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פניני חסידות ולקחי חיים, פירות מתוקים שנלקטו מאילנות שבכרם רבותינו הק‘

ברוקלין, נ.י.

יוצא לאור ע“י גליון

משה נתעלה על שמו
ואתה תצוה. הטעם שלא נזכר שמו של מרע"ה בפרשתן, ביאר 

את  מרע"ה  שמסר  שכיון  לפי  זי"ע,  מווארקא  אדמוה"ז  הרה"ק 

עצמו עבור הכלל ישראל נתעלה על שמו ולא שייך לקרוא אותו 

בשמו. 
כ"ק אדמו"ר זי"ע

ונעתיק  צדיק בפרשתן  השפתי  היא כמש"כ  וביאור הדברים 

לשונו הקדוש: מזקיני הק' מו"ר ז"ל )החידושי הרי"ם( על המדרש 

מובא בבעל הטורים 'מפני שאמר מרע"ה מחני נא לכך לא נזכר 

שביקש  בזה  חטא  נדנוד  הי'  ח"ו  וכי  ופלא,  זו',  בפרשה  שמו 

רחמים על כלל ישראל? 

אמר על פי דרש חז"ל בב"ק )ס ע"ב( 'ויתאוה דוד וגו' ישקני 

מבור וגו' ויסך אותם לד', דאמרינהו משמא דגמרא 'כל המוסר 

עצמו למות על דברי תורה אין אומרים דבר הלכה משמו', אמר 

מכל  תורה  ומחדש  עצמו  המייגע  חכם  תלמיד  כל  כי  הטעם, 

נזכר  לכך  בעצמותה,  מהתוה"ק  מה  בצד  חוצץ  גוף  הוא  מקום 

שמו על הלכה שזכה פלוני, מה שאין כן המוסר נפשו הוא כמאן 

דליתא ממש וכל חיותו נדבק בתוה"ק בכל אפשרות לכך נעשה 

מזה התוה"ק עצמה בלי שום גוף כלל. 

וכן הי' גבי מרע"ה, הגם שהי' תמיד מלא דבקות, מכל מקום 

ישראל  כלל  עבור  נפשו  וכמשסר  איש,  ולמטה  מחציו  נקרא 

הוא  רק  איש  בבחינת  נקרא  כולו, שלא  להידבק  זכה  נא',  ב'מחני 

שהוא  הקרב',  ואתה  תצוה,  'ואתה  נאמר  לכך  ממש,  התוה"ק 

ממש התוה"ק, ודברי פי חכם חן.
 שפתי צדיק אות יד

דא האט מען שוין געשמוסט
אחרת  בחינה  אמר  זי"ע  מווארקא  הצעיר  אדמו"ר  והרה"ק 

וכמש"כ בגדולת הצדיקים בהאי לישנא: בשבת פר' תצוה אנכי 

ואבינו הרהג"ח זצ"ל היינו בווארקי, ובסעודת ליל ש"ק שאכל 

הצעיר  )אדמו"ר  זצ"ל  רמ"מ  הרה"ק  התחיל  המצויא  פת  חתיכת 

מווארקא( הפסוק 'ואתה תצוה' ואמר בזה"ל: 'דא האט מען שוין 

נאר גישמיסט, און דו' עכ"ל. 

גדולת הצדיקים ח"ב קונ' זקיקין דנורא אות מז

מבטל עצמו לאהרן
ואתה תצוה. הטעם שאין נושאין כפים )בחו"ל( בשמחת תורה, 

הכהן  אהרן  מבטל  ולכך  רבינו  משה  ברכת  הזה  שביום  מפני 

עצמו לברכתו. 

רבינו,  לא איתא שמו של משה  וזה הטעם שבפרשת תצוה 

עצמו,  רבינו  משה  מבטל  הכהן  אהרן  של  פרשה  שהיא  מפני 

וזה הוא 'משה ואהרן הוא אהרן ומשה' )שמות ו, כו כז(. ורמז לזה 

'וראך ושמח בלבו' )שמות ד, יד(, בעת השמחה היינו שמחת תורה 

יחזיק אהרן ברכתו בלבו. 
יכהן פאר לשמיני עצרת

למה אין הכהנים מברכין 'שעשאני כהן'
ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך וגו'. כדברי רה"ק )מאיזביצא( 

זצ"ל ששאל מדוע אין הכהנים מברכין בכל יום 'שעשאני כהן', 

והשיבותי הלוא גם ישראל אינם מברכין 'שעשאני ישראל' רק 

'שלא עשאני גוי ועבד', וגם אין מברכין 'שעשאני איש' רק 'שלא 

עשאני אשה' )ועיין באו"ח סימן מ"ו בטו"ז ומג"א שם(. 

הוא  עדיין  האדם  כי  ישראל'  'שעשאני  לברך  שאין  והטעם 

יודע  ומי  זה שבוחר בטוב  יכונה  'ישראל'  תחת הבחירה ובשם 

אם יכול לעמוד בבחירתו, ולכן אינם מברכין רק 'שלא עשאני 

גוי ועבד', ועל כל פנים ניתן תחת הבחירה לבחור בטוב מחמת 

כל  לקיים  ובבחירתו  אשה'  עשאני  'שלא  וכן  ועבד,  גוי  שאינו 

המצות שהאיש מצווה יתר על האשה. 

וכן בכהן לא שייך לברך 'שעשאני כהן' כי גם כן הבחירה בידו 

להכניס הקדושה בלבו וגם צריך שלא לחלל את כהונתו, ו'שלא 

עשאני ישראל' בודאי לא שייך לברך דגם הם ישראל גם כן וחס 

ושלום לומר כן, והסכים לדברי שהוא תירוץ אמתי. 

והוא זצ"ל אמר שלדעתו כהנים אין בהם מעלה באמת דכל 

הקדושה שבהם מכח ישראל שמכניסין בהם קדושה.

פרי צדיק אמור אות ז'

הכל כפי היגיעה
מצרים  מארץ  אותם  הוצאתי  אשר  אלקיהם  ה'  אני  כי  וידעו 

לשכני בתוכם אני ה' אלקיהם. וצ"ב למה נאמר ב' פעמים אני ה' 

ברישא ובסיפא? 

