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"מאורסה" עם התורה
לימוד  את  הציבו  רבוה"ק  הנה 
לכל  היסוד  כאבן  הקדושה  הגמרא 
למימר  בפומיהו  מרגלא  והיה  יהודי, 
מהיצר  ומצלא  מגנא  דהתורה 
ושמירה  סגולה  ואין  ותחבולותיו 
כמו  אור,  ותורה  מצוה  נר  כי  כתורה, 
בתפילה  יום  מידי  מפצירים  שאנו 
לבנו  ודבק  בתורתך  עינינו  "והאר 
במצותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה 
לעמו  תורה  שנתן  ברוך  שמך",  את 
ישראל, כי התורה הקדושה היא אשר 
בפח  יפול  לבל  האדם  עיני  מאירה 
הרע,  היצר  לרגליו  כורה  אשר  יקוש 
וליחד  יצרו,  את  ולכבוש  לנצח  ויזכה 

לבבו לאהבה וליראה את הי"ת.

האור מרחיק כל המזיקים
מרחיק  שהוא  האור  מטבע  הנה 
כמו  רעות,  וחיות  מזיקים  מהאדם 
וקדושתה  התורה  אור  ידי  על  כן 
וכל  הרע  היצר  ממנו  שיתרחקו  זוכה 
מזימותיו, כמו שדיבר בקדשו הרה"ק 
זיע"א  מקאמארנא  צבי  אליעזר  רבי 
)קי"ט,  תהלים  על  ביתי"  "בן  בספרו 
מתורתך  זמה  רודפי  קרבו  עה"פ 
יצר  קרבו  ר"ל  "א"י  וזל"ק:  רחקו(, 
הרע לי מאוד והוא בעת שהוא רודפי 
זה  ועל  וזרות.  רעות  מחשבות  זמה 
אמרו רז"ל אם פגע בך מנוול זה של 
יצר הרע משכהו לבית המדרש ללמוד 
כנודע  נימוח  הוא  אבן  אם  אז  תורה 
לזה אמר כאן שתועלת לזה להרחיק 
מאתו ע"י לימוד בתורה הקדושה וזהו 

מתורתך רחקו".
שמואל  הרה"ח  ידי"נ  לי  סיפר 
פרוש שליט"א: ממחרת שבת פרשת 
ויגש תשכ"ח ביום ראשון נכנס לקו"פ 
להיפרד מרבינו ה'ברכת משה' זיע"א, 
'אז  בלימודך  תתמיד  הרבי  לו  אמר 
א  מען  זעהט  ביסלאך  צו  מ'לערנט 
בלשו"ק,  ואמר  אור,  א  נאך  און  אור 
און גאנצן וואס איך האלט זיך היינט 
און  ג'אורוועט  האב  איך  ווייל  איז 
ג'אורוועט'  איך  האב  יארן,  יונגע  די 
)-כשלומדים אט אט רואים אור ועוד 
אור, כל מה שאני מחזיק עצמי היום, 

זה רק שבצעירותי יגעתי(.

יזכה  התורה  אור  ידי  שעל  ועוד 
לנצח היצר הרע, ומעשה שניגש איזה 
ה"ברכת  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  בחור 
משה" זיע"א אשר יצרו מבקש לטרדו 

ואין לו מנוחה, וענה לו רבינו זיע"א:
בהייליגע  ראשך  תשקיע  "אם 
גמרא תוכל לומר לשטן גירא בעינך".

וביאר רבינו ה"ברכת משה" זיע"א 
דברי קדשו שאמרו חז"ל )ברכות נז.( 
מורשה  משה  לנו  ציוה  "תורה  עה"כ 
קהילת יעקב", אל תקרי מורשה אלא 
כט(,  )קידושי  בגמרא  ואי'  מאורסה, 
אמר רב חסדא האי דעדיפנא מחבראי 
נסיבנא  הוה  ואי  בשיתסר  דנסיבנא 
גירא  לשטן  אמינא  הוה  בארביסר 
בעיניך, פירוש על ידי שישקיע ראשו 
"מאורסה"  בבחינת  ויהיה  בתורה 
גירא  לשטן  לומר  יוכל  אזי  לתורה 

בעינך.

גם אויביו ישלים עימו
התורה  לימוד  ידי  שעל  די  ולא 
מנצח את יצרו, אלא שרב כח התורה 
לכבוש את היצר הרע תחתיו, ואדרבה 
ממנו יקח לעבוד את ה', כמו שדרשו 
יצריך,  בשני   – לבבך"  "בכל  חז"ל 
עם  גם  השי"ת  את  לעבוד  שיזכה 
הרה"ק  בקדשו  שדיבר  כמו  היצה"ר, 
זיע"א  מליזענסק  אלימלך"  ה"נועם 
אותם  "וישלח  וזל"ק:  שלח(  )פרשת 

זה  עלו  אליהם  ויאמר  כו'  משה 
שיעלו  ולימדם  שהדריכם  ר"ל  בנגב 
)ב"ה  שאמרו  ע"ד  חכמה  למדרגת 
)עי'  ידרים  להחכים  הרוצה  כה:( 
פי'  ההר  את  ועליתם  כח(  צו  זוה"ק 
ביצ"ט  יצרים  בשני  לעבוד  שתבואו 
אותו  תעלו  היצה"ר  שגם  וביצה"ר 
שדרשו  כמו  ית'  לו  יעבוד  בו  שגם 
חז"ל )ברכות נד.( בכל לבבך )דברים 
ו, ה( בשני יצריך והר רמז על היצה"ר 
לצדיקים  נב.(  )סוכה  שאמרו  ע"ד 
)ב"ב  שאמרו  וזהו  כהר.  להם  נדמה 
י.( הר קשה ברזל מחתכו פי' היצה"ר 
עם  ר"ל  מחתכו  ברזל  לכופו,  קשה 
כל  מחתכת  שהיא  הקדושה  התורה 
ינצל  ההר  המחתך  כברזל  הקליפות 

ממנו ואדרבה יכניעו תחת הקדושה"

גמרא – הטהרה הגדולה ביותר
ויתירה מכן הפליאו בדברי קדשם 
קדושת  בעוצם  הדורות  צדיקי  כל 
הקדושה  הגמרא  לימוד  וסגולת 
האדם  את  ומקדשת  מטהרת  שהיא 
לשכינה  מרכבה  להיות  ומכשרתו 
ישראל"  ה"ישמח  והרה"ק  הקדושה, 
דבריו  מביא  תצא(  כי  )פרשת  זיע"א 
יצחק  רבי  הרה"ק  של  האחרונים 
מווארקא זיע"א בטרם היעלותו לשמי 

מרום, וזל"ק:

)כז,  ישראל  בני  את  תצוה  ואתה 
רמו,  )ח”ג  הק’  בזוהר  איתא  כ(. 
נזכר  לא  זו  דבפרשה  הטעם  א( 
משום  ע”ה,  רבינו  משה  של  שמו 
שמשה רבינו ע”ה מסר נפשו עבור 
כלל ישראל אחר חטא העגל ובקש 
ואם אין מחני  מהקדוש ברוך הוא 

נא מספרך.
היה  דא”כ  קשה  ולכאורה 
תשא  כי  פרשת  להקדים  צריך 
וגו’,  אין  ואם  הפסוק  נאמר  ששם 
לפרשת תצוה שבה לא נזכר שמו 

של משה רבינו ע”ה.
והענין הוא דלפי שאין הברכה 
העין  מן  בדבר הסמוי  מצויה אלא 
)ב”מ מב, א(, ולכן נסתר שמו של 
כדי  העגל,  ענין  לפני  רבינו  משה 
והברכה  הכח  כך  אחר  לו  שיהיה 

להגן על עם ישראל.
)ברכת משה(

והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו 
וגו',  ה'  לפני  הקודש  אל  בבואו 
הטורים  ובבעל  לה(.  כח,  )שמות 
קולו  ונשמע  במסורה,  ג'  הביא 
דבר  אשר  כל  הקודש,  אל  בבואו 
ז(,  כד,  )שמות  ונשמע  נעשה  ה' 
ונשמע פתגם המלך )אסתר א, כ(. 
ונראה לרמז בזה דהנה לעולם צריך 
בתורה  מעשיו  את  להצניע  אדם 
ו, ח(  ובמצוות כמו שנאמר )מיכה 
בזאת  אך  אלקיך,  עם  לכת  והצנע 
יבא אל הקודש לפרסם מעשיו, אם 
יוכל  פרסומו  ידי  שעל  רואה  הוא 
להשפיע גם על אחרים שילכו גם 
הם בדרכי ישרים, אז צריך לקיים 
גלי  בריש  ותורתו  השי"ת  מצוות 

ובפרסום.
שבמסורה,  ונשמע  ג'  וזהו 
'ונשמע קולו בבואו אל הקודש' פי' 
אימתי יקיים מצוות ומעשים טובים 
בבואו  קולו  נשמע  בפרסום שיהא 
אל הקודש, זה נלמד מהכתוב 'כל 
אשר דבר ה' נעשה ונשמע', פי' אם 
עבודתו  ושומעים  רואים  אחרים 
בקודש ממנו יראו וכן יעשו, וכמ"כ 
'ונשמע  מורה  השלישי  הכתוב  גם 
פתגם המלך' כציווי המלך אשר כל 
לקיימו  ממהר  מיד  אותו  השומע 
לו  יש  האופנים  ובאלו  ולעשותו, 
בתורה  מעשיו  את  לפרסם  לאדם 
סביביו  על  להשפיע  כדי  ובמצוות 

