
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך וגו'. (כז, כ) 
התורה הקדושה מלמדת אותנו דרכי מוסר ותוכחה, איך יוכיח "

צריך אדם את חבירו. דהנה, האדם הרוצה להוכיח בני אדם, 
להיות קדוש וטהור בכל בחינותיו, דהיינו נפש רוח נשמה, הוא 
טהור וגופו טהור, ואז: 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא ישא עליו 
חטא' (ויקרא יט, י), דאי לאו הכי שיהיה נבחן עם כל אופניו 
בקדושה ובטהרה, אזי בלתי אפשרי שתוכחתו יעלה כהוגן, אף 

פיו. גם שניהם אינם יכולים  אם יצוה בטוב לבני אדם ויעשו על
שיהיה מעשיהם בשלימות ויפנה לבבם זה (המוכיח) בכה יאמר 
בלבבו, להתפאר בלבו איך מעלתו גדולה שזיכה את חבירו 
במצות ה' לעשותם, ותועבת ה' כל גבה לב, וזה יאמר בלבו גם כן 
בהתפארות להתפאר בפני בני אדם ולא יעשה המצוה בשלימות 

שיבא לו פניות רבות בלבבו, וכל זה הוא לכבוד השי"ת, רק 
מחמת שזה המצוה לו בטוב, אין שלם בצדקו בכל בחינותיו כנ"ל. 
אבל הצדיק השלם, לו ראוי והגון להוכיח, והעושה כמצותו אף 
בפניו, לא יגבה לבבו בקרבו לשום פניה אחרת, לא הוא ולא 
 העושים, רק שניהם כאחד טובים יעשו לכבוד השי"ת".זהו שרמז

הכתוב: "ואתה תצוה את בני ישראל" אם אתה, משה רבינו, תהיה 
המצוה והמוכיח, אז יהיה: "ויקחו אליך שמן זית זך", שיקיימו 

  (נועם אלימלך)      .המצוות בשלימות, בלי שום פניות, כשמן זית זך
  ואתה תצוה את בני ישראל. (כז, כ)

"ל (זוה"ק הנה לא נזכר שמו של משה רבינו בפרשה זו, ואמרו חז
ח"ג רמו, א) הטעם, כיון שאמר מחני נא מספרך (להלן לב, לב), על 
כן נתקיים דיבורו מיהת במה שלא נזכר שמו בפרשה אחת, והענין 
שנתקבלה ונתקיימה בקשתו במקצת כיון שמסר נפשו לטובת 
ישראל בזה. וזהו הענין שהתחיל הכתוב פרשה זו בלשון 'ו'אתה 

וה, זהו לכבודו של משה, כי אף אם בוי"ו החיבור ולא אתה תצ
אמנם לא נזכר שמו בפרשה זו מטעם האמור, מ"מ לא ניחא ליה 
להקב"ה שתהיה פרשה שלימה שלא יזכר בה שמו של משה רבינו 

בוי"ו המוסיף על ענין ואתה כלל, על כן התחיל הפרשה בתיבת 
הקודם, כדי לקשר ולחבר פרשה זו אל הפרשה שלפניה, והרי 

ה מוזכר שמו כמה פעמים, נמצא כאילו נזכר שמו בפרשת תרומ
של משה גם בפרשה זו, כיון שאינה נחשבת לגמרי לפרשה בפני 
עצמה אלא המשך לפרשה הקודמת שבה נזכר שמו של משה. 
ועפי"ז מיושב קושיית המפרשים (מהר"ם זכותו ומהר"ש אבוהב) 
על מה דאיתא בזוה"ק (ח"א קד, ב) ובמדרשים שמנין פרשיות 

רה הם נ"ג, וכשנעשה חשבון ישנם נ"ד פרשיות, אמנם עפ"י התו
הנ"ל מיושב, כי פרשת תצוה אינה נחשבת לפרשה בפני עצמה אלא 

המשך לפרשה הקודמת, ושפיר עולה מנין הפרשיות שבתורה לנ"ג 
  י"א אדר תקס"ו)-(חומת אנך תפ"ד                                           פרשיות. 

דנעשה משה רבינו ע"ה כל כך קרוב להשם  ועוד יש לומר
יתברך, עד שלא היה צריך לקרא לו בשמו, רק בלשון "אתה", 
כדרך העולם כשנעשה אחד קרוב מאד עם חבירו, שוב אינו קורא 

  (הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע)                      לו בשמו ע"כ.
מו של  אמר החידושי הרי"ם זי"ע מה שלא נזכר ש ועוד יש לומר

משה רבינו ע"ה בפר' תצוה, משום שאמר מחני נא, ולכאורה 
אדרבה, כיוון שמסר נפשו בשביל ישראל, ביותר היו צריכים 
להזכירו. ואמר לתרץ, שע"י המסירות נפש נעשה הוא בעצמו תורה. 
וממילא אין להזכיר את שמו, שהתורה עצמה היא שמו ועל פי זה 

סר עצמו למות על דברי תורה, יש לפרש הגמ' (ב"ק ס"א.) כל המו
אין אומרים דבר הלכה בשמו, [עי' ביפה עינים]. ולכאורה למה זה 
שכרו של מי שמסר נפשו. אכן, ע"פ הנ"ל אתי שפיר, שאין אומרים 

  (שפתי צדיק)                בשמו, [מפני], שהוא עצמו נעשה תורה
  ואתה תצוה את בני ישראל וגו'. (כז, כ)

"ואתה" תצוה משמע מדעתך תצוה אם  יש לדקדק דהלשון
תרצה, ולמה לא כתיב לך "וצו" את בני ישראל לשון פקידה 
מוכרחת. עוד יש לדקדק דקאמר "ויקחו" אליך שמן זית, דהיה 

ונראה דהנה איתא ביומא (דף ג') על  לו לומר "ויתנו" אליך.
הפסוק "קח לך סמים" וגו' שנאמר בקטורת קח לך משלך. 

 דוד דהא מקרא מלא דיבר הכתוב (להלן להוהקשה בספר יד 
כח) והנשיאים הביאו את אבני השהם וגו' ואת הבשם ואת - כז

השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים, משמע שלא 
היה משל משה. ותירץ דאתיא כמ"ד שם (דף ע"ה) דהא דאמר 
הכתוב והנשיאים הביאו, הכוונה על העננים שהם הביאו את 

יאום למשה רבינו, וממילא היו משלו. הבשמים. ויתכן שהב
וקשה דא"כ גם את השמן למאור הביאו העננים למשה, והאיך 
אמרו ביומא שם ויקחו אליך משל צבור. ונראה דמשה לקח את 
השמן ומסרו לצבור בעין יפה ושוב החזירוהו אליו לנדבת 
הנרות, כי בטובת עין שלו מסר בידם את מצות הנתינה. ומיושב 

ו אליך, ולא קאמר ויתנו אליך, כי הוצרכו לקחתו הלשון ויקח
תחלה מידו על מנת להחזירו אחרי כן אליו, ולזה שייך הלשון 
ויקחו. וזהו שלא צוה הקב"ה אליו בהכרח את המצוה הזאת 
שימסרנו לצבור, אלא כמייעצו ואתה בטוב עיניך תצוה את בני 

שיבא  ישראל ויקחו מידך ויחזירוהו אליך, כי לא הקפיד הקב"ה
מבני ישראל כשם שלא הקפיד על הקטרת שיבא מבני ישראל, 

  (חתם סופר)     . אלא שלימד למשה מדה טובה של טובת עין בזה
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   תצוהבס"ד עש"ק פ' 
  ' אדר א' תשע"ו לפ"קי

   מזלא טבא וגדיא יאה
   שליט"א יעקב פריעדמאן ר'הרה"ח  להנדיב הנכבד העסקן המפו'

  שליט"א  שמואל חיים פריעדמאן החסיד ר'הרב  אביו החשובול
   תחי' הכלה החשובה ונכדת-בתולרגל נשואי 

  ני"ו  יהודה אלטרהבה"ח המצוין עב"ג 

  שליט"א  פנחס פינקר'   הרה"ג  בן

  "ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים יה
   קדושהותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת ד בבנין עדי עד

  מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוריוש"ט אמן

   מזלא טבא וגדיא יאה
  שליט"א ןנמאפיעקב יחזקי' הופהמפו' ר'  חמעומק הלב אשגר ברכה נאמנה קדם הרה"

  ני"ו  שמעון אליעזרהבה"ח המופלג בתוי"ש  לרגל נשואי בנו

  שליט"א אליעזר זאב אלפורוביץתחי' בת הרה"ח ר'  הכלה החשובהעב"ג 
  ן עדי עדבבניתהלה דורות ישרים מבורכים ה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולי

  לאוריוש"ט אמן ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה
  ראוסטהמברך ידידך עוז ומוקירך לייב בער ש

   ו"תשע 'א אדר ז"ט תשא כי' פ חמישי ביום ה"אי תתקיים החתונה
  ברק בני 22 עזרא' רח "הדקל גני" באולם



  ואתה תצוה את בני ישראל. (כז, כ)
לכאורה קשה אמאי לא כתיב וידבר ד' אל משה לאמר צו את בנ"י 

של משה  ויקחו אליך וגו', וי"ל כי בפרשת "תצוה" לא מוזכר שמו
רבינו כתב בעל הטורים: לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן 
בכל התורה, שמשעה שנולד משה, אין סדר שלא הוזכר בה [מלבד 
"משנה תורה"].והטעם, משום שאמר לקמן (פרק לב, לב) "מחני נא 
מספרך אשר כתבת", וקללת חכם אפילו על תנאי באה [עיין מסכת 

ם בזה שלא הוזכר בפרשה זו עכת"ד. מכות דף י"א ע"א], ונתקיי
ולמה דוקא התקיימה "קללת חכם" של משה רבינו בפרשה זו? מטו 
משמיה דהגר"א זי"ע "מחני נא מספרך", תיבת "מספרך" היא: 
מספר ך', היינו מהפרשה העשרים, ופרשת "תצוה" היא הפרשה 
העשרים מתחילת התורה ודו"ק. ועוד מובא בשמו טעם לשבח 

ני נא מספרך" בפרשת תצוה, משום שהיא על פי רוב שנתקיים "מח
סמוכה לז' אדר שהוא יום פטירת משה רבינו ע"ה, והעדר שמו של 
משה רבינו ע"ה בפרשת תצוה מרמזת על שקרב מועד זמן פטירתו 
מן העולם ודו"ק. ועוד הוסיף שאעפ"י שלא הוזכר שמו של משה 

של משה  רבינו בפירוש, מ"מ הפרשה עצמה מכוונת כנגד שמו
רבינו. שסכום הפסוקים בפרשה הוא ק"א (מאה ואחד) כמצויין 
בסוף הסדרה: ק"א פסוקים "מיכאל" סימן. והמילוי של משה מם 
שין הא עולה: ק"א. שאעפ"י שנעלם שמו הגלוי של משה רבינו, 
[ורומז גם לפטירתו מן העולם, וכדלעיל] מ"מ כח קדושתו ותורתו 

ל משה רבינו, שבהם מילא את בני של משה רבינו, שהם המילוי ש
ישראל, לא בטל אפילו לשעה קלה מבני ישראל ודו"ק [ודורשי 
רשומות אמרו "מחני נא מספרך אשר כתבת" "אשר" בגמט' כמנין 

  (הגר"א מוילנא זי"ע)                                          "תצוה" ודפח"ח.     
  שמן זית זך. (כז, כ)

לומר "שמן זית", והלא ידוע שבכל מקום יש לדקדק למה לו 
שנאמר בתורה שמן סתם הכוונה על שמן זית כבמנחות ומצורע. 
ונראה דהנה במדבר לא היה לישראל זיתים, אלא שהביאום 
ממצרים או שקנו אותם מן העכו"ם. אך הזיתים היו טמאים, כי לא 
ידעו ישראל להזהר לשמרם בטהרה, ומכש"כ שהעכו"ם לא שמרו 

מלהטמא במת וכיו"ב. אולם  איתא בפסחים (דף ל"ג:) אותם 
דהשמן שבתוכו אינו טמא, אלא שאם סוחט זיתים הרבה ביחד אז 
הזיתים מטמאין את השמן היוצא מהם, אבל אם סחט זיתים 
בשיעור כביצה מכוונת אז השמן טהור, דכשיצא המשקה ממנו אז 

ים הזית פחות מכביצה הוא, ופחות מכביצה אינו מטמא מאכל
אחרים, ולכן השמן טהור. ולכן אמר הפסוק "שמן זית", שיזהרו 
לכתוש כל זית בפני עצמו, שאז לא יוכל הזית לטמא את השמן 
היוצא ממנו ויהא טהור, אבל אם יכתוש ב' זיתים, יש לחשוש שיש 

  (פנים יפות)     בהם שיעור ביותר מכביצה, ואז יטמא השמן בצאתו.  
ויקחו אליך שמן זית וגו' להעלות  ואתה תצוה את בני ישראל

"הנה לפעמים האדם מונע עצמו מללמוד עם  נר תמיד. (כז, כ)
הקטנים ממנו, שמדמה בדעתו שבאם יעסוק בתורה לבדו יתחכם 
יותר ויותר, ובאמת לא כן הוא, כמאמר רז"ל (תענית ז.) 'ומתלמידי 
יותר מכולם'. ולזה רומזת התורה הקדושה באמרה: 'ואתה תצוה 

רצ"ל: תחבר עצמך עם בני  –ת בני ישראל' תצוה מלשון צוותא א
ישראל הקטנים ממך, ולא תאמר שעל ידי זה לא תתחכם בתורה 
כל כך, כי אדרבה: 'ויקחו אליך שמן זית זך', רצ"ל, שעל ידם יפתחו 
לך שכליות חדשים בתורה הנרמז בשמן זית זך "מה שמן מאיר 

ה בתורה ועבודה וזהו לעולם כך התורה", ותעלה למעלה למעל
'להעלות נר תמיד', רצ"ל, תוכל להעלות את נשמתך הנקראת נר 

תמיד למעלה ממדריגה  –כמ"ש (משלי כ, כז): 'נר ה' נשמת אדם' 
  (אמרי יוסף)                                למדריגה". 