וביאר הרה"ק רבי שמעון מאמשינאוו זי"ע דהנה יציאת מצרים 

הוא  ועבודתו  נמוכים  בענינים  נאחז  על השעה שהאדם  מרמז 

לצאת מן הרע, ואין מרגיש טעם בעבודתו, והוא בבחי' קטנות. 

'לשכני בתוכם' הוא השראת השכינה, הוא העת שהולך מדרגא 

ונראה בדעתו שעתה עבודתו  גבוהות,  ומרגיש השגות  לדרגא 

שלימה, וזהו בחינת גדלות. אך באמת מצד הקב"ה שניהם שוים 

ה'.  ואין נפק"מ באיזה ענין מתקרב אל  כי הכל נמדד כפי היגיעה 

אלא עצם זה שמתייגע להתדבק בכח הטוב, זהו החשיבות, ולזה 

כפל ואמר 'אני ה'' על ב' בחינות הללו, שבשתיהם יכול לזכות 

לאותו התגלות של אני ה' אלקיכם. 
 עפ"י משמיע שלום ח"ב דף ל"א:

פר' תצוה
תשע"ו לפ"ק

גליון

נז

  פניני הפרשה  

לבי אומר לי...
ואלה הבגדים אשר יעשו וגו' ואפוד. וברש"י, 
סינר  כמין  לי  אומר  ולבי  וכו'  שמעתי  לא 

שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים. 

זי"ע  מגאסטינין  מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק 
פריצות,  בבגדי  אחת  אשה  אחת  פעם  פגע 
ותיכף ברח לחדרו ובכה מאוד על מה שאירע 

לו פתאום לראות בבגדי פריצות. 

ז"ל פ'  אך ניחם את נפשו, עם מאמר רש"י 
של  סינר  כמין  עשוי  שהאפוד  שכתב  תצוה, 
ראה  איך  ולכאו'  סוסים,  על  רוכבות  שרות 
רש"י הקדוש סינר של שרות, אלא מוכח מזה 
שהי' רש"י הק' הלך פ"א דרך הרחוב ופתאום 
וראה  סוסים  על  רוכבות  שרות  כנגדו  בא 
אח"כ  אך  ע"ז.  מאוד  מתאונן  והי'  הסינר,  את 
כששבא לפ' האפד, נזכר א"ע בהסינר, ובודאי 

האפד עשוי כמין הסינר הזה. 

ועי"ז ניחם גם הרה"ק מגאסטינין זי"ע את 
איזה  לתקן  כנגדו,  הזה  הדבר  בא  בטח  נפשו 

ענין, והבן גודל קדושתם.
שיח שרפי קודש

לשאול בעצת 'מבין'
באחד  מעשה  התומים.  ואת  האורים  את 
מאוטוואצק  מענדלע  רבי  הרה"ק  את  ששאל 
מבני  לאחד  שמציעים  שידוך  בענין  זי"ע 
בענין,  הסכמתו  את  הרבי  הביע  משפחתו. 
שאין  היו  סבורים  השידוך  אל  הקרובים  אך 
למפרע  הדבר  התגלה  ולימים  הגון,  זיווג  זה 

שהשידוך לא עלה יפה.

איך  בטענה,  הרבי  אל  אדם  אותו  נסע 
לו הרבי, מצינו אצל  הסכים להשידוך, השיב 
אם  ותומים',  'אורים  לו  שהיו  ע"ה  המלך  דוד 
כן, מדוע היה צריך לשאול את אחיתופל טרם 

צאתו למלחמה?

אורים  יש  אם  שאפילו  הרבי,  אמר  מכאן, 
ותומים, צריך לשאול בעצת מבין, הידוע בזה, 

אבל אתה עשית להפך, ומה אני אשם.

בישישים חכמה עמ' שב

אמרות קודש ופנינים יקרים על פרשת השבוע

שיח חסידים
עובדות וסיפורים השייכים לפרשתן
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מיקומם של הרימונים 
חידוש נפלא בענין מיקומם של הרימונים מביא האדמו"ר 
'ופירוש  )זבחים פח.(:  בחידושיו לש"ס  בעל שפת אמת מגור 
'על שוליו' נראה לעניות דעתי דהי' תולה על הבגד מבחוץ 
בשוה  נשלם  הי'  ורמון  הפעמון  שסוף  באופן  השולים  אצל 

עם אורך המעיל'.

מעניין להעיר שאף אחד ממציירי המעיל לא צייר באופן 
סברא  אין  כי  עשו,  שכך  מוכיח  אמת  השפת  אולם  שכזה, 
לומר שעשה את הרימונים תחת שולי הבגד, מכמה נימוקים, 
ובגדים  הכהן,  ממידת  חסר  המעיל  היה  כן,  שאם  האחד, 
המסולקין פסולין, ואין סברא לצרף את הרימונים אל המעיל, 
שהרי קודם לכן נאמר ועשית מעיל וכו' כליל תכלת', משמע 
שבגד המעיל כליל תכלת בפני עצמו, ככל הבגדים. ונימוק 
'על' היינו  נוסף, 'על שוליו' לא משמע תחת השוליים, אלא 
בסמוך או ממש למעלה מסוף שוליו. ומשום כך הוא מסיק, 
אצל  מבחוץ  הבגד  על  תולה  היה  הרימונים  שאת  כאמור, 
השוליים, באופן שסוף הפעמון ורימון היה נשלם בשווה עם 

אורך המעיל.

רבי  האדמו"ר  של  החריף  תירוצו  ייסתר  שלדבריו,  אלא 
קושייתו  על  התכלת,  בעל  מראדזין,  העניך  חנוך  גרשון 
המפורסמת של הגאון בעל מנחת חינוך בעניין ציצית במעיל 

לשיטת הרמב"ם.

כתב הרמב"ם )פ"ט מהל' כלי המקדש ה"ג(: המעיל כולו תכלת 
ועד  הגרון  מסוף  כנפיים  לשתי  נחלק  אלא  יד,  בית  לו  ואין 
למטה כדרך המעילים, ואינו מחובר אלא כנגד הגרון בלבד 

וכו'.

