילא רחמנא לצלן, וטעה ואמר בדעתו 
שבזה יתפוש את ישראל שאין מי שיגן עליהם. 
"ואתה תצוה" נאמרה  ובאמת טעה בזה, דהא 
קודם עשיית העגל כמ"ש בזוהר הקדוש ויקהל 
)קצה, א; ועיין ח"ג רלז נ(, שלזה בציווי נאמר 
)שמות כה ב( מאת כל איש, ואח"כ כתיב )לה, 
ה( קחו מאתכם דייקא, עיי"ש. וזה שלא נכתב 
שמו בזו הפרשה יש סוד כמוס בדבר, ואין לנו 
עסק בנסתרות, ואדרבה פטירת משה שהיה ז' 

אדר הגן עליהם )עיין מגילה יב: (. 
שפתי צדיקים, אמרי פנחס השלם

ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )כז, כ(
רבי  ]הרה"ק  אמר  קודש  שבת  בליל  פעם 
אליעזר מדז'יקוב זי"ע[ תורה על הפסוק ואתה 
תחילת  שזו  פי  על  אף  בוא"ו,  המתחיל  תצוה 
פרשה, והוא"ו נראה כמיותר. ואמר, שאין הכי 
נמי, הפירוש הוא שאתה -  משה רבינו ע"ה – 
כי  כן תהיה,  ואם  אינך מאומה.  כיותר, כטפל, 
להנהיג  תוכל  חדא,  צוותא  מלשון  "תצוה"  אז 

ולצוות ולהיות ראש בני ישראל. 
צבי  נפתלי  רבי  ]הרה"ק  אביו  אליו  נתגלה 
"לעזער  לו:  ואמר  בחלום,  זי"ע[  מראפשיץ 
לעבן קרוין, האסט מכוון דעם אמת'ן פשט אין 

פסוק", כיוונת לפירוש האמיתי.
החכמה מאין 

ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה 
ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור )כז, כ(

שהשליך  שהעץ  כג(,  )פרשה  במדרש  איתא 
מר  שנמתק  ומכאן  היה,  מר  המים  אל  משה 
במר. ולכאורה אין מובן כלל, האיך יוכל להיות 
על  שצעקו  אחר  הם  דהנה  לומר,  ונראה  כך. 
הרגישו  כך  אחר  שמרים,  המים  על  משה, 
בעצמם שחטאו, והלכו במר נפשם מאוד, מה 
עשינו שחטאנו, ומכח זה המרירות היה מועיל 
שנמתקו המים. וזה הוא לעולם אם אדם הולך 
בזה המרירות אז יעזור לו ה', וזה גם כן כוונת 
ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  ואתה  הפסוק 
אתם  אם  פירוש  דעת,  הוא  ושמן  שמן,  אליך 
שיהיה  העצה  אז  דעת,  לעצמכם  ליקח  רוצים 
עצמו  ולזכך  מר,  שהוא  זית  וזה  במרירות, 
להיות כתית בעצמו, אז אם יהיה כך יעזור לו ה' 
ויהיה למאור, שיאיר עלינו בעבודת ה', ומשום 
זה לא נכתב משה בפרשה, ללמוד מזה אפילו 
כל  פי  על  אף  רבו,  אצל  הוא  ואין  בביתו  הוא 

יכול להיות גם כל זה הדבר, ודו"ק.
הרה”ק הרבי ר’ חנוך העניך מאלכסנדר זי”ע, חשבה לטובה 

ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה 
ַזִית ָזְך )כז, כ(

בני  את  צו  נאמר  לא  למה  דקדקו  המפרשים 
מאיש  העבדות  עיקר  כי  הרמז  אולי  ישראל. 
כל מעשיו לשם שמים  היא, שיהיה  הישראלי 
ומחשבות  וגיאות  פניות  בלי  לבדו  לד'  בלתי 
מנת  על  ולא  עצמו,  את  להתפאר  לא  זרות, 
לקבל פרס, גם לא מיראת העונש, ולא בשכר 
ליוצרו  רוח  נחת  לעשות  רק  ועוה"ב,  עוה"ז 
ובוראו, וכמאמר הכתוב )משלי ג'( בכל דרכיך 
רל"א(,  )סי'  חיים  אורח  בטור  וכמבואר  דעהו, 
וכל  ב'(  )אבות  חז"ל  בדברי  הפירוש  שזהו 
של  דברים  שאפילו  שמים,  לשם  יהיו  מעשיך 
רשות אם עשה להנאתו אינו משובח, וכן אפי' 
צדיקים  במקום  ולעמוד  ישרים  בסוד  לישב 

עצמו  להנאת  עשה  אם  תמימים  בעצת  ולילך 
אינו משובח אלא א"כ עשה לשם שמים. 

ישראל  בני  את  תצוה  ואתה  הרמז,  זהו  ואולי 
בלי  ז"ל  ופירש"י  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו 
וזכים  נקיים  יהיו  שהמצות  הרמז  שמרים, 
בלתי  רק  וגיאות,  פניות  ]שהם[  שמרים  בלי 
לד' לבדו, לעשות רק נחת רוח ליוצרו ובוראו. 
ושמירת וטהרת המחשבה אינו נגלה לשום בן 
ויודע  לב,  וחוקר  כליות  הבוחן  לפני  רק  אדם 
יתרון  בזה  מובן  ואולי  חי,  כל  סתרי תעלומות 
נמשך,  היא  הוי"ו  כי  תצוה,  ואתה  של  הוי"ו 
טהרת  ושמירת  שקדושת  ואתה,  אני  וכאומר 
אני  רק  אדם  בן  לשום  נגלה  אינו  המחשבה 

ואתה, וכמו שהארכנו לעיל ]פר' לך אות ט[ על 
הכתוב ואתה את בריתי תשמור. 

