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גליון

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

ברוקלין, נ.י.

יוצא לאור ע“י

תורה ומצוות מקור חיות האדם
כמו  פירוש,  לפניהם.  תשים  אשר  המשפטים  ואלה 

בקדימה  להיות  ויתואר  יתוכן  אדם,  של  המציאות  הוויות 

מלאך,  בחינת  כן  שאין  מה  והחוקים,  המצוה  קיום  קודם 

כי  הנעשה,  מצוה  בלתי  פנים  בשום  מציאותו  יתהווה  לא 

ממצוות בני אדם נברא מלאך, ואין לו שום מציאות עצמי 

החכם ביראת ה' יבין,  ופרטי זולת המצוה הקדומה לו. אכן, 

ומצוות,  תורה  בלא  למאומה  יחשוב  לא  האדם  מציאות  שגם 

תורה  אליו  בהקדם  לא  אם  אצלו  בטל  מציאותו  ובודאי 

מלאך,  בחינת  והוא  בתכלית,  נמצא  מציאותו  אזי  ומצוות, 

וזו 'אשר תשים לפניהם' כלומר, לפני המציאות של אדם, 

יוקדם המשפטים כנ"ל, והבן.  
קול שמחה אות א'

הוסיף החידושי הרי"ם זי"ע לומר לפי"ז, דא"כ שכל חיות 

וחיותו  נפשו  למסור  האדם  צ'  א"כ  מהתוה"ק,  בא  האדם 

עבור כל מצוה, דהיינו לעבוד את הבורא ב"ה מתוך מסירות 

נפש, שכן התורה והמצות הן מקור חיותו. 
שפת אמת שנת תרלא

ובשפתי צדיק מביא לשונו הק' של החידושי הרי"ם זי"ע 

די  פאלגן  צו  אבי  ווערן  צו  כפרה  א  'כדאי  בזה"ל:  שאמר 

משפטי תורה הקדושה'.  
שפתי צדיק אות ג'

וראה זה פלא, איך שעפ"י יסוד זו חולק הרה"ק החידושי 

הרי"ם זי"ע על רבו הרבי רבי בונם זי"ע בפסק שפסק לומר 

שתיכף  משום  התורה',  'ברכת  קודם  נשמה'  'אלקי  ברכת 

אולם  נשמתו,  לו  שהחזיר  להקב"ה  מברכים  משינה  שקם 

בלי  כי  ונימק,  התורה'  'ברכת  קודם  אמר  הרי"ם  החידושי 

תורה אין לחיות כלום. 

חמדת צבי בחקתי, והובא בליקוטי הרי"ם ליקוטים עמ' רו

לא שמע כהוגן
שישמע  הפירוש  אין  שמיעה  אזנו.  את  אדוניו  ורצע 

זה כמו  יעבור על  בזו רק שיכנס ללב כדי שלא  ויוציא  בזו 

שמצינו )קידושין כ"ב ע"ב( אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני 

וכהאי  תרצע,  לעצמו  אדון  וקנה  והלך  וכו'  עבדים  ישראל 

גוונא פירש רש"י ממכילתא אוזן ששמעה על הר סיני לא 

האוזן  הלא  שתרצע  האוזן  חייב  מה  ולכאורה  וכו',  תגנוב 

אך  ששמעו?  מה  על  שעברו  המעשה  כלי  ויורצעו  שמעה 

הוא כמו שאמרנו שאם האוזן היה שמעה כהוגן היה נכנס ללב 

ולא היה עובר על שמועתו.
פרי צדיק בלק אות יב

קבלת עול מלכות שמים
ורצע אדוניו את אזנו. מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף 

אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים 

כב:(,  )קידושים  תרצע  לעצמו  אדון  וקנה  והלך  לעבדים 

מצות  מכל  יותר  זו  במצוה  דייקא  הרציעה  למה  ולכאורה 

שבתורה שהם בלאו מפורש וכאן האזהרה רק מהדיוק ולא 

עבדים לעבדים? 

אמנם כי עיקר קבלת עול מלכות שמים ואדנותו יתברך 

)מדרש  ז"ל  וכאמרם  לשמוע  אזן  להטות  השמיעה  רק  הוא 

רבה ריש פרשת האזינו( האזן לגוף כקינקל לכלים וכו' על ידי 

האזן כל הגוף מקבל חיים שנאמר 'שמעו ותחי נפשכם'. 

וזה ענין זכירת מעמד הר סיני שאנו מצווים לזכור בכל 

מצדינו  מחדש  שמים  מלכות  על  קבלת  עול  המכוון  יום 

כמו שאמרנו אז 'כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע' שיתחדש 

בלבינו השמיעה והקבלה בכל יום מחדש, ועל זה הוא מצות 

וגו' כדי  יום בבוקר השכם שמע ישראל  קריאת שמע בכל 

לקבל עלינו עול מלכות שמים על ידי שמיעה הזו בכל יום 

מחדש. 

זצוק"ל  וכענין ששמעתי בשם הרב הקדוש הרבי מלובלין 

שאמר בכל יום בבוקר הנני מקבל עלי מעתה להיות טוב באמת.
פרי צדיק בפרשתן אות ג'

מוסיף הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע דאכתי קשה על מוכר 

עצמו מחמת דוחקו, הלא לא היה לו מה לאכול?