לנהוג כמותו.
)כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א(
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ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות 
נר תמיד, )שמות כז, כ(. ובמדרש )שמות רבה לו, ג(, זית רענן ראה היאך דברי 
תורה מאירין לאדם בשעה שעוסק בהן וכל מי שאינו עוסק ואינו יודע הוא נכשל, 
בו  נופל  ביב  מצא  בה,  ונכשל  אבן  מצא  להלך  בא  באפילה  למי שעומד  משל 
בידו דברי תורה  נר, כך הדיוט שאין  בידו  פניו בקרקע, למה שלא היה  הקיש 
מצא עבירה ונכשל בה וכו', אבל אותם שעוסקים בתורה הם מאירים בכל מקום, 
משל למי שעומד באפילה ונר בידו ראה אבן ולא נכשל ראה ביב ולא נפל למה 

על שהיה בידו נר שנאמר )תהלים קיט( נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, ע"כ.
לימוד  ידי  על  הוא  הרע  מהיצר  להנצל  היחידית  העצה  דהנה  הוא  והענין 
)סוכה  ז"ל  וכאמרם  היצה"ר  הוא  אבן  בה,  ונכשל  אבן  ראה  וזהו  הק',  התורה 
נב:( אם פגע בך מנוול זה וכו' אם אבן הוא נימוח, וכל זה למה, כיון שאין בידו 
דברי תורה, שמי שאינו לומד ח"ו תורה הק' בקל יכול ליפול בכבלי היצר, ולבא 
ח"ו לידי מכשולות הנמשלים למים הרעים, אבל העוסק בדברי תורה דומה למי 
שעומד באפילה ונר בידו ואינו בא לידי מכשולות, כי העיקר הוא לימוד התורה 
הק', און סאיז נישט דא קיין אנדערע זאך, נאר דיא תורה )אין עצה אחרת נגד 

היצר הרע רק לימוד התורה הק'(.
)כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, תשנ"ח(



גב

זצללה"ה  מווארקא  הזקן  אדמו"ר  "וכמו"ש 
לאאמו"ר  פטירתו,  קודם  האחרונים  דבוריו  זי"ע, 
זצללה"ה בזה הלשון, דיא גמרא איז די גרעסטע 

טהרה".
ובספר שיח שרפי קודש הביא מהרה"ק בעל 
חל  דליה  דהילולא  )שיומא  זיע"א  נזר"  "אבני 
בשב"ק זה י"א אדר א'( שאמר בשם חותנו הרה"ק 
כמו  מטהר  גמרא  שדף  זיע"א,  מקאצק  הרמ"מ 
הקדוש  שהיהודי  היהודי   תפארת  ובספר  מקוה. 
תוספות  עם  שהגמרא  אמר,  זיע"א  מפרשיסחא 

מטהר את המוח.
ה"חידושי  דהרה"ק  משמיה  מתאמרא  וכן 
הרי"מ" זיע"א, דף גמרא מועיל לטהרת המחשבה 

יותר מכל ספרי מוסר וחסידות.
יצרו של האדם מנסה להכשילו  והנה כאשר 
מיושבת,  האדם  של  דעתו  ואין  מבלבלו  אזי 
שתהא  זוכה  הקדושה  הגמרא  לימוד  וע"י 
בונם  שמחה  רבי  הרה"ק  כמ"ש  מיושבת,  דעתו 

מפרשיסחא זיע"א:
"'במחשכים הושיבני כמתי עולם' )איכה ג,ו(, 
תמוה  ולכאורה  כד.(  )סנהדרין  בבלי  תלמוד  וזה 
זה שמכנה התורה שבעל פה חס ושלום לחושך, 
'במחשכים'  מפרשיסחא,  ז"ל  אדמו"ר  ואמר 
לנו  שנתן  'הושיבני'  לחושך,  הדומה  הגלות  הוא 
משיבת  תמימה  ה'  'תורת  שהיא  בבלי  התלמוד 
נפש' )תהלים יט, ח( שעל ידי זה שהיא 'תמימה' 
ידי  שעל  אמינא  הוה  היה  ואיבעיות  בקושיות 
פלפול הוא שוכח מדביקות הבורא ברוך הוא, לזה 

אמר שאף על פי כן היא 'משיבת נפש'.
דעתך  הסלקא  שכל  ירושלמי,  התלמוד  אבל 
זה  ובלתי  להעולם,  וקיום  הם אמת  אמינא  והוה 
לא היינו יכולים להיות בגלות החושך הזה אפילו 
ולפי דבריו  שעה אחת. עד כאן דבריו הקדושים. 
יצדק לשון 'הושיבני', שהיא לשון ישיבה ונייחא, 
ובגלות לא שייך זה. ולהנ"ל רמז הנייחא ומשיבת 

נפש בחושך הגלות, וקל להבין".

יותר מכל התעניות והסיגופים
היא  שהתורה  יודע  הרע  שהיצר  ובהיות 
התרופה כנגדו, על כן משקיע הוא את כל הכוחות 
כדי  האדם  על  ומשונות  שונות  טרדות  להביא 
בפומיה  מרגלא  היה  וכן  התורה,  מלימוד  למנעו 
של כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א בכל עת מצוא, שכיוון 

ש"אמר הקב"ה בראתי יצר הרע בראתי לו תורה 
תבלין", הרי שכנגד היצר הרע אין שום עצה אחרת 

מלבד להיות שקוע בלימוד התורה הקדושה.

ניצוח יצה"ר דתורה עדיפא
הנה אהא דאמרו חז"ל "בראתי יצה"ר בראתי 
לו תורה תבלין", הקשה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
דהנה אמנם התורה היא העצה לנצח היצר הרע, 
האדם  את  למנוע  מנסה  היצה"ר  גופא  הא  אבל 
מללמוד תורה, והאיך יתגבר על היצר הרע דלימוד 
דהנה  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ותירץ  התורה, 
וכן  ומעשיו  דרכיו  בכל  לאדם  לו  אורב  היצה"ר 
בלימוד התורה, וכאשר מתגבר אדם על יצר הרע 
בענין אחד, אזי ישוב וינסה להכשילו בענין אחר, 
אבל בלימוד התורה, אם יזכה האדם לנצח היצר 
המונעו מלימוד התורה, שוב מובטח לו שינצח את 
יצרו בכל. ולכן אמרו חז"ל בראתי יצה"ר בראתי 
דלימוד  יצה"ר  על  שיתגבר  שע"י  תבלין,  תורה 

התורה ינצחו בכל הענינים.

חסידות בלי תורה אין בו ממש כלל
זיע"א בשם  מרן אדמו"ר  כ"ק  היה אומר  וכן 
הדוקלא רב זצוק"ל, שכבר ניסה את כל התעניות 
והסיגופים, ומצא למד, שאין דבר אשר משבר את 

כח היצר יותר מדף גמרא.
מביא  תרנ"ד(  )מונקאטש  מלך  בת  בספר 
זיע"א,  מליזענסק  אלעזר  רבי  מהרה"ק  אגרת 
להדפסה  נמסרה  הזו  שהאגרת  המו"ל  וכותב 
מהרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זיע"א, וזה 
לשון האגרת: "כך אמר אדוני אבי מורי: מי שהוא 
ואם  לזולתם,  או  אלו  זמירות  לומר  אם  שואל 
לומר שיר השירים בעת הזאת או באחרת, ושאר 
שטותים כאלו אשר במכתב אין להעלות אותן על 
הכתב. ואמר לי אדוני אבי מורי בזה הלשון: כתוב 
לו איזה הנהגות הנאמרים, אפס קצהו מהם, אשר 
הבורא  לעבודת  להגיע  בהם.  וחי  האדם  יעשה 
ב"ה וב"ש באמת. הראשון, צריך ללמוד גמרא עם 
לפי  כל אחד  ותוספות עם מפרשי הש"ס,  פרש"י 
השגתו, ופוסקים אחריהם. ומתחלה ילמוד שולחן 
וידע  בו  ילמוד  אם  אף  ובאמת  חיים.  אורח  ערוך 
כל הדינים והנהגות הנאמרים למראה עיני האדם, 
)ואין רואה האמת( צריך להתפלל מאד להשי"ת 

שיבא על האמת. 
אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ק  כתב  ועד"ז 
על  ביתו"  "זקן  בספר  כתב  זיע"א  מקאמארנא 

משניות אבות )פ"א מ"ה(, וזל"ק:
"ועוד בא התנא להשמיעני לאלו חסרי הדעת 
דקדושה שאומרים שבכל מקום שלומדים בתורה 
לנפשם  אוי  שמים,  יראת  שום  שם  נמצא  לא 
בוודאי  דקליפה  ויראה  סרוחים  במוחין  המטונף 
דקליפת  חיות  אלא  דקדושה  חיות  שום  בלי 
מדברי  ושלום  חס  לבטל  הרע  יצר  לו  המפתה 
גיהנם כלומר  יורש  וסופו  תורה, לזה אמר התנא 
הם  תורה  בלי  לבד  שבמוחין  בנפשך  תדמה  אל 

