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אדר  בריש  עתה  בעמדנו  בשמחה,  מרבין  אדר  משנכנס 

הי  רבי,  בו  שמת  יום  אדר  י"א  יום  ובא  קרב  הנה  הראשון, 

ניהו רבינו הקדוש בעל אבני נזר זי"ע, אנו מתייצבים בשער 

מדובר  לדייק כי  )ויש  משמואל'  שם  'אוצרות  השני  הגליון 

כבר  הראשון  הגליון  על  אשר  אחרי  בלבד(,  השני  רק בגליון 

כתבו אלינו אגרות ברכה ותודה מרובות, באופן שלא שיערנו 

בעיני  חן  מצא  שהגליון  זאת,  היתה  ה'  ומאת  מראש.  כלל 

לומדי תורה ודורשי חסידות פולין, בזכות רבותינו הקדושים 

מסאכטשאוו זצ"ל.

הצמאון  כי  בעליל,  נראה  בענין,  אלינו  הפונים  מרוב 

הולכת  זי"ע  משמואל  שם  בעל  הגה"ק  לתורת  והכמיהה 

ועבודה,  בתורה  חידושיו  מהלך  יען  מאד,  מאד  וגוברת 

הלבבות  מושכים  בנויים,  הם  עליהם  החזקים  והיסודות 

למלכו  מישראל  האדם  חובת  דעת  למען  העינים,  ומאירים 

ואלקיו. ומופלאים המה ביותר האוצרות הגנוזים בכל חלקי 

שבת  בכל  חידושיו  שפע  מרוב  הן  משמואל,  שם  הספה"ק 

ומועד, ואפילו בסעודות חול כגון ראשי חדשים, ט"ו בשבט 

ול"ג בעומר, שלום זכור וסעודות ברית או בר מצוה של בני 

נזר  רבינו בעל אבני  כי ממר אביו   – ביותר   – והן  משפחתו, 

בראשונה  מה שנדפס  )רק  התורה  על  חיבור  נשאר  לא  זצ"ל, 

משמואל  שם  חלקי  וכל  הדשא(,  נאות  בספרי  תשמ"ג  בשנת 

מלאים וגדושים מדברי תורתו, ואשר עליהם בונה בנו יחידו 

דברות קדשו בתורה שמדתה ארוכה מארץ ורחבה מני ים. 

ולא על דברי אביו לבד יצק בעל שם משמואל יסודותיו, 

מזקנו  הנערץ,  אביו  של  מרבותיו  גם  להביא  מרבה  אלא 

הגדול  והכהן  מגור,  הראשון  הרבי  מקאצק,  הגדול  הרבי 

מאלכסנדר זכר צדיקים לברכה. ומובן היטב, כי המספר הרב 

בנו עוז  נסך  הראשון,  בגליוננו  כבר  זה  על  לנו  המודים  של 

אשר  כזה,  נשגב  בענין  פעלים  להרבות  לחשוק  ותעצומות, 

בעזרת ה' אוהב צדיקים נעשה ונצליח.

המעיינים  פני  נא  נחלה  האלה,  הדברים  כל  על  כן  על 

רצונכם,  שנעשה  תרצו  אם  אשר  משמואל,  שם  באוצרות 

עשו נא גם רצונינו, הוסיפו עצות כיצד לשפר את הגליון, הן 

תוכנו והן צורתו, על מנת שנוכל להשביע רצון כל הצמאים 

פולין  מאורי  רבותינו  של  קדשם  בפי  היה  אשר  ה'  לדבר 

המעטירה, אשר עודנה חיה וקיימת, כי תורתם נצחית היא.

המערכת

גליון ב'

פר' תצוה
תשע"ו לפ"ק

י"ל ע"י

בשבח האוצר
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מהות הכהנים ובגדי כהונה
'בגדי כהונה'  יעשו. ענין  ואלה הבגדים אשר 

כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שכהנים שהיו  הגיד 

לכיסוי,  כהונה  לבגדי  צריכין  היו  פנימיים 

כמו  קלא  לארמא  בשיר  שעבודתם  לויים  אבל 

שכתב בזוה"ק והיא בהתגלות ע"כ אינם צריכין 

לבגדים, עכת"ד.

האדמו"ר  זקיני  כ"ק  שהגיד  מה  עפ"י  והיינו 

למה  ששאלו  לאיש  מקאצק  זצללה"ה  הגדול 

אין כעת האהבה כ"כ גדולה בין החסידים כמו 

היכל  בשמים  שיש  והשיב  הראשונים?  בדורות 

זצל"ה  לו"י  ר'  הרבי  אך  סתום  והוא  אהבה 

מברדיטשוב הרתיק על ההיכל ההוא ונפתח לו, 

באשר  אך  בעולם.  גדולה  אהבה  נשפעה  ומזה 

חיצוניות  לאהבות  באהבה  השתמשו  הרשעים 

ונתרבה ג"ע בעולם, עמדו צדיקי הדור וסגרוהו. 

כן ממש י"ל שלכן נגנז האור שנברא ביום ראשון 

הרשעים  ובשביל  כנ"ל,  ודביקות  אהבה  שהיא 

שלא יקחוהו לטנופת שלהם עמד וגנזו.