  ואתה תצוה. (כז, כ)
ית הה"ד "זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך" וכו' אלא מה הז

הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו ואח"כ מורידין אותו וכו' ונחבט 

וכו', טוחנין אותו ואח"כ מקיפין אותו בחבלים ומביאין אבנים, 
ואח"כ נותנים את שמנן. כך ישראל, באין אומות העולם וחובטין 
וכו', ואח"כ עושים תשובה, והקב"ה עונה להם הוי זית רענן יפה פרי 

יש לתמוה: מן המדרש משמע לכאורה כי ישראל  .תואר (מד"ר לו)
אינם עושים תשובה אלא רק מתוך אילוץ שמאלצים אותם וחובטין 
בהם אומות העולם. והרי אין זה שבח כי אם גנאי הוא לישראל 
שאינם באים לידי תשובה מאהבה?. אלא כך הוא פירושו: אם 

יה אמנם היו ישראל עושים תשובה רק מתוך דוחק וצער, אכן ה
מקום לומר שאין תשובה זו ראויה. על כך באו חז"ל ואמרו שאין 
הדבר כן, אלא דומים ישראל לזית. כשם שאין לומר שהשמן נוצר 
ונולד ע"י החבטות והטחינה, אלא ודאי גם קודם היה שמן, אלא 
שהיה טמון בתוך הפסולת, וכשמסלקין הפסולת ממילא מתגלה 

ם הם זכים וטהורים, אלא השמן. כך הם ישראל. במהותם ובשורש
שלעתים דבקה בהם פסולת. לשם כך באים יסורים המסירים מהם 
את הפסולת, ואז מתגלה הטוב האמיתי הצפון בהם. אין החבטות 
והיסורין עושים אותם טובים, אלא רק מגלים את פנימיותם 
האמיתית. וזהו כעין שכתב הרמב"ם (הלכ' גירושין פ"ב) בטעם 

  (שם משמואל)                           אמר רוצה אני"."כופין אותו עד שי
  כתית למאור. (כז, כ)

כתית למאור היינו שצריך לכתת את גופו במחשבה ובפועל ממש 
שיוכל לקבל המאור של הדעת באור תורה בהתלהבות להעלות נר 
תמיד בלי ביטול ושכחה, והבן. ויש לפרש קצת באופן אחר, דהנה 

תורה, ובא הכתוב להזהיר ברמז בכאן על ידוע שהמנורה רמז ל
לימוד התורה, והוא לבל יאמר האדם למה לי לעסוק בתורה ביום 
ובלילה, הלא עיקר התכלית הוא הדביקות בחיי החיים א"ס ב"ה, 
ע"כ אדבק את מחשבתי במחשבות שכליות ובגדלות הבורא ב"ה, 

ן ויספיק לי במקום לימוד התורה, וכבר שמענו בעניינו רבים וכ
שלמים שגו בזה. אבל באמת קבלנו מרבותינו הקדושים כי גם 
לבעלי השכל הזך הדבקים בה' יתברך בשכלם אם לא יכתתו גופם 
ויחדדו שכלם במתק אור התורה להסיר קמשוני השכל ע"י חידוד 
התורה לא תתקיים הדביקות וסופה בטלה, כי במשך הזמן בלא 

ב בתניא הרי זה תורה יתמשך השכל ח"ו אחר החומר, וכתב הר
דומה למי שיושב במים עד צווארו וצועק תנו לי מים כי צמאתי, 

  (אגרא דכלה)                                                       והבן כי עת לקצר.
    כתית למאור. (כז, כ)

הזיתים כותש במכתשת ואינן טוחנן בריחיים כדי שלא יהא בו 
אשונה מכניסן לריחים וטוחנן. שמרים. ואחר שהוציא טיפה ר

והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות, שנאמר: "כתית 
אור נרות  -למאור" ולא כתית למנחות (רש"י). הטעם מהו? 

המנורה רומז על התורה, ולתורה צריכים שכל נבדל, בלי תערובת 
של פסולת. וכמו שהשמרים מעכירים את צחות השמן, כן 

ת השכל. ועכירות כלשהי מולידה החומריות מעכירה את צחו
טעות. ולכן, כדי לזכות לשכל התורה צריך אדם להיות מובדל מן 
החומר, ומן הפסולת: ולכך נצטויינו על שמן זית זך, שלא יהיו בו 
שמרים. אולם מנחות באשר הן באות לכפרה, מעט פסולת איננה 
מזקת בהם: כי האיש הצריך לכפרה, בהכרח עדיין אינו מנוקה 

 )י"א אדר תר"ע- תקצ"ט (אבני נזר           ל פסולת וכמוהו כן קרבנו. מכ

להעלות נר תמיד באוהל מועד וגו' יערוך אותו אהרן ובניו 
ופירש"י (ד"ה להעלות) מדליק עד  כא)-מערב עד בוקר. (כז, כ

שתהא שלהבת עולה מאליה, אה"ל מלשון הארה, כמו בהל"ו נרו 
היינו זמן, רצ"ל כי ההארה וההרגשה  עלי ראשי (איוב כט, ג), מוע"ד

הטובה אינו דבר השוכן בקביעות ולעולם ועד אצל האדם, אלא בא 
מזמן לזמן, שיש זמנים שיש לאדם הארה ובהירות בעבודת הבורא, 
ויש זמנים שאין לו הארה זו, ואין לו להמתין על הזמנים הטובים 

ריך לומר מתי תבוא אלי ההארה ואז אעבוד את השי"ת, אלא צ
יערוך וזהו שאמר הכתוב  לעבוד את השי"ת בכל עת ובכל זמן.
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, כלומר בין כאשר הוא בחינת אותו אהרן ובניו מערב עד בוקר
בוק"ר ובין כאשר הוא אצלו בחינת ער"ב, בשניהם יערוך עבודת 

שתמיד בכל הזמנים יעבוד להעלות נר תמי"ד, השי"ת בשוה, וזהו 
מדליק עד שתהא שלהבת עולה ועל זה פירש רש"י  עבודת השי"ת.

, רצ"ל ההתלהבות להמצוה כבר תבוא מעצמה בלי שיכוון מאליה
האדם לכך, אלא הוא יעשה את המוטל עליו לעבוד עבודת השי"ת 
באמונה וביגיעה, ואז תתעורר מאליה שלהבת ההתלהבות וההארה 

  (בית אהרן)                                    בעבודת השי"ת.
  אליך את אהרן. (כח, א) ואתה הקרב

איתא במדרש הדא היא דכתיב "לולי תורתך שעשועי אז 
אבדתי בעניי" כשאמר הקב"ה "ואתה הקרב אליך" הרע לי. אמר 
לו: תורה היתה לי ונתתיה לך שאלולי היא אבדתי עולמי. יש 
להבין מה פשר הנחמה שניחמו השי"ת בנתינת התורה, והרי 

לו התורה ראוי הוא יותר להיות לכאורה אדרבה, כיוון שניתנה 
כהן גדול? ויש לומר: הגמרא בפסחים (קיג:) מספרת כי רב אמר 
לרב אסי: אל תדור בעיר דריש מתא אסיא", דהיינו, אל תגור 
בעיר שהעומד בראשה הוא תלמיד חכם [או רופא, כמבואר שם 
ברש"י האומר כי שני הפירושים הם היינו הך], זאת כיוון 

סוק ראשו ורובו בענייני תלמודו, ואין בידו שהתלמיד חכם ע
פנאי לעסוק כראוי בענייני העיר. זהו שאמר השי"ת למשה 
רבינו: "תורה היתה לי ונתתיה לך", ומעתה תהיה טרוד ועסוק 
בללמוד וללמד ולא יהיה לך פנאי לכהן בכהונה גדולה, ולכן 

  ל ומשיב זי"ע)(הגה"ק בעל שוא                ניתנה הכהונה לאהרן אחיך. 
  

ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני 
דקדק האור החיים הקדוש למה אמר  ישראל לכהנו לי. (כח, א)

ואתה, היה די שיאמר הקרב אליך. גם מלת אליך מיותר, שהלא 
להעבודה נקרבו ולא למשה. ונראה דאיתא במסכת ב"ב (ט.) גדול 

רש פרשת תרומה בעבודת המשכן המעשה יותר מן העושה. אך במד
נאמר דהקב"ה משלם שכר למעשה כעושה, ולא נאמר שהוא גדול 
מן העושה. ומתרץ היפה תואר שם דבצדקה שהוא יחיד המעשה 
לרבים שיתנו צדקה, אז מעשה גדול שהרי העושה אינו אלא יחיד 
וזה זכות הרבים תלויה בו, אבל במשכן שמשה צוה רק לבצלאל 

הוי המעשה רק כעושה ולא יותר. והנה ידוע שמשה  שהוא יחיד, לכן
נצטער על שנתרחק מן הכהונה, ולזה צוה לו הקב"ה שהוא יקריב 
את אהרן ובניו אל הכהונה, וממילא יהיה הוא מעשה לרבים, ולכן 
יהיה עדיף מאלו היה כהן בעצמו, דבכה"ג שמורה לרבים אמרינן 

ם משה. אך במה גדול המעשה יותר מן העושה בעצמו, ובזה התנח
דברים אמורים, אם משה בעצמו יקריב את אהרן, אבל אם ימנה 
שליח לכך, אז שוב אינו מעשה אלא ליחיד דהיינו לשליח, ואז גדול 

וזה שאמר לו הקב"ה, ואתה הקרב, כלומר  רק כעושה ולא יותר.
אתה בעצמך ולא ע"י שליח, וכמ"ש הרמב"ן בפסוק ואתה תצוה 

קרב אליך, שהדבר הוא להנאתך ולטובתך אתה ולא שליח, ואמר ה
ולזכותך, כי את אהרן ואת בניו תכהן לי, וממילא אתה מעשה 

  (אמרי שפר)                     לרבים וגדול אתה מאלו היית כהן בעצמך. 
  

  ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת. (כח, ב)
אם הדבר  קשה למה לו ליתן טעם לכבוד ולתפארת, ומה איכפת לן

הוא גזירת הכתוב בלא טעם. ונראה דהנה הבגדים צריכין להיות 
מכוונים למידת הכהן לא קצרים ולא ארוכים. וידוע שהכהן הנמשח 
בשמן המשחה נתגדל בעת ההוא. וא"כ מתחלה כשעשו הבגדים 
לכהן גדול, איך אפשר לכוון מדתו, והלא אח"כ כשימשחוהו תתגדל 

ם נמשחים, וגם המה הגדילו כפי מידתו. אולם הלא גם הבגדי
המדה שגדל הכהן. והנה בגדלות הכהן יכול בעל דין לטעון שהוא 
דבר טבעי מה שנתגדל, כי איש אשר ישמע בשורה טובה, בטבע 
הוא מתגדל כדכתיב שמועה טובה תדשן עצם. אבל גדלות הבגדים 
הו מופת חותך שמד' יצא הדבר, כי זהו נס גלוי ואין לזה הסבר 

הטבע. וזה שאמר הכתוב, ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך, וכי בדרך 

תימא מאין תדע את מדתו דהלא יתגדל אחר שימשח, זה לא קשה 
כי גם הבגדים יגדלו, ודבר זה הוא לכבוד ולתפארת להכהן, שהכל 
יכבדוהו ויפארוהו ולא יוכל שום איש להתרעם על כהונתו, דהנס 

  (תפארת יהונתן)                                    הגלוי מוכיח שמד' יצא הדבר.
  

  וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה וגו'. (כח, ח)
"יש לפרש פירוש 'וחשב' מלשון מחשבה. והענין הוא כך, דידוע כי 
כח הפועל בנפעל, בין לרע בין לטוב. כנודע שהיה רב צדיק אחד 

' זי"ע שהוא שהיה לו מחשבה זרה בתפלתו, ואמר לו הבעש"ט הק
מחמת ה'שויתי' שכנגדו על הכותל, שהסופר שכתבה היה רשע, וכן 
הוא בהיפך לטוב, כגון למשל מצות תפילין, שאנו מבקשין 'ומשפע 
מצות תפילין יתמשך עלי להיות לי שפע קודש ומחשבות קדושות' 
וכו', צריך לדקדק ולהדר אחר סופר ירא שמים, וכפי המחשבות 

כך מחשבת הלובש  –תב התפילין לשמה קדושות של הסופר שכ
את התפילין. וכמו כן הבגדי כהונה שעשאום חכמי לב הקדושים 
במחשבות קדושות ובסודות העליונים, כן הכהן כשלבש את 

הפירוש: 'וחשב  וזה הבגדים היה לו שפע קודש ומחשבות קדושות.
אפודתו אשר עליו', ר"ל מחשבת הלובש את הבגדים אשר עליו, 

' הוא כפי מחשבת מעשהו את הבגדים, 'ממנו יהיה' כי כח 'כמעשהו
  (דברי ישראל)                                       הפועל בנפעל, ודי לחכימא".  

ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני 
ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון. 