ואם האדם יודע הכנעתו ושפלותו שהוא כאין 
לד'  בלתי  דבר  כל  לעשות  יוכל  אזי  וכאפס, 
לו  די  כי  עצמית,  להנאה  להנאתו  ולא  לבדו 
שירצה  ולא  ד'  מצות  לעשות  שהורשה  במה 
ולזה  התפארות.  שום  או  גמולו,  תשלום  עוד 
נאמר ואתה תצוה, יען כי משה רבינו ע"ה היה 
הק'  התורה  עליו  שהעידה  כמו  אמיתי,  עניו 
והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני 
האדמה, ובכחו הגדול היה יכול להשפיע לעדת 
המצות  לעשות  שיוכלו  כדי  ענוה  כח  ישראל 
לד'  בלתי  זרות,  מחשבות  בלי  וזכים  נקיים 
לבדו. ובכח זה נמחה כוחו וגבורתו של עמלק 
בספרים  כמו"ש  הגיאות,  שורש  שהוא  ימ"ש, 
נאחזו  שעי"ז  רם,  גימטריא  עמלק  הקדושים 
הקליפות והחיצונים ח"ו במצוות, שגזלו וחמסו 
ענוה  לכח  נזכה  ואם  חיותם,  וזהו  הטוב  כח 
וגיאות,  ופניות  שמרים  בלי  ד'  מצות  ולעשות 
ממילא יהיה נמחה זכרו וחיותו, ונזכה להעביר 
יכרתון,  כרות  והאלילים  הארץ  מן  גלולים 
ולראות במפלתן של רשעים, ובהתרוממות קרן 

ישראל למעלה.

תפארת שמואל 

מעשה באחד מגדולי הלמדנים שבליטא שהיה 
מוולוזין  הנצי"ב  לפני  שטען  מובהק  מתנגד 
בעוד  ברחבות,  שחיים  אדמור"י החסידים  על 
מתפרנסים  התורה  וגדולי  הישיבות  שראשי 

בצער ובדוחק גדול.
צא  היה,  כך  מעולם  בחיוך:  הנצי"ב  לו  השיב 
בגדי  לבש  בעבודה  שעסק  הכהן  אהרן  וראה 
משה  אולם  טובות,  באבנים  משובצים  זהב 
רבינו זה שקיבל בשבילנו את התורה למענו לא 
עשו מלבושים מיוחדים רק מטהו נזכר, "הרם 

את מטך", "קח את מטך", יותר לא היה לו.
אמרות חכמה 

ֶאת  ּוָבָניו  ַאֲהֹרן  ְוָסַמְך  ִני  ַהּׁשֵ ָהַאִיל  ֵאת  ְוָלַקְחָּת 
ְיֵדיֶהם ַעל ֹראׁש ָהָאִיל )כט, יט(

]הרבי  מוהרי"י  אדמו"ר  מכבוד  שמעתי  דהנה 
)בראשית  הפסוק  שפירש  זצלה"ה  מלובלין[ 
בקרניו,  בסבך  נאחז  אחר  איל  והנה  יג(  כב, 
דהיינו שיש עוד בחינת איל, נאחז בסבך - מי 
ואח"כ  הרע  יצר  בעצת  ומסובך  ניתפס  שהיה 
מתחיל לצעוק ומתחרט ועושה תשובה, בקרניו 
- זוכה להופעת אור, לשון קרן אור עכ"ד. וזה 
רומז  השני,  האיל  את  ולקחת  הכתוב  פירוש 
כן שאעפ"י שהיה מסובך  ומי שעושה  להנ"ל. 
בעצת יצר הרע מכל מקום עתה עושה תשובה 
וכנ"ל, זוכה להמשיך חסדים בעולם, וזהו וסמך 
לחסדים  רומז  ואהרן  ידיהם,  את  ובניו  אהרן 
בבחינת  מי שהוא  ידי  על  רפב.(,  )זח"ג  כידוע 

איל השני כנ"ל. 
אור לשמים 

דברי תורה וחסידות על פרשת השבוע פניני האהל

שבת זכור

ומשם בארה הוא ביאור הפסוק זכור את אשר 
גם  שייך  הזאת  שהמצוה  עמלק,  לך  עשה 
עמלק  לך  את אשר עשה  זכור  דהיינו  בזמנינו 
מחמימותך  שהקרירך  כנ"ל  בדרך  קרך  אשר 
ומהתלהבותך שהיה לך לאהוב כל אחד ואחד 
גאוה  ידי  על  הקרירך  מה  ידי  ועל  חבירו,  את 
ולזה  עמלק,  גימטריא  רם  שהוא  והתנשאות 
בהניח ה' אלהיך לך מכל אויביך מסביב דהיינו 
והמקטריגים  הקליפות  ממך  שתסיר  לאחר 
סיוע  ידי  על  האדם  את  באמת  שונאים  שהם 
שהקב"ה עוזר את האדם שאלמלא עוזרו אינו 
מכל  לך  אלהיך  ה'  בהניח  וזה  כידוע,  לו  יכול 
דהיינו  וגו'  ה'  אשר  בארץ  וגו'  מסביב  אויביך 
שמים  מלכות  שהוא  העליונה  בארץ  שתכנס 
השער  וזה  האמיתיים  הצדיקים  עבדות  שהוא 
עמלק  זכר  את  תמחה  בו,  יבואו  צדיקים  לה' 
עמלק  מתיבת  זכר  תיבת  שתמחק  לומר  רצה 
אהבה  גימטריא  שהוא  י"ג  מעמלק  וישאר 
ואהבה גימטריא אחד והוא שם המפורש כנ"ל 
שאהבה הוא שם המפורש כנ"ל שעל ידי מחיית 
עמלק יהיה השם שלם דהיינו כנ"ל כשתמחה 
שהוא  י"ג  מעמלק  נשאר  זכר  תיבת  מעמלק 

גימטריא אהבה. 
מאור ושמש 
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 חג הפוריםהרב אהרן גלבשטיין
הטעם שימי הפורים לא יהיו בטלים