אדמו"ר  אבי  כ"ק  מאמר  לפרש  יש  ובזה 

צריכין  פנימיים  הם  באשר  שהכהנים  זצללה"ה 

ואהבה,  חסד  מדתו  שכהן  היינו  וכיסוי,  לבוש 

זו  מאהבה  הרשעים  יקבלו  לבל  הוא  והכיסוי 

ע"כ  מוגבלת,  אהבה  ותהי'  שלהם,  לטנופת 

עבודת הכהנים היא בחשאי.
– תצוה תרעג 

אחר:  במקום  משמואל  השם  כך  על  מוסיף 

בעבודתם  הלויים  חלוקין  מדוע  להתבונן  יש 

חלוקין  הכהנים  ואין  במיתה,  ששיער  ומשורר 

העבודות  לכל  ראוי  כהן  שכל  בעבודתם, 

ולברכת כהנים. 

אדומו"ר  אבי  כ"ק  שהגיד  מה  עפ"י  ונראה 

זצללה"ה הענין שהכהנים צריכין לבגדי כהונה 

בעבודתם ואם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם 

ואין הלויים צריכין לבגדים בעבודתם,  עליהם, 

עבודתם  וכל  ביותר  פנימיים  הם  הכהנים  כי 

בחשאי, וכל דבר פנימי צריך כיסוי והסתר, וזהו 

ענין הבגדים, אבל הלויים שעבודתם בהתגלות 

לארמא קלא אין להם צורך בבגדים, עכת"ד. 

עבודות,  חילוק  בטעם  נמי  לומר  יש  ולפי"ז 

דידוע דבפנימיות כולם אחד וההתחלקות היא 

פנימיים  שהם  הדברים  וכל  בחיצוניות,  רק 

כהנים שמהותם  וע"כ  ביותר,  ביותר מתאחדים 

וזה  לזה  יוכשר  שזה  חילוק  שייך  אין  פנימיות 

שהם  לויים  אבל  אחד,  כאיש  הם  כולם  כי  לזה 

בהתגלות שייך אצלם חילוק עבודות.
– נשא תרעג

מה שלא נשאר בגבולין מעבודת המקדש רק 

נרות חנוכה, יש לומר, דהנה כל עבודת המקדש 

היתה ע"י כהנים, וגם הם אם אין בגדיהם עליהם 

מכ"ק אבי  והטעם שמעתי  אין כהונתם עליהם, 

צריכין  פנימיים  שהם  מפני  זללה"ה  אדומו"ר 

בגוף,  להתלבש  שצריכה  הנשמה  כמו  ללבוש, 

וע"כ בגלות שהכל בהתגלות והחיצונים שולטין 

הדלקת  אבל  כהנים.  לעבודת  מקום  אין  ע"כ 

נשאר  ע"כ  בחוץ,  ואפי'  בזר  דכשרה  המנורה 

ממנה גם זכר בזמה"ז. ובזה יובן טעמא דהדלקה 

ובגדי  עושה מצוה, דלענין הנחה שצריכה כהן 

כהונה אין מקום בזמה"ז.
– מקץ תרעג

יש ליתן טעם שהכהן מוזהר על טומאת מת 

הם  שהכהנים  הטומאה,  אבות  שאר  על  ולא 

פנימיים, וכמו שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה 

לויים  משא"כ  כהונה,  לבגדי  נזקקים  שכהנים 

הם  שהכהנים  מיוחדים,  בגדים  להם  היו  שלא 

נזקקים  ע"כ  בחשאי,  עבודתם  וכל  פנימיים 

אבל  פנימיים,  שהם  עליהם  להורות  לבגדים 

קלא  ולארמא  בהתגלות  עבודתם  שכל  הלויים 

ע"כ אין להם ענין עם כסוי הבגדים, עכ"ד. 

והנה ידוע שהיותר פנימי שבאדם הוא השכל, 

וע"כ שאר אבות הטומאה שאינם אוטמים אלא 

וענין  לקדושת  נוגע  אינו  עדיין  בלבד  הלב  את 

ישראל,  קהל  כל  ובין  בינם  אין  ובזה  הכהונה, 

שהיא  בשכל  גם  פגם  שהיא  המת  טומאת  אבל 

וקדושת  הענין  גם  פוגם  זה  האדם  פנימיות 

כהונה.
– ויקהל ופרה תרפ

אוצר הפרשה



פר' תצוה תשע"ו      גליון ב'          אוצרות שם משמואל ב

כחו של ברית מילה
במילה כתיב 'כי עליך הורגנו כל היום', אמרו 

אנחנו  שת"ל  אף  מילה.  שהיא  ע"ב(  נ"ז  )גיטין  ז"ל 

אלה פה היום כולנו חיים, ולא שמענו מי שהזיקה 

מחלודת  צדדית  סיבה  בלתי  עצמה  המילה  לו 

לא  מאלף  אחד  זאת  גם  ואף  וכדומה,  הסכין 

מצאתי.

אך הדברים ברורים, שבאמת עפ"י הטבע היא 

ואילו היו עושים כן זולתנו בודאי  סכנה עצומה, 

היו מסתכנים מאד והי' הנזק מורגש, אבל ישראל 

מצות מילה מגביהה אותם למעלה מהטבע ואינם 

כל  הורגנו  עליך  כי  לומר  יצדק  ומ"מ  ניזוקים. 

הדבר  קרוב  החיצונית  שבהשקפה  מאחר  היום, 

להפסד וצריכין לאמונה.