הוא  הדין  להשי"ת  עצמו  משעבד  היה  שאם  ומתרץ, 

ובניו,  אשתו  במזונות  האדון  מחויב  עברי  עבד  שקונה 

והשי"ת היה נותן לו הכל, ולא היה מגיע למכור עצמו.
בית ישראל משפטים תשטז

האופן למצוא הגנב
אם במחתרת ימצא הגנב. שמעתי אשר פעם אחת נקראו 

מקאצק  קדישא  להסבא  לק"פ  מהחבריא  החסידים  מגדולי 

זי"ע, וצוה לכל אחד שיאמר מה בפרשת השבוע, והיה אז 

ימצא  במחתרת  'אם  אמר,  מהם  ואחד  משפטים,  פרשת 

דאמאלטס  זיך,  אין  אריין  גוט  זיך  גראבט  מען  ווען  הגנב', 

געפינט מען דעם גנב, וקלסיה. 
שארית מנחם פר' פנחס עמ' רכז בהגה, וראה כעי"ז 
באמת ואמונה אות תשיד, וראה שש"ק בפרשתן

מרוחק בטבע
מדבר שקר תרחק. ותרגומו 'הוי רחיק', היינו כמו שפירש 

כי  וכו'  להיות  יתכן  שלא  שכ'  )ועיי"ש  תחמוד'  'לא  עזרא  אבן 

הורגלוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו(, שיהי' נתרחק בטבע 

מן השקר, כי אין זה שום שייכות אליו, וכאשר שמעתי מפי 

הק' אאמו"ר שאמר על עצמו כי הוא מרוחק בטבעו מן השקר.
ישמח ישראל אות ה', וראה תפארת ישראל אות קכט

פר' משפטים
תשע"ו לפ"ק

גליון

נו

  פניני הפרשה  

סייעתא דשמיא בדין
נתקבל  כאשר  לפניהם.  תשים  אשר  המשפטים  ואלה 
לכהן  בצעירותו  זי"ע  מאלכסנדר  אדמוה"ז  כ"ק  רבינו 
איש  שמונים  בעיירה  דרו  בפולין,  טורטשין  כאב"ד  פאר 
ובתוכם י"ד בעלי הוראה, ביקשו בעלי ההוראה להכשיל 
פעם  שפסק  וקרה  למיניהם,  בשאלות  זי"ע  רבינו  את 
ההיפך מן הדין. מיד שלחו שני אנשים מבני העיר אל אביו 
הרה"ק רבי שרגא פייביל מגריצא זי"ע לספר לו את אשר 

אירע עם בנו.
זי"ע  פייוויל  שרגא  רבי  הרה"ק  התגורר  עת  באותה 
בעיר מאקובע, והאנשים נכנסו אצלו והראו לו בערך ס' 
שאלות שבנו פסק ההיפך מהדין. עצם הרה"ק רבי שרגא 
פתחם  ואחר  סיפורים,  לרגע  הטהורות  עיניו  את  פייביל 
ושאל את האנשים: האם באמת אירעו כל השאלות האלו 
בעיר, או רק שלחתם אליו שאלות שלא היו ולא נבראו? 
הודו האנשים להרה"ק רבי שרגא פייביל כי אכן לא אירעו 

הדברים אלא שביקשו לנסותם.
עיניו  את  זי"ע  פייביל  שרגא  רבי  הרה"ק  עצם  שוב 
שבטלו  'מיום  בירושלמי  איתא  ואמר:  פתח  ואח"כ 
הסנהדרין לית אנן ידעין למידן דין תורה', והדבר תמוה, 
הירושלמי לא ידע, ואילו רב מקלביעל יודע?!, אלא דעו 
צ:(,  )ב"ב  ליה'  מוקמי  שמיא  מן  גרגותא  ריש  ד'אפילו  נא, 
הרב  מלפני  כשבא  בשמים  עושים  ומה  בעיר,  רב  מכ"ש 
שאלה, רואים שלא יהיה לו מכשול חלילה. אבל זה דוקא 
אם השאלה אירעה באמת, אבל אם לא אירעה השאלה, 
אלא שזה רק נסיון, זה נקרא מושב לצים, וכתיב 'ובמושב 
לצים לא ישב', אין השכינה עמו בזה, ולכן יכול לומר גם 

ההיפך. 
הכל  ויהיה  כך  תעשו  לא  הפעם  ועוד  לשלום,  לכו 
באמת, ואני מבטיחכם שיפסוק כהלכה כי יודע אני שבני 

יודע ההלכה בטוב. 
בישישים חכמה עמ' קעו

הוי צנוע
)אז  רבינו הישמח ישראל זי"ע  ורפא ירפא. פעם נחלה 
נתוסף לו שם ירחמיאל( ונכנס חסיד א' לבקרו ושמע ממנו 

ברכת התורה שאמר ברעש ובדביקות גדולה, אח"כ נכנס 
חושב  אני  ואמר,  זי"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  לאביו  החסיד 
מאין  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  שאל  ב"ה,  הרבה  הוטב  שלבנו 
אתה יודע, ענה, שמעתי שברך ברכת התורה בהתלהבות 

דקדושה נתפעלתי, מזה מוכח סימן הטבה. 
שעוד  מוכח  מזה  אדרבא  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  השיב 
'הוי  לא הוטב המצב אצלו, כי דרכו לקיים בעצמו תמיד 
צנוע' ואם היה בקו הבריאות לא היה אומר הברכות בקול 

שישמע אדם.  
תפארת רבותינו עמ' עז

אמרות קודש ופנינים יקרים על פרשת השבוע

שיח חסידים
עובדות וסיפורים השייכים לפרשתן
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לברר דיני ממונות צריכים חכמה יתירה
במה  זצללה"ה  אדומו"ר  אבי  כ"ק  הגיד  המשפטים.  ואלה 

שנאמר על שלמה המע"ח )מל"א ג' כ"ח( 'כי חכמת אלקים בקרבו 

לעשות משפט', ועוד שאמרו ז"ל )ב"ב קע"ה ע"ב( הרוצה שיחכים 

יעסוק בדיני ממונות, כי לברר במשפט אם הממון שייך לזה או 

מאשר  יתירה  לחכמה  צריכין  דקדושה  מסטרא  ששניהם  לזה 

מסטרא  שזה  ומותר  אסור  ופסול  כשר  לטהור  טמא  בין  לברר 

דקדושה וזה מסט"א. 