והק' המנחת חינוך )מצוה צט אות ד'( שבדבריו נראה שהיה 
למעיל למטה ארבע כנפות, וא"כ היה חייב בציצית, ולא מצינו 
בשום מקום שתלו ציצית במעילו של הכהן גדול, ומאחר וכך 
יקשה על דברי הגמ' )ערכין ג:( שהקשתה על מה שנאמר 'הכל 
חייבים בציצית כהנים לוויים וישראל, פשיטא? ותירצה, כי 
יכולנו לחשוב שכיוון שהוקש איסור שעטנז למצות ציצית, 
לכן קמ"ל  גם מציצית,  ייפטרו  לכן כהנים שהותרו בכלאים 
בשעת  אלא  הותרו  לא  כלאים  אף  כי  בציצית,  שחייבים 

עבודה, עד כאן דברי הגמ'.

מעתה, לדעת הרמב"ם שכאמור לעיל סובר שהיה במעיל 
צורך  באופן פשוט, שהיה  לתרץ  לגמרא  היה  כנפות,  ארבע 
שפטרה  מצינו  במעיל  כי  בציצית,  חייבם  שכהנים  לכתוב 
יכולנו לסבור שנפטרו לגמרי, קמ"ל  א ותם הכתוב מציצית 

שמלבד במעיל אף הם חייבים בציצית?

האדמו"ר מראדזין )עין התכלת אות מד( מיישב את קושיית 
מן  הרמב"ם  לדברי  נפלא  מקור  בהקדימו  חינוך,  המנחת 
ארבע  היו  שלמעיל  להדיא  מבואר  שם  כאן,  הקדוש  הזוהר 
וחידש  מצוה,  כנפי  לקבל  הם  המעיל  ששולי  וסיים  כנפות, 
המעיל,  בשולי  התלויים  שהרימונים  מראדזין  האדמו"ר 
במקום  היו  שני,  ותולעת  וארגמן  תכלת  מחוטי  שעשויים 
ציצית שאף היא חוטי לבן ותכלת, וכפי ששנינו בגמ' )מנחות 
ותולה  אחר  ודבר  תכלת  מביא  תכלת,  שכולה  טלית  מא:( 

בה, וא"כ מיושב להפליא קשיות המנחת חינוך, שכן כאמור 
הרימונים שבמעיל הם היו הציצית של המעיל!

אלא שלכאו' לא יתיישב חידושו של האדמו"ר מראדזין עם 
חידושו הנ"ל של השפת אמת בענין מיקומם של הרימונים, 
שהרי במיקומם אליבא דהשפת אמת מבחוץ אצל השוליים 
אורך  עם  בשווה  נשלם  היה  ורימון  הפעמות  שסוף  באופן 

המעיל, לא יכלו לשמש כציצית.
כמוצא שלל רב בפרשתן

גשמים,  עצירת  א'  קיץ  הי'  פעם 

ונכנסו לפני הרבי רבי בונם מפרשיסחא 

בזה"ל:  אמר  הגשמים  על  שיתפלל  זי"ע 

זיין  וועט  עס  הגואל,  ביאת  קודם  אזמן  זיין  וועט  עס 

לומדים אן תורה, חסידים אן חסידות, נגידים אן געלד, 

זיממער אן היץ, ווינטער אן קעלט, עס וועט וואקסען 

אן רעגין.
שיח שרפי קודש ערך גלות וגאולה אות י'

זי"ע  זעליחובער  שמעונ'לה  ר'  הגה"ק  ורבי  מורי 

אמר לי פעם כממתיק סוד: תדע שיבואו זמנים, שכל 

הכוחות יפסקו, ורק דבר אחד ישאר לנצח 'כח התורה', 

זאלסט  דו  הדורות,  כל  סוף  עד  וקיים  נצחי  שהוא 

וויסען אז קודם ביאת משיח צדקינו וועלן אלע כוחות 

בטל ווערען, נאר דע כח התורה וועט בלייבען.
מכתבי הגאון בעל שבט הלוי זצ"ל, נהרי 
אש מאמרי התלמידים אות א' 

טרם נתגלה מדת האמת מתעוררת ומתחזקת מדת 

השקר כענין קדרותא דצפרא המוזכר בזוהר שקודם 

תורה  מתן  קודם  וע"כ  החושך,  מתגבר  היום  שמאיר 

השקר  יתגבר  המשיח  ביאת  קודם  וכן  עמלק,  ויבוא 

זמן  קרבה  כי  אלה  זמנינו  על  גדול  סימן  וזה  בעולם, 

בין  אפי'  מאד  השקר  ומתגבר  מתחזק  וע"כ  ישועתנו 

כל  וצריך  אמת,  מבקשי  להיות  שתעודתם  אנשים 

איש חיזוק גדול מאד שלא ייתפס בפח השקר כי עת 

רעה היא, היינו שליטת קליפה זו הנקראת רעה כמ"ש 

בזוה"ק. וזה נסיון גדול בזמנינו אלה ולאו כל אדם זוכה 

לעמוד בנסיון. 

שניתן  בזכרונו  תמיד  להיות  לזה  היעוצה  והעצה 

נסיון זה לפניו ובאשר יזכור באותו רגע כי עתה הוא 

מנוסה בזה נקל לו לעמוד בנסיון, וכמ"ש במדרש )רות 

פ"ה( אילו הי' ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו וישמע 

ראובן ויצילהו מידם בכתפו הי' מוליכו אצל אביו, וכן 

רבים במדרש. 

בפח  הנלכד  איש  על  רחמנות  להתמלא  ויש 

האיש  שמטבע  כמו  השקר,  מדת  בו  ומתגברת  זה 

בפח  נלכד  חבירו  את  כשרואה  רחמים  להתמלא 

כי  למרחקים,  למכרו  אותו  שובין  וליסטים  הגשמי 

טבע הישראלי להיות דבק במדת האמת.
שם משמואל בחקתי תרעג

זי"ע(  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  )הרה"ק  רבינו  של  דרכו 

רבותיו  אודות  ומקורביו  אנשיו  עם  לפעמים  לשוח 

הסיפורים  אחד  בזה  והא  מהם,  שקיבל  וסיפורים 

שסיפר, הקשור לתקופתינו.