כפל ענין הזכרון שני פעמים. ונראה דהנה יש לדקדק למה  (כח, יב)
ידוע מה שכתב השל"ה הקדוש, דלכן נזכר בפרשת התוכחה הפסוק 
וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק וגו', כי גם זה 
מהתוכחה הוא, דאינו דומה בן צדיק החוטא לבן רשע, דבן רשע 
 יכול להתנצל שאביו רשע והוא מושרש בחטא ואין בכחו להתגבר

על מה שראה והורגל בבית אביו, אבל בן צדיק החוטא, גדול עונו 
מנשוא כי היה לו ללמוד מדרכי אבותיו שעסקו במצות ומעש"ט, 
והואיל והוא הזניח את דרכיהם ובחר לו דרכים רעים, על כן עונשו 
כפול ומכופל. ולזה נזכרו האבות הקדושים בהתוכחה, להורות 

ען מקור מוצאיהם הן האבות שלכן מגיע להם עונשי התוכחה י
הקדושים והטהורים, והם לא למדו ממעשיהם הטובים אלא עזבו 

וזה שאמר הכתוב מקודם אבני זכרון לבני ישראל,  את דרכיהם.
דהיינו שהאבנים יזכירו את בני ישראל תמיד כי הם בני האבות 
הקדושים, וזכרון הזה יעזור בעדם מלחטוא בידעם כי עונשם יהא 

יען מחצבתם ממקום קדוש. ולאחרי זה מסיים הכתוב, גדול מאד 
ונשא אהרן את שמותם לפני ד' על שתי כתפיו לזכרון, כי עוד זאת 
יפעלו אבני האפוד להזכיר את ישראל לפני השי"ת לטובה ולברכה, 
דמאחר שזכרון האבות יעצור בעד ישראל מלחטוא, לכן יפעל זכרון 

ראויין לכך משום  האבות להשפיע עליהם כל טוב הואיל והם
  קלאסנא) (דברי יחזקאל                                         .שנשמרים מעבירה

  ונשא אהרן את שמות בני ישראל. (כח, כט)
למה נשא אהרן שמות י"ב שבטי י"ה על החושן, והלא בכל מקום 
מצינו שמוזכר זכות האבות אברהם יצחק ויעקב ולא השבטים, 

ל אמרו (יומא עג, ב) שגם שמות האבות היו והגם שרבותינו ז"
כתובים על החושן, מכל מקום אין זה מפורש בקרא להדיא. וכתב 
לבאר כי הנה בכל מקום שבוחרים איש אחד מתוך החבורה לתת לו 
איזה מינוי ושררה, נראה מזה כי האיש ההוא חשוב ונכבד יותר 

פי מכל שאר החבורה, ואפשר לדמות שיש בזה איזה זלזול כל
האחרים, שאינם חשובים כמוהו ועל כן לא בחרו בהם, ולפי"ז הנה 
בעת שבחר ה' באהרן לשרת לפניו בכהונה והוציא איש אחד מכל 
עדת ישראל, נראה איפוא מזה שאהרן חשוב יותר מכל ישראל, 
ואפשר לחשוב ששאר ישראל אינם חשובים כל כך. ועל כן כדי 

מות כל השבטים על להוציא ממחשבה זו צוה הקב"ה לכתוב ש
החושן להראות שכל ישראל חשובים ואהובים לפני המקום באופן 
שוה, רק מה שנבחר אהרן הוא מפני שבהכרח צריכין לבחור באיש 
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וזהו שאמר הכתוב על אהרן כי בו בחר ה'  אחד להיות כהן גדול.
כח, א), היינו שכולם היו ראויים להיות כהנים, מתו"ך בני ישראל 

דול צריך להיות איש אחד בלבד, ובחר ה' באהרן אלא שהכהן ג
לתפקיד זה מתו"ך בני ישראל, שכולם חשובים ואהובים לפני 

  (קדושת לוי)                                                       .  המקום באין הבדל
  ונשמע קולו בבואו אל הקדש". (כח, לה) 

ו, ונשמע פתגם תונשמע ג' במסורה נעשה ונשמע, ונשמע קול
המלך, פירש כי בר"ה ויו"כ מתפללים אנחנו ואומרים "ותשובה 
ותפלה וצדקה" וגו' פי' צום קול ממון, והנה החלש יכול לתרץ 
את עצמו שאין בכחו לצום, והעני יכול לתרץ עצמו שאין לו 
ממון לצדקה, אבל על קול אין שום תירוץ, כי כל אחד יכול 

כלתו, ואם אין החלש והעני להשמיע קולו בתפילתו כפי י
משמיעים קול בתפלה, הוא סימן שאם הי' להם כח ועושר, לא 
היו מתענים ולא נותנים צדקה ג"כ, שהרי קול יש להם ואינם 
משמיעים וזה פי' "השמיעיני את קולך כי קולך ערב" פי' שקולך 
הוא ערב בדבר זה, היינו עבור "צום וממון" שאם משמיע קול 

ן שאם הי' לו כח הי' מתענה ואם הי' לו ממון בתפלה הוא סימ
הי' מנדב. וזה פי' "נעשה" פירוש שנעשה מצות ותשובה וצדקה, 
"ונשמע" פירוש שנשמיע קולנו בתפלה כנ"ל, "ונשמע קולו" 
פירוש קול תפלתו, "בבאו אל הקודש" פירוש שעולה התפלה 
לפני ה' אז "ונשמע פתגם המלך" שנתקבל תפילתו ברחמים 

  י"ב אדר תרע"ט)-(מנחה חדשה להרה"ק רבי שלמה מסאסוב זי"ע תקצ"ה   .ןוברצו

ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חותם קודש לה'. (כח, 
איתא בזוה"ק (רעיא מהימנא ח"ג קעה, א) ציץ לכהנא, ציצית  לו)

לשאר בני נשא. וכתב לבאר הענין כי ציץ וציצית רומזים על שתי 
, ציץ רומז על האנשים העומדים במדריגה בחינות בעבודת השי"ת

עליונה, ומקיימים מה דאיתא בשו"ע (סימן א' סעיף א') שויתי 
הוי"ה לנגדי תמיד (תהלים טז, ח) זה כלל גדול בתורה, שאינו דומה 
התנהגות האדם בעת שיושב לבדו בביתו, להתנהגותו בשעה 

י שעומד לפני מלך גדול, וכל שכן כשישים על לבו שהמלך מלכ
המלכים הקב"ה עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע אליו היראה 
והפחד בבושתו ממנו תמיד, הנה האנשים האלה המה נקראים 
בחינת "ציץ", מלשון הבטה והסתכלות, כמו מציץ מן החרכים 
(שה"ש ב, ט), שיודעים כי הקב"ה מציץ ומביט עליהם תמיד, וציצית 

אינם יכולים לרכז רומז על מדריגה פחותה מזה, אנשים ש
מחשבתם תמיד בלי הפסק לזכור שהקב"ה עומד עליו ורואה 
במעשיו, ופעמים שוכח מלחשוב כן, אך כל אימת שמזכיר עצמו 

ועשית ציץ וגו' וזהו שאמר הכתוב  מזה, אז מחזק עצמו בהקב"ה.
היינו הדרגא המובחרת לידע תמיד שהקב"ה מסתכל קודש לה', 

יראה טהורה (עי' תיקו"ז זהב טהור, יה לו ומציץ עליו תמיד, ועי"ז יה
אמנם בחינה זו היא מדריגה גבוה, ולא כל אדם  תיקון כד סט, ב).

יוכל להגיע ולעמוד במדריגה זו שלא לשכוח אף רגע שהקב"ה 
עומד עליו ורואה במעשיו, לזה נתן הקב"ה בחינת ציצית, שאף אם 

מו ישכח זאת לפעמים, מ"מ בכל שעה שיתעורר להזכיר לעצ
שהקב"ה רואה אותו, עכ"פ אז יחזק עצמו בהקב"ה, וזהו ציץ 

ופתחת לכהנא, ציצית לשאר בני נשא, וממשיך לבאר המשך הכתוב 
שמכל דבר טוב ומכל מצוה וכל עליו פתוחי חותם קודש לה', 

מעשה טוב שהאדם עושה, נעשה מזה רושם למעלה בשמים ונחקק 
  (מאור עינים)                                                            כחות"ם.    

  

  והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה'. (כח, לח)
יש לדייק ולהבין מה פשר הדגשת התורה "לרצון להם לפני ה'" 
הלא די היה לכתוב "לרצון לפני ה'"? ויש לומר דבזוהר האריך 
 בקדושת הציץ ואמר שכל עזי המצח שבדור כאשר היו מסתכלים

בציץ היו נזכרים במעשיהם הרעים והיו מתמלאים בושה עד שלבם 
היה נשבר בקרבם. כן כתב רבי חיים ויטאל כאשר עבר אדם לפני 
הציץ, והיה אם כשר הוא ניכר היה במצחו, ואם הוא רשע, מיד היו 

נופלים פניו ומתבייש לפני הקדושה וחוזר בתשובה. לכן היה הציץ 
צח נחושה. לכך רמז הכתוב באומרו: מכפר על עזי הפנים ובעלי מ

"והיה על מצחו תמיד", והדבר יפעל על עזי הפנים שיהיה הציץ 
"לרצון להם" לעזי הפנים  "לפני ה'", שעל ידי אותו אור קדוש 

  (כתנות אור)   שבקע מהציץ הם יחזרו בתשובה ויהיו לרצון לפני ה'.  
  ונשמע קולו בבואו אל הקודש (כח, לח) 

, "קולו", כל אורייתא חסרים בר ונשמע קולו בבואו איתא במסורה
אל הקודש מלא ו', ואפ"ל עפ"י דאיתא בכ"י אאמו"ר ז"ל "ברעש 
גדול מתנשאים", רע"ש גדו"ל גימ' תרי"ג שכל תרי"ג מצות צריכין 
להיות ברעש גדול ע"כ, כמו"כ כשמדבר אדם דברי קודש תורה 

ל מלא משא"כ ותפלה וכדומה צריך להיות בקול גדול שהוא קו
שאר קולות בדברי חול, וז"פ המסורה כל הקולות חסרים בר 

זה צ"ל  "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" היינו לדבר דבר שבקדושה
  י' אדר תרפ"ט)–(הרה"ק רבי לייביש היילפרין מברעזאן זי"ע תרי"א              בקול מלא.

יה ולקחת את החזה מאיל המלואים אשר לאהרן והנפת  וגו' וה
"כל  לד) יש לפרש לפי מאמרם ז"ל (ברכות לך למנה. (כט, כו)

הטובות והנחמות, רש"י) אלא למשיא בתו -הנביאים לא נתנבאו (
לתלמיד חכם וכו' ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי 

 –הרמז: "ולקחת את החזה"  וזהו חכמים עצמן עין לא ראתה" וכו'.
ל המלואים אשר לאהרן", שתקח הטובות אשר חזו נביאך, "מאי

היינו, על ידי שאתם ממלאים החסרונות של התלמידי חכמים 
הנקראים בשם אהרן, כמו שכתוב אצל הכהן (מלאכי ב, ו): "ותורה 
יבקשו מפיהו", ותומכי אורייתא ממלאים להם כל הצטרכותם. 
"והנפת אותו תנופה" שעל ידי זה אתה מרומם את התלמיד חכם 

לו דאגות פרנסה, על כן "והיה לך למנה", גם אתה  "לפני ה'", כי אין
  (אמרי נועם)                                            תקח חלק מהטובות.          

וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש 
לכאורה המילין אקדש לכהן "לי" מיותרים,  לכהן לי. (כט, מד)

מוסב גם על זה. ונראה דאיתא בספרי דוקדשתי שבראש הפסוק 
כל מקום שנאמר לי קיים לעד ולדורות. והנה לכאורה יש מקום 
לומר דמכיון שהכהנים נתונים לעבודת המזבח, על כן בזמן שמזבח 
שמם ונחרב, גם בכהנים לא יהא קדושה. לזה אמר הכתוב וקדשתי 

יו את אהל מועד וגו', שהם קדושים לעבודה, אך את אהרן ואת בנ
אקדש לכהן לי, שקדושת הכהנים שונה מקדושת המזבח כי הם 
קדושים בבחינת "לי" דהיינו לדורות, כי אין קדושתם תלויה 
בעבודת המזבח, אלא קדושים לעצמם מהבורא יתברך ואף בזמן 

 (משך חכמה)                                                          החורבן.     

  טר קטורת. (ל, א)ועשית מזבח מק
מפרשי התורה תמהו, מדוע הובאה פרשה זו של מזבח הקטורת 
בפרשת "תצוה" העוסקת בבגדי הכהונה ובמינוי הכהנים, והרי 
מקומו של ענין זה הוא בפרשת "תרומה", שם מצווה התורה על 
עשיית המקדש וכליו? ויש ליישב הא דחתם מלאכת המשכן 

ז"ל (ברכות יב.) 'הכל הולך במזבח הקטורת, שכבר ידעת מאמרם 
אחר החיתום', לפי שהוא מקשר כל דברי המשכן, ומקשר 
הדברים התחתונים בעליונים והעליונים בתחתונים, ועל כן נקרא 
'קטורת', לשון 'קישור', כמו 'שרי קטרין'... וצווה להקטירו בבוקר 
ובערב... ולהורות יותר על מעלתו אמר 'וכפר אהרן על קרנותיו 

נה', שזה היה ביום כיפור, להורות שכפרת ישראל תלויה אחת בש
בו. "ומזה הטעם בעצמו אנו אומרים הקטורת בכל יום ויום 
בבוקר ובערב אחר כל תפילה, לפי שהקטרת היא חותם הכל 
וקישור הכל, וחותם התפילה היא הקטורת שמקשר כל התפילה 

  (צרור המור)                       ועושה ממנה עטרה וקושרה כתר לקונו".
יש להבין, מהו שכתב כאן  ועשית מזבח מקטר קטורת וגו'. (ל, א)

ענין עשיית מזבח הקטורת, ולא כתב זאת לעיל בין עשיית כלי 
המזבח, ומה טעם שנאו כאן בסוף הפרשה. ואשר י"ל, דשנאו כאן 
לחדש דין נוסף שאין מזבח זה מעכב, והיינו דקיי"ל (זבחים נט, א) 

ã 



קר מקטירין קטורת במקומו שהיה שם בתחילה, דמזבח שנע
ובזה שונה הוא מזבח הקטורת משאר הכלים. ולכך בתחילה 
כשנצטוו להקימו לא הוזכר הקטורת, דאינה קרבה דוקא 
עליו, ורק הוצרכה הקמתו בכדי לקבוע היכן מקומו, דאם לא 
היה שונהו לא הוה ידעינן כלל היכן הוא מקומו. ובמדבר 

ראל ממקום למקום היו צריכין להעמידו בכל שהיו נוסעין יש
מקום בכדי לקדש מקומו. ויש לדייק זאת מדברי הכתוב ששנה 
מזבח "מקטר" קטורת, ולא נקט כפשוטו מזבח להקטיר קטורת, 
דר"ל דקאי על המקום שמקטירין בו קטורת והיינו במקום המזבח 

(הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע)                       ולכך שנאו בלשון "מקטר".