היתירה  בחכמתו  ששלמה  ונט"י,  עירובין  שלמה  תיקן  ע"כ 

ידע להבדיל בין רשותו של זה לרשותו של זה אף ששניהם רה"י 

מסטרא דקדושה, ומהראוי שלא להוציא מזה לזה בלי עירוב כמו 

מרה"י דהוא סטרא דקדושה לרה"ר שהוא בסט"א, וכן נט"י אף 

מהגוף,  ומתפשטות  עסקניות  ידים  באשר  מ"מ  טהורות  בידים 

צריכין להבדיל מן הקודש וצריכין נטילה, עכ"ד ודפח"ח.
שם משמואל שלח תרעח

עצה לבטל מחשבות זרות
נוכל למצא  וגו'. מכאן  יזיד איש על רעהו להרגו בערמה  וכי 

הרמז מ"ש בסידור האר"י ז"ל כי הרמ"ק קבל מפי אליהו ז"ל לבטל 

מחשבה זרה לומר פסוק )ויקרא ו, ו( 'אש תמיד תוקד על המזבח', 

עי"ש. 

ואפשר לפי זה לפרש הפסוק זה 'וכי יזיד איש', היצר הרע 'על 

רעהו', הוא היצר טוב שהם יחדיו בלבו של אדם 'להרגו בערמה', 

במחשבת ערמומית וכוזבת, אז 'מעם מזבחי תקחנו למות', דהיינו 

הסגולה לומר הפסוק 'אש תמיד תוקד על המזבח' כנ"ל, ויעבור 

רוח הטומאה מן הארץ.
עבודת ישראל

מכתב מהרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע אל הרה"ק 
רבי יעקב מראדזימין זי"ע אם מותר לסמוך על 

תפלת הצדיקים או חיוב לעסוק ברפואות

ורפא ירפא. 

החיים והשלו' וכל טוב, לכבוד אהובי ידיד נפשי חביבי, הרב 

ורבינו יעקב  נ"י ע"ה פ"ה מורינו  המאה"ג הצדיק בוצינא קדישא 

ארי' שחי' לאוי"ט

המסתופפים  ושלום  ב"ב,  ושלום  הטוב  שלומו  דרישת  אחר 

בצילו, הנני לבקש מרום מעלתו שיחי' להתפלל עבור זוגתי 'פיגלא 

שאינה  האם  על  ל"ע  חולה  שהיא  רב  זמן  זה  אשר  צינא',  שרה 

ועתה  בבית,  מעט  הולכת  עכ"ז  לרו"מ,  כתבתי  וכבר  במקומה, 

משבוע שעברה כבד עליה יותר, והדאקטאר מפחד מאוד שירא 

טובים,  מעשים  והרבה  מאוד  כשרה  אשה  והיא  מגשוויליכטש. 

גם לגדל יתומים מבני המנוח ז"ל אין לי זולתה, ולעת זקנה אני, 

קשה עלי עול צרכי בית ומטריד, השי"ת ישלח לה מהרה רפואה 

שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

גם אשאל מרום מעלתו שיחי', אם תבא לכאן לעסוק ברופאים, 

כי אין רצוני לדרוש ברופאים, ואפשר נכון לסמוך רק על השי"ת 

ברפואות  לעסוק  מעלתו  רום  דעת  יהיה  ואם  הצדיקים,  ותפלת 

ועי"ז ישלח השי"ת רפואה כמנהג עולם, ימחול להודיעני.

ותשמע דברי או"נ דו"ש בלונ"ח

הק' יצחק מאיר בן חי' שרה
נדפס בסוף ספר ביכורי אביב, וראה עוד מזה בשו"ת 
אבני נזר חו"מ סי' קצג מאביו בעל אגודת אזוב. 

 ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר 
ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם. )כא, א(

משה'  אל  ה'  'וידבר  כאן  נאמר  שלא  הענין 
מדבר  הזה  הענין  לאשר  אך  הצווים,  בכל  כמו 
במשפטים ובענין המשפט אז אין הפרש בין גדול 
לקטון, כמו בעת שהמלך בא לראות ולשפוט את 
חייליו אז הכל עומדים שוה בהשורה ואף הראש 

עומד בתוך השורה.
מי השלוח

ַאְך ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעֹמד 
ֹלא ֻיַּקם וגו'. )כא, כא(

אדמו"ר  בשם  שמעתי 
מקאצק ז"ל טעם על ענין 
דיום או יומים יעמוד לא 
יוקם, כי כשהאדון מכהו 
נפשו  אשר  כזו  הכאה 
בלי  יום,  באותו  יוצא 
ספק מתייאש ממנו, וזהו 
כמו מפקיר עבדו שיוצא 
רגע  ובאותו  לחירות, 
שזורק עליו דבר אשר בו 
נעשה  הוא  להמית  כדי 
ולכך  חורין,  בן  הפקר 
נתחייב האדון מיתה כמו 
בבן חורין, עד כאן לשון 

קדשו.
שפתי צדיק אות כז

ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור 
אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש 

ֹּבר וגו'. )כא, לג(

להביא  רש"י  ופירש 
כורה אחר כורה עי"ש, ולפי פירוש רש"י מיושב 
מלא  נכתב  הראשון  בור  כי  מכונו,  על  המקרא 
בחומש  עי"ש  מלא  והשלישי  חסר  והשני  בוא"ו 
מדוייק, אבל לפי פירוש רש"י ניחא, ד'כי יפתח' 
מיירי שהיה הבור של עשרה טפחים לזה נכתב 
'מלא' שלא היה חסר אלא הפתיחה, 'או כי יכרה 
טפחים  מעשרה  חסר  שהיה  'חסר',  בר',  איש 
חייב,  שהאחרון  כורה  אחר  כורה  והוא  ומלאהו, 
ולזה כתיב 'בעל הבור ישלם בור', 'מלא', דהיינו 

מי שהיה מלאהו ישלם.
עבודת ישראל

ִאם ַעֵּנה ְתַעֶּנה ֹאתֹו ִּכי ִאם ָצֹעק ִיְצַעק 
ֵאַלי ָׁשֹמַע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו. )כב, כב(