אמרו רבותינו ז"ל כל המועדים יהיו בטלים וימי 
בסייעתא  לומר  יש  נבטלים.  יהיו  לא  הפורים 
העתידה  דהגאולה  לשבח,  טעם  דשמיא 
כל המועדים שהוא  לכן  יהיה מאדום  במהרה 
זכר להצלת שאר האומות בטלים דאדום יותר 
גדול כמאמר חכמינו ז"ל )ברכות יג.( כיון שניצול 
ארי  בהצלת  וסיפר  הכל  מעשה  שכח  מארי 
שאין  פורים  כן  שאין  מה  מכולם,  גדול  שהוא 
נתבטל שהוא מדוגמת הגאולה העתידה להיות 
דהוא מאדום דהפיר הקדוש ברוך הוא מחשבת 

המן שהוא עמלק דהוא אדום. 
קדושת לוי

ה'תורה' שנאמרה תוך כדי התעלפות מפי 
רבינו הברכת משה בפורים

שנה.  כשישים  מלפני  בסיפור  כעת  נזכר  הנני 
נוהג  הפורים  ביום  הטהור  בשולחן  שנה  מדי 
ידיו  ליטול  זי"ע  משה[  ]הברכת  רבינו  היה 
המוציא  'כזית'  טעימת  לאחר  ומיד  לסעודה 
היום  מצוות  לקיים  יין  לשתות  מתחיל  היה 
'חייב איניש לבסומי', והיה שותה גוזמאות של 
כוסות יין, היה זה מעמד נורא, העומדים סביב 
היה שותה  איך  ולהבין  היו להשיג  יכולים  לא 

כמויות כאלו של יין עוד בטרם הסעודה.
והנה שנה אחת בתחילת הסעודה שתה רבינו 
נבהלו  הנוכחים  כל  התעלף,  שפתאום  עד 
מאד, בנו כ"ק האדמו"ר רבי אברהם שלמה 
ולעוררו  לנענעו  וניסה  אליו  ניגש  זצוק"ל 
לעוררו,  הצליח  לא  אך  מעלפונו  כוחו  בכל 
מיד  הזעיקו  פשוט  לא  שהמצב  משנוכחו 
רופא שדר בסמוך, הלה הגיע במהירות לבית 

המדרש.
כשניגש אליו הרופא החל פתאום רבינו לומר 
דברי  היו  וכה  עצומות,  עדיין  כשעיניו  תורה, 
שלחה  המלכה  שאסתר  בחז"ל  איתא  קדשו: 
לומר  ויש  לדורות',  'קבעוני  מחכמים  לבקש 
וזהו  לשון הסתרה,  דהנה אסתר  רמז  דרך  על 
לכלל  להודיע  שביקשה  לדורות',  'קבעוני 
אליו  וקושי  מצב  שבכל  הדורות,  בכל  ישראל 
'הסתר  אלא  זה  שאין  יהודים  יידעו  ייקלעו, 
פנים' זמני וכי במהרה כהרף עין יזכו לישועת 

ה' הקרובה.
למחצה,  מעולף  בעודו  רבינו  אמר  זה  את 
יכול לומר  "נו, אם  זאת אמר  והרופא בראותו 

דברים כאלו, אין צריך לעשות דבר" והלך לו. 
הגה"ח רבי יצחק דוד רוטמן שליט"א במשאו 
מועד  אוהל  גליון  תשפ"ב,  טבת  כ"ד  בשוה"ט 

)518( פרשת וארא תשפ"ב 

ר'  הרה"ח  זה  על  הוסיף  הנ"ל  הדרשה  לאחר 
שמואל פרוש שליט"א: 

רבינו  אליי  פנה  הנ"ל  הפורים  יום  למחרת 
]הברכת משה[ ושאלני "האם הבנת מה שדיברנו 
אתמול", השבתי כי כמדומני שהבנתי, ואמר לי 
רבינו "לא, לא הבנת" ומיד המשיך ואמר "דע 

לך שדברים אלו אינם נוגעים לכללות ישראל 
אלא לכל יהודי ויהודי בפרטות, כל אחד צריך 
לי  ואמר  'הסתרה',  אצלו  אין  שבאמת  לדעת 
בזה"ל "שמואל, ביי קיינעם איז נישט דא קיין 

הסתרה".
גליון אוהל מועד )518( פרשת וארא תשפ"ב 

כמו פורים כך ליל השימורים

רגיל  היה  מקאזניץ  המגיד[  ]הרה”ק  רבינו 
לומר דברי צחות ומליצות בלישנא דחוכמתא, 
ולפעמים היה משתמש גם בלשון פויליש, ומה 

מאוד עמקו מחשבותיו. 
פורים  “יאקע  קדשו:  בלשון  אמר  השיחים  בין 
“כמו  הוא  הדברים  ותוכן  שימורים”,  ליל  טאקי 
שהוא נראה ביום הפורים כך הוא נראה בליל 
שימורים”. )וכוונתו נראה כי בליל הפסח כאשר 
יושב בהתרגשות והתרוממות הנפש ועורך את 
הסדר מלובש עם הקיטל, הרי הוא יכול לרמות 
בעל  שהוא  ולחשוב  ערכו  ולהעריך  עצמו  את 
מדריגה )ער פליט אין הימל(, על זה אמר רבינו 
זאת  הרגשה  כי  ויכיר  עצמו,  את  ירמה  שאל 
את  ויבחון  בעצמו  יתבונן  כי  חיצוניות,  רק  היא 
ביום  והנהגתו  מעשיו  פי  על  הנכונה  מדריגתו 
הפורים כשהוא שתוי ושיכור, כי אז הרי האדם 
ואילו  באמת,  פנימיותו  ומתגלה  בכוסו  ניכר 
גבוהה  בחינה  מתוך  הסדר  בליל  הרגשתו  היה 
בצורה  בפורים  גם  נראה  בוודאי  היה  אמיתית, 