תיקון לנפשך ולנשמתך אלא סופו יורש גיהנם.
שיכול  קדשם  ברוח  חכמים  ראו  זה  וכל 
להמשך מהרבות דברים עם אשה שהוא נשמתו 
אף  שמים  לשם  הוא  שבהתחלה  אף  אדם,  של 
על פי כן הזהירו שלא להרבות עמה דברים אלא 
רבינו  משה  על  לעיל  שכתבתי  כמו  מעט  מעט 
ולא יותר. ואם לא תשמעו לדברי תנא דידן הללו 
יועיל לך אז  גיהנם בסופו לא  יורש  אז אם אתה 
)תהלים  נפשי  שאול  מן  העלית  ה'  להתפלל  אף 
כי  )שם(,  בור  מיורדי  חייתני  נשמה,  ר"ת  ד(  ל' 
דברי חסידות ומוחין ודביקות בלי תורה אין בהם 
רבינו  בשם  כן  גם  שמעתי  וכך  כלל,  ממש  שום 
קדשו  בפה  שאמר  זצ"ל  אלימלך  ר'  רבי  הקדוש 
אם מדברים חסידים דברי חסידות אין היצר הרע 
כי  כולו,  מבלבל אותם אף אם מדברים כל היום 
יש לו נחת רוח מזה אחר שאינם לומדים בתורה 
הקדושה כי דברי תורה שלומדים בני ישראל עם 
והשם  רז"ל,  מכל  כנודע  המות  לסם  הם  הקדוש 
יעזרני  הגדולים  וחסדיו  רחמיו  ברוח  הוא  ברוך 
תמיד בלי הפסק זמן שיהיו אנחנו עוסקים בתורה 
עד  לשמה  ויותר  יותר  ויום  יום  בכל  הקדושה 
שיהיה גופו הגשם מזוכך מכל הבלי עולם הזה אז 
אקוה להשם יתברך שאני בוודאי אלמוד בתורה 

הקדושה לשמה באמת בלי שום תערובות כלל".

הגמרא הקדושה - התיקון הגדול ביותר
הקודש  אל  ואברכים  בחורים  נכנסים  כשהיו 
זיע"א   משה'  ה'ברכת  אדמו"ר  מרן  לכ"ק  פנימה 
או  אלול  חודש  כימי  שונים  תשובה  בעתות 
תיקוני  להם  לקבוע  בשאלתם  ונפשם  שובבי"ם, 
תשובה סדר תעניות וסיגופים לתקן נפשם ורוחם, 
יש  רוצים ממני,  יודע מה  היה אומר להם שאינו 
גדול  תיקון  לך  ואין  הקדושה,  הגמרא  את  לכם 

בעולם מלימוד הגמרא הקדושה.

>> המשך 'פניני האוהל' מעמ' א

להעיר ולהאיר -  מאת הרב אברהם יהודה טיקוצקי
ועשית את מעיל האפוד וכו' שפה יהיה לפיו סביב 

מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע.
ממנין  שזה  בלאו  עובר  והקורעו  וברש"י 
ע"א  ע"ב  יומא  במס'  איתא  וכך  שבתורה.  לאוין 
כהונה  בגדי  יהודה המקרע  רב  אמר  רחבא  אמר 
לוקה שנא' לא יקרע. מתקיף לה ראב"י ודילמא 
היכי  כי  שפה  דיליה  נעביד  רחמנא  קאמר  הכי 
והגרע"א  יקרע.  לא  כתיב  מי  ומשני  נקרע,  דלא 
ציין בגליון הש"ס בספר קרבן חגיגה הקשה הא 
יסור  ולא  נשים  לו  ירבה  לא  בסנהדרין  אמרינן 
ולא  לבבו  יסור  שלא  משום  ירבה  לא  לבבוף 
מקשינן מי כתיב שלא יסור. ובאמת הספר ק"ח 
יקרע  שלא  כדי  יקרע  לא  רש"י  בדברי  התקשה 
במפורש  אומרת  הגמ'  כי  בלאו  עובר  והקורעו 
טעם  ולא  קריעה  איסור  של  לאו  להוסיף  שבא 
לעשיית השפה לחזק שלא יקרע. ולכאו' יש כאן 

סתירה בדברי רש"י הק', ודו"ק. 

לפורים קטן
בסיום שו"ע או"ח סי' תרצ"ז מסיים הרמ"א: 
י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר 
בסעודה  קצת  ירבה  מ"מ  כן,  נוהגים  ואין  ראשון 
כדי לצאת ידי המחמירים, וטוב לב משתה תמיד. 
המהרש"א:  של  עירו  מאוסטראה  הט"ז  וז"ל 
בהג"ה תשב"ץ סי' קע"ח כתב דיש להרבות ורבינו 
אדם  בני  ולהזמין  להרבות  רגיל  מפרי"ש  יחיאל 
כמשמעות לשון המשנה אין בין וכו' ושפיר מסיים 
ומובא מרבינו  וטוב לב משתה תמיד.  רמ"א כאן 
נתן אדלר בשם הגאון רע"א ע"פ תוס' דמשמעות 
במשתה  מרבים  הראשון  באדר  דגם  המשנה 
ושמחה, רק מהגמ' לא משמע כן, ואמרו חז"ל כל 

ימי עני רעים אלו בעלי תלמוד וןטוב לב משתה 
שכתב  מה  שפיר  וזה  משנה  בעלי  אלו  תמיד 
הרמ"א שיש להרבות במשתה ושמחה וכך משמע 
שהם  וכו'  לב  וטוב  לומר  שייך  וע"ז  מהמשנה. 
המימרא  ע"ב  ק'  בסנהדרין  ועיין  משנה.  בעלי 
ורש"י מסביר שבעלי תלמוד  רב  זירא בשם  מר' 
קשה להם ללמוד מרוב קושיות וסוגיות שיש בו, 
ועוד  נוחה ללמוד, אך רבא סובר איפכא  ומשנה 
רחמני  יפה,  דעתו  אסטניס  טוב  בית  על  שם  יש 
הק'  וברש"י  רחבה.  ודעתו  קצרה  דעתו  ואכזרי, 
שידעו  מיגיעו  נהנים  תלמיד  בעלי  לרבא  נסיים 
להורות איסור והיתר אבל בעלי משנה שונה ואינו 
ידע מהו אומר דאין מורין הלכה מתוך משנה. וכן 
היה ר' משה אדלר זצ"ל דלא היה שוכב לשינה 
עד שסיים פרקי משניות ובדרך הילוכו היה משנן 
בע"פ ובקושי רב חילצתי מפיו הק' שלומד כל יום 

ח"י פרקים עם הפירוש.



גב

ואתה תצוה )כז, כ(. בפרשה זו לא נזכר שמו של 
משה רבינו ע"ה, ואיתא בזוהר הק' )ח"ג רמו, 
א( דהטעם לכך הוא משום שמסר נפשו עבור 
"ואם אין  כלל ישראל באמרו )שמות לב, לב( 
מחני נא מספרך אשר כתבת", ולכאורה קשה, 
נאמרה  וגו'  נא  מחני  אין  דאם  זו  בקשה  הלא 
להקדים  צריך  היה  כן  ואם  תשא  כי  בפרשת 

פרשת כי תשא לפרשת תצוה.
הדברי  בעל  הרה"ק  מאמר  ידוע  והנה 
הרה"ק  שאמר בשם  זיע"א  יחזקאל משינאווא 
אמירת  בענין  זיע"א  מרימנוב  הירש  צבי  ר' 
תורה, שדיבר בק' עה"פ )דברים יג, טו( "ודרשת 
הדבר  נכון  אמת  והנה  היטב  ושאלת  וחקרת 
דבא הכתוב  נעשתה התועבה הזאת בישראל", 
דרשה  לומר  יכול  "ודרשת" שאדם  להשמיענו 
ושאלות  חקירות  עם  היטב"  ושאלת  "וחקרת 
טובות, "והנה אמת" והדברים נכוחים לאמיתה 
של תורה, אך אם "נכון הדבר" אם הכין דרשתו 
בישראל"  הזאת  התועבה  "נעשתה  אזי  קודם, 
כי  לזה,  והטעם  תועבה,  היא  זו  שדרשה  הרי 
ענין אמירת "תורה" אצל צדיקים היא לפי ערך 
בזה הכנה  לא שייך  וממילא  וצורך השומעים, 

להכין "תורה" קודם שיודע מי השומעים ומה 
ערכם ומצבם.