פעמים,  שלש  בפסוק  המלים  הוכפלו  מדוע 
יתום  דכשמענים  זי"ע  מקאצק  הרה"ק  וביאר 
ואלמנה עולים בלבם גם יסורי היתמות וחושבים 
אותם,  מענים  היו  לא  קיים  אביהם  היה  שאילו 
הקב"ה  וגם  כפולה  והצעקה  כפול  העינוי  ולכך 

שומע אותם שמיעה כפולה.
עמוד האמת

המאמר  על  חזר  זצ"ל  אייזנר  גד'ל  רבי  הגה"ח 
הזה, כאשר ישב שבעה אחר זוגתו בזיוו"ש, בשנת 
השאר  בין  ודיבר  שבעים,  כבן  בהיותו  תשל"ב 
היחידה  בתו  את  הזכיר  כך  ובתוך  המלחמה  על 
עד  להזיע  שמתחיל  בו  והבחינו  הי"ד,  שנהרגה 
ואמר:  נענה  שעוררוהו  אחר  התעלף.  שלפתע 
הקודמת,  הצרות  צער  גם  מתעורר  כזאת  לעת 
זה איננו, וזה איננו, וחזר אז על מאמר הנ"ל של 

הרה"ק מקאצק זי"ע.
במחיצת רבי גד'ל עמ' פז בהערה

 ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי. )כב, כד(

חוץ  רשות  שבתורה  'אם'  שכל  כתב  ברש"י 
מג', וזה אחד מהם, דהא 
יש חיוב להלוות. שמעתי 
)החידושי  הק'  מו"ר  מזקיני 
כסף  'אם  ז"ל  הרי"ם( 

לשון  לפרש  יש  תלוה' 
כשתרצה  כפשוטו,  'אם' 
כשאין  דהיינו  להלוות, 
לאדם מעות רק די צורך 
ואינו  פרנסתו,  מציאות 
לאחרים  להלוות  מחויב 
הוי  קודמין,  חייך  כי 
אמינא  דעתך  סלקא 
ליקח  כזה רשאי  דבאופן 
טועה  הייתי  כי  ריבית, 
מטעם  ריבית  שאיסור 
שאדם  רצתה  שתוה"ק 
זה  אבל  חנם,  חסד  ילוה 
רק למי שיש לו הון חוץ 
בא  לכך  פרנסתו,  צורך 
הכתוב 'אם' לשון רשות, 
במקום  ברצונך  כשתלוה 
שאין אתה חייב להלוות, מכל מקום אסור ריבית.
שפתי צדיק אות לג

ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך 

ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבָך. )כג, כה(

ומסיים  רבים  בלשון  שפתח  מבואר,  הדקדוק 
בלשון יחיד.

ונראה כי עבודת ה' היא לכלל ישראל עבודה 
אמנם  רבים,  בלשון  כתיב  כן  על  לכולם,  אחת 
אינו  כי  יחיד,  בלשון  נאמר  ומים  בלחם  הברכה 
זולתו,  לשל  זה  אדם  של  ומשקהו  מאכלו  דומה 
לזאת בא הברכה בלשון יחיד, שכל אחד יהיה לו 

הברכה והרפואה כפי הצטרכותו.
או יאמר באופן אחר, כי בעבודה יש צדיקים 
עובדי ה' כל אחד באופן אחר, לא ראי זה כראי 
זה, על כן נאמר בלשון רבים, והברכה נשפע לכל 
בלשון  נקרא  הקדושה  האומה  וכל  ישראל,  כלל 

יחיד.
תורת אמת

ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור. )כא, לג(

מלובלין  הרבי  הרה"ק  שח 
היו  הקדמונים  שבימים  זי"ע, 
מבימינו,  גדולים  יותר  צדיקים 
שאינם  רבי'ס  יש  בימינו  וכי 

גדולים כ"כ.
נענה אחד ואמר 'יפתח בדורו 
כשמואל בדורו' )ראש השנה כה:(, 
בדרך  מלובלין  הרבי  לו  השיב 
צחות 'וכי יפתח איש בור'? פי' 
וכי היה יפתח חלילה איש בור, 

הלא היה איש צדיק וקדוש.
חמדה גנוזה ח"ב

בדרך צחות 

פשוטו של מקרא
לקט נבחר מדברי רבוה"ק ליישב ולבאר פשוטו של מקרא פניני דעת

ידיעות וענינים נפלאים השייכים לפרשתן
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סיפר הרה"ח רבי שמואל יעקב רובנשטיין 
שפעם  לח(  עמ'  מפאריז'  )'הרב  מפאריז  זצ"ל 
אמר הרה"ק מקאצק זי"ע לחתנו בעל האבני 
נזר זי"ע שיעשה דבר מסויים, אך האבני נזר 
למעמדו.  יחסית  מתאים  אינו  שהדבר  חשב 
לעשות  חפץ  אתה  ואמר,  חותנו  לו  נענה 
רבינו  אבל משה  בעיניך,  חן  מה שמוצא  רק 
באותה  מדין  במלחמת  החמורים  את  ספר 
הקב"ה  כי  הדברות,  עשרת  של  התלהבות 
מה  זה  קודש,  עבודת  זאת,  לעשות  לו  אמר 

לעשות ולא מה שמוצא חן.

הרה"ח רבי אלחנן פריד ז"ל פירסם אימרה 
זאת בפני כ"ק הבית ישראל מגור זי"ע, ולאחר 
מכן הראה לו חיבה ושלח לו שיריים בשולחן 
שבת קודש, והיה נראה ששבע רצון מפרסום 

האימרה.