סיפור זה סיפר רבינו אחר סעודת פורים, עת פרש 

לחדרו כולו התלהבות ושמחה:

מורי הקדוש מאיזביצא בדרכו, זמן  פעם לויתי את 

פעם  הייתי  ואמר:  פתח  ולפתע  בשתיקה,  צעד  מה 

הבדלה  קודם  בונם  רבי  הרבי  של  בחדרו  בפשיסחא 

ואמר:  פתח  בידו,  הכוס  את  אחד  קם,  שבת,  במוצאי 

הדורות  של  לעתידם  אני  צופה 
יתרגלו  עת  המשיח,  ביאת  קודם 
גדולות,  ולהוצאות  למותרות  יהודים 
יאלצו  הרגילה,  הפרנסה  להם  תספיק  לא  ושוב 
לחפש פרנסות צדדיות, ירוצו יומם ולילה אחרי טרף 
להחיות נפשם, ישקיעו כל חייהם בים של עמל ויגע, 
ידי  בשר  את  דוקרות  וצפרני  ראשי  שערות  סומרות 
באותה  יהודים  יגיעו  היכן  עד  לעצמי  מתאר  אני  עת 

שעה.  

המשיך הרה"ק מאיזביצא ואמר:

נשמתם  את  לפרנס  יצליחו  לא  יבואו,  קשים  ימים 
וסגולות.  סממנים  להוסיף  ויאלצו  בלבד,  בחסידות 
יתקיימו חסידים,  יהודים,  יתקיימו  ולא בזכות  בחסד 
שיצפו  אלה  שלו.  החסד  ומאוצר  מהקב"ה  חסדים 
לחסדי אדם, לרחמי אנוש, יאבדו שני עולמות כאחד, 
'ובני  ככתוב  לגאולה,  יזכו  באמונה  שיתאזרו  אלה 

ישראל יוצאים ביד רמה'.

כאן הפסיק רבינו את הסיפור ונכנס לחדרו.
'הכהן', עמ' קסב

על  זצלל"ה  )מלובלין(  מוהרי"י  מכאדמו"ר  שמעתי 
פסוק )בראשית כט, א( 'וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני 
קדם', כי יעקב אבינו ע"ה הסתכל בדרא בתראה וראה 
שהם קטני השגה, המשיך עליהם נשמות גדולים כדי 

שיהי' להם סיוע לעבודת הבורא.
אור לשמים פר' כי תשא

דמשיחא  בעקבתא  זי"ע:  מקאצק  הרה"ק  אמר 
וועלן דארפן ווייסע יופעצעס רחמים זיי זאלען נישט 
בגדים  הלובשים  צדיקים  )גם  ח"ו  מינות  אין  אריינפאלן 

לבנים יהיו זקוקים לרחמים שלא יתפסו למינות ח"ו(.

אמת ואמונה אות קכה

מה  ע"ה  אבינו  ליעקב  שאלו  צאן  עדרי  השלשה 
כשבניך  דמשיחא,  בעקבתא  הימים  באחרית  יהי' 
יהיו נתונים בצרה ובשבי' ח"ו, ובמה יוכלו לחזק א"ע 
שישארו  והנדכאים  האומללים  נפשם  את  ולהחיות 
עוד בדת היהודית, שידעו לאיזה תכלית באו עליהם 

הצרות והשעבוד, וישובו אל ד' וירחמם? 

ע"י  וריעות,  אחוות  ע"י  'אחי',  יעקב  להם  ויאמר 
שיאגדו ויאחדו ויעשו כולם אגודה אחת לעבוד את ד' 

במטת שכם אחד יזכו לגאולה, וז"ש 'אחי'. 

כאפס  עצמו  בעיני  שהוא  'אין'  מדת  ע"י  'מאין', 
ולעומת  ישראל  מהכלל  הערך  יקרת  שרואה  וכאין, 
להכלל  עצמו  מבטל  הוא  השפל,  ערכו  נמיכות  זה 
ביטול  וע"י  וריעות,  באחוה  עמהם  ומתאחד  ומתאגד 
שמרגיש  שכ"ז  לאמת,  זוכה  צדק  וענות  והכנעה 
שאמת  אמת,  להיות  יוכל  לא  שלו  וישויות  עצמותו 

הוא קו הממוצע בלי נטי' להקצוות. 

יהי'  ובזה  'אחי מאין אתם', אתם אותיות אמת,  וזה 
לנו קיום וחיזוק.

ישמח ישראל ויצא אות ה'

פניני דעת
ידיעות וענינים נפלאים השייכים לפרשתן

עקבתא 
דמשיחא

)ב(
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השפעת הלבוש על האדם
זי"ע  מפרשיסחא  בונם  רבי  הרבי  הרה"ק  לפני  בא  פ"א 
בחור אחד ששינה את בגדיו ממנהג היהודים, ונתן לו שלום 
כ"כ  חמור  כזה  שדבר  תדע  בני  לו  ואמר  שלום,  לו  והחזיר 
שח"ו תוכל לצאת מן הדת ר"ל, כי רש"י ז"ל כתב )פר' חקת( 
'יושב הנגב' זה עמלק ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען 
בידם,  כנענים  לתת  להקב"ה  מתפללים  ישראל  שיהי'  כדי 
ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען 
ג"כ  שינו  לא  באמת  למה  וקשה  וכו'.  סתם  נתפלל  אמרו 

מלבושיהם כדי שלא ירגישו ישראל בהם כלל? 

יוכלו  לא  במלבושיהם,  הי'  טומאתם  שעיקר  משום  אך 
מאוד  משוקעים  שהיו  מלבושיהם,  לחלוץ  אופן  בשום 

בטומאתם. 

א"כ ראינו שעיקר היצה"ר וס"א מתגבר בטומאת בגדים, 
מלבושיו  לשנות  שלא  א"ע  לשמור  או"א  כל  צריך  לכן 
ממנהג היהודים שתלוי בהם כל הקדושה והמשנה ידו על 

התחתונה להתגרה יצה"ר בנפשו. 

על  הק'  בידו  זי"ע  בונם  רבי  הרבי  הראה  אחרת  ופעם 
אברך אחד ששינה את בגדיו, ואמר לו: כך דרכו של יצה"ר 
היום אומר לו עשה כך כו', וכן הי' שיצא לתרבות רעה רח"ל.