צריך להאמין בהשגחה פרטית שבאם  רק 
השמים  מן  אזי  דיבורים,  איזה  להגיד  יצטרך 
לומר,  שיצטרך  הדיבורים  פיו  לתוך  יזמינו 
וכידוע מאמר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א שגם 
גרגיר חול מונח בהשגחה פרטית במקום שצריך 
להיות מונח, וכן כל דבר גם אמירת תורה אצל 
צדיקים היא בהשגחה פרטית שיאמרו דיבורים 

אלו דוקא בשעה זו ובפני שומעים אלו.
וכמו כן כשכתב משה רבנו ע"ה פרשת תצוה 
הק',  השכינה  מפי  פרטית  בהשגחה  הכל  היה 
והגם שבשעה שכתב לא ידע הטעם שלא נזכר 
שמו, מכל מקום כך היה הדבר בהשגחה פרטית, 
ואחר כך באמת נודע הטעם למפרע מה שלא 

נזכר שמו בפרשה זו.
)ברכת משה, תשל"ב(

שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  ואתה 
זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד, )שמות 
כז, כ(. הנראה לומר שבדרכי לימוד התורה הק' 
הכתוב מדבר, דתיבת תצוה משמעותה מלשון 

ציווי שהוא הלימוד עם תלמידים בבחינת ציווי, 
חברים  עם  הלימוד  'צוותא' שהוא  מלשון  וגם 
בצוותא חדא, ולהורות בא כי אין התורה נקנית 
עם  ללמוד  או  חברים  בדיבוק  בלימוד  אלא 
תלמידים, ואז יזכה לסיפא דקרא 'ויקחו אליך 
זה  ידי  שעל  לחכמה,  רומז  שמן  זך'  זית  שמן 
יזכה להרבות ולהוסיף בחכמת התורה, וכדאי' 
בגמרא )תענית ז.( אמר ר' חנינא הרבה למדתי 
מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ומתלמידי יותר 

מכולן.
וכן יש לומר בהמשך דברי הכתוב, 'כתית' 
מידת  היא  התורה  ללימוד  קודם  תנאי  פי' 
הענוה, שיכתות האדם משיעורא דיליה ויתנהג 
בענוה ובשפלות, אבל צריך שיהא כתית למאור 
יש  פעמים  דהנה  )רש"י(,  למנחות  כתית  ולא 
לידי  האדם  בא  טובה  שאינה  הענוה  שמתוך 
עצבות ועצת היצר היא להכשיל האדם ולמנעו 
מעבודת הבורא ב"ה, אבל הענוותן באמת שמח 
בעבודת  חיל  מוסיף  ואדרבה  המגיעו,  בחלקו 
ולא  למאור  כתית  שיהא  שאמר  וזהו  השי"ת 

למנחות חלילה.
)כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א , תשנ"ד(

המשך פניני האהל מעמוד א'

הרה"ח ר' משה אהרן אויש שליט"א

משנכנס אלופו של עולם מרבים בשמחה

פעם  ישב  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 
בין  רצופות,  שעות  הרבה  אדר  ר"ח  בסעודת 
א'לף  משנכנס  אדר,  משנכנס  אמר,  הדברים 
ד'ר, כשהאלופו של עולם נכנס בתוך לבם של 
ישראל, מרבים, במה מרבים אותו, בשמחה.               
מאמר מרדכי חלק א' אות קע"ז

השמחה כי תלוי במי שאמר והיה העולם

זי"ע  מלעכאויטש  מרדכי  ר'  הרבי  היה  פעם 
ברעב  עטופים  היו  ביתו  ובני  גדול  בדחקות 
והלכו עצובים ומרי נפש, והו הק' היה בשמחה, 
והשיב:  עושה?!  זו  מה  לשמחה  אותו,  ושאלו 
שאיתא בגמ' הם תלוין בו והוא תלוי במי שאמר 
והיה העולם, א"כ בדין הוא שהם עצובים שהם 
במי  תלוי  שאני  אני  אבל  ודם,  בבשר  תלוין 

שאמר והיה העולם, וכי יש שמחה גדולה מזו.

ספרן של צדיקים מערכת כ"א אות ג'

שמחה בד'

פירש  זי"ע  מסאסוב  לייב  משה  רבי  הרה"ק 
לי שמחה  יש  דהיינו,  בד',  הכתוב שוש אשיש 
דייקא,  בהשם  לשמוח  עתיד  שאני  להבא,  על 

לאפוקי שמחה גופנית הוא להיפך.

עשר צחצחות מערכת ב' אות נ"ז

זכו לכל המדרגות רק ע"י שמחה

כפי  זי"ע,  מפרשיסחא  הקדוש  מהיהודי  איתא 
זי"ע  הק'  האר"י  על  שאמרו  מספרים,  הנודע 
שכל מדרגותיו לא זכה אלא מתוך שמחה של 
מצוה, אף אנו נאמר על איש קדוש רבינו צבי 
הירש הכהן מרימנוב זי"ע שזכה לכל הגדולה 
ועוז  בשמחה  עשיותיו  שכל  הזה,  הדבר  בגלל 

וחדוה במקומו.
נפלאות היהודי עמ' ס"ו

העצה להתחזק בשמחה

כשאדם יהיה נכנע ונבזה בעיניו כדרך שהשי"ת 
בחר ליתן התורה"ק 'במדבר סיני', וחלילה יפול 
לעצבות ומרה שחורה, ע"ז אמר הכתוב 'באוהל 
מועד' שיכניס עצמו לאהל השמחה 'מועד' הוא 
עצבות,  מתוך  שורה  השכינה  ואין  שמחה,  ל' 
הרביתי  הלא  אשמח  איך  האדם  יאמר  ואם 
יתחזק  מ"מ  התורה"ק  אמרה  ע"ז  לפשוע, 
בעצמו שכאילו נולד היום הזה מחדש ולא ישוב 
לכסלה עוד, וזהו באחד לחודש השני שהאדם 
והב'  ביום שנולד,  ב'פעמים, הא'  הזה נתחדש 
כשעושה תשובה ונתכפר לו, ואז יתחזק עצמו 

בשמחה כנ"ל.
נועם אלימלך פר' במדבר א"י וידבר )הראשון(

תב"ן אל תיתן לעבדיך...

היה  מבעלזא  זי"ע  מהרי"ד  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ביתה,  מבנות  לאחת  אבלים  בניחום  פעם 

ועודדה שאסור לבכות, וכשיצא אמר למקורביו, 
מבקשים  אנו  אך  לאשה?!  לומר  אפשר  מה 
ר"ת  תבן,  פי'  לעבדיך,  ניתן  אין  מהשי"ת, תבן 
לעבדיך,  תיתן  אל  נפשי,  תבכה  במסתרים 
חסד  בחי'  לבן  עשו"  לנו  אומרים  "לבנים  רק 

ושמחה זה תעשה לנו.
הרה"ח ר' יצחק לנדא שליט"א

השמחה יהיה בשלימות

האי עלמא כבי הלולא דמיא, הנה, יהודי כאשר 
עמל  הוא  כן  לפני  הרי  בנו,  את  הוא  מחתן 
החתונה  לאחר  וגם  ובחובות,  בממון  בגופו, 
לצורך  שלוה  החובות  מטרדות  ויגע  עייף  הוא 
הוא  הרי  עצמו,  ביום החתונה  אמנם  החתונה, 
וזה  וששון במחיצתו,  ואך שמחה  ושמח,  רגוע 
מה שמבקשים מהשי"ת, רבש"ע, "האי עלמא" 
שיהיה "כבי הלולא דמיא", כמו השמחה ביום 
אמיתית  בשמחה  עצמה,  וההילולא  החתונה 

ונטולה כל בעיה וצער, רק שמחה וששון.
דברי דוד טשורטקוב אות ק"ז

העבודה ללא שמחה היא העבירה הגדולה ביותר

הרה"ק ר' ירחמיאל מפרשיסחא זי"ע )בהרה"ק 
את  עבדת  אשר  "תחת  אמר  הק'(  היהודי 
כל  ידם  על  שבא  עבירות  מכל  בשמחה",  ד' 
התוכחות, לא כתבה התורה אלא העבירה הזו 
'תחת אשר לא עבדת את ד' בשמחה', ש"מ שזו 

היא עבירה גדולה מאוד.  
 תפארת בנים אות י'

פניני הוד 
בעניני שמחה מרבותינו הק' תלמידי הבעש"ט זי"ע - לרגל חודש אדר  
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הרב יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק 

יוהאן בן מרתה לזרע של קיימא...
צדיקי  שושלת  של  הגידול  קרקע  היתה  המערבית,  שבגליציה  ריישא  במחוז  וויעליפולי,  העיירה 

וויעליפולי זצ"ל, שאיוו את המקום למושב להם, ליוצאי חלציהם וצאצאיהם אחריהם.
בפי  בסילודין  שהוזכר  שם   – וויעליפולי 
ומחוץ  המערבית,  גליציה  ברחבי  ישראל  אלפי 
עד  בשנים,  רבות  עשרות  במשך  לגבולותיה, 
שירד עליה גרזן הכורת בימי זעם, ויגדע בחרי-
תושביה  ורבניה,  צדיקיה  בה;  אשר  כל  את  אף 
ואוכלוסייתה, בתי כנסיותיה ובתי מדרשיה, יחד 
עם ששת מיליוני בני ישראל שעלו על מוקדה, 
הנאצים  המרצחים  הגרמנים,  הגייסות  ידי  על 

ימ"ש, ברחבי אירופה הגדולה. 
וויעליפולי היתה עיירה גליצאית טיפוסית. 
וסממניה  תוקפה  בכל  בה  שלטה  העניות 
ממלאים אותה מגגות הקש של בקתות מגוריה, 
עיירה  יהודיה.  של  המרופטים  לבגדיהם  עד 
יראים  תושביה  מרבית  היתה,  ושקטה  שלוה 
מיגיע  הנהנים  מעשה  ואנשי  חסידים  ושלמים, 

כפם. 
גליציה, אודים מוצלים מאש התופת,  זקני 
המאפיינת  אצילותה  את  בגעגועים  הזכירו 
על  אך   – עבר  מכל  בה  שלטה  העניות  אותה. 