בספה"ק מאור  ביסוד דברים הנ"ל מאריך 
ושמש בפרשתן לבאר דברי רש"י עה"פ 'ואלה 
הראשונים  מה   — מוסיף  דוא"ו  המשפטים' 
מסיני אף אלו מסיני, וכתב בזה המאור ושמש 

דברים יסודיים מאוד ונעתיק לשונו הקדוש:

דהנה  כן,  פשוטו  פי  על  לפרש  "…ונראה 
באש  היה  הקדושה  התורה  שנתינת  ידוע 
וזה  מקומות  בכמה  כמבואר  וזיע  וברתת 
חז"ל  אבל  לבד,  הדברות  בעשרת  רק  היה 
למדו בגזירה שוה במסכת ברכות )כב.( שכל 
להיות  צריכה  התורה  לימוד  וכל  המצוות 
ברתת וזיע. עיין שם שדרשו על פסוק )דברים 
ד, ט י( 'והודעתם לבניך יום אשר עמדת לפני 

ה' אלהיך בחורב' מה להלן ברתת וזיע אף כאן 
מקריאת  פטור  קרי  בעל  כן  על  וזיע,  ברתת 
עול  ולקבל  לומר  אפשר  שאי  מחמת  שמע 
בפירוש  שם  עיין  וזיע,  ברתת  שמים  מלכות 

רש"י בגמרא. 

"נמצא למידין מכאן שהתורה אינה נקנית 
לאדם אלא אם כן לומד באימה וביראה וברתת 
המצוות  ועשיית  התורה  לימוד  וכל  וזיע, 
צריכין להיות וללמוד בהתלהבות גדול דהיינו 
וזיע כמו שקיבלו אבותינו את התורה  ברתת 
במעשיו  לפשפש  האדם  וצריך  סיני,  הר  על 
ולא  הלימוד  קודם  בתשובה  ולהרהר  היטב 
כמצות אנשים מלומדה, רק שישבר את לבו 
ללמוד  או  להתפלל  עמדו  בעת  מעשיו  על 

ולקבל עליו לבל יחזור עליהם. 

אדמו"ר  של  בפומיה  מרגלא  שהיה  "כמו 
זצוק"ל  הלוי  יצחק  יעקב  רבינו  הקדוש  הרב 
מק"ק לובלין על פסוק )תהלים נ, טז( 'ולרשע 
אמר אלהים מה לך לספר חוקי' זה קאי על 
מי שלומד תורה ואינו עוזב את דרכיו הרעים 
ומהרהר עליהם בתשובה קודם הלימוד, ועל 
ידי שעושה תשובה קודם הלימוד הוא לומד 

באימה ויראה ברתת וזיע.

'ואלה המשפטים'  "וזהו ביאור הרש"י ז"ל 
פירש רש"י ז"ל 'ואלה מוסיף על הראשונים, 
העשרת  כי  לומר  רצה  מסיני'  אלו  מה 

ברתת  וביראה  באימה  בסיני  נאמרו  הדברות 
לומד  וכשהאדם  גדול,  ובהתלהבות  וזיע 
ענינים כאלה דברי מוסר הם מעוררים אותו 
ויראה  באימה  לומדם  והוא  תשובה  לעשות 
כנתינתן מסיני, ומלמדינו הכתוב במלת 'ואלה 
לימוד  דהיינו  מסיני'  אלו  אף   — המשפטים 
נלמד  לומר  רצה  מסיני,  התורה  של  הדינים 
הנגלית  התורה  של  הלימוד  שיהיה  מסיני 
דהיינו לימוד המשפטים והדינין יהיה ברתת 

וזיע והתלהבות כמו בסיני.

ירצה ללמוד  "ומלמדינו הכתוב כשהאדם 
דיני  הם  הדינין  ועיקר  והדינין,  המשפטים 
בתרא  )בבא  בגמרא  שאמרו  כמו  ממונות 
ממונות,  בדיני  יעסוק  להחכים  הרוצה  קעה:( 

קודם  תשובה  ולעשות  יותר  להוסיף  שצריך 
כשלומד  כי  ויראה,  באימה  וילמוד  הלימוד 
יוכל לבוא לידי התפארות  דיני ממונות בקל 
בחדשו איזה חידוש לכן צריך לחזק את עצמו 
הלימוד.  קודם  תשובה  לעשות  ויותר  יותר 
וזהו 'ואלה' הוא מוסיף על הראשונים דהיינו 
לעשות  עצמו  את  ולחזק  להוסיף  שצריך 
תשובה קודם הלימוד וללמוד באימה ויראה 
יותר מכשלומד ספרי מוסר כי הראשונים הן 
וממילא  אותן  כשלומד  האדם  את  מעוררין 
נופל עליו אימה ופחד בעת לימודו", עכלה"ק.

ניראים כפשוטים  והנה למרות שהדברים 
בפני  כשנתבונן  כי  בזה,  להתבונן  יש  הרבה 
הלוא  דהנה  עלינו,  שישפיעו  ודאי  הדברים 
תורה:  הלומד  במעלת  מצינו  סגולות  הרבה 
רבה(,  )איכה  למוטב'  מחזירו  שבה  'המאור 
שמתוך  לשמה  שלא  אדם  ילמוד  'לעולם 
ולכאו'  נ:(,  )פסחים  לשמה'  בא  לשמה  שלא 
יפלא דהרי עינינו רואין הרבה בני אדם עמלין 
ויגיעין על התוה"ק שנים ע"ג שנים, ומפטירין 
שום  בהם  להעיד  יכולין  אנו  ואין  כדאתמול, 
איך  תמיה  מעורר  והדבר  למעליותא,  שינוי 
רבה  ביגיעה  שנים  כמה  שמתעמלים  יתכן 
שום  האדם  על  משפיע  ואינו  התורה  על 
וכדו',  בקדושתו  בתפילתו,  במידותיו,  שיפור 

אתמהה?!

התורה  סגולת  את  שאף  אלא  זאת  אין 
בא  לשמה  שלא  ושמתוך  למוטב  שמחזירו 
באדם  אמורים  אינם  רבות,  וכהנה  לשמה 
לרכוש  בעלמא  כחכמה  התורה  את  שלומד 
דיני  את  שלומד  באדם  אלא  הידיעות,  את 
ניזיקין ומשפטים באימה ביראה ברתת ובזיעה 
על דרך שלומד ספרי מוסר וחסידות, אדם זה 
מובטח לכל הסגולות האמורים בלומד תורה.