   
התורות מרבוה"ק מבעלזא נלקחו מהקונטרס הבינה והברכה שע"י מכון מעשה רוקח

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית 
ובמדרש (שמו"ר לו, ד) אמרו:  למאור להעלות נר תמיד. (כז, כ)

 ךָ נֶ עֱ "'ואתה תצוה', הדא הוא דכתיב (איוב יד, טו) 'תקרא ואנכי אֶ 
ף', בד' דברים נתאוה הקב"ה למעשה ידיו, ואין למעשה ידיך תכֹס 

צא לא, ל) 'כי נכסוף נכספתה'... 'תכסוף' אלא תאוה, שנאמר (וי
ואלו הן ארבעה דברים, הקב"ה סובל עולמו, שנאמר (ישעיה מו, ד) 
'אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט', וצוה לבני קהת 
שיסבלוהו, שנאמר (נשא ז, ט) 'ולבני קהת לא נתן כי עבודת 
הקודש עלהם בכתף ישאו'... והקב"ה משמר עולמו, שנאמר 

ה) 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ה' -, ד(תהלים קכא
שומרך', אמר לישראל שישמרוהו, שנאמר (במדבר ג, לח) 'והחונים 
לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה' וגו'. ומאיר לעולם, 
דכתיב (יחזקאל מג, ב) 'והארץ האירה מכבודו', ואמר לישראל 

  כסוף'". 'ויקחו אליך שמן זית זך', הוי 'למעשה ידיך ת
(עי' "יפה תואר" הארוך), שהמדרש  והקשו מפרשי המדרש

מתחיל: "בארבעה דברים נתאוה הקב"ה למעשה ידיו", ובפרטם 
אי אתה מוצא אלא שלשה, שהקב"ה סובל עולמו, ומשמר עולמו, 
ומאיר לעולם. גם יש לדקדק מפני מה מביא המדרש שני 

ם ולא יישן פסוקים שהקב"ה משמר עולמו, פסוק: "הנה לא ינו
שומר ישראל", ופסוק: "ה' שומרך". ויש לומר, דהנה שנינו 
במשנה (תמיד פ"א מ"א): "בשלשה מקומות הכהנים שומרים 
בבית המקדש, בבית אבטינס, בבית הניצוץ ובבית המוקד. בבית 
אבטינס ובבית הניצוץ היו עליות והרובים שומרים שם", ופירש 

עו עדיין לעשות עבודה, כגון המפרש: "רובים קרי כהנים שלא הגי
פחותים מי"ג שנה", וב"משנה למלך" (פ"ח מהלכות בית הבחירה 
הל' ה') תמה על המפרש: "דאיך יתכן דמצוה זו, שהיא שמירת 
המקדש, שהיא מצות עשה, יניחו אותה לעשות לקטנים שאינן 
בני מצוה", וכ"ק אבי ז"ל (מרן אדמו"ר מהרי"ד זי"ע) הצדיק את 

אה מקור לזה מדברי רש"י בפסוק (במדבר ג, טו) המפרש, והר
"פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבן חודש 
ומעלה תפקדם": "משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא 'שומרי 
משמרת הקודש'", וכדכתיב להלן בפרשה (שם. כח) במשפחות 
בני קהת: "במספר כל זכר מבן חודש ומעלה שמנת אלפים ושש 

ות שומרי משמרת הקודש", הרי שמבן חודש ומעלה נקראים: מא
"שומרי משמרת הקודש", והיינו שמלבד מצות השמירה על ידי 
גדולים בני י"ג שנה, היה גם ענין בשמירה על ידי קטנים, וגם הם 
נקראים "שומרי משמרת הקודש", והענין בזה יש לומר, שרצתה 

קדושת ישראל  התורה לרמז בכך לבני ישראל, שענין שמירת
צריכה להיות כבר בילדי ישראל מקטנותם. אד"ק ז"ל. ובזה יש 
לומר שהמדרש מונה כאן את ענין שמירת המקדש לשני דברים, 
שמירת הקטנים לחוד, שהוא ענין בפני עצמו, להורות על שמירת 
הקדושה בילדי ישראל, ושמירת הגדולים לחוד, שהיא המצות 

יר מה שאמרו: "בארבעה עשה של שמירת המקדש, ואתי שפ
ולכך מביא המדרש שני  דברים נתאוה הקב"ה למעשה ידיו" וכו'.

פסוקים על ענין השמירה שהקב"ה משמר עולמו, לרמז על שתי 

ישראל בבית המקדש, שמירה  השמירות צוה הקב"ה לבני
  (כ"ק מרן מהר"א זי"ע)             לגדולים לחוד ושמירה לקטנים לחוד.

בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית ואתה תצוה את 
מרו: אובמדרש (שמו"ר לו, א)  למאור להעלות נר תמיד. (כז, כ)

"הדא הוא דכתיב (ירמיה יא, טז) 'זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' 
שראל אלא כזית הזה בלבד, והלא בכל מיני י',, וכי לא נקראו ךְ מֵ ְש 

מיה לומר 'זית רענן אילנות נאים ומשובחים נקראו ישראל, ובא יר
יפה פרי תואר', אלא מה הזית הזה, עד שהוא באילנו מגרגרין אותו, 
ואחר כך מורידין אותו מן הזית ונחבט, ומשחובטין אותו מעלין 
אותו לגת, ונותנין אותו במטחן, ואחר כך טוחנין אותן, ואחר כך 
מקיפין אותן בחבלים ומביאין אבנים, ואחר כך נותנין את שומנן, 

ך ישראל באין עובדי כוכבים וחובטין אותם ממקום למקום כ
וחובשים אותן וכופתין אותם בקולרין, ומקיפין אותן טרטיוטין 
(חיילים ואנשי מלחמה), ואחר כך עושין תשובה, והקב"ה עונה להם, 
הוי 'זית רענן יפה פרי תואר'... לכך אמר הקב"ה למשה 'ויקחו אליך 

נין שהמדרש מביא דרשה זו במצות .וצריך ביאור הע שמן זית זך
הדלקת המנורה, בעוד שלמנורה כשר רק שמן זית זך, שהיא טפה 
ראשונה היוצאת מזיתים ששמנם אגור בתוכם, בלא שום טרחה 
(מנחות פו, א), ואילו השמן היוצא על ידי כתישה וטחינה וטרחה 
יתרה אינו כשר למנורה, רק למנחות. ויש לומר, בהקדם דברי כ"ק 

ז"ל (מרן אדמו"ר מהר"י זי"ע), שתכלית העונשים והתוכחות  אבי
הכתובים בתורה לעוברי רצונו, אינה שיתקיימו ח"ו בפועל, אלא 
בכדי שבני ישראל ילמדו פרשיות אלו, ומתוך כך יתמלא לבם פחד 
ורעדה מהשי"ת והדר גאונו, ועל ידי כך יהא נחשב להם כאילו כבר 

ילא לא יצטרכו להתקיים ח"ו נתקיימו העונשים והתוכחות, וממ
בפועל ממש, וכענין שאמרו רז"ל (מנחות קי, א): "כל העוסק 

את ובזה פירש כ"ק אבי ז"ל  בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת".
הפסוק (תהלים צד, יב): "אשרי הגבר אשר תיסרנו קה ומתורתך 
תלמדנו", כלומר, "אשרי הגבר אשר תיסרנו קה", על ידי: "ומתורתך 

ו", והיינו שהגבר אשר השי"ת מייסר אותו על ידי שלומד תלמדנ
בתורה את העונשים והתוכחות, ומתוך כך מתמלא בפחד ורעדה 
מהשי"ת, אשרי לו, כיון שבכך ניצול מהיסורים, שלא יבואו עליו 

מה שהביאו במדרש  ובזה יש לפרש בפועל ח"ו, כאמור, אד"ק ז"ל.
ם ללמדנו בזה כאן את דרשתם שנמשלו ישראל לזית, וכונת

שאמנם אופן הוצאת השמן מן הזית הוא על ידי טחינה והכאה 
וכדומה, שכל זה רומז על יסורים, שעל ידם מתעוררים בני ישראל 

רם ז"ל, מלשוב בתשובה, ומשום כך אכן נמשלו ישראל לזית, כא
אבל השמן הכשר למנורה הוא דוקא השמן היוצא מן הזית בלי כל 

, ידי לימוד התורה, הנרמז במנורה הטורח, להורות בכך שעל
כדכתיב (משלי ו, כג): "כי נר מצוה ותורה אור" (עי' ב"ב כה, ב: 
"הרוצה שיחכים ידרים וכו' וסימניך... מנורה בדרום"), יכול האדם 
להתעורר לתשובה ויראת השי"ת, בלא שיזדקק ליסורין ח"ו (עי' 
זוה"ק ח"ג כג, ב), כמו שהשמן הכשר למנורה אינו זקוק לחבטה 

מתעוררים על ידי לימוד התורה, באים וטחינה, ורק כאשר אין 
  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)      עליהם יסורין חלילה, כדי שיחזרו בתשובה.

ä 



ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה 
תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את 

וצריך להבין הטעם  ג)- בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי. (כח, ב
שה רבינו לעשות בגדי כהונה לאהרן כתיב: "ועשית שבצווי למ

בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת", ובצווי לחכמי לב 
כתיב: "ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי". ויש לומר הענין 
בזה, כי בלבישת בגדי כהונה היו שני דברים, האחד, "לכבוד 

עשית ולתפארת", והשני: "לקדשו לכהנו לי", והנה לכוין ב
הבגדים שהם בכדי: "לקדשו לכהנו לי", היו יכולים גם חכמי 
הלב, אבל לכוין בעשית הבגדים שיהיו "לכבוד ולתפארת" (עי' 
אבן עזרא: "לכבוד ולתפארת, שיתפארו בהם, כי אין אחד 
מישראל שילבש כאלה"), והכבוד והתפארת בהם יהיו בלתי לה' 

והתפארות עצמית  לבדו, ולא יביאו את הלובשם לידי התנשאות
ח"ו, היה יכול רק משה רבינו לבדו, שעליו כתיב (בהעלותך יב, ג): 
"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה", והיה 
בכחו לשלב את שבירות הלב יחד עם כבוד ותפארת להשי"ת, 
וכמו שאומרים (פיוט "האדרת והאמונה"): "העוז והענוה לחי 

י עולמים", כלומר, רק זה שהוא עולמים, הפדות והפאר לח
במדרגה זו שהעוז והענוה משולבים אצלו יחד "לחי עולמים", 

 –יכול להיות אצלו גם: "הפדות והפאר" אך ורק "לחי עולמים" 
בלתי לה' לבדו. ולשם כך היו זקוקים חכמי הלב לסיוע ממשה 
רבינו ע"ה, ולכן כתבה התורה בצווי למשה רבינו: "ועשית בגדי 

  (כ"ק מרן מהר"י זי"ע)        אהרן אחיך לכבוד ולתפארת".   קודש ל
  

ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ 
מצנפת ואבנט ועשו בגדי קודש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו 

ויש לדקדק שבפסוק זה הקדים הכתוב את החושן  לי. (כח, ד)

יבותם, לפי שהכתוב מונה את הבגדים לפי סדר חש לאפוד,
והחושן שבו האורים ותומים חשוב מן האפוד, ואילו להלן 

הקדים הכתוב את האפוד לחושן, שתחלה  באופן עשייתם
ל) מעשה -יג) כל מעשה האפוד, ורק אחר כך (טו- כתיב (ו

החושן, וכן בפרשת פקודי כתיב תחלה (לט, א): "ויעש את 
  האפוד" וגו', ואחר כך (שם, ח): "ויעש את החושן". 

דהנה לפני שהאדם הולך לעשות כל דבר ש לומר הרמז בזה וי
שהוא, צריך להתפלל ולבקש רחמים שיצליח בדבר, וכמו כן 
צריך האדם להתפלל קודם התפלה, כדאיתא בגמרא (סנהדרין 

כל במד, ב): "רבי יוחנן אמר, לעולם יבקש אדם רחמים שיהו 
י: מאמצין את כוחו ואל יהיו לו צרים מלמעלה", ופירש רש"

"שיהיו הכל מאמצין את כוחו, שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש 
רחמים, ושלא יהו לו מסטינין מלמעלה", וכן מצינו בגמרא 
(ברכות כח, ב), שרבי נחוניא בן הקנה תיקן תפלה קודם 
הלימוד, ואף על פי שאין למעלה מלימוד התורה, כמו שאמרו 

", צריכים רז"ל (ב"ק יז, א): "תלמוד גדול שמביא לידי מעשה
להקדים תפלה שיצליח בתלמודו, ועל אחת כמה וכמה לפני 

כאן,  וזה שרמזה התורהשהאדם יוצא לשוק לעסוק במלאכתו, 
דהנה "חושן המשפט" רומז על לימוד התורה, כי מילוי אותיות 
ח ש ן הוא: חי"ת שי"ן נו"ן, סופי תבות: תנן, שהוא לימוד 

, שהוא חגורה, רומז בלשון הגמרא, ואילו האפוד וחשב האפוד
לתפלה, כמו שאמרו בגמרא (שבת י, א) שצריכים להיות חגור 
בחגורה לתפלה, ולכן הקדים הכתוב בסדר עשיית הבגדים את 
האפוד קודם לחושן, להורות שצריכים להקדים תפלה הרמוזה 

אפילו לפני תלמוד תורה הרמוז בחושן,  )פ"ה(גמטרי' באפוד 
הענינים, ועל ידי כך ישפיע  ועל אחת כמה וכמה לפני שאר כל

  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)                           לו השי"ת חסדים ורחמים. 