יהודי ויעליפולי היה נסוך חן אצילי מלכותי. 
הרה"ק רבי שלמה זלמן פרנקל, היה מייסדה 
של  תלמיד  וויעליפולי.  אדמו"רי  שושלת  של 
גדולי האדמו"רים בעת ההיא, כהרה"ק רבי צבי 
הירש מרימנוב, רבי נפתלי מרופשיץ, רבי מאיר 
ישעיה  אשר  רבי  לשמים".  "אור  בעל  מאפטא, 
רובין מרופשיץ, חתנו של רבינו נפתלי מרופשיץ, 

ורבי שמעון מירוסלב זיע"א.
"רבי  בכינוי  הידוע  דוב  נטע  נתן  רבי  חתנו, 

נטע'לי וויעליפאלר", 
היה בנו של הגאון וקדוש, המקובל האלוקי, 
רבי אריה לייב ליפשיץ בעל "אריה דבי עילאי", 
וחתנו של הגה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל, 

בעל "ישמח משה".
זצ"ל  מוויעליפאלי  נטע  רבי  של  בכורו  בנו 
ישב  אשר  מויעליפאלי  יצחק  רבי  הרה"ק  היה 
על כסאו ומילא את מקומו שנים רבות, והמונים 
הנאצי  נבוזראדן  שהגיע  עד  לפתחו,  נהרו 
ישראל  קהילות  את  ומחה  ימ"ש,  רב-טבחים 

באירופה.
רבי יצחק'ל מויעליפולי נודע כקדוש עליון, 
מכל  לעילא  אבל  בוראו,  עם  ומתחסד  חסיד 
להן  נמצא  שלא  התרומיות  מידותיו  היו  דרגה 
לעזוב  היה  מוכן  שעה  ובכל  עת  בכל  ורע.  אח 
כל אשר לו ולכתת רגליו בדרכים, ברעב ובצמא 

להפחית סבלו של יהודי. 
האישית  בהתערבותו  צורך  היה  כאשר 
לטובת מאן דהו, לא היסס כלל. פעמים מספר 
לעמוד  למרחקים  והפליג  מיטלטליו  ארז  אף 

לעזרת הנצרכים וביחוד לאלמנות ויתומים.
ר'  על עובדה אחת מני רבות סיפר הרה"ח 
שמחה וויינריך ז"ל, מחסידי ויעליפולי שהתגורר 

בקראקא:
 

על  מכבר  זה  עין  לטש  הגוי,  הערל  יוהאן, 

ובעל  החרד  היהודי  שכנו  של  הגדול  המגרש 
שמו  את  שאפילו  הארוכות,  והפיאות  הזקן 
היה  ולכן  כהלכה,  להגות  התקשה  'יענקל' 
קורא לו 'ינקו'. שניהם התגוררו בעיר 'באכניע' 
למגרש  בר-מצרא  היו  והם  בגליציה  )בוכניה( 
בתחומי  גבלו  המגרש  של  צדדיו  שני  הרחב. 
בתיהם. ליענקל היתה מחשבה להקים שם בית 
מלאכה לפרזול, ומסתבר שגם יוהאן השתעשע 

במחשבות כאלו בדיוק.
 יוהאן ניסה את מזלו בכל מיני דרכים. פעם 
לשחד  ניסה  אחרת  פעם  ליענקל,  כסף  הבטיח 
בבית  שותפות  אודות  כוזבות,  בהבטחות  אותו 
לעשירים.  בו  יהפכו  ששניהם  גדול  מלאכה 
עליו  לאיים  יוהאן  התחיל  יענקל,  התפתה  לא 
מאד  ומהר  ברמזים  בתחילה  שונים.  באיומים 

באיומים מפורשים.
מהפיתויים  בשעתו  התפעל  לא  יענקל 
ובמידה  ראשו,  על  יוהאן  שהרעיף  החומריים 
שווה התייחס גם לאיומים על חייו. הדברים לא 
עשו עליו כל רושם. שנים חלפו כך, והגוי כבר 
נואש מחלומו הכמוס להוציא את המגרש מידי 
 - לעולל  יכול  המוות  שמלאך  מה  אבל  שכנו. 

איש אינו יכול. 
יום אחד פשט יענקל את רגליו, ומת מיתה 
חטופה למרבה השבר והיגון. הותיר את אלמנתו 
די  לא  אם  סוער.  בים  נטרפת  כספינה  ויתומיו 
לה לביילה האלמנה בצרת אלמנותה, התרגשה 
עליה גם צרתו של בן בלייעל ערל זה, שעט על 
ללא  שנותר  בצאן  המבחין  טורף  כזאב  טרפו 
רועה. יוהאן החמסן ניצל הזדמנות-פז שנקרתה 
עתר  הוא  חלשה.  באלמנה  להלחם  לידיו 
ראיות  וגיבב  בבאכניע,  המקומיות  לערכאות 
בידי  ממנו  ונעשק  שלו  הוא  שהמגרש  שווא 
שכנו המנוח. ביילה, האלמנה הרצוצה, נאלצה 
הקטנים,  ילדיה  בידי  ביתה  ניהול  את  להותיר 
ארוכים  בדיונים  וכוחותיה  זמנה  את  ולבזבז 
בבית המשפט המקומי. השופטים הנוכריים לא 
ודעותיהם  חד-צדדיותם  את  להסתיר  התאמצו 
ביילה  האנטישמיות. לרוע המזל לא התמצאה 
בעסקי בעלה, ולא ידעה איך להוכיח עובדה כה 
פשוטה וידועה שהמגרש שבבעלותה, הוא אכן 
שלה. לאחר דיון שהיה מוטה מלכתחילה לרעת 
היהודיה, פסקו השופטים הגויים לטובת יוהאן. 
רבי  האדמו"ר  אל  ביילה  האלמנה  באה 
יצחק'ל מויעליפולי, שהיה רבו של בעלה המנוח, 
ודמעתה על לחיה. ספרה לו בדמעות שליש כי 
את  והפקיע  במשפט  אותה  ניצח  הגוי  שכנה 

המגרש היקר מידיה.
מן  מאד  ונרגש  נסער  היה  יצחק'ל  רבי 
הדברים ששמע. הוא קם מכסאו והחל מתהלך 
בחדרו אנה ואנה. "שמעי לעצתי" אמר, "העולם 
אינו הפקר! הגישי ערעור לבית המשפט המחוזי 

בעיר קראקא". 
שמעה האלמנה לעצת הרבי וכך עשתה.

כעבור חמישה חודשים חזרה אל בית הרבי 

המשפט  בבית  הדיון  עת  שהגיע  לו,  וסיפרה 
המחוזי בקראקא. בקשה את ברכתו ועצתו ולא 

פיללה לשמוע את הדברים הבאים:
לקראקא"  נוסע  בעצמי  אני  עצה?  "ברכה? 

ענה ברגשה. 
הרבי הבין שסיכוייה של האלמנה להחזיר 
לידיה את הגזלה, אינם גבוהים, כשהיא נלחמת 
לבדה בסיוע עורך-דין קטן שעלה בידה לשכור, 
מול המנגנון המשומן שיעמוד מולה. הוא רצה 

להיות במקום ולעשות כל שביכולתו. 
מויעליפולי  יצחק'ל  רבי  כשהגיע  ואמנם,   
לקראקא, החל לפעול מיידית ועשה השתדלויות 
כדי  ובמישרין  בעקיפין  פועל  כשהוא  שונות, 
אלו  אך  הנכרי,  נגד  במשפט  תנצח  שהאלמנה 

לא צלחו בידו לפי שעה. 
 

התגוררתי אז בקראקא - סיפר רבי שמחה 
יום.  של  בבוקרו  בחנותי  ועמדתי   - וויינריך 
של  הגבאי  ציון,  בן  ר'  הרה"ח  אלי  בא  פתאום 
רבינו, ואומר לי שהרבי בא לקראקא במפתיע, 
וכי דבר נחוץ לו לדבר עמי. הבנתי מתוך דבריו 
מאחורי  הכל  השארתי  מאד.  דחוף  שהענין 

ובאתי מיד לבית האכסניה שלו. 
יפות,  פנים  בסבר  אותי  קיבל  האדמו"ר 
והכניס  פנימי,  נכנס אתי לחדר  כדרכו בקודש; 
אותי במהירות לסוד העניינים. הוא עדכן אותי 
בפרטים. "בעוד כמה ימים יתקיים הערעור של 
האלמנה נגד הגוי הגזלן, בבית המשפט המחוזי 

כאן בקראקא". 
"ובמה קשור אני לכל הענין?" לא הבנתי.