ועתה, שים לב והטו אזנך לאלה הדברים 
שכתב השפת אמת )בהעלותך תרמ"ג( שאלמלא 
שהדברים  מאמין  היינו  לא  בפנים  ראינוהו 
נכתבים עלי נייר. השפת אמת קאי על דברי 

הגמ' הידועים )ב"ב י"ב:( 'אשרי מי שבא לכאן 
וכי  הקדוש:  לשונו  ונעתיק  בידו'  ותלמידו 
מליאה  בכרס  דקשוט  לעלמא  לבוא  הרצון 
בדחילו  הלימוד  להיות  רק  ופוסקים?  מש"ס 
ורחימו כנ"ל, באופן שיוכל להיות תלמודו בידו 
ויטמין  יתבייש  ולא  דקשוט  לעלמא  כשבא 

מעשיו כנ"ל, עכל"ק.

כלומר, בפשטות אנו מפרשים כוונת הגמ', 
כמות  רב  בידו  שסיפק  האיש  את  דמשבח 
מונחים  שהדברים  עד  עליהם  וחזר  בתורה 
'וכי  ע"ז  מתמיה  אמת  השפת  אמנם  בידו, 
מליאה  בכרס  דקשוט  לעלמא  לבוא  הרצון 
שהגמ'  הדעת  על  היעלה  ופוסקים'?  מש"ס 
מליאה  בכרס  הבא  לעולם  שבא  מי  משבח 

אמת  השפת  מבאר  לכן  ופוסקים?!  ש"ס 
דהנה  הלימוד,  איכות  על  היא  הגמ'  דכוונת 
כשיבוא האדם לעלמא דקשוט 'עולם האמת' 
אז  לתורה?',  עיתים  'קבעת  ממנו  וישאלו 
הבורא  גדולת  עוצם  ואת  בראותו את האמת 
יודע  ב"ה יבוש מלהשיב שאכן למד, בהיותו 

כמה פניות ונצחון ושקר עירב בלימודו.

לכאן  שבא  מי  אשרי  הגמ'  משבח  וזה 
ותלמידו 'בידו' כלומר שלא יתבייש בלימודו 
לעתיד לבוא, כיון שלימודו בעולם הזה היתה 
בדחילו ורחימו, ברתת ובזיעה, וכדברי המאור 
וקדושת  ביקרת  ותמיד התבונן  הנ"ל,  ושמש 
לבו  נשבר  ללמוד  שישב  וקודם  התוה"ק 
בקרבו בהיותו יודע כמה רחוק הוא מהתוה"ק, 
את  כעת  יוציא  ר"ל  הרע  לשון  ובפיו שדיבר 
את  ולומד  לרסיסים,  נשבר  ומכ"ז  ה',  דבר 
התורה בדחילו ורחימו, אדם כזה לא יתבייש 

לעתיד לבוא לומר שלמד את התוה"ק.

חצרות  כמה  על  לשמוע  אנו  רגילין  והנה 
החסידים ששם היתה עיקר החסידות 'גמרא 
רש"י תוס'. וכאן הבן שואל, היתכן לומר שדרך 
ללמוד  שצריכים  לנו  לחדש  באה  החסידות 
תורה, הרי זיל קרי בי רב הוא, כשכל ילד וכל 
בחור אף שאינו נמנה על עדת החסידים ידע 

לומר בשפה ברורה כי עיקר התכלית בעולם 
הזה הוא לעסוק בדברי תורה?

כי  דיברנו,  אשר  הדברים  היא  אמנם 
האדם  את  ללמוד  בעיקר  באה  החסידות 
באיזה צורה ילמוד את הגמ', באיזה דביקות, 
באיזה קדושה, באיזה הכנה, באיזה שברון לב 
ומשפיע  לעילא  פרחת  היא  כזה  תורה  ועוד, 
ללמוד  ושיזכה  למוטב  שיחזיר  האדם  על 
לשמה וכדו'. החסידות לימד את האדם שלא 
שבו,  הידיעות  מפני  רק  התורה  את  ילמוד 
נותן  עם  עצמו  מדבק  שבלימודו  ידע  אלא 

התורה )ראה בתניא פ"ה ואמכ"ל(.

אלא שהיו חצרות מהם הניחו דגוש מרובה 
על עבודת התפלה, מהם על התבוננות, מהם 
על התבודדות, מהם על התוועדות החסידים 
וכדו', ומהם היתה ששללו את כל אלה ואמרו 
שהאדם יעסוק בעיקר בתוה"ק, וזה יבילו לכל 
בודאי שהכוונה על הלימוד  המדריגות, אבל 

כדבעי בדחילו ורחימו וכנ"ל.

)פר'  בספה"ק מאור עינים  ופוק חזי מש"כ 
יתרו( וזל"ק: "עינינו רואות כמה אנשים לומדי 

תורה בפלפול גדול והמה רחוקים מיראת ה' 
ומעבודתו והיצר הרע שלם אצלם שלא נימוח 
ולא נתפוצץ כלל. אבל באמת דבר ברור הוא 
שלומדים  פי  על  שאף  להם,  אין  תורה  שגם 
אין נקרא אצלם תורה, כי בחינת מה שנקרא 
השם  לעבודת  דרך  מורה  להיותה  תורה 
יתברך ונותנת עצה לדבקה בהשם יתברך לא 
לזולתו והם אינם לומדים לכוונה זו ואדרבה 
ברע",  טוב  ומערבים  בה  מתפארים  המה 

עכל"ק ע"ש עוד.