וע"כ מובן שמצות מילה היא בשמיני, להורות 

מספר  כל  כי  מהטבע,  למעלה  שהיא  ענינה  על 

מהטבע  למעלה  הוא  ושמיני  בטבע  הוא  שבעה 

כמ"ש מהר"ל כמה פעמים.  
– וישב תרעה

מעלת השבת
הט"ז הביא בשם הדרישה )יו"ד סי' רס"ד( שהביא 

לבקר  בשבת  שנוהגין  מה  מנחם  ר'  מתשובת 

ששכח  תורתו  על  ָאֵבל  שהוא  מפני  התינוק  את 

המנהג  וע"כ  עכ"ל.  המפלת,  בפרק  כדאיתא 

לאכול עדשים, אך יש להבין למה בשבת דווקא? 

ונראה שזה עצמו הוא תנחומין של תינוק מה 

הי'  לא  אמו  ובמעי  שבת,  לו  יהי'  העולם  שבזה 

לו זה, כי שבת היא מעין עולם הבא, ובבטן האם 

שהיא כדוגמת גן עדן התחתון לא נמצא שם שבת. 

– וארא לשבת שלפני ב"מ שקורין זכור

הרגשת בעלי חיים יותר מבני אדם
משחקים  כלבים  ע"ב(  ס'  )ב"ק  ז"ל  אמרו  הנה 

שמרגישים  והיינו  לעיר,  בא  הנביא  אליהו 

ברוחניות הבאה שמה. 

בבני  זו  הרגשה  נמצאת  לא  מדוע  להבין  ויש 

מה  וכל  הבריאה  כלל  הוא  האדם  הלוא  אדם, 

באדם,  כולם  ישנם  ובריאה  בריאה  בכל  שנמצא 

ולא  חיים  בבעלי  כזו  הרגשה  שתמצא  והיתכן 

תמצא באדם? 

כי  הנותנת,  היא  כי  פשוט,  הוא  לזה  והתירוץ 

כח  נמי  בו  יש  הנבראים  כל  כולל  הוא  באשר 

המסתיר ואינו דומה לבע"ח פרטי שאפשר שיהי' 

זה, אבל אדם באשר הוא מצורף  ולא  זה  בו כח 

המסתיר  כח  יש  הבריאה  ובכלל  הכחות,  בכל 

הי'  כי  להבראות,  העולם  יכול  הי'  לא  דאל"ה 

שבע"ח  להיות  יכול  ע"כ  במציאותו,  מתבטל 

פרטיים ירגישו ברוחניות מה שאין האדם מרגיש.  
– וירא שנת תרע"ג

אוצרי הטוב
הרבי רבי בער ממעזריטש זי"ע

כתב האריז"ל בפסוק 'כי לא על הלחם לבדו יחי' האדם 

כי על כל מוצא פי ה' יחי' האדם', היינו לא על גשמיות 

בלחם,  שמעוטף  ה'  פי  מוצא  כל  על  אלא  לבדה  הלחם 

והיינו כח הרוחני שבו, עכ"ד. 

ובודאי כח הרוחני שבמאכל איננו לכל אדם שוה, אלא 

המאכל  לרוחניות  זוכה  כן  הרוחניות  אל  נטייתו  כמסת 

כח  בפריסתו  יש  זה  אחד,  מככר  אוכלין  ששנים  באופן 

רוחני יותר מחברו שאיננו כ"כ נוטה אחר הרוחניות.

באו  שפעם  זצללה"ה  אדומו"ר  אבי  כ"ק  שסיפר  וכמו 

לפני המגיד הקדוש הרבי ר' בער מראוונע בני הקדוש ר' 

לא מצא  עני  הי'  ובאשר המגיד הקדוש  פנחס מקארעץ, 

ואמרו  שלו,  קאווע  משקה  בשיורי  אלא  לכבדם  בביתו 

שמעולם לא הרגישו טעם משובח בכל מיני מעדנים כמו 

בקאווע זה, ואתיא עפ"י מאמר האריז"ל הנ"ל. 

– צו שנת תרע"ט

הרבי רבי זושא זי"ע

שמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בשם הרה"ק ר' ר' 

אהא דאמר שלמה 'אמרתי אחכמה והיא  זושא זצללה"ה 

רחוקה ממני' )על טעם פרה( 'ממני' דייקא, כי אי אפשר לידע 

מאד,  וענו  מי שהוא שפל  רק  מעלתה  לגודל  פרה  טעם 

וע"כ משה שהי' ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 

אמר לו השי"ת 'לך אני מגלה טעם פרה ולאחרים חוקה', 

ושלמה המלך ע"ה באשר להנהגת המלוכה צריך להתנהג 

בגבהות קצת, 'שום תשים עליך מלך' שתהא אימתו עליך, 

זרוק מרה  )וכענין  כבודו מחול  אין  כבודו  על  ומלך שמחל 

בתלמידים( ע"כ לא נגלה לו טעם פרה, ודפח"ח.