שטרוק  יוזף  השופט  לפני  מתקיים  "הדיון 
אותו.  מכיר  שאתה  עליו  שמעתי  יהודי.  שהוא 

האם זה נכון?"
"אנחנו מיודדים במקצת" הודיתי על האמת.
"אני חושב שאם כך עליך לנצל את הידידות, 
הנני מצווה אליך לגשת אל השופט, ולהשפיע 
האלמנה,  של  לזכותה  במשפט  שיצדד  עליו 

שהיא מאחיו בני ישראל".
יוזף שטרוק אמנם היה אחד הבודדים שבין 
רחוק  שהיה  אלא  בפולין,  היהודים  השופטים 
מאד מיהדות, ולא היה לו שום קשר עם העולם 
היהודי. אבל הענין נראה לי לא מעשי. יוזף היה 
בטבעו אדם ישר כסרגל, ולא יהיה מוכן לעשות 
לטובתה  להטות את המשפט  פרוטקציה,  שום 
יהודיה. במיוחד לאור העובדה שהוא כיהן  של 
בבית-משפט של נכרים, וידע שכל פעולה שלו 
נבחנת מבעד לזכוכית מגדלת. לא היה לי ספק 
סממן  בה  שיש  פעולה  לעשות  יעז  לא  שהוא 

כלשהו של הטיית דין. 
רואה  אינני  זאת,  לאור  כי  לרבי,  הסברתי 
בעת  כי  הנני,  ובטוח  השופט,  אל  לגשת  טעם 
שאבוא אליו וירגיש לאיזו מטרה באתי – ידחה 

אותי על הסף!

סיפורי קודש מרבוה"ק זיע"אבאהלי צדיקים
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אבל הרבי עמד בתוקף על דעתו, וציוה עלי 
לקבל שליחות זו. 

מבריק.  רעיון  במחשבתי  עלה  פתאום 
"יש  בעידוד,  אמרתי  חשוב"  במשהו  "נזכרתי 
השופט  את  להטות  רחמים  של  קטן  פתח  לי 

לטובת היהודיה".
"אדרבה, הבה ואשמע" אמר הרבי.

שנים  חשוכי-בנים,  הם  ואשתו  "השופט 
רבות הם נשואים ולא זכו להיפקד בפרי-בטן. 
לשופט,  בשמו  ברכה  שאתן  יסכים  רבינו  אם 
שעל-ידי זה שייטיב עם אותה אלמנה אומללה, 
הרבי מבטיח לו ולרעייתו, להיפקד בקרוב בזרע 
של קיימא – מוכן הנני מיד ללכת אליו ולשוחח 

אתו על כך!" 
 רבי יצחק'ל נראה מהורהר לרגע קט. מיד 
הניע בראשו בהסכמה, "לך והצלח במשימתך!" 

חייך בסיפוק.
קיבלתי את השליחות והלכתי אל השופט. 

בחדרו  יושב  מצאתיו  אליו,  כשבאתי 
ומתעמק בספרי חוק שונים. השתעלתי בנימוס 
והוא נשא עיניו מן הספרים, ומבע של תמיהה 
פשט על פניו. "ידידי ר' שמחה, מה אתה עושה 
בביתי בשעה כזו, האם אינך צריך לעמוד עכשיו 

בחנות ולשרת לקוחות?"
"שמא נקלעת לאיזו צרה משפטית?" ניסה 

את כוחו בניחוש כשראה את המבוכה על פני.
את  הבהרתי  גמור"  בסדר  בעצמי  "אני 
דיחוי  סובל  שאינו  ענין  איזה  יש  "אבל  המצב, 
ולשמו באתי לכאן. האם אפשר לבקש מכבוד 
השופט שגם אשתו תהיה נוכחת בחדר בשעת 

השיחה?" 
"אתה צופן סודות היום" הצטחק יוזף, "אם 

אתה עומד על כך אקרא לגברת".
פתחתי  לחדר,  השופט  אשת  כשנכנסה 
בדברים. הסברתי לשני בני הזוג מהי מהותו של 
הרחבתי  ובמיוחד  כללי,  באופן  בחסידות  רבי 
של  רגילה  הבלתי  אישיותו  אודות  בדברים 
יצחק'ל מויעליפולי, איש קדוש,  האדמו"ר רבי 
הרבי  ועוד.  עקרות  פוקד  מופת,  כבעל  הידוע 
ביתו  את  עזב  צעיר  אדם  אינו  שכבר  הקדוש 
המרוחק, טלטל את גופו בדרכים, ובא לכאן כדי 

לסייע לאלמנה עשוקה במשפט-חוזר. 
השופט  אשת  קראה  כך?"  כדי  "עד 

בהשתוממות.
"דעו  בפסקנות,  בראשי  הנדתי  כן"  "כן, 
לכם כי מרוב אהבת ישראל שיש לרבי, אין הוא 
שטח  שגוזלים  המציאות  עם  להשלים  מסוגל 
קרקע של אלמנה מדוכאה! הדבר הזה מוציאו 
מאמץ  כל  לעשות  לכאן  בא  והוא  משלוותו 

להצלחת הערעור".
השופט ואשתו שתקו. מעשהו האצילי של 
כיצד  ידעו  שלא  כך  כדי  אותם  הרשים  הרבי 
רגילים  היו  לא  כאלו  התנהגות  דפוסי  להגיב. 
בתוכה.  ישבו  שהם  "האצולה"  אנשי  בקרב 
החלטתי לנצל את רגע הריכוך ולהכות בברזל 

בעודנו חם. 
כעת  לכם  יש  הרבי.  של  שליח  "הנני 
אתכם  יברך  הקדוש  שהרבי  נדירה  הזדמנות 
את  יקבל  השופט  כבוד  אם  קיימא,  של  בזרע 
בערעור,  המעוות  את  לתקן  הרבי  של  בקשתו 

ולהשיב את הגזלה לידיה של האלמנה". 
משך  הוא  ממושכות,  התלבט  השופט 

בצעדים  ואנה  אנה  בחדר  והתהלך  בכתפיו 
כבדים כשפיו חשוק. מתברר שפרטתי על נימים 
רגישים בנשמתו וגרמתי לו למערבולת רגשות, 
ולהתנגשות בין מצפונו המשפטי לבין רגשותיו 

האנושיים. 
על  שבו  השופט  יגבר  שמא  כבר  חששתי 
היהודי שבו ושפתי רחשו פסוקי תהלים. באותו 
רצתה  שמאד  השופט  אשת  לעזרתי  באה  רגע 
לו  קראה  היא  לילדים.  הרבי  ברכת  את  לקבל 
לפינת החדר והם הסתודדו שם בפולנית שעה 
לפי  ידעתי  מעדנות  יוזף  אלי  כשצעד  ארוכה. 

הזיק הנוצץ באישוניו שההצלחה בכיסי. 
להיעתר  החלטנו  רבים,  לבטים  "אחרי 
בבוקר  "מחר  רכות,  יוזף  אמר  הרבי"  לבקשת 
אעבור על התיק. אעשה כל אשר לאל ידי כדי 

שהאלמנה תזכה במשפט". 
מרוצים  הצדדים  שני  היו  משם  כשיצאתי 
השופט,  הבטחת  בגלל  אני  בשמחה.  ושרויים 
ואילו יוזף שטרוק ואשתו בגין הברכה לזרע של 

קיימא. 
זריזים.  בצעדים  עשיתי  חזרה  דרכי  את 
העסקה  אודות  לו  וספרתי  הרבי  אל  באתי 
שעשיתי בשליחותו, ואגב מסרתי לו פתקה עם 
שמות השופט ושם אמו, שם רעייתו ושם אמה, 

כדי שיתפלל עבורם שיזכו לזרע של קיימא. 
לאחר  רוח  בהתרוממות  שרוי  היה  הרבי 
משקל:  בעל  משפט  אמר  הוא  שלי.  הדיווח 
יהודי נשבר, זהו דבר גדול" )"אז  "להחיות לב 
א  דאס  איז  הארץ,  אידיש  א  הייבט-אויף  מען 

גרויסע זאך"(.
אמשול לך משל, אמר לי הרבי:

 
 עני אחד היה מטופל בבנים ובנות, ובביתו 
נאנק  ואין.   – לחם  שואלים  הילדים  כל.  אין 
בעוניו ויום אחד שמע שישנה הזדמנות לנסוע 
אפשרות  ישנה  שם  הים,  באיי  רחוקה  למדינה 
לו  יחסר  בלבד שלא  זו  כך שלא  כדי  להרוויח, 
להתעשר.  יוכל  גם  אלא  חייו,  ימי  לכל  מזון 
באותו מקום מתגלגלים מצבורי זהב ויהלומים 
ברחובות, וכל מה שצריך לעשות הוא להתכופף 

ולהרים!
בלב נשבר נפרד האיש מאשתו וילדיו ויצא 
לדרך הרחוקה. הדרך נמשכה שבועות וחודשים, 
שנסע  המטרה  את  שכח  הדרך  טרדת  ומחמת 

למענה…
כחולם  עמד  המוזהבת,  הארץ  אל  כבואו 
ולא האמין למראה עיניו. ערמות זהב ויהלומים 
ניכר  מונחות בכל קרן רחוב ככלי אין חפץ בו. 
יודע להעריך את האוצרות,  כי המון העם אינו 
על  אותם  נטשו  אתם,  להתעסק  ובמקום 
המדרכות ובמקומם החשיבו... זכוכיות שבורות! 
אותם שברים דוקרניים שבמקומותינו נחשבים 
כפסולת חסרת כל ערך, הפכו לאוצרותיהם. הם 
עבדו יום וליל, כדי להשיג את הזכוכיות האלו!.. 
 הביט בהם האיש וחשב אותם למשוגעים. 
זהב  מטילי  מרים  והחל  הרצפה  אל  גהר  הוא 
כבמשוגע  בו  הביטו  אורח  עוברי  בחופזה. 
וזרק  האיש  התבייש  מצחם.  על  אצבע  וסובבו 

את מטילי הזהב מידיו ככלי מאוס. 
אנשי  מדעת  הושפע  שבועות,  כמה  לאחר 
החל  חייהם  באורחות  שהביט  ולאחר  המקום, 
גם הוא לעבוד יומם ולילה, עד שהשיג שלשה 

ארגזים גדולים מלאים בשברי זכוכית. 