בתורה  ויגע  עמל  אשר  האדם  גם  ובאמת 
הנכונה  המהלך  את  השיג  שביגיעתו  עד 
נאמנה  האדם  ידע  טובה,  סברא  וחידש 
שהסברא לא חידש מכח שכלו הזך והחריף, 
אלא שהוא יגע עצמו ומשמים נתנו לו הסברא 
ל'(  אות  )עקב  צדיק  בשפתי  וכמש"כ  במתנה, 
ז"ל  הרי"ם(  )החידושי  הק'  זקיני  "אמר  וזל"ק: 
עד כמה יקרו דברי תורה, שכל יגיעות מרע"ה 
לו  זכה עוד שיהי' מגיע  לילה לא  ומ'  יום  מ' 
התוה"ק רק ניתן לו במתנה כדרש חז"ל. וכן 
פירש על מאמרם ז"ל 'יגעתי ומצאתי תאמין' 
מוצא  כך  אחר  כחו  בכל  יגע  שאדם  שאחר 
מציאה שמסייעין לו משמים כפי ערך היגיעה 

והתשוקה, עכל"ק.      

ים ִלְפֵניֶהם   ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ַהּמִ ְוֵאּלֶ

ברתת ובזיעה

טיול 
בכרם

מאמר משולב, להעיר ולעורר, להעמיק ולהגביה מושגים

למה אנו רואין 
אנשים עמלים בתורה 
שנים ע"ג שנים 
ואין התורה משפיע 
עליהם למוטב?
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יומא דהילולא של
הרה"ק רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינער זצוקללה"ה זי"ע מראדזין  •  בעל תפארת יוסף זכרונו לברכה

כ"ז שבט תרפט לפ"ק

כאחד מגדולי מנהיגי היהדות 

המעטירה  בפולין  החרדית 

הרבי  הוכר  שנה,  מאה  לפני 

הקדוש  הגאון  מראדזין  הגדול 

זצ"ל,  אלעזר  יוסף  מרדכי  רבי 

הקדושים,  אבותיו  מקום  ממלא 

והמפורסם  הגדול  לאביו  כבן 

העניך  חנוך  גרשון  רבי  הגה"ק 

'אורחות  בעל  מראדזין,  זצ"ל 

הגה"ק  בן  ספרים(,  כמה  )ועוד  חיים' 

ציס"ע רבי יעקב בעל 'בית יעקב' 

ממשיך  מאיזשביצא-ראדזין, 

דרכו של אבי שושילתא קדישא 

רבי  מרן  ציס"ע  הגה"ק  הדין, 

מאיזשביצא,  זצ"ל  יוסף  מרדכי 

בעל 'מי השלוח'.

יוסף,  תפארת  בעל  הרבי 

איזשביצא- הנהגת  כס  על  עלה 

הרבי  אביו  בהסתלקות  ראדזין, 

ד'  ביום  חיים',  'אורחות  בעל 

טבת תרנ"א. ומאז ואילך במשך 

זכתה  שנה,  ושמונה  שלשים 

בעל  של  להנהגתו  ראדזין  עדת 

עדת  ניהל  אשר  יוסף',  'תפארת 

ובתבונה  גדולה  בחכמה  קדשו 

רבה.

אבותיו  בדרכי  המשיך  הוא 

ותבע  עניניהם,  בכל  הקדושים 

בתורה  שלימות  מחסידיו 

פרטיהם  לכל  ה'  ובעבודת 

הרבי  כי  ידוע,  ודקדוקיהם. 

שיעור  השמיע  יוסף  התפארת 

חסידיו  באזני  בגמרא  קבוע 

ערב  ו'  יום  בכל  הנאמנים, 

מדרשו.  בית  בהיכל  שב"ק, 

פי  על  גם  פירש  זה  שיעורו  את 

מזעיר  מעט  החסידות.  דרכי 

לפליטה,  שרדו  אלה  משיעורים 

ספרו  בסוף  בהם  לעיין  ואפשר 

'תפארת יוסף' על התורה.

עדתו,  את  הנהיגו  מלבד 

אבותיו  וחסידי  חסידיו  חבורת 

בכל  רבות  עסק  הגדולים, 

היהדות  של  השתדלנויות 

ולדבריו  הפולנית,  החרדית 

הקשיבו  והעמוקים  השקולים 

מנהיגי ישראל בפולין.

פרוץ  עת  תרע"ד,  בשנת 

הראשונה,  העולמית  המלחמה 

עיר  את  יוסף  התפארת  נטש 

אל  וינדוד  ראדזין,  מלוכתו 

ווארשא הבירה, עד יעבור זעם. 

חמת  שככה  כאשר  גם  ברם, 

עד  בווארשא  נשאר  המלחמה, 

יום עלותו השמימה.

עסקנותו  של  דרובא  רובא 

הציבורית עשה בשקט ובשלוה. 

ומסופר כי רק פעם אחת ויחידה 

חריפה  בדרשה  בעוז  התייצב 

ביותר. עת עלתה שאלת ניתוחי 

מחמת  אשר  יהודיים,  מתים 

מורא מלכות של ממשלת פולין, 

החשובים  הרבנים  מן  כמה  ניסו 

נגד  בגלוי  מלצאת  להימנע 

באסיפת  בשבתו  ויהי  הגזירה, 

קם  זה,  לענין  מיוחדת  רבנים 

זעקה  ויזעק  יוסף  התפארת 

גדולה ומרה, לאמר: אם הרבנים 

הנכבדים אינם יוצאים למלחמת 

להם  מציע  אני  זו,  מצוה 

הרבנות  ממשמרת  להתפטר 

עשו  הנחרצים  דבריו  שלהם"...! 

החלו  פולין  ורבני  פעולתם,  את 

לביטול  נמרצים  פעלים  לעשות 

ישראל  מתי  נתיחת  של  הגזירה 

בבתי חולים בפולין.

אחר האספו אל אבותיו ביום 

את  מילא  תרפ"ט,  שבט  כ"ז 

רבי  הגה"ק  יחידו  בנו  מקומו 

נהרג  זצ"ל, אשר  שמואל שלמה 

אייר  כ"ט  ביום  ה'  קידוש  על 

תש"ב, ה' ינקום דמו.