– וארא תרעב

היהודי הקדוש מפרשיסחא זי"ע
שהמובחר  מפרשיסחא  זצ"ל  הקדוש  היהודי  הגיד 

מזהיר  והי'  תורה  משנה  ספר  הוא  מוסר  שבספרי 

לתלמידיו ללמוד תמיד משנה תורה לעורר לבבם. והטעם 

שבאשר יש באדם יותר קירוב ושייכות אלי' נכנסין ביותר 

הדברים ללב ומגלין אוזן למוסר, ע"כ נחשבת משנה תורה 

שבע"פ  תורה  ובין  הסתומה  שבכתב  תורה  בין  לאמצעי 

הנגלית.
– דברים תרעה

הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע

המשיל הקדוש ר' דוד זצללה"ה מלילוב את עבודת ה' 

כאיש  זו,  מדה  לידי  הגיע  זולתו שלא  בעיני  בהתלהבות 

המרקד לקול כנור נעים עם נבל ובא חרש שאינו שומע 

ורואה את זה מרקד לעומת שזה מוליך ומביא את הקשת 

שכמתעתע  קול,  שום  שומע  בלי  הכנור  מיתרי  פני  על 

נעימות  את  שמרגיש  מי  אבל  בעיניו,  זה  הוא  וכמשוגע 

ומתיקות קול הכנור נעים עם נבל, יודע עד היכן הדברים 

מגיעים אל לבו, עכ"ד.
– ויצא תרעח

הרבי רבי בונם מפרשיסחא זי"ע

הרה"ק אדמו"ר הר"ר בונם זצללה"ה מפרשיסחא אמר 

שבאם הגוי קורא על ישראל דברי זלזול, והישראל עונה 

לגוי לעומתו הרי הוא מאריך את הגלות רח"ל, עכ"ד. 

היפוך הכת  יסבול את הגלות בהתנשאות הנפש,  אלא 

הגלות,  וסבלות  הכניעה  לסבול  יכולים  שאינם  הידועה 

ובזה נזכה לפאר תחת אפר בב"א.
– שמות תרעז

הרה"ק מראפשיץ זי"ע

שהלך  זצללה"ה  מראפשיץ  הרה"ק  על  מספרים 

בחזירתו  זצללה"ה  מלובלין  בהרבי  ופגע  לתשליך  ר"ה 

שהולך  והשיב  הולך,  אתה  אנה  הרבי  ושאלו  מתשליך, 

להגביה מה שהשליך הרבי, ולא לבד בדרך צחות אמר כן 

אלא שכן הוא באמת.

– שמיני תרעב

הרה"ק מווארקא זי"ע

אמרו ז"ל )יומא ע"ה.( קלל את הנחש עולה לגג מזונותיו 

עמו. והרה"ק מהר"י זצללה"ה מווארקא דקדק דא"כ מה 

קללה היא זו? 

חיבור  להם  יש  הנבראים  כל  כי  היא  דהקללה  ופירש 

בהשי"ת באמצעות המזונות, כמ"ש )תהלים ק"ד( 'הכפירים 

להם  והוא שמשפיע  אכלם',  ולבקש מאל  לטרף  שואגים 

תמיד, אבל להנחש ניתנו מזונותיו בכל מקום שהוא, כי 

והקללה  חיבור,  עוד  לו  יהי'  כדי שלא  הוא,  מוכן  העפר 

)ישעי'  היא מהותו לעולם כמ"ש  וכך  סילוק החיבור  היא 

ס"ה( 'ונחש עפר לחמו', עכ"ד.

– שמות תרעו

הרה"ק מקאצק זי"ע

הקב"ה  לפני  אבות  עבדי  שיחת  יפה  במדרש  אמרו 

מתורתן של בנים שהרי פרשתו של אליעזר שנים ושלשה 

דפים היא אמורה, עכ"ל. והנה כ"ק זקיני האדמו"ר הגדול 

אליעזר  שפרשת  לומר  היתכן  תמה,  זצללה"ה  מקאצק 

היתה חביבה לפני המקום יותר מתורתן של ישראל? ואמר 

כי אדרבה לפני בנו הקרוב אל לבו ומבין כל רמיזותיו די 

ואמר  לפרש,  צריכין  זר  איש  לפני  אבל  בעלמא  ברמיזה 

אויפן  פערשטיי  היימישער  א  ביסט  "דו  אשכנז  בלשון 

ווינק".
– ויקה"פ פרה תרעד

הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע

דוקא  ויאחז  להיפוך  יעשה  מצבו  שפל  המרגיש  אדם 

בגבוה ממנו בתוספת כח ואומץ. 

מגור  זצללה"ה  הרי"ם  אדמו"ר  בשם  ששמעתי  וכמו 

שאמר בל"א: העולם אומרים אז מ'קען נישט אריבער מוז 

מען ארונטער ואני אומר להיפוך אז מ'קען נישט ארונטער 

מוז מען אריבער.
– חקת תרעה

אוצרותיהם של צדיקים
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אוצרות אבני נזר

לימוד קדשים
שמעתי מכ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שאמר בשם זקיני 

את  מטהר  קדשים  בסדר  שהלימוד  מקאצק,  זצללה"ה 

אמר  זצללה"ה  מגור  הרי"ם  אדמו"ר  ובשם  המחשבות, 

והוא  טהורות,  מחשבות  צריכין  קדשים  סדר  שללימוד 

הכריע ביניהם שלעומת שאדם לומד במחשבות טהורות 

בה במדה הלימוד מטהר את המחשבות, ונקל לו טהרת 

המחשבה בכל פעם יותר, עכת"ד. 

ולפי"ז מובן שלהתחיל בלימוד ת"כ בעוד המחשבות 

בכח  מעליו  להרחיק  יתירה  לעבודה  צריכין  נטהרו  לא 

ההלכה.  בעיון  חושיו  כל  צמצום  ע"י  חוץ  מחשבת  כל 

לא  ממחשבות  ידעו  שלא  שהתינוקות  מובן  וממילא 

טהורות הלימוד בת"כ יאות לפניהם ביותר ומשמר אותם 

שלא תתפגם מחשבתם. 