אחרת(. 
י”ג אורות )פשעווארסק(

נפול תפול לפני מרדכי

שמעתי מאדומו"ר הרב הצדיק הקדוש ר' הענך 
ז"ל אבד"ק אלעסק באזני שמעתי בשם חותנו 
שלום  רבי  הדור  מופת  הקדוש  הצדיק  הרב 
זצלה"ה מבעלזא ששאלו אותו המקורבים למה 
וישועה  רפואה  לאיזה  אנשים  אליו  כשבאים 
שאר  מנהג  כמו  מעות  הרבה  לו  ליתן  שיצוה 
צדיקים שיחיו. השיב: מצינו במגילת אסתר לא 
בקשה דבר, אסתר מרמז על הצדיק, לא בקשה 

כשאר הבתולות, ע"י זה, ותהי נושאת חן.
גם אמר בשמו: למה במנילה קודם שנתנו לו 
וכל  זרש  לו  ותאמר  כתיב  העץ  לעשות  עצה 
אוהביו ואח"כ כשסיפר להם אשר קרהו כתיב 
ויאמרו לו חכמיו, ועוד הקשה איזה טובה היה 
יפול.  יותר  לנפול  התחיל  שאם  מהם  הנחמה 
אך הענין הוא, קודם כשגדלו המלך היו כולם 
אח"כ  אבל  ממנו,  מתפחדים  היו  כי  אוהביו 
כשסיפר להם המאורע נעשו חכמים, וכל אחד 
לו  נתנו  עצה  אבל  דבדיחותא,  מילתא  אמר 
מכניע  שאם  יהודי  מן  שטבע  ימ"ש,  הרשעים 
ואלו  לו,  מוחלים  תיכף  לפניהם  אדם  איזה 
לו  אמרו  לכן  הגזירה,  שיגמור  רצו  הרשעים 
עצה נפל תפול לפני מרדכי בהכנעה אז תסיים 
מחשבותם  יודע  הקב"ה  אבל  משאלותיך,  כל 
ויבהלו  שהמה הבל עודם מדברים עמו העצה 
של  זממם  יפוק  שלא  כדי  המן  את  להביא 

רשעים ולא ילך למרדכי להכניע את עצמו והיה 
לו מפלה כן יאבדו. 

משמחי לב

למה בפורים הסעודה נמשכת בלילה

מאיזביצא  מרדכי יוסף[  גם הרבי ]הרה"ק רבי 
העריץ את תלמידו ]הרה"ק רבי לייבל'ה אייגר 
בסעודת  לייבלה  ר'  את  ופעם שאל  מלובלין[, 
פורים, מדוע גומרים את סעודת פורים בלילה 
כי פורים הוא  לייבלה,  ר'  כשיצא היום, השיב 
מחיית עמלק, כלומר שפיכות דמן של רשעים 
שהוא כאילו הקריב קרבן, ובקרבן הלילה הולך 

אחר היום. 
מגדולי החסידות 

מעשה משיכור מקראקא

הרב הקדוש הרבי ר' אברהם מסוכטשוב זצ"ל 
בפורים  לספר  רגיל  היה  נזר"[  "אבני  ]בעל 
יין שרף  פיאק ששתה  קראקאווער  מן  מעשה 
ושתי  פורים  קודם  שבועות  שתי  ונשתכר 
קשה  שבאמת  אמר  כי  פורים,  אחר  שבועות 
ולאבד  להרוג  רוצה  שהיה  הרשע,  המן  על 
את כל היהודים ח"ו, איך קבע זמן רק על יום 
אחד אולי כמה וכמה מהיהודים מטמינים את 
יוכל  ולא  ומערות  שיחים  בורות  לתוך  עצמם 
להגביל  צריך  והיה  אחד,  ביום  אותם  להרוג 
זמן עכ"פ לכל חודש אדר, כמו שנפל לו הפור 
מסכטשוב  הר"א  הקדוש  והרב  אדר,  בחודש 
ז"ל היה מפליא קושיא זו, ותירץ בשם הפיאק 
וחשב  רשעות,  המן  עשה  בזה  גם  אשר  הנ"ל 
כמו  יהיה,  והיפך  אותם,  להרוג  יוכל  לא  אולי 
יו"ט,  היום  אותו  ישראל  ויעשו  באמת,  שהיה 
כל  ולא לשמוח  יום אחד,  רק  יו"ט  יהיה להם 
המן  כוונת  יודע  אני  הפיאק  ואמר  החודש, 
באמת  אבל  שמחתנו,  למעט  שכוונתו  הרשע 
השמחה הוא בכל חודש לכן הנני שותה שתי 
אחרי  גם  שבועות  ושתי  פורים,  לפני  שבועות 

פורים, והבן. 
שיח שרפי קודש

טפשותו של המן

רבי  החסיד  הגאון  פנה  פורים  במוצאי  פעם 
דודי’א מבארדיטשוב זצ”ל בעל ה”תהלה לדוד” 
אברהם  רבי  ]הרה”ק  הזקן  אדמו”ר  לרבינו 
יעקב[ מסאדיגורא זי”ע והעיר לו על טפשותו 
של המן, שלא ידע לבחור לעצמו זמן יותר טוב 

מ”אדר הסמוך לפסח...” 
אמר לו רבינו: המן בחר לו חודש אדר בחושבו 
ובו  בעיקבתא  שהיא  החדשים,  “סוף”  שהוא 
יתברך  שאצלו  ידע  לא  אך  ההסתרה,  מתרבה 
שמו כתיב: “אני ראשון ואני אחרון” )ישעיה מד, ו(, 
ובכולם  ראשון  לבחינת  קשור  אחרון  שבחינת 
סופו  נעוץ  כי  אחד,  והכל  ה’”  ה”אני  נמצא 

בתחילתו. 
נר ישראל 

דברי תורה וחסידות על פרשת השבוע פניני האהל
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הלכות חודש אדר ופורים ]ב[

נערך ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין שליט"א - רב ומו"צ בקהילתנו

ילקוט הליכות
ועניינים הנוגעים למעשה

א. קריאת פרשת זכור.
א. קריאת פרשת זכור, חיובה מן התורה, דכתיב 
ודורשים  וגו',  עמלק"  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
מתוך  בפה  באמירה  היינו  זכירה  דהאי  בגמרא, 
ספר תורה, ועל כן צריך הקורא לכוין להוציא את 
לצאת.  לכוין  צריכים  והשומעים  השומעים,  כל 

]שו"ע ומ"ב סימן תרפ"ה ס"ז[.