 
  תדבר אל כל חכמי לב וגו' (כח, ג) ואתה 

בעל ה"אבני נזר" "אגלי  -הגה"ק רבי אברהם מסאכטשוב זי"ע 
נתפרסם  תומלבד רוב גאונו )י"א אדר א' תר"ע -תקצ"ט(טל" 

(ועוד שועות בקרב הארץ. שמו כעובד ה', קדוש ונורא, פועל י
זאת היתה יתירה קדושתו וטהרתו על כל ישראל במה שראינו 
אצלו דבר פלא שאף שלא היה כהן אלא ישראל היה נזהר 
ומקפיד מאד שלא להכנס לאהל המת ואפי' אצל צדיקים. 
ושום אחד לא ידע סוד טעמו ונימוקו, ובספר "שם משמואל" 

ת תער"ב מביא קצת לבנו הרה"ק מוהר"ש זי"ע פ' שמות שנ
  הסבר להנ"ל). 

  

היתה למעלה מבינת אנוש, כשהיה עומד על מכונו  עבודת תפלתו
מבלי ניע וזיע, רק פניו בוערות כלפיד אש, והתיבות יוצאות מפיו 
במהירות מפליאה. מיום ליום גבר זרם הפונים אליו, ולא רק ת"ח 

ם, בתי-אלא גם סתם עמך ובעלי –כפי רצונו מתחילה  –מופלגים 
שפנו אליו בדבר ישועה ורחמים ולהנות ממנו עצה ותושיה. קשה 
היה עליו לדחותם, ולכן כדי שלא לבטל מלימודו ושיעורו היה 
מקבלם בשעה שהיה עיף ונחלש שבין כך הפסיק מהלימוד כדי 
להנפש מעט, וזה היה בדרך כלל בין מנחה למעריב או אחר 

   חצות לילה.
  

שמע פ"א מפיו הקדוש שאם  המשמש אצל רבינו הקדוש זצ"ל
החסידים שישנם בבית מדרשו הולכים עם מחשבות בטלים, 
אז כל שער ושער שבראשו נעשה לו כמו מחט ודוקרים למוחו, 
ואם מקלקלים קצת בביתם אזי מרגיש בו תיכף בחדרו יען 
שמרגיש אז כמו שהי' מונח על מחו משא כבד, ולפעמים שלח 

 דים דשם שלא ילכו בהלוךאותו לבית המדרש לעורר את החסי
ושוב בטל רק ישבו עצמם ללמוד עם חיות הקדושה, ומאד 
הזהירם תמיד שהלימוד גמ' לא יהי' בדרך ישנים [שלופדיק] 
אלא עם רצון והתלהבות חיות רשפי אש. ושמעתי מפיו הקדוש 
זצ"ל פ"א שאמר שכל הדחקות והצרות שיש לישראל בכל 

ם הגמ' כאדם שרוצה העולם רח"ל הוא הכל בשביל שלומדי
לישן [שלופדיק], ואם הי' העולם מצייתים לו ולמדו הגמ' עם 
חיות היה הוא ערב בדבר שלא יחסר לשום ישראל פרנסה 

  וכ"ט. 
זצ"ל אב"ד וויערישוב  סיפר הגה"צ ר' שאול משה זילברמאן

השגתי מכתב שה"אבני נזר" זי"ע נסע למרחץ רייניטץ במדינת 
מה והייתי אצלו גם בש"ק, ודיבר אז אשכנז, ונסעתי תיכף ש

עמי הרבה מהנהגת הרבי מקאצק זי"ע, ואח"כ אמר לי: תדע 
מה שנתרציתי אני לקבל הרביסטווע, כי חשבתי שיסעו אלי רק 
איזה מאות אנשים מופלגי תורה שיש לי שייכות עמהם, ואם 
היה כך היה להם טובה גדולה ממני בגשמיות ורוחניות, וגם 

ביטול כ"כ, אלא הלא ידעת כי דרך החסידים עבורי לא היה 
להגדיל את רבם ולספר ממנו נפלאות, ועי"ז באו אלי אנשים 
פשוטים אפילו בעלי מלאכות שאין לי שייכות עמהם כלל, 
והיה קשה לי מאד לשמוע דבריהם ובקשתם, אבל לא יכולתי 
להשליך אותם מחמת הרחמנות, ועי"ז היה לי ביטול גדול כי 

היה רק בגשמיות פרנסה ורפואה וכדומה וזה לאו עיקר חפצם 
דבר קל הוא. ואמנם שלעשות חפשי מן הצבא זה דבר קל 
אצלי כאשר אני לומד גמ' ואני מקשה קושיא ומתרצה אזי מוז 

å 



ער פרייא ווערען אם לא עלה בלבי לסתור התירוץ, ואגלה 
לך שזה סוד דברי הגמ' בסנהדרין (דף ל' ע"ב) דרב נחמן בר 

יה לו הקפדה ואמר דרמי דיקלא וזקיפתו להו כי יצחק ה
ע"י שהיה מתרץ דברי הגמ' היה רמי דיקלא שהיה משליך 

   להו ארצה שלא יוכלו להרע וכו' וכו'.
כי פעם אחת, בלמדו יחד עם רבו  בעל ה"חלקת יואב" סיפר,

בעל ה"אבני נזר", חלה בנו בעל ה"שם משמואל", שהיה אז 
ושה עד מאוד, והנה, באמצע ילד בן תשע שנים, בצורה אנ

הלימוד, נכנסה הרבנית בקול צעקה: הילד גוסס, ואתה 

יושב ולומד ואינך עושה שום דבר למען הילד החולה!... קם 
בעל ה"אבני נזר" ממקומו, ניגש למיטת החולה, שם את ידו 
על פני הילד וחזר לשלחן הלימוד, כשתוך כדי כך התחיל 

אמר אז ה"אבני נזר":  הילד החולה להזיע ומצבו הוטב.
האמת היא, כי מצב הילד היה משתפר בזמן שישבתי 
ולמדתי, גם בלי שאעשה כל פעולה לכך, אבל מכיון 
שהרבנית התחילה לצעוק והפסיקה אותי מן הלימוד לרגע, 
כבר הייתי מוכרח לקום ולעשות איזו פעולה להצלתו, כי 

   !היה כבר רגע של ביטול תורה

  
כל חפץ נקבע לפי מחירו בנוגע הלוואת חפצים'סאה בסאה" 

לרבית, ולכן מי שלווה חפץ כל שהוא ע"מ להחזיר חפץ אחר 
כזה, אם מחיר החפץ עלה בין שעת ההלוואה לפרעון, הרי 
שילם יותר ממה שלווה, ולכן אסרו זאת חכמים משום רבית. 

מטעם זה אסרו חכמים ללוות חפצים כלל, מחשש שמא יעלה ו
המחיר עד הפרעון, ואפי' אם לא עלה המחיר אסורה ההלוואה 
עצמה, חוץ מבכמה אופנים שבהם התירו חכמים ולא חששו 

  לכך וכדלהלן.
  

אסרו חכמים  "כללי הלוואת חפצים" איסור הלוואת חפצים
ץ אחר מאותו להלוות שום חפץ לחבירו על מנת שיחזיר לו חפ

סוג, שמא יעלה מחיר החפץ עד הפרעון ונמצא שמחזיר חפץ 
שו"ע קס"ב [ יותר יקר ממה שלווה, והרי זה אסור משום רבית.

 "סאה בסאה"'איסור זה נקרא בלשון הגמרא והפוסקים  ]ס"א
ולכן  כלומר שלווה סאה חיטים על מנת להחזיר סאה חיטים.

מנת שיחזיר לו ארגז  אסור להלוות לשכן ארגז שתיה וכדו', על
אין כאן יצא השער כיוון דקבע לו זמן [ שתיה רק בעוד שבועיים.
 .]לפרעון כמבואר להלן סעיף כג

כיוון שכל החפצים שבעולם יש בהם עליות  "הלוואת כסף"
וירידות במחירם, לכן איסור זה קיים בכולם, חוץ מכסף 

ק במטבע של המדינה שבזה אין עליות וירידות כמבואר בפר
הבא, ולכן מותר ללוות כסף על מנת להחזיר אותו סכום, אבל 

שו"ע קס"ב [ בשאר חפצים וכן במטבע של מדינות אחרות, אסור
  ]ס"א

  

מי שעבר ולווה חפץ כל שהוא  "לווה באיסור ועלה מחיר החפץ"
ע"מ להחזיר אותו חפץ, אם עדיין לא עלה המחיר יחזיר לו 

ר להחזיר לו חפץ, אותו חפץ. אך אם כבר עלה המחיר, אסו
ירד מחיר " אלא יחזיר לו כסף כפי מחיר החפץ בעת שלווה.

ואם מחיר החפץ ירד, יחזיר לו חפץ כפי שלווה, ואסור  "החפץ
שו"ע סי' קס"ב ס"א , [ לו להוסיף להשלמת השווי בעת ההלוואה.

   ]ופתחי תשובה ס"ק ג.
  

באחד מארבעה האופנים דלהלן התירו  "האופנים המותרים"
הלוואת חפץ ע"מ להחזיר חפץ, ולא אסרו להחזיר אפי'  חכמים

אם יש ללווה בעת ההלוואה קצת  יש לו: אם עלה המחיר.
שו"ע סי' קס"ב ס"ב. [ מאותו החפץ שלווה, מותר לו ללוות עוד

וטעם ההיתר כתב רש"י בדף מד ע"ב, וכן הטור בסי' קס"ב, דאלו שבידו 
אה הוא דרבנן ובכה"ג לא נקנים למלווה וברשותו הוקרו, דרבית סאה בס

אם החפץ קיים בשוק, ויש לו מחיר קבוע,  "יצא השער" .]גזרו
שו"ע סי' קס"ב ס"ג. [ מותר ללוותו אפי' אין לו ללווה חפץ זה.

 .]וטעם ההיתר דכיון דיכול לקנות ולפרוע הוי כיש לו ולא גזרו רבנן, ב"י
אם קבעו ביניהם שהחוב הוא כפי שווי  קביעת החוב לפי שווי:

החפץ בעת ההלוואה, ואף אם יעלה המחיר לא יתן לו יותר 
שם ס"ב, שכיון שקבע בשעת ההלוואה [ מזה, מותר ללוות חפצים

את החוב לכסף בשווי החפץ, מותר להחזיר אף יותר חפצים ממה שלווה 
 ]עד שווי החוב.

חפץ ששוויו מועט, כגון ככר לחם, תפוח וכדו',  :"דבר מועט"
 אם המחיר עלה מותר להחזיר חפץ כזהמותר ללוותו, ואפי' 

רמ"א סי' קס"ב ס"א, דדבר מועט לא קפדי בני אדם זה לזה, מ"ב או"ח [
    ]סי' ת"נ ס"ק ב'.

אפי' אם יש לו  "פרטי הדינים בהיתר של יש לו" שיעור הכמות
רק מעט מהכמות שברצונו ללוות, נחשב ג"כ שיש לו ומותר לו 

פעמים על סמך זה,  ללוות עוד, ומותר לו אף ללוות כמה
שו"ע סי' קס"ב ס"ב, [ובתנאי שיכול להחזיר לו את אותו המעט. 

לעומת מקדים מעות במכירה שצריך שיהיה לו את כל הכמות, כמבואר 
ולכן מותר ללוות שק  .]לעיל בפרק ח סעיף טז ובפרק ט סעיף ז

תפו"א אם יש לו תפו"א אחד, וכן מותר ללוות ארגז שתיה אם 
אחד, אך כמובן אם יש לו רק כוס שתיה אחד, יש לו בקבוק 

   אסור, שהרי אינו יכול להחזירו לו.
אם יש לו בבית חפץ כזה מסוג אחר, כגון  "יש לו חפץ דומה"

שרוצה ללוות סודה ויש לו בקבוק סודה מחברה אחרת, או 
שרוצה ללוות אבקת כביסה ויש לו מסוג שונה, מותר רק אם 

ווה מוכן לקבל בעד חובו מהסוג מחיר שניהם שוה, ורק אם המל
אם המלווה רוצה דווקא מסוג זה שהלווהו  אולםהאחר שיש לו. 

שהרי אם אינו יכול להחזירו לא [ואינו מוכן לקבל מהסוג האחר, 
דאז הוה כמין אחר ואינו [. מחירם שונה אסור וכן אם. ]מיקרי שיש לו

יב ואם הוא פחות הרי אינו מחזיר מה שהוא חי יכול להחזירו, שאם הוא
זה רבית, חוץ אם הוא יכול בפועל להחזירו ולא יהא רבית,  יותר הרי

אם יש לו חפץ  "יש לו חפץ שאינו מוכן" .]כמבואר לעיל בפרק ה
כזה אך הוא עדיין אינו מוכן, אם חסרה מלאכה אחת או שתים 
להשלמתו, מותר. אך אם חסר שלש מלאכות או יותר, אסור. 