הוינא טליא כ"ק  ונהירנא כד 

תורא  כי  לי  ספי  זצללה"ה  אבי 

בת"כ  פסוקות  והלכות  דינים 

אף  הש"ס  חלקי  מבשאר  יותר 

להבין  יכולתי  שלא  רך  בעודני 

יותר מהלכות פסוקות, אולי הי' 

זה מטעם הנ"ל.

– מקץ, להתחלת לימוד חומש 

אצל בנו הרב אהרן ישראל ז"ל

גר שנתגייר אי צריך 
לטבול כליו

)ל"א.(  תמורה  הש"ס  דברי 

היא  נטרפה  ואח"כ  בנתעברה 

כשר,  ולדה  נתעברה  ואח"כ  נטרפה  אבל  נטרפה  וולדה 

ונאסר  נתפעל  הולד  שאין  והטעם  בהרבעה,  הדין  וכן 

אלא בשעה שחל האיסור על האם, אבל כשהיתה מכבר 

אסורה אין הולד נתפעל ונאסר מחמת אמו. 

אלו  הש"ס  מדברי  דייק  זצללה"ה  אדמו"ר  אבי  וכ"ק 

צריכין  הכלים  אין  תשמיש  כלי  לו  והי'  שנתגייר  דגר 

טבילה, ולא דמי לכלים שקנה אח"כ או ישראל שקנה כלי 

תשמיש מן הגוי שצריכין טבילה מפני שנכנסו לקדושת 

ישראל, דכמו דקאמר הש"ס בטריפות וה"ה בהרבעה, כן 

הדין להיפוך בשעה שחלה על הגר קדושת ישראל אז כל 

קדושת  נמי  עליהם  חלה  אליו  לו שטפלים  הכלים שיש 

לרשותו  שנכנסו  הכלים  אבל  עוד,  טבילה  וא"צ  ישראל 

לאחר שכבר חלה עליו קדושת ישראל או לרשות אזרח 

קדושת  עליהם  שתחול  כדי  טבילה  צריכין  מישראל 

ישראל, עכ"ד.
– כי תבוא תרעח לשלישי למילה, ובחלק 

המועדים סוכות תרעז יום א' 

שלא לאחוז במקום גבוה
כן הוא בכל איש ואיש, שיראה שלא יאחז במקום גבוה 

אשר אינו שייך אליו, כי אדרבה ריעותא הוא לו. ואמר 

מפורסמים  אנשים  שראה  זצללה"ה  אדמו"ר  אבי  כ"ק 

אשר בסופם לא היו כראוי מחמת שאחזו בדברים גדולים 

לאלה  שייכות  להם  היתה  ולא  מעשיהם  שעשו  בעוד 

הדברים הגדולים

– תצוה פורים תרעא

עלייה לארץ ישראל
מאחד  שסיפר  זצללה"ה  אדומו"ר  אבי  מכ"ק  שמעתי 

אודות  עצתו  אחד  מצדיק  שנשאל  הגדולים  הצדיקים 

שהוא רוצה לעלות לא"י, והשיב לו שעתה א"י היא בשפל 

המצב, וצריכין צדיק גדול ממנו להעלות את א"י ממצבה 

עתה ואיננה מספיקה לזה צדקת השואל, אף שגם השואל 

לאו מקטלי קני באגמא הוה, עכת"ד.
– שלח תרעח

מה נשתנה רות 
משאר הגיירים

כ"ק אבי אדומו"ר זצלל"ה נתן 

לכל  שזכתה  רות  לשבח  טעם 

חמדת ישראל שיצא ממנה דוד 

המשיח,  מלך  עד  ע"ה  המלך 

מתגיירין  גרים  הרבה  והלוא 

בכבודו  שישבו  גרים  היו  וכבר 

ובאו  הכל  והניחו  עולם  של 

בקהל  להדבק  הנפש  במסירת 

סחופים  דוויים  כשהם  ישראל 

עליהן,  באין  ויסורין  ומטורפין 

ולא זכו למה שזכתה. 

ואמר הטעם שזכתה כ"כ משום שנעמי אמרה לה ארבע 

מיתות נמסרו לב"ד, והשיבה 'באשר תמותי אמות', ולא 

ב"ד, אלא  השיבה שתשמור עצמה שלא תתחייב מיתת 

שמקבלת על עצמה אפי' אם בשביל גירותה יתגלגלו עלי' 

מיתות ב"ד נמי כדאי לה להיות יהודית, וזה הרצון הוא 

בתכלית עומק הלב בנקודה הפנימית שהיא בחי' 'יחידה' 

ע"כ זכתה נמי לנקודה הפנימית שבישראל שמשיח ישיג 

בחי' 'יחידה', ודפח"ח.
– מאמרי שבועות תרעב

כל אדם יכול להושיע את חבירו 
בתפלתו

הגיד לי כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה ביחוד שכל אדם 

יכול להושיע את חברו בתפלתו, אלא בתנאי שצרתו של 

זה  אבל  צר,  לו  ובצרתו  הלב  נקודת  עד  בו  תגע  חבירו 

צרתו  כמו  חיתו  לארץ  ידכא  חבירו  של  שצרתו  עצמו 

בעל  איש  לזה  להיות  וצריכין  נקל,  דבר  איננו  זה  ממש 

מעלה, עכ"ד.