זו אינה  ]מצוה תר"ג[, דמצוה  ב. כתב בספר החינוך 
למלחמה,  יוצאות  שאינן  לפי  בנשים,  נוהגת 
ותמה בזה המנחת חינוך ]שם[, דבגמרא ]סוטה מד:[ 
למדנו שבמלחמת מצוה הכל יוצאים אפילו כלה 

מחופתה, ועל כן סובר שגם נשים חייבות בזה. 
תורת  ושו"ת  סתק"ט[,  ]חאו"ח  נזר  אבני  בשו"ת  ג. 
]ח"ב סי"ד ד"ה תשובה[,  ושו"ת דברי חיים  ]סל"ז[,  חסד 
]ערי"ד[, כתבו דנשים פטורות  ובהנהגות חזון איש 
ס"ח[  ]ח"ב  ציון  בנין  בשו"ת  מאידך  זכור,  מקריאת 
לנשים  הורה  זצ"ל  אדלר  נתן  רבי  שהגאון  כתב, 
נתפשט  וכן  זכור,  לשמוע  הכנסת  לבית  לילך 
מנחת  בשו"ת  שכתב  כמו  ישראל,  בארץ  המנהג 

יצחק ]ח"ט סס"ח[. 
ד. אמנם באופן שקשה לה לצאת לבית הכנסת, 
לעצמה.  חומש  מתוך  זכור  פרשת  לקרות  יכולה 

]פ"ת שם או"ח, בשם גדולי הפוסקים[. 

ב. מצות מתנות לאביונים. 
א. יש אומרים דתחילה צריך לקיים מצות מתנות 
לאביונים, ושלכן הקדימו הטור והשו"ע להלכות 
]ליקוטי  מנות.  למשלוח  קודם  לאביונים  מתנות 
מצות  לקיים  צריך  דתחילה  אומרים  ויש  מהרי"ח[. 

"ומשלוח  במגילה,  שנכתב  כסדר  מנות,  משלוח 
חיים  ]מקור  לאביונים".  ומתנות  לרעהו  איש  מנות 
או  לפניו,  כששניהם  דווקא  זה  וכל  יאיר[.  לחוות 

ששניהם אינם לפניו וצריך לחזר אחריהם, אמנם 
אם נמצא עני לפניו ורעהו אינו לפניו, לדעת כולם 
על  מעבירין  דאין  לאביונים  מתנות  תחילה  יתן 
המצות, וכן אם רעהו נמצא לפניו ועני אינו לפניו, 
בצל החכמה  ]שו"ת  לרעהו.  מנות  יתן תחילה משלוח 
שם  והביא  או"א,  תרצד  סימן  תשובות  בפסקי  הו"ד  ספ"א,  ח"ו 

עוד מהכף החיים, שע"פ סוד יש לקיים ב' מצות אלו דווקא לאחר 

על שאר  גם  עולה  המגילה  על  לפי שברכת שהחיינו  וגם  התפלה, 

מצות היום, אמנם עכ"פ אין לדחות את העני בלא נתינה מטעם זה 

שהוא קודם התפלה, ע"ש[. 

עניים,  לב'  מתנות  ב'  הפחות  לכל  לתת  צריך  ב. 
דהיינו שיתן לכל אחד מהם מתנה אחת. ]שו"ע סימן 

תרצד ס"א[.

ששוה  במתנה  די  ז:[  דף  ]מגילה  הריטב"א  לדעת  ג. 
פרוטה, ובמהרש"א ]שם[ כתב לתת מתנה חשובה. 
ד. וההוראה למעשה, דשיעור המתנה צריך להיות 
לפחות בסכום כזה שיוכלו לקנות בה מנה לאכול 

לסעודת פורים. ]הגר"מ סירוטה[.
שאשתו  דכיון  כתב,  ס"ב[  ]שם  השולחן  בערוך  ה. 
גם  יצאה  עליה,  בנתינתו  מתכוין  אם  אזי  כגופו 
מתנות  ב'  עוד  לתת  צריך  ואין  בנתינתו,  היא 
כתב,  ס"ד[  קמב  ]סימן  ערוך  שולחן  ובקיצור  עבורה, 
יתנו  שלא יסמכו הנשים על נתינת בעליהן אלא 
]סימן  ברורה  מלשון המשנה  וכן משמע  לבד,  הם 
תרצה סקכ"ה[ שכתב: ומכל מקום יש להחמיר ליתן 

גם בשבילה.
לבניו  מעות  ליתן  האב  על  חינוך  מצוות  יש  ו. 

וכל  ובנותיו הקטנים כדי לתת מתנות לאביונים, 
שכן לגדולים שמחויבים במצות. ]פמ"ג סימן תרצה א"א 

סקי"ד, חנוך לנער מהגר"י בלוי פכ"ז[.

בשם  סק"ג[  תרצד  ]סימן  ברורה  במשנה  וכתב  ז. 
מתנות  בב'  יוצא  הדין  שמעיקר  דהגם  הרמב"ם 
במתנות  להרבות  מוטב  מקום  מכל  עניים,  לב' 
מנות  ובמשלוח  בסעודתו  מלהרבות  לאביונים 
לרעיו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח 
לשכינה,  ודומה  ואלמנות,  יתומים  עניים  לב 
שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.

ח. לא יתנם מכסף מעשר, ומה שמוסיף יותר מב' 
מתנות יכול ליתן ממעשר. ]מג"א שם סק"א[.