רובם  נאבדו  מאוצרות תורתו 

רק  לפליטה  ונשארו  ככולם, 

חידושים מעטים, בעיקר משנת 

אחד,  בכרך  שנדפסו  תרס"ב 

זה  יוסף',  'תפארת  בשם  ונקרא 

שמו וזה זכרו בפי ישרים ובשפתי 

צדיקים ובלשון חסידים.

אודות תמימותם 
של חסידי פולין

הרה"ק רבי מרדכי יוסף מראדזין זי"ע 

רבי  הרה"ק  עם  באטוואצק  פעם  שהה 

שיחתם  ובתוך  זי"ע,  מאמשינאוו  יוסף 

אודות  להפליא  מראדזין  הרה"ק  אמר 

חסידי פולין.

מחמת  היתה  התפעלותו  סיבת 

להיות  שנזדמן  אחד  חסיד  לו  שסיפר 

יהודי  לפניו  והפליא  פטרבורג,  בעיר 

אחד  אצלו  שנתארח  פעטרבורג, 

מוכן  והנה  וראה  פטרבורג,  מתושבי 

שהחסיד  אלא  מזלג,  זה  )היה  'קראצער',  לפניו 

מפולין מעולם לא ראה כזאת לאכול עם מזלג, ולתומו חשב 

יצטרך לשרוט  מיוחד לשריטה(, שאם  כלי  שזה 

בעצמו באמצע אכילתו, יהיה מוכן לפניו 

במקום  בידיו  יגע  שלא  כדי  הקראצער, 

מכוסה ויצטרך ליטול את ידיו..

בתמימותו  מגיעים  הדברים  היכן  עד 

של חסידי פולין, סיים הרה"ק מראדזין, 

ושנית  מזלג,  שזה  ידע  שלא  ראשית 

שהיה פשוט בעיניו שכלי השריטה הוא 

כדי שלא ליגע במקום מכוסה... 
ימות עולם בערכו אות ב'

בקשרי שידוכין עם הרה"ק 
מהר"י מאמשינאוו זי"ע

בין  ידידות רבה ואהבה קרובה שררו 

זי"ע  מאמשינאוו  יוסף  רבי  האדמורי"ם 

ורבי מרדכי יוסף מראדזין זי"ע.

את  מאמשינאוו  הרבי  חיתן  כאשר 

מונק  הערשיל  רבי  החתן  עם  בתו 

מווארשא, כיבד הרבי מראדזין את הרבי 

מאמשינאוו ובא לסעודת שבע ברכות.

הרבי מראדזין התפעל מאד מאצילות 

של  הנעלה  ישראל  ומאהבת  נפשו 

אמר:  זו  בהזדמנות  מאמשינאוו.  הרבי 

לבני  נתפלאים  שידוכים  לי  מציעים 

יחידי, אך הייתי רוצה להשתדך עם הרבי 

אצלו  ילמד  שבני  רצוני  כי  מאמשינאוו, 

'אהבת ישראל' מהי.

ואנה,  השדכנים החלו להתרוצץ אנה 

אף  עם  דיבר  לא  מאמשינאוו  הרבי  אך 

איש על הנושא הזה.

הנאמן  חסידו  הזדמן  הימים  באחד 

פיקרסקי  יצחק  ישראל  רבי  הגאון 

הרבי  של  לביתו  מסוסנובצה, 

ארוחת  את  שסעד  הרבי  מאמשינאוו, 

הבוקר, כדרכו, לפנות ערב, שמח מאוד 

ציוה להביא  וגם  לו שיריים,  נתן  לבואו, 

של  דעתו  קפה.  כוס  יצחק  לישראל 

מספר  אחרי  עליו.  טובה  היתה  הרבי 

רגעים של שתיקה, גילה לו הרבי שהוא 

עומד להתקשר בקשרי חיתון עם הרבי 

בודאי  החתן  את  ואמר:  והוסיף  מרדזין, 

אתה מכיר.

תוך כדי דיבור סיפר לו הרבי שלחותנו 

בעל נפש חיה היו דין ודברים קשים עם 

האדמו"ר רבי גרשון חנוך העניך מרדזין 

בעל התכלת, וכמעט גבה טורא ביניהם 

'אתרוגי  בענין  וביחוד  ה'תכלת',  בענין 

גדולות  פעל  שחותנו  ישראל',  ארץ 

'עושה  כתוב  אך  יקנום.  ישראל  שהמוני 

זאת?  יודעים  מנין  במרומיו',  שלום 

והשיב ואמר, כשכאן בעולם הזה נעשה 

שלום, בידוע שגם למעלה נעשה שלום.

נראה,  ואמר,  הרבי  המשיך  ולי, 

שהשידוך המוצע, סימן שכבר עשו רבנן 

שלמא בהדייהו.

אהל יוסף החדש עמ' שמג

כשהשיא הרה"ק רבי יוסף מאמשינאוו 

הרה"ק  השתתף  מבניו,  אחד  את  זי"ע 

בסעודת  זי"ע  מראדזין  יוסף  מרדכי  רבי 

הרה"ק  ניגש  ובאמצע  ברכות,  השבע 

להרה"ק  שארפער  שהיה  מראדזין 

לו  שיש   שהיות  לו  ואמר  מאמשינאוו, 

מהר"י  הרה"ק  של  לחתנו  שנעשה  שלמה  רבי  )הוא  בן 

בת,  יש  מאמשינאוו  ולהרה"ק  מאמשינאוו( 

הבה ונשתדך!

השיבו הרה"ק מאמשינאוו, געלאסען, 

הנו עסוק בשמחה  הרי עתה  געלאסען, 

אחרת. 

אמר לו הרה"ק מראדזין, וואס איז, עס 

געפעלט אייך נישט דעם שידוך?

כאמור, למעשה נשתדכו.

ימות עולם בערכו אות א'

פניני הילולאואלה תולדות