שיח שרפי קודש פר' חקת

הי'  שאם  ואמר,  הוסיף  זי"ע  הרי"ם  החידושי  והרה"ק 
להשי"ת  מבקשים  הי'  ישראל  ובני  לבושיהם,  גם  משנים 
שהמה  אף  באמת,  נמסרים  היו  בידם,  כנענים  שימסור 
עמלקים, כיון שהי' משנים לשונם ולבושיהם, הוי להו כדין 

כנענים ממש, אף שבתולדה היה עמלקים. 

לשונו  ח"ו  משנה  שאם  השכל,  מוסר  לנו  יצא  ומזה 
ומלבושו, כאחד מהעמים, הוא נחשב כאחד מהם.

שיח שרפי קודש שם

איך נראה יהודי
דוד  יעקב  רבי  הרה"ק  של  מנסיעותיו  אחת  קודם 
מלבושי  על  גזירה  בביטול  להשתדל  זי"ע  מאמשינאוו 
ישראל, ביקש שיתפרו עבורו מלבושים כאלו שהלכו בהם 
לפני איזה מאות שנים, עם גאלדענע קנעפלעך, וגם יעשו 
עבורו זיידענע זאקען. כאשר שאלוהו כיצד ידבר עם ראשי 
בו בזמן שאינו בקי בשפת המדינה רוסיש? ענה  במלוכה, 

ואמר שרוצה רק להראותם: וויאזוי א יוד קוקט אויס.

למעשה נתבטלה הנסיעה, אך בכל זאת לבש בגדים אלו 
והסתובב בחדרו כשהוא כולו לוהט.

אמרו זקני החסידים: שהוא רצה להראות איך נראה איש 
יהודי, אנחנו כבר ראינו מה שהוא רצה להראות.

הללו  היו  במצרים  זי"ע:  מאמשינאוו  הרה"ק  אז  ואמר 
את  שינו  'שלא  על  ונגאלו  ע"ז,  עובדי  והללו  ע"ז  עובדי 

מלבושם'. 

ימות עולם עמ' כז

אפילו הקאפל אל תשנה
בעיר וואהרט בפולין, היה גר יהודי יקר ושמו רבי משה 
עשיר  וגם  גדול  למדן  היה  זה  משה  רבי  זצ"ל,  לינצ'יצער 

מופלג, ברבות הימים ירד ל"ע מנכסיו, עד כדי כך שממש 
כן היה חייב לברוח  וכמו  ובניו.  לזון את אשתו  לו  לא היה 
עוד  לנושים  רב  הון  חייב  נשאר  כי  וואהרט,  מגוריו  מעיר 

מזמן היותו גביר. 

בצר לו, שם פעמיו לרבו לפשיסחא להרבי רבי בונם זי"ע, 
וישב שמה שבועות מספר. 

כל  את  לו  סיפר  מרבו,  פרידה  ברכת  לקבל  עמד  כאשר 
צרותיו, ואמר לרבו שאינו יכול לחזור לעירו, מסיבה הנ"ל. 
ויאמר לו הרבי רבי בונם זי"ע 'הלא ממשפחת הגאון ה'חכם 
מו"ה  הרה"ג  אל  לאמסטרדם  שתסע  איעצך  אתה,  צבי' 
שאול, שהוא נכד לבעל ה'חכם צבי', והוא בודאי ימצא לך 
הזהר  פרנסה הגונה. אולם, אם תחליט לקבוע דירתך שם, 
שם  כי  תשנה,  אל  ה'קאפיל'  אפילו  מלבושך,  תשנה  שלא 
)א קליין קנעפיל(  הם נוהגים ללבוש קאפיל עם כפתור קטן 
כי  כזה,  קאפיל  ראשך  על  תשים  לא  אופן  ובשום  בראשו, 
היום הם עוד לובשים מלבושי יהודים רק בשינויים קטנים, 

כגון ה'קאפיל'! ומזה תזהר מאד, ואז ה' יצליח דרכך'. 

נתקבל  לאמסטרדם,  בגפו  ונסע  מרבו,  נפרד  משה  רבי 
בכבוד מלכים אצל הגאון רבי שאול זצ"ל הנ"ל, אשר הציע 
משה  רבי  האנובער.  בעיר  רבנות  משרת  עליו  לקבל  לו 
לרב  שם  ונהיה  להאנובער  נסע  שאול,  רבי  לעצת  שמע 
חשוב ביותר, והצליח מאד וישב שמה כמה שנים. רבי משה 
שמר מאד את מה שרבו מפשיסחא צווה עליו, והלך בדרכי 
ימין ושמאל. לאחר שנים אחדות, החליט רבי  ולא פנה  ה' 
משה כי עם כל העושר והטוב שיש לו בהאנובער, מוטב לו 
לחזור לביתו, וכן עשה. וכאשר חזר לפולין, נסע מיד לרבי 
רבי בונם, שהיה אז כבר סגי נהור. בהכנסו לקודש פנימה, 
רק הזכיר את שמו, הכירו מיד ואמר לו, "שלום לך, כי באת 

שלם".

עד  רגליו  מכף  הקדושים  בידיו  אותו  מישש  והרר"ב 
ראשו, והוריד לו את המגבעת, ומישש בידיו את ה'קאפיל' 
אם אין עליו ה'קנעפיל הקטן'! וכאשר לא מצא שום שינוי 
לו, "אשריך משה שלא שינית מלבושך, באת  בבגדיו אמר 
ועתה,  כי לא קבעת דירתך חוץ למדינתנו.  וטוב לך  שלם, 
הזן  יעזבך  לא  שם  גם  כי  חמיך,  ולבית  לביתך  בשלום  סע 

והמפרנס לכל". 

קובץ הבאר כרך ראשון, שנה שישית בהוספות

מה גרם להרה"ק רש"ב 
מאטוואצק שהתעלף

היה  רגיל  זי"ע  מאטוואצק  בונם  שמחה  רבי  הרה"ק 
לבוא לאמשינאוו לרגל יומא דהילולא של הרה"ק מהרי"ד 
מהר"ם  הרה"ק  ליוהו  הביתה  בנסעו  זי"ע,  מאמשינאוו 
שם  זערדאוו,  שבעיר  הרכבת  תחנת  עד  זי"ע  מאמשינאוו 

חיכו עולם גדול.