נו חלות תוצרת בית, אם יש לו בביתו ולכן הרוצה ללוות משכי
בצק מרודד וקלוע ומוכן לאפיה, מותר לו ללוות. אבל אם יש לו 
קמח ומים והוא צריך עדיין לעשות מהם בצק ואח"כ לרדד 

כמו שמועיל במשלם [ ולאפותו, אסור, שכן חסרות שלש מלאכות.
מראש אם חסר שני מלאכות כמבאר לעיל פ"ח סעיף יז כמו כן מועיל 

אן. המאירי. ועי' ברית יהודה פרק יז סעי' לב, ובעיקרי דינים פי"ב סעי' כ
אם יש לו חפץ זה אך הוא מונח בתור פקדון  "יש לו בפיקדון" ]ל.

אצל חבירו, נחשב כיש לו ומותר, אבל אם חבירו חייב לו חפץ 
כזה, או שכבר קנה את החפץ ושילם עליו ועדיין לא קיבל אותו, 

יש  "יש לו במקום אחר" .]ב, וברמ"א סי' קס"ב ס"בב"מ ס"ג ע"[אסור. 
לו חפץ כזה במקום אחר, אם יש לו דרך להגיע לשם, מותר, אך 
אם אין לו דרך, כגון שהחפץ מונח בחו"ל והוא אינו עומד לנסוע 

æ 



יש לו וממתין " ]ב"מ ס"ג ע"ב, וברמ"א סי' קס"ב ס"ב.[לשם, אסור 
[או ולם החדר את החפץ במקום קרוב א ואם יש לו "למפתח
יש לו  ]שו"ע שם[ נעול, והוא ממתין שיגיע מפתח, מותרהארון] 

[בדרך היתר, כגון שיקבע את החוב אין היתר ללוות מעט  בהלוואה
נותן לו מעט  .]ש"ך שם סק"ח[ בכסף] ואח"כ על סמך זה ללוות הרבה.

אך ישנה עצה למי שרוצה ללוות חפץ כל שהוא, כגון  במתנה
תן לו המלווה פרי אחד במתנה, ועל סמך זה פירות וכדו', שי

מותר לו ללוות הרבה, ואפי' אם הוא נותן לו מתנה ע"מ להחזיר, 
   ]זשו"ע סי' קס"ב ס"ב, ושו"ת הרא"ש כלל ק"ח ס"[ מותר.

  (מהרה"ג ר' פנחס וינד שליט"א מח"ס ברית פנחס על הלכות רבית)

  דר תקס"והגה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי זי"ע (החיד"א) י"א א
רבנו חיים יוסף  הגה"ק החיד"א,

דוד אזולאי זי"ע, נולד בחדש סיון 
שנת תפ"ד בירושלים ת"ו לאביו 
הגה"ק רבי יצחק זרחיה זצ"ל, נכד 
להגה"ק רבי אברהם אזולאי זצ"ל 
בעל "חסד לאברהם" ולאמו הצדקנית 
מרת שרה ע"ה בתו של הגאון הקדוש 
רבי יוסף מביאלה זצ"ל, מגזע הסמ"ע 

"ל (שעלה לירושלים בשיירת רבי זצ
יהודא החסיד זי"ע). מגיל צעיר נכרו 

 –בו כשרונותיו וטהרתו. "כבן שש 
שבע החלה רוח ה' לפעמו והכיר את 
בוראו", כך העיד בו אביו בהסכמתו 
לספר בכוריו. לפני שהגיע למצוות 
דרש ברבים שבע דרשות, כבן שתים 
עשרה חבר פרוש על ספר ה"אגור" 

 נים בהלכות איסור והתר.וחדושי די
לפי המסורה בדרך נס,  לידתו היתה

הוא נולד בלי רוח חיים, והנוכחים 
כבר חשבוהו למת, רק זריזותה וקור 
רוחה של המילדת שהבחינה בו זיק 
של רוח חיים, הצילתו והשיבתהו 

  לתחיה.
, כבר הבחינו בו עוד בהיותו טליא

רואיו כי לגדולות נוצר: תפיסתו 
ו הבריא ושקידתו העזה, הגיונ

העצומה הפליאו עיני כל, אף בוצין 
בוצין מקטפיה ידוע ביראת ה' תמימה 
שהיתה נסוכה על פניו ואצילות 
מדותיו שעלה בהם על כל בני גילו, 
למד תורה מפי דודו הגה"ק ר' יונה 
נבון בעל ה"נחפה בכסף", אישיות 
רבנית ידועה בין גדולי רבני ירושלים 

ק בעפר גדולי בדור ההוא, כן התאב
החכמים דאז, שהתגוררו בירושלים, 
רבותיו התענגו על כשרונותיו 
העילויים, ובכל עת עמדו אתו בקשרי 

   מלחמתה של תורה למרות גילו הרך,
הוא היה גם תלמידם של גדולי 

הגה"ק רבי ישראל  ירושלים זצ"ל
אזרחי, והגה"ק בעל "בתי כהנה" 
זצ"ל, כשהגיע לירושלים האור החיים 

דוש זיע"א היה לתלמידו, את רבו הק
האחרון הזה מזכיר החיד"א זי"ע בכל 

הזדמנות ברטט קודש, ומעלה את 
שמו בסילודין "בשם הגדולים" מביא 
כהאי לשנא: "זכיתי והייתי בישיבתו 
הרמה ועיני ראו בגדולת תורתו עוקר 

  הרי הרים וקדושתו הפלא ופלא"
על מנהגי רבו, וזו לשונו:  עוד העיד

ראיתי להרב המופלא, חסידא ואני 
קדישא כמה"ר חיים בן עטר זי"ע 
שהתענה ג' ימים רצופים קודם 
הפורים, לילה ויום, והיא הנקראת 
"הפסקת ג' ימים" שכתב רבינו האר"י 
זי"ע שעולה במקום ארבעים יום (ככר 

  לארץ דף קכב, וכסא רחמים דף ט)
זי"ע בספר "שם  רבינו החיד"א

ר), כותב: ואני הגדולים" (ערך פרי תוא
זכיתי בילדותי לילך עם הרב הנזכר 
(פרי תואר, רבי חיים בן עטר זי"ע) 
וכל בני ישיבתו להשתטח על קברי 
צדיקים שבעיר הקודש ירושלים ת"ו, 
וכשבאנו למצבת הרב "פרי חדש" 
ראינו שהרב נשאר יחידי על מצבתו 
כרבע שעה, ורחושי מרחשן שפתותיו, 

שיג והבנו שמבקש מחילה על שה
עליו, ואמר כי לשם שמים נתכוין 

  וכיוצא.
נמצא בירושלים הרב  באותה עת

הקדוש רבי אברהם גרשון מקיטוב, 
גיסו ומקורבו של מרן הבעל שם טוב 
הק' זי"ע, ואף הוא בא בצל קורתו של 
הגאון הקדוש בעל ה"אור החיים" 
הקדוש. מלבד זאת היה הרא"ג 
מקורב אף הוא לחכמי הספרדים, 

ודיו ותפילתו בישיבת וקבע לימ
המקובלים "בית אל" ושמו נערץ בפי 
כל חכמי הספרדים בימיו. יש אומרים 
שאף הוא שינה טעמו ולבש בגדי 
חכמי הספרדים, כפי האילוץ שנהג 
בימים ההם. אולם ממקורות 
היסטוריים אנו למדים שרבי אברהם 
גרשון ניסה לקומם את הקהילה 
האשכנזית בעיר הקודש ועמד 

אליו הצטרפו כל הנשארים  בראשה.
בירושלים מבני עליית רבי יהודה 
החסיד וצאצאיהם, אין להוציא מכלל 

אפשרות כי הפגישה הראשונה 
שהיתה לחיד"א עם חסידים מבית 
מדרשו של הבעל שם טוב, היה 
בהכרותו עם הרא"ג בימי שבתו 
בירושלים, וכידוע ישב הרא"ג כמה 

  שנים בעיר האבות חברון תובב"א.
ר הסתלקות האור החיים הק' ואח

נכנס לישיבתו של הרש"ש  זי"ע
הקדוש בה התעלה בתורת הסוד עם 
בני החבורה הקדושה. למד בצוותא 
עם המהרי"ט אלגזי (כפי שהזכירו 
 בשו"ת חיים שאל ח"ב סימם י"ט).

בהיותו בן כ"ט שנה  בשנת תקי"ג
הוציא את ספרו הראשון שער יוסף 

ף לבית בליוורנו. ובשנת תקי"ח הצטר
דינו של רבי יהודה נבון בנו של 

  המחנה אפרים. 
התמסר בכל להט נפשו  החיד"א

ללמוד תורת הנסתר, ונמנה, כפי 
שהזכרנו, עם תלמידיו הנבחרים של 
המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי. 
ברם, תקופה קצרה לאחר מכן, 
בהיותו בן עשרים ותשע שנים בלבד, 
קטע את למודיו בישיבת "בית אל" 

יצא את הארץ כשליחה של קהילת ו
אל  חברון לארצות ארופה המערבית.

נסיעתו זו קשרו זקני ירושלים את 
ספור הפלאים הבא: הרב הקדוש רבי 
שלום שרעבי ושנים מתלמידיו, רבי 
חיים יוסף דוד אזולאי ורבי חיים די 
לה רוזה, ראו כי הגיעה עת רצון, 
ובקשו להחיש את הגאולה. הם 

את הקץ לצרותיהם  השתוקקו להביא
של ישראל ולהקים את השכינה 

שלשת הצדיקים הללו, פרשו  מעפרה.
בני העליה שבדור, מכל עניני העולם 
הזה, והחלו מתענים ומסתגפים כדי 
להתקדש ולהטהר. הדבר היה 
בתקופת החורף, ושלג כבד כסה את 
פני העיר ירושלים. התגלגלו הצדיקים 
בשלג והתפללו בכוונות עלאיות 

אחר מכן צמו שלשה ימים רצופים. ול
בתם היום השלישי לתעניתם עלו 
השלשה לעלית גג, והחלו ליחד 
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יחודים נשגבים במטרה לקרב את קץ 
הימין. לפתע נחרדו לשמע בת קול 
מהדהדת: "בני, אין אתם רשאים 
לדחוק את הקץ, טרם הגיעה השעה; 
וכדי שלא תהיו שלשתכם יחד 
 באגודה אחת, שומה על אחד מכם

הואיל ולא אמר  לגלות לחוץ לארץ!"
מי מביניהם הוא זה שיצא  ,הכרוז

לגלות, הפילו גורל: כל אחד 
מהשלשה רשם את שמו בפתק 
והניחו בסדור, כאשר פתחו את הגורל 
ופענחוהו, נפל הפור על רבי חיים 
יוסף דוד אזולאי. ללא היסוס קבל 
  החיד"א על עצמו את הצו, ויצא לדרך.

ת עניי ארץ לטוב הרבה לנסוע
ישראל בארצות שונות ושם נפגש עם 
גאוני התורה, בשם הגדולים בערכו 
של הפני יהושע הזכיר "ואני הצעיר 
זכיתי לקבל פני שכינה איזה ימים 
ומראהו כמראה מלאך אלוקים, ונתן 
לי במתנה ספר פני יהושע על סדר 

בזמן קבלתו את ספר טורי  מועד..."
אבן על רגל אחת עבר על חלק 

הספר, והעיר עליו הערות רבות, מ
כמוש"כ כמה פעמים בספריו "כרגע 
נראה לי ספר טורי אבן נדפס מחדש 
ביד עובר אורח... ולי ההדיוט לא 
קשיה" (פתח עינים מגילה דף ו) וכן 

  העיר כמה פעמים על הטורי אבן.
 הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגלית

מביא רבות בספרו את ספר עבודת 
בהקדמתו כתב הקודש להחיד"א, ו

"המה יצאו מן העיר וקדיש איש 
אלוקים קדוש הגאון המפורסם 
בוצינא קדישא חכם יוסף דוד אזולאי, 
עד שבחברון זרח אור תורתו... והאיר 
פני תבל בחכמתו בחיבוריו הנוראים 
והנפלאים... הן הן הדברים שניתנו 
מסיני ועוקר הרים הגאון החסיד 

ר השמש יצא על הארץ האי הנ"ל..."
פני המזרח עד שבחברון יוסף הוא 
השליט ומשל ממשל רב במכמני 
התורה הוא הגאון החסיד בוצינא 
קדישא מוהר"ר חיים יוסף דוד 
אזולאי בעהמ"ח ספר ברכי יוסף 
ומחזיק ברכה על השו"ע ועוד ספרים 

  רבים כולם קדושים".
מביא  הגה"ק רבי עקיבא אייגר

בתוארים גדולים את החיד"א וכן 
הרבה פעמים,  פר הזכירו.החתם סו

ובאגרת סופרים מכתב א' כתב 
"ויודיענו מה רבינו בעל ברכי יוסף 

  אמר בדבר זה

בבית הכנסת מעיד רבי  על דרשתו
ישראל קושטא בהקדמתו לאגרות 
החיד"א וז"ל "חיד"א היה דורש בבית 
הכנסת הגדול פעם אחת בשנה, 
בשבת תשובה, וביום המנוחה ההוא, 

ושמחה וששון  ליהודים היתה אורה
ויקר, והיו ממתינים לו בפתח ביתו עד 
פתח בית הכנסת עם רב, אשר לא 
יספר מרוב, והיו עומדים אלה מפה 
ואלה מפה, והרב עובר בתווך, ומראהו 

ומדי עוברו הולכים  כמראה מלאך ה'.
כולם אחריו, עד שבפתח בית הכנסת 
נתקבצו כולם יחדיו, והיו עולים עמו 

כי מצא חן בעיני לשמוע דברי קדשו, 
כל רואיו על חכמתו המפוארת 
והנפלאה, ועל דברי מוסריו הנאהבים 
והנעימים, דברים הנכספים ללב, אשר 
משכו אחריו לבות בני אדם, ויצא 
שמעו בכל הארץ, ויגדלוהו וינשאוהו 

   היהודים והגויים..."
של החיד"א  על מידת ענוותנותו

נציין כמה פרטים: בספר מעגל טוב 
) כתב: "כי חן וכבוד יתן ה', 36 (עמוד

ויודע אני בעצמי שאיני יודע לשוח 
שיחה קלה, אבל כל דברי היו 
בעיניהם כמרגליות, שכולם מתאימות 
בדעת ובכשרון, וזכות ישיני חברון 
 ומחנה הארון עוברים לפני כבני מרון.