ג. מצות משלוח מנות. 
מנות  ב'  אחד  לאדם  הפחות  לכל  לתת  צריך  א. 
סוגי  ב'  ישלח  לכתחילה  מיד,  לאכילה  הראויים 
והמנהג  שונים,  מיני משקים  ב'  או  שונים,  מנות 

לשלוח מין אחד מאכל ומין אחד משקה. 
ב. והטעם, בשו"ת תרומת הדשן ]סקי"א[ כתב, כדי 
פורים,  בשמחת  ולשמוח  לאכול  לכולם  שיהא 
ובעל המנות הלוי מר"ש אלקבץ כתב, כדי להרבות 

באהבה ואחוה שלום וריעות.
ג. יש אומרים דצריך שיהיה כל מנה בשיעור שראוי 
להתכבד בה. ]א"א בוטשאטש שם, ערוך השולחן שם סט"ו[. 
ויש אומרים שכל מנה יהיה לכל הפחות בשיעור 
כזית. ]שו"ת חסד לאברהם ספ"ג[. והנותן משלוח מנות 
דאפשר  חייב[  ד"ה  ]שם  הלכה  בביאור  כתב  לעשיר, 

שלא יצא אם לא נתן כראוי לו. 
ד. האם בעינן שליחות דוקא, בשו"ת בנין ציון ]סימן 
מ"ד[ הסתפק במצות משלוח מנות, דאפשר שצריך 

מנות",  "ומשלוח  הכתוב  כדברי  דוקא  שליחות 
ולמעשה, דעת רוב הפוסקים שיוצאים לכתחילה 

גם אם שלח בעצמו. 
גם  קטן,  עם  לשלוח  דאפשר  הפוסקים  כתבו  ה. 
אם אינו בר שליחות, וכן מותר לשלוח עם נכרי, 
וכ"ק אדמו"ר מטהש זצ"ל עורר בזה, שאין מהנכון 

ליתן לנכרי יד וחלק במצוה. ]נט"ג עשנ"ג[. 
ו. הנותן מתנות לאביונים ומשלוח מנות רק בליל 
ביום.  אלא  אינה  מצותן  דעיקר  יצא,  לא  פורים 

]רמ"א ומ"ב סימן תרצה ס"ד[.

מתנות  כדין  מנות  במשלוח  וקטנים  נשים  דין  ז. 
לאביונים.

ד. דין אבל במשלוח מנות ומתנות לאביונים. והאם 
מותר לנגן בביתו בכלי נגינה.

א. אבל חייב במשלוח מנות ובמתנות לאביונים. 
ס"ו[.  תרצו  סימן  ומ"ב  ]שו"ע 

שולחים  אחרים  ואין 
לאבל משלוח מנות כל 
שם[.  ]רמ"א  חודש.  י"ב 
מותר  עני,  האבל  ואם 
לשלוח לו משלוח מנות 
]מ"ב  ומתנות לאביונים. 
והוסיף  שם,  החיים  וכף  שם, 

דבר  יהיה  שלא  רק  הכה"ח, 

מותר  וכן  שמחה[.  של 

מנות  משלוח  לשלוח 
האבל,  של  למשפחתו 

הו"ד  קניבסקי  ]הגר"ח  עצמו.  לאבל  מכוין  אם  אפילו 
במ"ב דרשו שם[.   

ב. אבל תוך י"ב חודש על אביו ואמו, או תוך ל' על 
שאר קרובים, מותר לנגן בביתו בכלי נגינה כבכל 
אלישיב  הגרי"ש  הורה  וכן  או"ג,  תרצו  סימן  או"ח  ]נימוקי  שנה. 

הו"ד במ"ב דרשו שם הע' 29[.

ה. דין שיכור בפורים, בתפלה, ברכת המזון, לצרפו 
למנין, שלא לנהוג ברכב.

הוא  אם  יין,  בשתיית  היום  מצוות  שקיים  מי  א. 
רק בגדר שתוי, ויכול לדבר לפני המלך, אין צריך 
וכל  כך,  להתפלל  ומותר  יינו,  שיפוג  עד  להמתין 
שכן שמותר לברך ברכת המזון, וגם אפשר לצרפו 
מתוך  דוקא  ולברך  להתפלל  יראה  אך  למנין, 

הסידור.
ב. ואם הוא בגדר שיכור, דהיינו שאינו יכול לדבר 
לפני המלך, וגם ניכר הדבר בהילוכו שאינו כהוגן, 
וינועו כשיכור",  "יחוגו  ]תהילים קז[  כמאמר הכתוב 
אזי אסור לו להתפלל אפילו אם עובר זמן תפלה, 
וגם אין לצרפו למנין, ואם עבר והתפלל כך, לא 
יצא ידי חובתו, וצריך לחזור ולהתפלל כשיתפקח, 
ואם עבר זמן התפלה ישלימנה בתפלה הסמוכה 

לה. 
להיזהר  ראוי  לכתחילה  המזון,  ברכת  ולענין  ג. 
שלא יבוא למצב של אינו יכול לדבר לפני המלך, 
אמנם בדיעבד אם הגיע למצב כזה ובירך, יצא ידי 
ונו"כ  ושו"ע  שם,  ופ"ת  צט,  סי'  ומ"ב  רמ"א  שו"ע  ]ע"פ  חובתו. 

סי' קפה ס"ה[. 

סכנתא  דחמירא  ברכב,  ינהג  לא  שיכור  ד. 
מאיסורא. ]מורי הוראה[.