בונם'ל,  רבי  הרה"ק  פתאום  שם  שהתעלף  פעם  קרה 
וכאשר שבה רוחו אליו, הסביר טעם לעלפונו, עטץ ווייסט 
פארוואס מיר איז שלעכט געווארען, ווייל איך האב גיזעהן 
איינם גיין לינקס אויף רעכטס )הידעתם הטעם שהתעלפתי, כי 

הבחנתי באחד שכפתורי בגדו נסגרים שמאל על ימין(.

ימות עולם עמ' עג

עת האסיף

 אוסף קטעים נבחרים בעניינים השייכים
לפרשתן וענינא דיומא

ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ֹקֶדׁש  

מלבושי ישראל
תמיד  ומזכירו  האדם  את  שומר  החסידי  הלבוש 
להיכן שייך. הריהו כחומה שהוקמה סביב לפרדס כדי 
כדי  וגם  ויאבדו,  חוצה  יתגלגלו  לא  הטובים  שהפירות 
לשמור מן הגנבים והמזיקים מן החוץ. או לפעמים אף 
שעדיין לא צמח כלום מ"מ גודרים גדר סביב כדי שלא 
טובים.  דברים  שם  להצמיח  ראוי  השדה  ויהיה  ייטנף 
הנועדת  חומה  זו,  חומה  תהא  שלא  לראות  יש  אולם 

להסתיר מאנשים את הרקבון הפושה בפנים.

מסילות גד עמ' כג

יש בחור שחובש כובע חסידי לראשו, לובש חליפה 
מכך  מבין  לצעדיו,  ארוכות  פאות  אבנט,  עם  ארוכה 
מעשיו  מכל  אפוא  מתנער  בחור',  'חסידישער  שנקרא 

שאינם תואמים לו, ומתנהג בהתנגות מתאימה.

בין מלבושי  שכשרואה שיש סתירה  אחד  יש  אולם 
חסידים שעליו לבין מעשיו שאינם טובים, אזי במקום 
להיות  כך  גם  שיכולים  לחשוב  בא  מעשיו,  את  לשפר 
היא  ההתנהגות  הרי  תאמר  ואם  בחור',  'חסידישער 
סתירה  זאת  אין  ללבוש?  מתאימה  ואינה  טובה  בלתי 
כלל, ומן הסתם גם כל ה'חסידישער בחורים' מתנהגים 

כך...

שאדון  בונם  רבי  הרבי  שאמר  משל  אותו  וכעין 
וצוה  בדרך,  שוכב  שיכור  עני  וראה  בדרך  נסע  אחד 
לביתו,  כשבא  שלו.  העגלה  על  שיניחוהו  למשרתיו 
צוה למשרתים שיקחו את השיכור וירחצוהו ויגלחוהו 
וילבישוהו כתונת חדשה, ושלאחר מכן יניחוהו במטה 
יפה, ויניחו אצלו בגדי כומרים. ואכן כך עשו לעני זה, 

בעודו שיכור ומוטל בשינה עמוקה.

כאשר הקיץ השיכור, נגשו אליו המשרתים במצוות 
ויתמה  תחפוץ'?,  במה  הכומר,  'אדוני  ושאלוהו  אדונם 
עצמו  זוכר  הרי  עמו,  מתרחש  זאת  מה  מאד,  השיכור 
יפה  בחדר  עתה  שוכב  והנה  ובזוי,  עני  איש  שהוא 
בגדי  גם  הכומר',  'אדוני  לו  ואומרים  אותו  ומכבדים 
כומרים מונחים אצלו?!, במבוכתו החל להסתפק, מה 
ובזוי  עני  היותו  דבר  האם  המציאות,  ומה  חלום  כאן 
היא  שהאמת  או  כומר,  שהוא  והאמת  הוא,  חלום  אך 
עתה,  עמו  שמתרחש  ומה  ונבזה,  אביון  אי  הינו  שאכן 
שמשרתים מכבדים אותו ומכנים אותו 'אדוני הכומר', 

אינו כי אם חלום.

כדי  עצמו  לבחון  והחליט  עצמו  לבין  בינו  התהרהר 
לברר את האמת האם הוא כומר או לא, ניגש אל ספרי 
הכומרים שהיו שם, ואמר בלבו, אם אדע להבין בהם, 
הרי שהנני כומר, ואם לאו, אות היא שאיני כומר אלא 
לראות  ונכח  הספרים  את  פתח  חולם.  הנני  שעתה 
שאינו מבין מאומה, ואעפ"כ מסבבים אותו המשרתים 

ואומרים 'אדוני הכומר'. 

היא  שהאמת  והחליט  בדעתו  נתיישב  מהרה  עד 
שאינו  ומה  כך,  לו  שקוראים  לזה  וראיה  כומר,  שהינו 
מבין בספרי הכומרים, זה אינו ראיה, כי מן הנראה שכל 

הכומרים אינם מבינים מאומה בספרי הכומרים.

שם עמ' כד

לבוש היהודי
מאוצרו של הגה"ח ר' גד'ל אייזנער זצ"ל

נלב"ע כ"ד אדר
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י"א אדר א' שנת תר"ע

הבכור  כבן  נולד  זי"ע  בורנשטיין  אברהם  רבי  הרה"ק 

וכו'  המובהק  הגאון  הרב  הדור,  וגדול  צדיק  איש  לאביו 

בעמח"ס  וביאלא  עלקיש  אב"ד  זצ"ל  נחום  זאב  מו"ה 

בשנת  ע"ה,  דאבריש  מרת  הרבה"צ  ולאמו  אזוב'  'אגודת 

תקצ"ט בעיר בענדין מדינת פולין.