האיש  הפליג  הביתה.  לחזור  הזמן  הגיע   
לביתו אל אשתו וילדיו שחיכו בגעגועים לבואו. 
בראותם  ביחוד  רבה,  אותו בשמחה  קיבלו  הם 
את שלושת הארגזים המלאים. הן נסע לרכוש 
זהב, כסף ויהלומים. כעת נהיה עשירים ולא נדע 

עוד רעב, אמרו בלבם.
נתגלו  הארגזים,  נפתחו  כאשר  אולם,   
מצבורי זכוכיות שבורות. פרצו בני הבית בזעקה 
איומה: אוי ואבוי! מה הבאת? הלא כל הזכוכיות 
לא  מדוע  אחת!  פרוטה  אפילו  שוות  אינן 
היקרים  והיהלומים  מהתכשיטים  קצת  הבאת 

המתגלגלים בכל רחוב בארץ ההיא?! 
ערמות  בכל  כשנזכר  מאד,  הצטער  האיש   
ואיש לא שם לב  הזהב שהתגוללו שם כדומן, 
אליהם. הרי יכולתי לאסוף זהב כחול אשר על 
שפת הים, דקרה את לבו מחשבת חרטה נוראה 

כמדקרת חרב. 
 עודו עומד נדהם ונבוך ומלא חרטה, נזכר 
כפתור  לתפור  זקוק  שהיה  בעת  כי  לפתע, 
ותופרה  בבד  זהב  חתיכת  עוטף  היה  לבגדו, 

בבגדו. כפתורים כאלה יש לו הרבה!
 מיד קרע כפתור אחד מבגדו. וכאשר הוריד 
כי  אורה,  הבית  התמלא  העטיפה,  את  ממנו 
בתוך כפתור הזהב היה גם יהלום ואורו הבהיק 
תכשיטים  סוחר  להזעיק  מיהרו  מיד  כשמש. 
והיהלום. הסוחר שילם להם  לבדוק את הזהב 
הזהב  כפתור  בעד  עצום  סכום  במקום  בו 
קצר התעשרו מהכפתורים  זמן  ותוך  והיהלום, 

היקרים.
 "כעת הרווחת כפתור אחד!" סיים הרבי את 

משלו הקולע. 
 

יוזף שטרוק לחקרה  נאמן להבטחתו, צלל 
את  שגילה  עד  הגזול,  המגרש  פרשיית  של 
וכיצד הצליח להוליך שולל  יוהאן  תרמיתו של 
בעת  בדרכו  איש  עמד  לא  כעת  כולם.  את 
שהוציא פסק-דין לטובת האלמנה. היא זכתה 
לקבל את רכושה, ואילו השופט שטרוק ואשתו 

חבקו בן זכר במלאת השנה. 
 

 לאחר מלחמת העולם השניה - סיפר נכד 
– קבלתי  זצ"ל  ליפשיץ  נטע  רבי  הרבי, הרה"צ 
בו  ישראל,  בארץ  זקיני  מחסידי  מאחד  מכתב 

כתב, שאיש אחד מחפש אותי בדחיפות. 
הסתקרנתי לדעת מי האיש ומה טיבו. 

שטרוק,  יוזף  היה  זה  נדהמתי.  כשראיתיו 
מקפץ  ולצדו  ובעצמו!  בכבודו  הפולני  השופט 

על רגליו ילד נחמד כבן עשר. 
"כיצד הגעת לכאן?" שאלתי נרעש.

השופט צחק באושר. "אתה בודאי זוכר את 
המשפט שסבך היה מעורב בו. ובכן, שנה לאחר 
המשפט נולד לי בן-זכר למזל-טוב. ברכתו של 
החלטנו  הבן,  כשנולד  התקיימה.  הרבי  סבך 
לגדל אותו כיהודי, ובעקבות זאת עלינו לארץ-
והשואה  הזעם  ממאורעות  ניצלנו  כך  ישראל. 
הקלגסים  ידי  על  עמנו  על  שעברה  הנוראה 
הגרמנים ימ"ש. כששמעתי, שיש כאן נכד לרבי 
לראות  תשמח  שבודאי  חשבתי  מויעליפולי, 
את המופת החי. הילד שנולד לזוג חשוך בנים 

לאחר שנים רבות".
הוא העניק לילד חיבוק אוהב, ושניהם פרצו 

בצחוק מאושר…   



זו

הרב אהרן גלבשטיין

 יריעה מיוחדת על הדר גאון עוזו של הגאון הקדוש החיד"א - רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זיע"א
ועל התייחסותו אל רבותינו הקדושים מאורי החסידות תלמידי הבעש"ט נבג"מ

 - לרגל יומא דהילולא קדישא י"א אדר תקס"ו -
מפי הרה"ח רבי שמואל פרוש שליט"א מנכבדי חסידי אנ"ש וממעתיקי השמועה בחצר קדשנו 

כן בקודש חזיתיך

כ"ק מרן אדמו"ר ה"ברכת משה" זיע"א התבטא 
פעם בפה קדשו: דער חיד"א האט געזעהן דעם "אור 
החיים" הקדוש שוועפן אין די לופט ביים דאווענען" 
ה"אור  בעל  רבו  את  ראה  זיע"א  הקדוש  החיד"א   -
שהוא  איך  התפילה  בשעת  זיע"א  הקדוש  החיים" 

מרחף באוויר. 
והפטיר רבינו הברכת משה: "דער חיד"א האט 
געזעהן, נישט אלע האבן געזעהן" - רק החיד"א ראה 
זאת, ואילו שאר האנשים שראו את ה"אור החיים" 

בתפילתו לא ראו זאת. 

תפילות החיד"א נאמרו ברוח הקודש

משמשו  אל  משה"  ה"ברכת  רבינו  פנה  פעם 
שליט"א  גולדברג  נח  ישראל  רבי  הרה"ח  בקודש 
בימי נעוריו והתבטא בקדשו: "אויב מען זאגט שוין 
יא תפילות, דארף מען זאגן דעם חיד"א'ס תפילות, 
אם   - הקודש"  ברוח  געווארן  גאמאכט  ס'איז  ווייל 
כבר כן אומרים תפילות, יש לומר את תפילותיו של 
החיד"א הקדוש זיע"א מפני שנאמרו ברוח הקודש. 

]רבינו ה"ברכת משה" היה מאוד זהיר בהזכרת 
מי  ידע  שלא  שונות  תפילות  אמר  לא  ולכן  השם, 
שהיה  משום  הקודש,  ברוח  חיברה  והאם  חיברה 
הקדושים  השמות  ההזכרת  מאוד  וזהיר  חושש 
אמר  החיד"א  על  כאמור  בתפילותיהם.  המובאים 
ניתן  ולכן  ידו ברוח הקודש  שתפילותיו נתחברו על 

לאמרם ולהזכיר את השמות הקדושים שבהן[       

רוח קדשו של רביה"ק הרדצ"ש בהענקת שם 
ע"ש החיד"א

לתת  אחת  פעם  הורה  זיע"א  הרדצ"ש  רביה"ק 
החיד"א,  נכדי  היו  ואביו  שהוא  אחד  לתינוק  שם 
בעת  בה  בלבד  יוסף  חיים  השם  את  לתת  והורה 

שהחיד"א היה שמו חיים יוסף דוד. 
וכבר בא  רק לימים נתגלה בעת שהתינוק גדל 
ויינגרטן  דוד  רבי  החסיד  חותנו  עם  שידוכין  בפרקי 
רביה"ק  של  קדוש  רוח  את  למפרע  הבינו  זצ"ל 
את  לתת  מילה  הברית  בעת  כבר  שהורה  הרדצ"ש 
נקרא  שכך  דוד  השם  ללא  בלבד  יוסף  חיים  השם 

חותנו לעתיד.

החיד"א ורבו ה"אור החיים" הק'

קהילת הספרדים בארץ ישראל העריכו והחשיבו 
ואילו את גדלותו  זיע"א,  מאוד את הגה"ק החיד"א 
זיע"א  הקדוש  החיים"  ה"אור  בעל  של  וקדושתו 
גדולת  רום  על  עמדו  שלא  ומשום  ידעו,  לא  עדיין 

צדקתו לכן לא החשיבו אותו עדיין. 
כך נמשך הדבר עד שהתגלה להם כתב ידו של 
החיד"א  שמביא  שם  דבריו  בתוכן  וראו  החיד"א, 
שרבו ה"אור החיים" הקדוש הגיע מ'סאלי' שבמרוקו 
לארץ ישראל ובליל הושענא רבא היה ער כל הלילה 
ופניו היו מאירים כאור השמש ומפניו יצאו קרני הוד 
כאותן קרני הוד של משה רבינו ופניו כפני מלאך ה' 
צבאות, והיה לבוש בבגדי לבן. באמצע הלילה נכנס 

לחדרו ופשט את בגדי הלבן ולבש מלבושים שחורים 
והשתטח על פניו בהשתטחות ידים ורגלים, וכך עמד 
ונכנס שוב  על עמדו עד זמן התפילה. הוא התפלל 
ידים  בהשתטחות  פניו  על  השתטח  ושוב  לחדרו 
ורגלים, וכך שהה ועמד עד כניסת חג שמחת תורה. 