– שם משמואל בשלח תרעו

במעלת ושבח ספה"ק שם משמואל 
 מדברי הגה"ח

רבי מיכאל פארשלעגער זצ"ל
תלמידו של האבני נזר זי"ע

נלקט מתוך הספר הנפלא 'מיכאל באחת'

אות  כל  כמעט  משמואל'  'שם  הנורא  וספר 
ובכל  התורה,  בחכמת  מאיר  כוכב  הוא  שבו 
שבת ויום טוב אני לומד בו, והוא ספר החכמה 
להלהיב ולהאיר ולהבעיר לב ומוח האדם בתורה 
לי  שיפתחו  בטוח  ואני  ושמחה,  ויראה  ואהבה 

דבריהם הקדושים פתח של תשובה.

– מיכאל באחת, עמ' קס

משמואל'  'שם  ספר  התפשטות  בדבר  והנה 
במדינה זו )אמעריקא( בודאי כל התחלות קשות, 
כי הספר לא נתפרסם במדינה זו כי כולם נמכרו 
וגם  זו ממנו,  נודע במדינה  בפולין החרבה, ולא 
עיקר קוני ספרים הם תלמידי הישיבות והם לא 
יקנו ספרי חסידות. אך כאשר יתפרסם בעזה"י, 
מי  כל  כי  עליהם,  הרבה  קופצים  ימצאו  בודאי 
הרם  ערכם  מבינים  ויראה  תורה  רוח  בו  שיש 

ונישא וגבוה מאוד.
– עמ' קעג 

היה לי לשמחה במה שקריתי מתוך עונג רב כי 
יצא לאור ספר הקדוש 'שם משמואל' ח"ב, יתן 
ה' שיתן לכם כח ועוז בכל מילי דמיטב ברוחניות 
וגשמיות להוציא לאור כל דבר תורתו הקדושה, 
אשר היתה לו מרגלית תלויה בפיו הקודש לומר 

דברי תורה קסם על שפתיו.
– עמ' קפב

בשבתו בשנים יבואו בבאלטימור שבאמריקה 
ולתלמידי  הישיבות  לבני  לקרוא  היה  רגיל 
חכמים, כדוגמת הג"ר יעקב יצחק רודערמאן ז"ל 
ראש ישיבת נר ישראל והג"ר מרדכי גיפטר ז"ל 
ולהראותם קטעים מסיומים  טלז,  ישיבת  ראש 
ב'שם משמואל', למען יראו את גאונותו וגדלותו 

בתורה.
עמ' מו, בשם הרב אהרן פרלוב שליט"א 

הרה"ג  כנפשי,  אהובי  לכ"ק  וברכה  שלום 
המופלא מאוד בתורה ובחסידות, אדמו"ר ממלא 
גדולה  שמחה  וזה  הקדושים,  אבותיו  מקום 
למשפחה  המקושרים  החסידים  שרידי  אצלנו, 
אשר  ויראה,  בתורה  בישראל  הזאת  הגדולה 
אור תורתם האיר מסוף העולם ועד סופו, אשר 
רבים לא יחכמו לעמוד על סוד דבריהם... אפילו 
ניצוצים  הם  אות  כל  אשר  הנגלים,  בספרים 
המאירים, ובפרט הספר הקדוש 'שם משמואל' 
אשר אין כדאי כיום שיתגלו אורות אלו, חכמת 
גם  הוא  משמואל  והשם  בהם,  הצפונה  התורה 

ספר גאוני ממדריגה ראשונה...
– עמ' קצד 

שם משמואל
דברי תורתו של כ"ק האבני נזר זי"ע המובאים בספה"ק שם משמואל

לרגל יומא דהילולא י"א אדר א'

נ"י  בני מהר"ש  יזכר שם  ולטוב 

שטרח הרבה בסידור הכתבים על 

והמאוחר  מוקדם  המוקדם  מכונם 

מאוחר. וגם מלאתי את ידו להוציא 

את כל פסקי הלכות מתוך הפלפול 

ולעשות את פנים הספר בלשונו כי 

הוא בעל צחות לשון הקודש.

מתוך הקדמת האבני נזר 

לספר 'אגלי טל'
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ואלה תולדות }ב{
סוכתו של רבינו

זי"ע שפעם  כ"ק מוהר"א מסטריקוב  סיפר 

ראה את סוכתו של השם משמואל זי"ע והיה 

בעיניו לפלא על שהיה הסכך עשוי מקורות 

עץ רחבות שהיו צמודות אחת לחברתה ולא 

ממש  דומה  היה  אלא  סכך  כלל  נראה  היה 

לתקרה, אמנם בודאי שהיו פחותות משיעור 

נסר שפסול בד"ט.

שנהג  הטעם  מסטריקוב  הרה"ק  והסביר 

שלא  עצמו  על  להקל  רצה  שלא  מכיון  כך, 

לישון בסוכה, אף שבפולין הרבה הקילו בזה 

שלא היו ישנים מחמת הקור העז ששרר שם, 

ומכיון שהחמיר על עצמו בזה, לכן עשו סכך 

עבה להגן מן הקור.

בכל  המנהג  היה  שבסוכטשוב  סיפר,  עוד 

שנה בחג הסוכות לעשות סוכה מיוחדת עם 

כל ההיכי תמצי ששייך להכשירה בכל אופני 

הדינים שישנם בסוכה, כמו גיד אחית, לבוד 

וכו', והולומדים היו מסתובבים שעות בסוכה 

ענייני  כל  את  להבין  דאורייתא  בריתחא  זו 

ההיתר שהיו בה.