זצ"ל  דוד  אברהם  מו"ה  החסיד  שהרה"ג  רבינו  סיפר 

שתיכף  לו  סיפר  לידתו,  בשעת  בענדין  אבד"ק  שהיה 

נתהוה  בן  ילדה  דאבריש  מרת  שאמו  בהעיר  כשנתוודע 

ועד  למגדול  העיר  אנשי  כל  אצל  גדולה  וצהלה  שמחה 

קטן, ואפילו אצל היושבי קרנות, הגם שלא ידעו בעצמם 

בדרך  הנ"ל  הרה"ג  ואמר  עושה,  זו  מה  לשמחה  לומר 

העיר  בכל  הלזו  הגדולה  ראה שמחה  ש'מי שלא  הפלגה 

בכל השמונה ימים מלידתו עד אחר הכנסתו לברית מילה 

לא ראה עוד שמחה מימיו'.

פ"א  שגילה  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  של  משמו  מספרים 

למה זכה הרב מביאלא לבן כזה, מפני שפ"א בפורים אירע 

טרודים  היו  והלומדים  הצדיקים  שכל  נורא  דבר  בעולם 

כולם בשעה אחת במצוות היום של פורים, ולא היה נמצא 

בכל העולם שום אחד שילמוד אז בשעה ההיא, זולת הרב 

מביאלא הנ"ל היה יושב ולומד ונשמע קולו במרום והיה 

כולו  העולם  כל  היה  הוא  אלמלא  כי  מזה  בשמים  רעש 

עומד בשעה ההוא בלי עסק התורה הק' למטה, ע"כ ניתן 

לו משמים מתנה זו שיהיה לו בן הזה השר התורה והיראה 

שיאיר את פני התורה כולו באור תורתו וקדושתו וטהרתו 

ויגלה בה עמיקתא ומסתרתא.

שתי בנות תאומות היו לו להרה"ק מקאצק זי"ע האחת 

ואת בתו שרה צינא  והשניה שרה צינא ע"ה,  ברכה ע"ה 

כבר  רבינו  הוי  וכד  זי"ע,  רבינו  העילוי  להחתן  אירס 

ארביסר נסיב ונעשה חתנו של הרה"ק מקאצק זי"ע. ועל 

באר ההוא מקור החכמה והתבונה ישב רבינו זי"ע לערך 

שש ושבע שנים עד פטירת חמיו הרה"ק מקאצק זי"ע.

נתייתם  תרי"ט  בחורף  שנה  עשרים  לרבינו  כשמלאו 

בעל  הרה"ק  תחת  ראשו  את  הרכין  ואח"כ  מחותנו, 

החידושי הרי"ם מגור זי"ע.

אחר הסתלקות הרה"ק מגור זי"ע הסתופף בצל הרה"ק 

הרבי רבי העניך מאלכסנדר זי"ע.

בשנת תרמג אחר שנסתלק רבה של העיר סאכטשוב 

פנו אנשי העיר את רבינו וביקשו כי יאות לקבל עליו את 

עול הרבנות, רבנו ניאות, ואז התחיל להזריח אור תורתו 

וקדושתו ביותר על כנפות הארץ כי שם נטל טורח צבור 

בכתב  להשיב  העבודה  גם  לסבול  שכמו  ונטה  הישראלי 

טורח  גם  למעשה.  הלכה  זו  ה'  דבר  ומבקש  שואל  לכל 

חסידים  לעדת  נשיאותו  הנהגת  בענין  בקודש  עבודתו 

נתרבה שמה עליו ביתר שאת.

חולי  עליו  התגבר  לחייו  האחרונות  השנים  בחמש 

השנה  אותה  של  החורף  בשלהי  תר"ע  ובשנת  הריאות, 

קרב  כי  והרגישו  מאד  מחלתו  התגברה  א'  אדר  בחודש 

יומו.

ביום א' לסדר כי תשא י"א אדר א' לשנת תר"ע הוציא 

השמימה,  בסערה  נשמתו  ותעל  בנשיקה  נשמתו  את 

ונטמן בסאכטשוב.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

היצר הרע היא 'דמיון'
הילולא  בעל  רבינו  מביא  רלב(  סי'  )אבהע"ז  נזר  אבני  בשו"ת 

דמיון',  הוא  הרע  שה'יצר  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  חותנו  בשם 

ומכח דברים אלה פסק האבני נזר שם פסק להלכה.

גם בספה"ק שפת אמת כתב )פרשת בא שנת תרל"ח( וזל"ק: כי 

יצר הוא צורה ודמיון, שאינו דברים של אמת רק דמיון כזב, 

וכשיודע האדם זאת מתחזק נגדו בנקל יותר. ובמק"א כותב 

הוא  כח הסט"א  כל  כי  וזל"ק:  )פרשת שלח שנת תרל"ח(  השפ"א 

רק דמיון כמו הצל שאין בו ממש, ולכן מי שיפה כחו לגשת 

למלחמה כראוי, רואה כי הוא רק צל, ע"י שרואה שהצדיקים 

גוברים נגד היצה"ר.

)פרשת  אפרים  מחנה  דגל  בספה"ק  גם  איתא  הללו  ודברים 

וילך ד"ה ואנכי וביתר אריכות בהפטרה לפר' כי תבוא( בשם זקינו מרן 

רק  הם  להאדם  שיש  ההסתרות  שכל  שכותב  זי"ע  הבעש"ט 

לכאורה  והוא  פני',  את  אסתיר  הסתר  'ואנכי  וזל"ק:  דמיון 

מישראל  פניו  יסתיר  שהקב"ה  אפשר  איך  גדולה  תמיהה 

של  חיותם  כל  זה  כי  ותקומה  חיות  להם  יהיה  ואיך  חלילה 

ישראל עם קרובו שנקראים בנים למקום )שבת ל"א.(? 

אך, דהנה המשל הוא למלך שעשה כמה מחיצות באחיזת 

עינים לפני היכלו שלא יוכלו ליכנס אליו ונסתתר שם ועשה 

מי  והנה  בניו  לפני  הכל  עינים  באחיזת  ונהרות  ואש  חומות 

שהיה חכם נתן לב לדבר איך אפשר שאביו הרחמן לא יתרצה 

כי אם אחיזת עינים והאב  זה  ידידיו אין  להראות פניו לבניו 

שום  אין  ובאמת  אליו,  לבא  הבן  ישתדל  אם  לנסות  רוצה 

אחיזת  נסתר  בנהר  לילך  לנפשו  כשמסר  מיד  והנה  הסתרה 

עינים ועבר בו וכן בכל המחיצות עד שבא להיכל המלך, ויש 

המים  שעובר  ויש  המחיצות,  לעבור  להתחיל  שירא  טפש 

וחוזר מפני החומות ומפני האש.