שיש לי שם גדול,  "וחסדי ה' אזכיר
ומחשיבים אותי מאה חלקים על מה 

ודע, וכבר אומר אני להם כי שאני י
בער אנוכי, והם סוברים שהוא מענוה, 
גם בין חכמי הגוים חכמי אדום יצא 
שמי, והם שואלים ליאודים עלי, והוא 
דבר פלאי, ומה שאני מדבר עליהם 
סוברים שהם דברים יקרים מפנינים, 
והן הן גבורותיו מאשפות ירים אביון" 

  (מעגל טוב).
אל" "חיים ש בהקדמתו לספרו

כתב "כי שם הספר מעיד על כתבו, 
 "כי לשאול הוא בא ולא להשיב..."

שאני בעניי שאין לי זכירה היו "
מחשיבין אותי לזכרן גדול..." (מעגל 

"שהם סוברים שקריתי  ).57טוב עמוד 
כל הספרים והיתה לי זכירה גדולה..." 

 בטוי מדהים). 61(מעגל טוב עמוד 
ר לגודל ענותנותו של החיד"א אפש

לראות בספור הבא: באחד ממסעיו, 
בהיותו בצרפת, סעד את סעדת 
השבת בביתו של אחד הגבירים 
ולינתו היתה אצל גביר אחר. (כן היה 
המנהג שהיו קונים" בעד תרומה 
גדולה לטובת ארץ ישראל את הזכות, 

שהשד"ר יסעד או ילון אצל מי מבני 
  הקהילה).

בימות החרף, שלג כבד  היה זה
נשבה רוח עזה ומקפיאה.  ירד, ובחוץ

באמצע הלילה נעור החיד"א ובקש 
להריח טבק מתוך קפסתו, כהרגלו 

רגיל היה לשאף טבק  –מימים ימימה 
תדיר, הן ביום והן בלילה. והנה הפעם, 
בבקשו את קפסת ההרחה, פשפש 
ופשפש ולא מצאה. לפתע נזכר, כי 
שכחו על השלחן במקום בו סעד, 

תלבש, אצל הגביר הראשון. חיש ה
הלך שמה ודפק על הדלת, התעוררו 
בני הבית בבהלה ונדהמו לראות את 
החיד"א עומד בפתח באישון לילה, 
בתוך סופה וסערה עזה. "מה ארע"? 
שאלוהו בפחד. "אל חשש", הרגיע 
אותם החיד"א, "שכחתי דבר מה 
בחדר הסעדה, וברצוני לקחתו".נכנס, 
נטל את קפסת הטבק ושב אל מקום 

ישב ללמוד את שעוריו, לינתו.והתי
החל מהרהר במעשהו, וחרטה גדולה 
מלאה את לבו: בשל קמצוץ טבק, 
שהתאוה לו, טרד את שנתם של 
הגביר ובני ביתו, העייפים מעמל 
יומם! כה גדל צערו, עד כי הניח את 
קופסת הטבק הצדה ולא נגע בה 
כלל. כל הלילה היה דואב ומצר.על 

עם בקר בקש לאסף את כל בני  זה.
הקהילה לבית הכנסת הגדול, יען כי 
רצונו לדרש שם אחרי קריאת התורה. 
בתום קריאת התורה עלה החיד"א על 
הבימה וספר לקהל כל אותו המעשה. 

גם  –"רבותי!" קרא בקול בוכים 
מקודם ידעתי גם ידעתי מעוט ערכי 
הדל, אך מתוך מכשול הטבק שקרה 
לי, נוכחתי כי חדל אישים הנני, שלא 

למשול בעצמי ולשלוט על יכולתי 
רצוני אפילו שעה קלה, ממש מותר 
האדם מן הבהמה אין בי במטותא 
מכם, אם יש את נפשכם לחלוק כבוד 

אינני רשאי למנוע;  –לארץ הקדש 
עיניכם הרואות, כי  –אבל לי, לשמי 

אינני כדאי וראוי לכבוד! הריני מבקש 
סליחה ומחילה מכל העובדים בבתי 

י הבתים, שני הגבירים ומבעל
שהעזתי בהם פנים להפריע מנוחתם, 
ולשם תשובת המשקל הנני נודר בזה 
נדר גדול לאלקי ישראל, על דעת 
הקהל הקדוש הזה, שמהיום והלאה 
לא אוסיף לשאוף טבק כל עיקר 
מעתה ועד עולם, וה' הטוב יכפר 
בעדי". הקהל הקשיב לדברים 
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בנשימה עצורה, וכתומם  געה בבכי 
זו להם תוכחת כאיש אחד, היתה 

מוסר היורדת חדרי בטן, בראותם 
כיצד עומד צדיק וקדוש זה משים 
עצמו כעפרא דארעא ומתוודה בפני 
עם ועדה על שמץ עוון אשר מצא 

  בעצמו.
, בהפצרת גדולי העיר חברון

שסבלה ממצוקה נוראה, נעתר לצאת 
בשליחותם כשד"ר (שלוחא דרבנן) 
ועבר בקהלות מצרים איטליה 

ר את גדוליהם ונשא ונתן ואשכנז, הכי
עמם בהלכה. כבן שלושים היה 
בנסיעתו הראשונה, שארכה חמש 
שנים, ואז כהן ברבנות במצרים 
ובשובו כהן כדיין בבתי הדין 
בירושלים והרביץ תורה בישיבותיה., 
ונמנה על גדוליה והתבקש לצאת 
שוב בשליחותה. עתה היה כבן 
חמשים, ונמנה על גדולי וקדושי 

לתוניס, ומשם לאיטליה,  הדור. נסע
מאיטליה לצרפת, להולנד ולבלגיה, 
חזר לאיטליה, ובכל מקום פעל 
לטובת ישוב ארץ ישראל, ועיר הקדש 
חברון בפרט, גם שליחותו זו ארכה 
חמש שנים. בשובו דרך ליוורנו, והוא 
עטור בהערצה ותהלה, בקש לעסק 
בהדפסת ספריו הרבים. למרות 
שבענותנותו הרבה לא נעתר 
להפצרתם לעמד בראשם ולהיות 
לרבם, דאגה הקהלה לכל מחסורו 
והוא דרש לפניהם ארבע פעמים 
בשנה: בשבת הגדול, שבת כלה 
(שלפני חג השבועות) שבת תשובה 

  ושבת זכור.
ברוב צדקתו ובכח  רבינו החיד"א

תורתו נתקיים בו צדיק גוזר והקדוש 
ברוך הוא מקיים, וכל אשר יצא מפיו 

ב מספר רבינו על יעשה, כבדרך אג
מעשים אלו שאירעו על ידו. בהיותו 
ברוטרדם שבהולנד פגש בו אדם 
קשה יום שהתענה בדלי דלות, רבינו 
החיד"א נענה לו ואמר שיקנה כרטיס 
פיס ובזה ירום מזלו, האיש שאל 
איזה כרטיס לקנות והיכן, ורבינו 

איזה כרטיס שתרצה והיכן  –השיבו 
ד"א שתרצה והברכה תחול. נסע החי

למסעיו, והנה כעבור כמה שנים 
כששב לרוטרדם פגש בו אותו אדם, 
וסיפר לו כי עשה כמצותו, ואותו 
כרטיס שקנה זכה בסכום גדול י"ב 
אלף דוקטי זהב, ומאז פרנסתו מצויה 

  לו בריוח.

בערי צרפת  באחד ממסעותיו
בעונת החורף הקשה נקלע החיד"א 
זי"ע לשפת נהר סואן. כרגיל, היו 

ת הנהר על גבי העגלות, חוצים א
מאחר שבאותו מקום היו מימיו 
רדודים, ברם, הפעם המתינו בשתי 
הגדות עד בוש עגלות מסע רבות, 
שנוסעיהן פחדו לעבור בנהר בשל 

 באותה שעה גאות המים העולה.
מלמל החיד"א דבר מה בשפתיו, וצוה 
לעגלון: "הכנס בנהר, ואל תפחד!". 
 ואמנם עברה העגלה בקלות ובנחת

בתוך המים הסוערים, בלי שיאונה לה 
כל רע, הרכבים והנוסעים שחזו 

  בפלא, עמדו נדהמים ונבוכים.
בעיר פיזה  באחד מבקוריו

שבאטליה הביאו לפניו תינוק חולה 
בן שמונה חדשים, כדי שיברכהו. 
הצדיק הביט בפעוט ונבהל מאד, הוא 
נשקו על מצחו והחל מלמדו את 

בית ה"אלף בית" ישר והפוך. למר
הפליאה, חזר הרך ואמר אף הוא את 
הדברים, שלש פעמים רצופות חזר 
הענין ונשנה. לאחר מכן אמר החיד"א 
פסוק מסוים, אך התינוק שוב לא 
החרה אחריו, נטלו החיד"א והחזרהו 

בו בלילה נפטר אותו עולל  אל אמו.
מופלא. ימים ספורים אחר כך הוזמן 
הצדיק ל"ברית מילה" בשעת סעדת 

החלו המזמנים לשוחח עמו  המצוה
על אודות עכוב בואו של משיח 
צדקנו. אמר להם החיד"א זי"ע: "יותר 

זוהי  –ממה שאנו מצפים לביאתו 
תאותו, (כלומר: המשיח עצמו 
משתוקק לבוא אלינו), אבל השעור 
שבעסה (=החטאים) מעכב, בעוונותינו 
הרבים, וזה מקרוב אשר נולד פ"ק, 

תו. אז הבינו ובעוונותינו נפטר בקטנו
הנוכחים, מי היה אותו תינוק פלאי, 

  שנפטר אך לפני ימים מועטים.
בחצר ביתו  בתקופת שבת החיד"א

של סיניור מיכאל די פרדה בליוורנו, 
שרתה אותו אשה אחת. מדי בקר 
היתה מציצה בעד חלון חדרו כדי 
לראות, אם מצויים אצלו אורחים, 
ובהכנסה היתה נושאת בידיה מגש 

וסות קפה מהביל כמספר עמוס כ
פעם אחת הביטה  הנוכחים בחדר.

המשררת וראתה עמו שלשה אורחים, 
אי לכך הגישה ארבע כוסות קפה. 
"מה זאת?" תמה החיד"א, "מפני מה 
הבאת ארבעה ספלים?" "ראיתי את 

השיבה לפי תמה, "והבאתי  –אורחיך" 

קפה גם בעבורם". "אלה היו אנשים 
וטוב לך, רוחניים" אמר לה, "אשריך 

שזכית לראותם!". מאז החל החיד"א 
  לנהוג במשרתת כבוד רב יותר.

של שנת תקנ"ט נפטר בחדש אב 
באופן פתאומי רבי אברהם, בנו של 
החיד"א, והוא בן חמשים שנה בלבד, 

בדיוק באותה  הדבר היה בירושלים.
שעה חלץ החיד"א, שהתגורר 
בליוורנו, את מנעליו מעל רגליו וקבל 

ני אבלות, רק שבועות על עצמו די
מספר אחרי כן התקבלה מירושלים 

הכל, כי  שוב נוכחו הידיעה על האסון.
רוח הקדש שרתה על החיד"א; כך 
ידע את דבר פטירת בנו בירושלים 

  הרחוקה ממש בעת שהתרחש
יום כ"ח כסלו בא  כשהיה בפאריז

אליו סיר אליהו פורפוגייאן ואשתו 
 שבנם נחמץ ל"ע ופוחדים שימיר דתו

לא עלינו, וכתב לו על נייר פסוק 
"שמע ישראל" בקדושה וטהרה וציוה 
עליו שיבלע אותו, ודיבר עמו דברי 
כיבושין ונהפך לטוב כי מאז והלאה 

  הטיב דרכו.
כי  סיפר רבי משה אזולאי זי"ע

זקנו החיד"א זי"ע דרכו היה להתפלל 
ערבית בכל ליל מוצאי שבת קודש 

חזן בביתו במנין, והיה הוא עצמו ה
כדי להאריך בעניית "ברכו את ה' 
המבורך לעולם ועד" בניגון, 
שהמאריך בעניית ברכו בליל מוצאי 
שבת קודש הוא סגולה להצליח כל 
השבוע, וא"ל שכן היה נוהג אביו רבי 
ישעיה ז"ל, והוא גם כן אחריו עוד 
א"ל הרב משה אזולאי שהרב זקנו 
החיד"א זי"ע לא ישן כמה שנים על 

הקניאפי דרך עראי  המיטה, אלא
בעלמא, ואמר לו שגם ביום השבת 
לא היה ישן, שהיה אומר דהשינה 
בשבת הוא דוקא לתלמידי חכמים 

  הרשומים.
, חבר יותר למרות נדודיו הרבים

משמונים חבורים, וששים מהם ראו 
אור הדפוס, ספריו התקבלו בהערצה 
בכל תפוצות ישראל. וגדולי הדורות 

וקדושי ארץ  העריכו זכרו. כך גדולי
הקדש שהעידו בו כי "נמסרו לו 
מפתחות גנזי הנסתרות... ותלמודו 
בידו מאיר ובא כזהר הרקיע... כמשה 
מפי הגבורה, לא הניח דבר וחצי דבר 
בלתי אם גלה סודו... הרואה אומר 
ברוך שחלק מחכמתו (מהקדמתם 