גליון דברות קודש סטריקוב, פר' שמות תשעו

בפנימיותו היה נשבר לרסיסים
הגה"ח רבי מיכאל פארשלעגער  כה כותב 

זצ"ל במכתב לבן רבינו: ואני בעזה"י הכרתי 

הקדוש  אלקים  איש  אביו  אדמו"ר  את  היטב 

אף  זצ"ל,  משמואל(  השם  )מרן  מאוד  ונוראה 

ומקודם  ברמה,  נשיאותו  שהנהיג  פי  על 

בחיי אביו אשר לו דומיה תהלה, עוד יותר, 

נשבר  היה  הטהור  לבו  פנימיות  בתוך  אבל 

השלמים.  דרך  וזה  יתירה,  בענוה  לרסיסים 

וכמה פעמים ילדות היה בי, והוא לא השיב 

לי מאומה, אדרבה השיב לי בענוה ותמימות, 

ואין להעלות כל זה בכתב.

מיכאל באחת עמ' קסה

אין מהראוי לגלות בכתב...
רבינו  של  בנו  עשה  כד  מילתא  אדכרתן 

הקדוש זצ"ל )בעל האבני נזר( ה"ה הגה"ק אור 

לבנו  נישואין  זצ"ל  משמואל  שם  בעל  עולם 

רבינו  אביו  מפטירת  הראשונה  שנה  תוך 

הרה"ק  לו  שלח  בסאכטשאב,  זצ"ל  הקדוש 

דרשה  דורן  מפילץ  זצ"ל  מענדל  רבי  וכו' 

ומכתב קודש ע"י אחד מאנ"ש שלנו, ופתחו 

שבטח  שכמו  בו  כתוב  והי'  המכתב  אנ"ש 

האלקי  הקדוש  אביו  את  השמחה  על  יראה 

באיזה  להודיעו  שימחול  זצ"ל, מבקשו מאד 

מראהו  הי'  נורא  ומה  אותו  ראה  מלבושים 

בתואר קדשו.

האדמו"ר  זה  על  לו  שהשיב  לנו  וידוע 

שדברים כאלו  זצ"ל,  וטהור  האמצעי הגה"ק 

אין מהראוי לגלות במכתב כי אם מפה לאוזן.

אביר הרועים אות עט

במעלליו יתנכר נער
נשמה  כי  הכל  ידעו  ויונק  עולל  זי"ע  רבינו  בהיות 

ונפלאים,  היו עילאיים  גדולה שוכנת בקרבו. כשרונותיו 

היתה  תפיסתו  דבר,  לשם  היה  בתפיסה  האדיר  כוחו 

חדה, זכרונו אדיר וכל כולו קודש הילולים לה'. בהירות 

מחשבתו ושכלו הישר הקנו לו כבר בינקותו שם כאחד 

הגדולים, שלם בחכמתו ובמעשיו. שונה היה רבינו מכל 

הילד  היה  בתורה  עמלים  הכל  שהיו  בשעה  גילו,  בני 

שקועים  הכל  שהיו  בשעה  ואילו  משתובב,  שמואל 

הקדושה,  בתורה  הוגה  שמואל  הילד  היה  במשחקיהם 

קנה  הפניות  שעותיו  ובכל  גבולות  ידעה  לא  התמדתו 

בחדר  למד  אשר  התורה  התורה.  מכמני  בכל  והשתלם 

לא היתה מספקת עבורו, ובשעות הפנאי חזר על משנת 

תלמודו ואף קנה דברים חדשים בלימוד התורה. 

המשולבת  קאצק  בשיטת  היה  הגאוני  לימודו  אופן 

האמת,  אל  כוחו  בכל  חתירה  סאכטשוב...  בשיטת 

בחריפות  ודקדוקיה,  פרטיה  כל  על  הסוגיא  ליבון  תוך 

ובעמקות נפלאה, מסור היה לכל מקצועות התורה תוך 

יגיעה מתמדת וכל רואיו התפעלו מהתמדתו הנפלאה של 

העלם הצעיר מאד בשנים.

זכרונו המדהים היה לשם דבר, בשנות זקנותו ידע 

רך  בהיותו  בלימוד  חידש  אשר  דברים  על  לספר 

שלי  דינקותא  "הגירסא  התבטא:  כך  ועל  בשנים, 

זוכר  אני  אחרים,  אצל  מאשר  יותר  טובה  היתה 

עד היום מה שחידשתי ומה שקרה אצלי בשנותי 

בכל  לתהלה  יצא  שמו  ואכן  ממש".  הראשונות 

הארץ, אדמורי"ם ורבנים אשר באו אל 

בלימוד  להתפלפל  נזר  האבני  אביו 

היו מבקשים לראות את העילוי הקטן 

עם  משוחח  היה  פעם  ולא  הרבי,  של 

הכל  הגדולים,  כאחד  בלימוד  הרבנים 

רברבא  'לאילנא  כאחד  התבטאו  וכולם  ממנו  התפעלו 

ישראל  של  עיניהם  להאיר  הזה  הנער  עתיד  יתעבד', 

בצדקתו ובחכמתו.  

שנים של תורה וחכמה עשה רבנו במחיצת אביו הגדול 

האבני נזר זי"ע מחוץ למה שקנה בחדר. במשנת תלמודו 

היה לומד אצל אביו, ואביו החכימו בכל מכמני התורה. 