ו. נרדם באמצע הסעודה האם מתחייב ברכה חדשה.
בתוך  שישן  אדם  ס"ז[:  קעח  ]סימן  השו"ע  כתב  א. 
סעודתו שנת ארעי לא הוי הפסק. וכתב המשנה 
לערך  בשנתו  נשתהה  אם  דאפילו  ]שם[  ברורה 
שעה, כיון שנאנס בשינה, לא נחשב הפסק, ואין 
בלא  שנית  ידיו  יטול  אלא  המוציא,  לברך  צריך 
ברכה. ]מה שכתב המ"ב שעה, יש לעיין, האם בא להורות דביותר 
משעה נחשב כבר להפסק בכל אופן, או נאמר דאפילו ביותר משעה 

נמי נחשב לשינת ארעי, ומה שנקט המ"ב שעה הוא משום דביותר 

משעה נכנס לשאלה של שיעור עיכול שמפסיד עי"ז ברכת המזון, 

ולהלכה קיימא לן דבסעודה גדולה כיון שהדרך לאכול ולשתות משך 

הסעודה, אפילו אם נמשך כמה שעות, יכול לברך ברכת המזון[. 

וממילא  קבע,  שינת  נחשב  לא  שיכור  שינת  ב. 
כשיתעורר, יטול ידיו בלא ברכה, אך יראה לאכול 
ולשתות מיד, כדי שלא יעבור השיעור עיכול של 
סעודה גדולה לענין ברכת המזון. ]והסכימו לזה הג"ר 

מאיר סירוטה, ומחותני הגרא"ש שטיגליץ[.

בימי הפורים הנשגבים האלה קח זכות להחזקת כולל אברכים מצויינים

'חדוותא דרבי שמעון'
ע"ש כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א

מהם מורה הוראות מרביצי תורה, ת"ח מופלגים, עמלי תורה מתוך הדחק.
וזכות התורה ורבותינו הק' יעמוד לכם להתברך בכל מילי דמיטב ולכל מיני ישועות 
ורפואות, זיווגים הגונים, זרע של קימא ונחת מכל יוצ"ח ותזכו לבנים תלמידי חכמים
לתרומות בנדרים פלוס ע"ש אהל מועד או אצל הרב אהרן לוסטיג 
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והימים האלו נזכרים ונעשים
בני  זכו  תשפ"ג   אדר  ח'  רביעי  ביום 
שמעון  דרבי  מתיבתא  הק'  ישבתינו 

לביקור מרומם של 

הגה"צ רבי שמעיה לעוו שליט"א
דומ"צ וראה"כ דקהל ייטב לב דסאטמאר לונדון

ומו"צ התאחדות קהילת החרדים בלונדון
מחותנו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

המופלא  שיעור  והשמיע 
דרבה  כהכנה  ואגדה  בהלכה 
הבעל"ט  הפורים  ימי  לקראת 

בהיכל ישיבתינו הק'
ניתן לשמוע השיעור

ב'קול לעלוב' שלוחה ]6[

מהדורת ביתר לזכות צבי בן מרים ומשפחתו וכיו"ח להצלחה גדולה ברוחניות וגשמיות 6438838@gmail.com :ניתן לקבל את הגליון בכתובת מייל

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
יקירא,  גברא  האי  קדם  הנכבד  לידידנו 
הכישרון  ברוך  והמידות,  המעלות  כליל 
ימלל,  מי  ונפשו  לבו  טוב  המעש,  ואיש 
גליוננו  לימין  העומד  המידות,  פאר 
קדשי  למען  והעושה  נפלאה,  במסירות 

בית לעלוב, שמו מפארים

הרה"ח ר' צבי קורנבליט שליט"א
יו"ר קהילתנו הק' בביתר

וממייסדי בית מדרשנו "היכלא דרבי שמעון" - ביתר
ולאביו ידידינו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' ברוך יצחק שליט"א
מחשובי ופארי אנ"ש

וגבאי בית מדרשנו "בית ברוך" – י-ם
לרגל שמחת הולדת הנכדה

בת לבנו ידידינו הנכבד האברך החשוב

הר"ר משה מרדכי הי"ו
יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת 

___________________________דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
שמחת הקידושא רבה בשב"ק

בבית מדרשינו 'היכלא דרבי שמעון' ביתר

לעילוי נשמת
האשה הצוה"ח

מרת ליבא ע"ה

בת הרה"ג ר' אברהם ברוך זצ"ל

רב בית המדרש חברת ש"ס )מאקאווא(
נכדת הרה"ג רבי נתן יחזקאל וייסבלום זצ"ל

דור חמישי לרבינו הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א
 נלב"ע  בשם טוב י"א אדר תשס"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנה ידידינו הנכבד
צנא  ותרשישים  אראלים  מגזע 
ידיו  טובא,  ובקי  חריף  ספרא  מלא 

רב לו בתורה וחסידות

מוהר"ר  אברהם ברוך ורדיגר שליט"א
מחשובי לומדי ומתפללי בית מדרשינו הגדול

לעילוי נשמת
האשה הצוה"ח

מרת ביילא ע"ה

בהרה"ח ר' חיים משה זצ"ל
 נלב"ע ט' אדר תשנ"ג 

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנה
ידידנו הנכבד האי גברא רבה,

בקי בכל מכמני התורה והחסידוץ 
מזכה את הרבים בשיעוריו הנפלאים

הרב הגאון רבי  שמואל דוד 

הכהן פרידמן שליט"א
מחב"ס 'שדה צופים' על הש"ס

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
לידידינו הנכבד האי גברא יקירא ראש 
רב  ידיו  שבקדושה  דבר  לכל  וראשון 
לו טוב שם טוב משמן טוב, שמו הולך 
לפניו כיחיד בההדרת ספרי קודש מתוך 
והמעש  החסד  איש  רבה,  מומחיות 
למען  לו"נ  בכל  עצמו  מוסר  אשר 
מעיינות  והפצת  רבוה"ק  ספרי  הוצאת 

החסידות בכלל ובפרט שמו מפארים

הרה"ח המפואר ר' פנחס הכהן שיין שליט"א
לרגל שמחת נישואי נכדו החתן המו"מ בתורה 

וירא"ש, עדיו לגאון ולתפארת  

הבה"ח שלמה גרין הי"ו 
בן לחתנו ידידינו הנכבד

הרה"ג ר' יצחק שמשון שליט"א
עב"ג הכלה החשובה תחי' 