והרה"ק הרבי ר' ל"ברכי יוסף"), 
é 



אמר כי "שם  אלימלך מליזענסק זי"ע
באיטליא יש צדיק אחד גדול אשר 
על ידי חבוריו הטהורים מבטל כח 
ספרי מינות, מי יתן והיה לבבם של 
ישראל לשקד על דלתי ספרי 
החיד"א, ואז לא יזיזו אותם כלום 

והרה"ק  מאמונתם" (אהל אלימלך).
 הרבי ר' מנחם מנדל מרימנוב זי"ע

אמר שהחיד"א עשה ל"ב ספרים 
ל"ב  בקדושה והם מבטלים טומאת

ספרים שעשה ראש המשכילים וזה 
כנגד זה ובית יוסף להבה, ניצוץ קודש 
יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כל 

   החיצונים.
בסוד קדושים  החיד"א נערץ

ובקרב בית ישראל הן הספרדים והן 
האשכנזים, הוא היה מראשוני גדולי 
חכמי הספרדים אשר הכירו במעלת 
החסידות והעריצו את תורת הבעל 

טוב הקדוש זי"ע, כפי שניתן שם 
לראות בכמה וכמה מקומות בספריו 

כאשר  הקדושים שמזכירם לטובה.
מתבוננים במשנתו ובדברי תורתו של 
רבינו החיד"א, אפשר למצוא הרבה 
ענינים הנושקים לתורת החסידות, כך 
למשל כותב רבינו החיד"א בספרו 
מראית העין (גיטין דף מ:) כבר כתבנו 

רים וסניגורים לעיל שיש קטגו
וכשצדיק מדבר למטה הן לטוב והן 
למוטב תיכף מתקיים כי כאשר יליץ 
יושר מתגברים הסנגורים בשמים, 
וכשעושה להיפך ח"ו אזי מתגברים 

  הקטגורים.
החיד"א זי"ע, קרא  גאון עוזנו

בשמות להרבה מספריו הק' על 
שמות איבריו של האדם, והא לך 

תח דוגמאות: ראש דוד, מראית עין, פ
עינים, טוב עין, עין זוכר, יעיר אוזן, 
פני דוד, פה אחד, דבש לפי, שפה 
אחת, צווארי שלל, לב דוד, זרוע ימין, 
כף אחת, מורה באצבע, צפורן שמיר, 
חדרי בטן ברכי יוסף, שמחת הרגל, 

לימוד ה"חק  והם קומה שלימה
לישראל" כפי שסידר והוסיף החיד"א 

ץ ונקרא בשם "יוסף לחק", היה נפו
גם במזרח אירופה, ובהרבה קהילות 
זה היה חק ולא יעבור ללמוד מדי יום 

  ביומו את ה"חק".
עודדו והפיצו את  גדולי החסידות

הלימוד, ואכן הספר כפי שסידר 
החיד"א נדפס עשרות פעמים במזרח 
אירופה.הרה"ק רבי ישראל דב 
מווילדניק זי"ע מתלמידי הרה"ק רבי 

למידו לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע ות
המובהק של הרה"ק רבי מרדכי 
מטשרנוביל, זי"ע כותב שהתיקון 
האמיתי הוא ע"י התחברות תורה 
שבכתב עם תורה שבעל פה ע"י חק 
לישראל ומוסיף "ככה קבלתי 
מרבותי" ומביא טעם עפ"י קבלה 
שהסדר הזה נתקן בעקבתא דמשיחא 
ע"י החיד"א שהיה תלמידו של האור 

  החיים הקדוש.זי"ע
עפ"י  של "חק לישראל"במהדורה 

החיד"א שנדפסה בראדוויל בשנת 
תקע"ט יש הסכמה נלהבת מהרה"ק 
רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע בנו של 
הרה"ק רבי יחיאל מיכל ה"מגיד 
מזלוטשוב", רבי מרדכי מקרעמניץ 
מיעט מאד לתת הסכמות. בהסכמה 
הוא כותב "הכין וגם חקר להוסיף 
דבר חדש... הגאון האמיתי החסיד 

ינא קדישא איש אשר רוח בוצ
אלוקים דיבר בו מוה"ר חיים יוסף 
דוד אזולאי זלה"ה אשר אור תורתו 
היתה זורחת עד שבחברון... בעל 
המחבר ספר ברכי יוסף ומחזיק ברכה 
ועוד ספרים קדושים..." ואח"כ מוסיף 
"מדי דברי בו זכור אזכרנו אשר 
שמעתי מאנשי אמת בני אה"ק אשר 

ו של הגאון הגדילו והפליגו בשבח
האמיתי מוהר"ר חיד"א זללה"ה שהיה 
ריחו נודף כאפרסמון בכל אה"ק.... 
בהמשך הוא מזכיר את הקשר בין 

לרבי מרדכי  האוה"ח לחיד"א.
היה קשר עם יהודי ארץ  מקרעמניץ

ישראל, שכן הוא כיהן כאמרכל ונשיא 
קופת עניי ארץ ישראל, יחד עם 
מחותנו זקן האדמו"רים הרה"ק 

ע שאף הוא נתן הסכמה מאפטא זי"
אח"כ ל"חק לישראל" שנדפס 

  בסלאוויטא.
 במהדורה של ה"חק לישראל"

שנדפסה בסלאוויטא (תקפ"ה) ע"י ר' 
שמואל אבא שפירא נכד הרה"ק 
מקוריץ זי"ע ,יש הסכמות מגדולי 
החסידות מהרה"ק רבי אברהם יהושע 
העשיל מאפטא זי"ע ומהרה"ק רבי 
יצחק מראדוויל בנו של ה"מגיד 

זלוטשוב זי"ע", ומהרה"ק רבי מ
מרדכי בן רבי מנחם נחום 
מטשרנוביל זי"ע ומהרה"ק רבי 

בדור  אברהם דוב מאווריטש ועוד.
הרבה לעסוק בדברי  ,שאחר כך

החיד"א, הגה"ק רבי צבי אלימלך 
מדינוב,זי"ע בעל ה"בני יששכר" 

ובספריו הוא מביא הרבה מאד את 
דברי החיד"א, הוא גם כתב הגהות על 

ר "דבש לפי" מהחיד"א (בתוך הספ
הספר דברים נחמדים), גם הוא מכנה 
את החיד"א הרב הקדוש. בבני ישככר 
(חודש תשרי, מאמר גדולה תשובה 
דרוש י"ד), הוא מביא דברי החיד"א 
שבתשובה מאהבה אין די חילוקי 
כפרה, ותמה ע"ז מנין המקור לזה 
והרי מסוגיית הגמרא לא משמע כן, 

יון שפסק כן רב וכותב ע"ז "אבל כ
מובהק בבית דין של מטה פוסקין כן 

  להלכה בבית דין של מעלה".
סיפרו  גם לאחר פטירת רבינו

אודותיו עובדות המעידות על גדלותו, 
נכדו רבי משה בן רבי רפאל ישעיה 
סיפר: מאביו ירש רבי משה מטה 
שהיה שנים רבות ברשותו של רבינו, 
המטה, היה מחופה בטס של כסף 

רות עליו "יעל"ץ השד"ה וכ"ל" והיה ח
בהם רמז שם קדוש כסגולה מועילה 
ומסוגלת להצלחת הדרך, רבי משה 
בידעו חשיבות סגולת המטה, שמר 
עליו מכל משמר ונזהר עליו כבבת 

לימים נגנב המטה ולא נודע  עינו.
מקומו, כעבור זמן קצר הופיע בביתו 
נכרי אחד שסיפר כי קנה את המטה 

היה הגנב, ודרש  מגוי אחר, שכנראה
בתמורה להשבת הגניבה סכום מופרז 
ביותר. רבי משה לא השיגה ידו 
לשלם הסכום הנדרש, ונאלץ היה 
להשאיר את החפץ ברשות המוכר, 
מאז לא חלפה רק שנה, ושוב הופיעה 
הנכרי בביתו של רבי משה וללא 

רבי  אומר ודברים החזיר את המטה.
משה ביקש לשלם בעבור המטה 

לם זה לגנב, ברם הלה המחיר ששי
סירב וביקש להחזיר את המטה אין 
כסף. משתאה ומשתומם עמד רבי 
משה מביט בנעשה, אך הבין כי ידיו 
של רבינו בענין, וצרות שניתכו על 
נכרי זה והטרידוהו, הכריחו אותו 

  להשיב את הגניבה לבעליה.
בנו של רבינו  לידי רבי ישעיה

נפלה בירושה מגילת אסתר כתובה 
רמט קטן, מכתב ידו הנפלא של בפו

החכם המקובל רבי ישעיה אזולאי 
זקנו של רבינו, פעם אחת לאחר 
תפילת ערבית בליל פורים נגנבה 
מגילה זו מידו, הדבר הכאיב לו מאד, 
ובכה והצטער מאד על כך, ויהי 
בשכבו בלילה ויחלום חלום, והנה 
לידו עומד אביו רבינו, ונותן מגילה 

àé 



ה עֹוָלה " ְתִפּלָ ִתיָקה ּבִ ןַ'ל ְיֵדי ׁשְ ָקְרּבָ ה ּכְ ִפּלָ   "ַהּתְ
תֹו עֹוָלה  ִפּלָ ה ּתְ ְתִפּלָ יַח ּבִ ר לֹא ָיׂשִ ל ֲאׁשֶ ּלֵ ְתּפַ   ְוַהּמִ

ֵלָמה ְתִמיָמה  רּוְך הּוא ׁשְ דֹוׁש ּבָ   , ּוְללֹא מּוםִלְפֵני ַהּקָ
ה  ְתַרּצֶ ן ַהּמִ ָקְרּבָ ָרֵאלּכְ ֵני ִיׂשְ ר ַ'ל ּבְ ַח ְלַכּפֵ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ    .ַ'ל ּגַ

ים( ִרי ַחּיִ    )ֵסֶפר ּפְ

  רושליםתיראו ויראת מאלוקיך" קרית בעלזא ימוגש ע"י "ומקדשי 

 

משנתו לידו. כאשר ניעור 
שמח שמחה גדולה בהבינו 
שעתיד הוא לקבל בחזרה 
את המגילה היקרה 
האבודה ממנו, ואמנם כך 
הוה, למחרת בבוקר ניגש 
לרבי ישעיה אחד מידידיו, 
בידו המגילה שנעלמה, 

וסיפר, כי אמש אחר חצות הלילה בא 
גוי אחד לביתו, מסר לו את המגילה 
כדי להחזירה לבעליה, כי מעת 

ליו יסורים ממרקים, שגנבה עברו ע
 וכל הלילה היה שרוי בצער וצרה.

במורה באצבע (אות  בספר החיד"א
קמ) כתב בעלות המנחה בעש"ק הוא 
עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו 

ובין המשרתים, והרבה טורח הסט"א 
בזה לחרחר ריב, והאיש הירא יכוף 
יצרו ולא יעורר שום מחלוקת 
והקפדה ואדרבה יבקש שלום כו' 

"ש. ובספר כף החיים (סימן כז אות ע
לה) הביא דברי המורה באצבע, וכתב 
ואנכי עבדו מוסיף על דבריו דאני 
הגבר ראה עיני דבכל בית שהיה 

בע"ש לעת ערב  מחלוקת 
או בליל שבת, היה בדוק 
ומנוסה כי רעה נגד 

יצאו נקיים פניהם ולא 
באותה שבוע באיזה 

   מקרה רע ע"ש.
בליל שבת קדש י"א 

נפטר רבינו  תקס"ו באדר
זי"ע בליוורנו, ובכל תפוצות ישראל 
נשאו עליו קינה בקהלות ירושלים 

בשבחי  וחברון, אנקונה ואלג'יר.
מביא וישכב דוד עם אבותיו  החיד"א

בהיותו בן פ"ג שנים וסימנך כי על כל 
מוצא פיו "יחיה האדם" גמטריא פ"ג 

  וחיבר שמונים ושלש ספרים.
ל ישראל אמןזכותו יגן עלינו ועל כ   
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  אדר א' תשע"ו  לי"דאור  כי תשאפ'  שניהחתונה תתקיים אי"ה ביום 

 בני ברק 13לצר מ" רח' ווגשל"  םבאול

 
  תחי'  הכלה החשובה עב"ג  ני"ו מתתיהו שלום הבה"ח המצוין  נכדו-לנשואי בנו שליט"א אברהם קוטהרה"ח ר' ולאביו החשוב   שליט"א יונה קוט להרה"ח ר' מזלא טבא וגדיא יאה

 יט"אשל משה עדעלר'   הרב החסיד  שליט"א יצחק וייסר'  הרב החסיד של הכלה תחי' יםהחשוב ים ולסב שליט"א מיכאל וייסר'   גבת הרה"
   א מעליא לאוריוש"ט אמןמתוך בריות גופא ונהור ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד  

  

 בני ברק 13לצר מ" רח' ווגשל"  םבאולאדר א' תשע"ו  גלי"אור  כי תשאפ'  ראשוןהחתונה תתקיים אי"ה ביום 

  

  אשת שיבדלחט"א  ז"ל משה יוסףע"ה בת הרה"ח ר'  יוטלמרת  האשה החשובה לע"נ
   נפטרה ז' שבט תשע"ו אשליט" מנחם שמואל חיים פריעדמאןהרב החסיד ר' 

  ' החשובה שיחיוצחה ע"י משפחתה הונ

 ז"ל יהושע הרב החסיד ר'בן ז"ל נחום גרינוואלד  ר' הרב החסיד לעלוי נשמת
  . תנצב"ה תשע"ו כ"ז שבט נלב"ע 

  הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו

  וישיח הבהונצח ע"י משפחתו החשו תשנ"גשושן פורים ט"ו אדר נלב"ע  ז"ל זאב הרה"ח ר'בן  ז"ל אייזנבךר' יחיאל מיכל הרה"ח  לעלוי נשמת