במחיצת אביו השתלם במקצועות התורה, ושמונה שעות 

ביום למד עם הבחורים בישיבתו של אביו, מחוץ לכך למד 

אביו עמו שיעורים פרטיים שכן הכיר אביו את מעלותיו 

אלו  ובשיעורים  העצומים,  כשרונותיו  ואת  הסגוליות 

מתפלפל  רבנו.  של  והגאונית  התורנית  דמותו  התעצבה 

היה רבנו עם בחורי הישיבה, וגם עם אביו. בכל יום בעת 

החידושים  את  אביו  בפני  משמיע  היה  החדר,  מן  שובו 

אשר חידש בלימודו, ידו של רבנו לא משה מידו של אביו 

הגדול, בכל אותן שנים בהן שהה האבני נזר עדיין בקאצק 

שהה בנו עמו.

עד הגיעו לגיל שמונה שנים גדל רבנו בקאצק ולא ידע 

כל מחסור, אולם משעזב אביו את קאצק ונתמנה לרבה 

של פרצווי מקום שם סבל עוני ומחסור, חש רבנו אף הוא 

לא אחת את טעמם המר של הרעב והמצוקה. על אותה 

כאשר  אחת  פעם  דלהלן:  העובדה  את  מספרים  תקופה 

שב רבנו מחדר לארוחת הצהריים בעוד שבבית לא היתה 

אפילו פרוסת לחם יבשה בשבילו, לא רטן ולא התאונן, 

נאים  חידושים  כמה  הגדול  אביו  באזני  השמיע  אלא 

מבלי  החדר  אל  וחזר  רעבונו  את  השקיט  ובזה  בתורה 

של  המעולה  טיבו  על  לעמוד  יכולים  אנו  מכאן  לאכול, 

אותו בן יחיד.

עול התורה והמצוות
'בחור  ונעשה  המצוות  לגיל  רבנו  הגיע  תרכ"ח  בשנת 

רבנו  פעם  סיפר  כך  ועל  לגמרי,  נשתנה  מאז  מצוה'  בר 

שובב  היה  ילד  בהיותו  כי  ז"ל  ישראל  אהרן  הרב  לבנו 

החליט  מצוה  הבר  ליום  משהגיע  ואולם  נוראה,  בצורה 

כי התנהגותו זו אין לה כל ערך וכל תכלית, וברגע אחד 

'ונעשיתי כמו שאתה רואה  השתנה מן הקצה אל הקצה 

אותי היום'.

בקשרי שידוכין
לשער  נקל  שנים  ח"י  לגיל  הגיעו  עם  תרל"ג  בשנת 

איפוא היו הרבה קופצים מבין החסידים הגבירים שבקשו 

על  התדפקו  תריסין  ובעלי  למדנים  לחתן,  להם  לקחתו 

דלתות פתחו של האב הגדול כי יאות ליתן את בנו לבתם, 

שכן שמעו הטוב הגיע עד למרחקים. אולם האבני נזר 

של  בשידוך  אלא  ממון,  של  בשידוך  לשדכו  רצה  לא 

התמדתית  המשכיות  העילוי  לבנו  יאפשר  אשר  תורה 

על התורה ועל העבודה.

עם  הנישואין  בברית  רבנו  בא  תרל"ג  בשנת  ואכן 

החסיד  של  בתו  ע"ה  לאה  יוטא  מרת  הרבה"צ 

ליטמנוביץ  ז"ל  ליפמן  ר'  הנודע  חכם  ותלמיד 

שלמה  תפארת  בעל  הרה"ק  של  חתנו 

חסידי  בין  נמנה  ליפמן  הרב  זי"ע.  מראדאמסק 

לו  הודיע  מקאצק  הרה"ק  ביותר,  המופלגים  קאצק 

מגוריו  מקום  בקרושנוויץ  נערכה  החתונה  יתירה,  חיבה 

של האבני נזר אז. 

גם לאחר חתונתו נשאר רבנו בקורשנוויץ סמוך לאביו 

ולמד תורה מפיו בכל המקצועות הן בנגלה והן בנסתר, 

הוא היה יקר וחשוב בעיני אביו הגדול 'שמואל שלי הנו 

רבנו  שעבר  לאחר  גם  עליו,  אומר  היה  בישראל'  גדול 

ועסק  משפחה  הקים  משלו  ישיבה  ניהל  עצמו  לשרות 

מדי  נכנס  אז  גם  היה  ביתו,  בני  את  לפרנס  כדי  במסחר 

יום ביומו אצל אביו כדי למסור לו כל מה שחידש באותו 

יום ולשמוע את חוות דעתו. כן היה מתייעץ עמו בשאר 

ענייניו ובעיותיו, ניתן לומר שרבנו היה יד ימינו של אביו. 

בין השאר שרתהו שרות חשוב מאד גם בזה שהשגיח 

ומסדרם  מגיהם  היה  הוא  לאיבוד,  ילכו  לבל  כתביו  על 

על  לו  הודה  אביו  נאה,  בצורה  הדפוס  לאור  ומציאם 

ולטוב  כדלהלן:  טל'  'אגלי  לספרו  בהקדמה  בכתבו  כך 

הכתבים  בסידור  הרבה  שטרח  נ"י  מהר"ש  בני  שם  יזכר 

והכל  וכו'  והמאוחר מאוחר  על מכונם, המוקדם מוקדם 

על  עכ"ל.  וכו'  מכונה  על  הלכה  כל  נאות  באופן  מסודר 

וחידושים'  'הגהות  רבנו  גם  הוסיף  טל(  )אגלי  הזה  הספר 

משלו שהקנו לו מידת מסויימת של השלמה.
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