והנמשל ידוע, והנה מי שמוסר נפשו ועובר בכל המחיצות 

ודוחק עצמו עד שבא אל המלך אז יבא למעלה יותר גדולה 

מקודם, וזהו )בראשית מו, ד'( 'אנכי ארד עמך' היינו כשתתן לב 

ותבין שאפילו בירידה יש גם כן אנכי היינו ההסתרה שנסתתר 

עצמי ממך היא גם כן לטובתך אז 'ואנכי אעלך גם עלה' היינו 

שתזכה למעלה יתירה וזהו גם עלה והבן', עכל"ק.

יח(  עמ'  גד  )מסילות  ז"ל  אייזנער  גד'ל  רבי  החסיד  והגאון 

הרע  שהיצר  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  דברי  השכל  אל  מקרב 

הפורים  ביום  שמתבהל  קטן  לילד  וממשילו  דמיון,  רק  היא 

עיר,  של  ברחובה  רסן  ללא  מהלכים  ונמרים  אריות  למראה 

ככל שיתבגר, לא יתבהל עוד ממסכות אלה, כי יהיה ברור לו 

שאינם אמיתיים כי אם הסתר. 

אולם  המדומה,  ומעוצמתו  הרע  מיצרו  נבהל  האדם  כך 

מציאות  אינו  שהיצר  לו  בהתברר  בקרבו,  יתחזק  בזאת 

אמיתית בפני עצמו, אלא שליח הבורא, אשר כוחו ית' בו.

והוכחה ברורה הביא רבי גד'ל לעובדא ששכיח הרבה אצל 

בנ"א שזה מורה על גודל תעתועי היצר. דהנה למשל ביום קץ 

חם, קם בחור באמצע הלימוד ואומר שהוא מוכרח לנוח קצת 

מפני החום, ונרדם. לעומת זאת, בליל קץ אחר השעה שיש 

לישון כבר, יש ובחור מסתובב מצד לצד, ואומר שבשום אופן 

איך החום מרדים  כיצד?  יכול להירדם מפני החום. הא  אינו 

של  הדמיון  על  משפיע  שהיצר  אלא  בלילה?  ומעורר  בים 

האדם, כל אשר יחליט היצר הופך כאילו למציאות.

אף רגע אינו פנוי
הרה"ק מקאצק זי"ע בחן את האבני נזר זי"ע 

כמיועד להיות חותנו, שאלו בין היתר, אם הוא 

בלי  רגעים  מסוגל להדבק ברעיון אחד עשרה 

הוא  אם  שוב,  שאלו  בחיוב.  לו  וענה  הפסק, 

מסוגל להחזיק את מוחו ריקם בלי כל מחשבה 

נזר  האבני  ענה  זה  על  רגעים,  עשרה  במשך 

שאינו יודע, כי אף פעם לא הי' מוחו פנוי אפילו 

רגע.
מראה הדשא עמ' נה בהגה

יהודי זה קידש שם שמים
אדמו"ר הרה"ק בעל האבני נזר מסאכאטשוב 

יהודי  זי"ע הלך להשתתף בשמחת הברית של 

פשוט ותמים שהזמינו לשמש כסנדק. 

לפליאת החסידים, מה ראה על ככה להגיע 

שם  קידש  זה  יהודי  השיב,  להשמחה,  אליו 

שמים בדבריו, לכן ראוי הוא שאטרח להשתתף 

בשמחתו. הוא הגיע אלי ואמר 'כבר עברו חמש 

הושיעני,  ית'  והשם  מחתונתי,  שנים  עשרה 

וכעת הנני זוכה להכניס את בני בכורי בבריתו 

של אאע"ה, מבקש אני מכבודו, שיואיל לכבדני 

להיות סנדק'.

אמר  ללכת,  החלטתי  דבריו  את  כששמעתי 

אפילו  שמעתי  שלא  רב  זמן  שזה  כיון  הרבי, 

שכשנושעו  תורה  ובני  מובחרים  מחסידים 

אחר,  משהו  שומע  אני  פעם  כל  כך.  שיאמרו 

ומהשני  ב'קאצק',  שנושע  שמעתי  מאחד 

שהשי"ת  אבל  ב'ראדזימין',  או  ב'גור',  שנושע 

חיים  בא  והיום  שמעתי...  לא  מזמן  מושיע, 

החייט ואמר שהשי"ת הושיעו, ליהודי המקדש 

שם שמים חייב אני ללכת. 
יגדיל תורה

יצא שכרו בפסדו
הצדיק  הגאון  שנהלו  לשיחה  עד  הייתי 

לפני  מבריסק  הגדול  הגאון  עם  מסוכטשוב 

הגאונים  שני  באוטבוצק.  שנה  חמישים 

וטריא  השקלא  כדי  ותוך  בהלכה,  ונתנו  נשאו 

מבריסק  הגאון  הציע  שעות  כארבע  שנמשכה 

את  יבטלו  הגאונים  ששני  מסוכטשוב  לרבי 

ע"י  כספים  סחיטת  למנוע  כדי  כפרות  מנהג 

הגויים שהאמירו את מחיר העופות מה דהכביד 

מאוד על מצבם הכספי של העניים.

להצעה  עקרונית  הסכים  מסוכטשוב  הרבי 

אולם דחה אותה למעשה ונמוקו, כיון ששנינו 

מאתנו  אחד  אולי  בימים,  באים  אנשים  הננו 

יפטר לעולמו בשנה זו, וההמון יקבל את הדבר 

כעונש על שבטלנו את מנהג כפרות, וחוששני, 

שההמון  ההפוכה,  התוצאה  את  שנשיג  אמר, 

'כפרות',  מנהג  לקיים  יתירה  הקפדה  יקפיד 

ומוטב שנשאיר את המצב כהויתו.

החסיד רבי לייבל ביין ז"ל, 
מפנקסו של חסיד, עמ' 95

במשנת הילולאואלה תולדות פניני הילולא