בת ידידינו הנכבד

הרה"ג ר' יצחק גרליץ שליט"א 
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לראות רוב תענוג 
ונהורא  גופא  בריות  מתוך  דקדושה  ונחת 

מעליא מהם ומכל יוצאי חלציהם

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
לידידנו הנכבד והנעלה, האי גברא יקירא, איש 
שבקדושה,  דבר  לכל  ער  ליבו  האשכולות, 
וחסד, משכיל אל דל,  מקים אהלה של תורה 
לו  מפארים  שמו  ותרשישים,  אראלים  מגזע 
נאה כל תהילה, מוכתר בכל מידה נכונה שמו 

הטוב הולך לפניו, אוהב תורה ולומדיה,
מסור בלב ונפש לכל קדשי בית לעלוב

הרה"ח ר' ברוך הופמן שליט"א
מנכ"ל עזרת אחים

מרביץ  רבה  גברא  האי  הנכבד  ידידינו  ולחמיו 
לו  רב  ידיו  מרגליות  מפיק  פה  לרבים  תורה 

בתורה וחסידות שושלת היוחסין

הרה"צ רבי חיים משה הלוי הורוביץ שליט"א
רב ואב"ד פאבניץ

לרגל שמחת הולדת הנכד הנין
בן אצל חתנו נכדו האברך החשוב

הר"ר אליהו הלל חיים סרולוביץ הי"ו
יוצ"ח רוב נחת  יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכל 

דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה 
יקירא, גברא  האי  והנעלה,  הנכבד  לידידנו 
ורב  הליכות  נעים  האשכולות,  איש 
תורה, של  אהלה  מקים  תבונות, 
עוסק בצרכי ציבור באמונה במסירות נפלאה,
אראלים  מגזע  הזולת,  למען  עצמו  משליך 
פעלים  רב  אבהון,  ובר  אוריין  בר  ותרשישים, 

לתורה וחסידות

הרה"צ רבי יואל באכנער שליט"א
בן הגה"צ רבי אליהו זצללה"ה

חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א
לרגל שמחת הולדת הנכד

בן אצל חתנו האברך החשוב
מגזע אראלים ותרשישים

הרב חיים ברוך אייזקאוויטש שליט"א
והברכה אחת לאמו הרבנית הצדקנית תליט"א

בת כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א
יוצ"ח רוב נחת  יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכל 

דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
נדבת ידידינו הנכבד, האי גברא יקירא,

נכונה,  מידה  בכל  מוכתר  שבערכין,  יקר 
אוהב תורה ולומדיה, פאר המעלות והמידות  

הר"ר יהודה דויטש הי"ו
ולאביו ידידנו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' נחמן שליט"א
ולזקינו ידידינו הנכבד

הגאון החסיד רבי יוסף מאיר שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן הנכד הנין

יה"ר שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 
_______________דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
שמחת השלום זכר יתקיים אי"ה 
בליל שב"ק בבית מדרשינו באלעד

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
נדבת ידידינו הנכבד, האי גברא יקירא,

נכונה,  מידה  בכל  מוכתר  שבערכין,  יקר 
אוהב תורה ולומדיה, פאר המעלות והמידות  

הר"ר מתתיהו הרשקופ הי"ו
ולאביו ידידנו הנכבד מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' יחיאל שליט"א
ולזקינו ידידינו הנכבד מפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' אהרן יעקב שליט"א
ולזקינו ידידינו הנכבד מפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' בנימין הכהן ברזסקי שליט"א
ולחמיו ידידינו הנכבד

הרה"ח ר' מאיר שמעון הכהן ויינרייך שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן הנכד הנין

יה"ר שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 
_______________דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

שמחת השלום זכר ושמחת הברית 
יתקיים אי"ה בבית מדרשינו בב"ב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
נדבת ידידינו הנכבד, האי גברא יקירא,

איש האשכולות, מוכתר בכל מידה נכונה,
בתורה  לו  רב  ידיו  אוצרו,  היא  ה'  יראת 

וחסידות, מחשובי אנ"ש

הרה"ג ר' אלתר דוד שטרן שליט"א
ר"מ ומשפיע בישיבת מגדל אור
לרגל שמחת אירוסי בנו

החתן המופלג בתוי"ש ובמידות טובות
עדיו לגדולות כליל המעלות

הבה"ח צבי נתן ני"ו
מחשובי חבורת הבחורים ומבחירי מפעל

התורה חביבותא דרבי שמעון
עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת ידידינו הנכבד והנעלה

הרב הגאון רבי שמעון מנחם הלוי נבנצאל שליט"א
דומ"ץ טאלנא אשדוד

דיין בב"ד 'הישר והטוב'
וראש כולל "ברכת הארץ"

יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לראות
רוב נחת דקדושא ממנה ומכל יוצ"ח

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
נדבת ידידינו הנכבד, האי גברא יקירא,

איש האשכולות, מוכתר בכל מידה נכונה,
בתורה  לו  רב  ידיו  אוצרו,  היא  ה'  יראת 

וחסידות, המחנך הדגול מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' חיים בצלאל גלבשטיין שליט"א
ולאביו ידידינו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' אברהם ישעיה' שליט"א
מפארי וחשובי אנ"ש

ולחמיו ידידינו הנכבד
הרה"ח המפואר ר' משה גרין שליט"א

מפארי וחשובי אנ"ש
לרגל שמחת אירוסי בתו נכדתם

הכלה החשובה תחי'
ובמידות  בתוי"ש  המופלג  החתן  עב"ג 

טובות עדיו לגדולות כליל המעלות

הבה"ח אריה לוברבוים ני"ו
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לראות
רוב נחת דקדושא ממנה ומכל יוצ"ח

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

גם אני קבלתי ע"ע כהוראת 

כ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א:

להמשיך להוסיף זכויות 

ולברך 'ברכת המזון 
מתוך הסידור'
לישועת הכלל והפרט
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שמחת נישואי נכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א