רק אז יצא מחדרו. 
בכל  כוונתו  היתה  מה  החיד"א  אותו  שאל 
התאמץ  שהוא  הקדוש,  החיים"  ה"אור  לו  ענה  זה, 
בתפילתו והפציר מאוד להביא את המשיח ואף נענה 
בו  קינא  הס"מ  יבוא,  בוא  המשיח  שאכן  משמים 
ביותר ולכן גירה והסית את כל העולם כולו שיעברו 
עבירות רח"ל, מעשה שטן הצליח ועד כדי כך פעל 
הדבר  נהפך  המשיח  שיבוא  שבמקום  עש  הס"מ 
את  בראותו  ישראל.  כלל  על  כליה  גזירת  ונגזרה 
הדבר המיר ה"אור החיים" הק' את הגזירה שתחול 
עליו ולא על כלל ישראל, ובאותה שנה אכן נסתלק 

ועלה בטהרה השמימה. 
החיד"א כותב שם בתוכן דבריו שמכל זה משמע 
שהוא ה"אור החיים" הק' בעצמו היה המשיח והגיע 
לא  הרבים  ובעוונות  להתגלות,  שלו  והצורך  הזמן 
איסתייעא מילתא משום שלא היה העת והזמן לכך 

עדיין. 
החיד"א  של  יד  הכתב  את  שראו  שעה  מאותה 
ה"אור  רבינו  את  מאוד  להחשיב  הספרדים  החלו 

החיים" הקדוש זיע"א. 

 - שב"ק  בליל  השבת'  ליום  שיר  'מזמור 
בעמידה

קסטלניץ  שמעון  ישראל  רבי  מהרה"ח  שמעתי 
מסלאנים  חיים  מרדכי  רבי  מהרה"ק  ששמע  זצ"ל 
ה"אור  רבו  בביתו של  היה פעם  זצוק"ל, שהחיד"א 
החיים" הק' בעידן רעוא דרעוין, וכשיצא מביתו החל 
לרדת גשם עד שלא יכול היה להמשיך בדרכו ולכן 
חזר לביתו של רבו ה"אור החיים", אולם הדלת כבר 

היתה נעולה ונשאר לעמוד תחת מטר הגשמים. 
החיים" את הדלת,  ה"אור  זמן מה פתח  לאחר 
הדלת.  את  עתה  רק  פתח  מדוע  החיד"א  ותמה 
והתנצל בפניו ה"אור החיים" שהיות שאליהו הנביא 
לא  כן  משום  ה'  נסתרות  עמו  ללמוד  אליו  בא  ז"ל 

יכול היה לעמוד ממקומו ולפתוח לו את הדלת. 
האור החיים גילה לתלמידו החיד"א בעת ההיא 
אותו  לימד  הנביא  שאליהו  הדברים  מן  אחד  את 
ליום השבת"  שיר  "מזמור  פרק  באותה שעה שאת 
שאומרים לפני תפילת ערבית בליל שבת קודש יש 

לאמרו בעמידה. 
 – אתבונן  מזקנים  בספר  גם  מובא  זה  סיפור 

סיפורי הרי"ש קסטלניץ זצ"ל.  

מרנא ורבנא אור שבעת הימים רבינו ישראל 
בעש"ט זיעועכי"א

גאון  של  המופלאה  התייחסות  על  נרחיב  עתה 
זיע"א אל מאורי החסידות  וקדושו החיד"א  ישראל 
צדיקי הדורות תלמידי הבעש"ט הק' זיעועכי"א.             
ידועים הם דבריו של החיד"א מה שכותב אודות 

מרנא ורבנא הבעש"ט הקדוש שהחשיב ופרסם את 
בקרב  הקדוש  החיים"  ה"אור  של  הקדושים  ספריו 
ישראל. החיד"א מביא בספרו הנודע לתהילה "שם 
הגדולים" )חלק ספרים מערכת א' אות נד( את שם 
ה"אור  בעל  הקדוש  רבו  של  החיים"  "אור  הספר 
החיים", ושם מביא את דבריו שהבעש"ט החשיב את 

ספריו של ה"אור החיים". 
ואלו הדברים בזהב לשונו הטהור: 

"אור החיים - פי' התורה להרב המופלא חסידא 
סביב  בוויניציא  ונדפס  עטר.  ן'  חיים  מ'  קדישא 
לחומש עם תרגום ורש"י. ושמענו כי עתה בפולוניא 
פעמים.  שני  עוד  ונדפס  הרבה  אותו  מחשיבים  הם 
ונתעורר זה ע"י שהרב החסיד קדוש מהרר"י בעל שם 

טוב הגיד גדולת נשמת מהר"ח הנזכר". 

הרה"ק רבי גרשון מקיטוב זיע"א

החיד"א גם מצטט ומביא את דבריו של הרה"ק 
רבי גרשון מקיטוב זיע"א גיסו של הבעש"ט ותלמידו 

שעלה לארץ ישראל. 
ואלו דבריו בספרו פני דוד פרשת ויחי: "ושמעתי 
משם הרב מהר"ר אברהם גרשון זלה"ה שפירש דהכי 
קאמר קרא אל נא תקברני במצרים כלומר לא עכשיו 
תקברני במצרים לפי שעה ואח"כ תוציאני ותוליכני 
מוכרח  אתה  כן  עושה  אתה  שאם  וכו'  ושכבתי 
ונשאתני ממצרים שתטול מעפר מצרים כמו שהוא 
ארץ  עפר  שתקבור  וצריך  תבוסתו  ואת  נוטל  הדין 
טמאה עמי לכך אנכי מצוך אל נא תקברני במצרים 
כלל כדי שלא תצטרך לקחת מעפרה לתבוסה וזהו 

ילפותא דהש"ס ודוק".

הרה"ק המגיד ממעזריטש זיע"א

הרב  מביא  ז(  )סימן  לאדן"  "ככר  הק'  בספרו 
החיד"א את דברי המגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א. 

וזה לשונו הקדוש שם: 
שלי,  קטנה  באצבע  נהניתי  ולא   - א'  ק"ד  "דף 
פירש הרב החסיד מהר"ר דוב ז"להה ע"ד מ"ש לא כל 

האצבעות שוות עכ"ד. 
החסידים,  ספר  על  )הגהות  דוד"  "לב  בספרו 
סימן יב( מביא שוב את מאמרו של המגיד ושם מכנה 

אותו בשם 'גדול אחד'. 
וכה כותב: 

מ"ש  שפירש  אחד  לגדול  שראיתי  אומר  "ואגב 
לא נהניתי אפילו באצבע קטנה, על דרך ארץ, כמ"ש 

פסחים קי"ב ע"ב לא כל האצבעות שוות. 

הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא זיע"א והרה"ק 
רבי מנחם מנדל מפרמישלאן זיע"א

בספרו "ברכי יוסף" )על שו"ע אור"ח יו"ד סימן 
הבעש"ט  תלמידי  את  ברמז  מזכיר  א(  הלכה  רצ"ט 
של  הראשונה  הגדולה  בעלייה  ישראל  לארץ  שעלו 

צדיקי החסידות בשנת תקכ"ג. 
וכה הם דבריו: 

"דין א. אפילו חוט כל שהוא של צמר בבגד גדול 
חוצות  מקרית  ספריא  סיעת  באו  כן  שנים  זה  וכו'. 

דיבורים, שיחות, אמרים מרבותינו הק' בנאות דש"א



זו

המתקדשים  רבנן  מינייהו  ותרי  בארץ  כבוד  לשכון 
והמטהרים בהדרי הדרים ועין רואה הני מאני דרבנן 
מכף רגל ועד ראש לבושי משי, ואיבעיא להו לרבנן 
בטעמא  רבנן  אמור  הקפידה  ומצאה  זו  מצוה  מה 
בגדי צמר  בכל  ערבי"ם  חוטי פשתן של  לדעתם  כי 
אנפשייהו  דשוייהו  גרמא  דין  כלאים  והוו  שבעולם 
לכל בגדי צמר מ"מ כבגד כלאים אלו דבריהם, ויהי 
מאז היה בקרבי כאש בוערת אך לא היה אדם מרבני 
גלילות  בכל  כי  לה  דחש  מעשה  ואנשי  קדשנו  עיר 
ארבע כנפות הארץ כל ישראל לובשים בגד צמר מכל 
במימר  תדיר  מהסס  היה  ולבי  כמפורסם  המקומות 

קדישין הנהו חסידי".
מינייהו  "תרי  את  בהזכירו  החיד"א  של  כוונתו 
שבאו  הדרים  בהדרי  והמטהרים  המתקדשים  רבנן 
מקרית חוצות לשכון כבוד בארץ" היא אל תלמידי 
מהורדנקא  נחמן  רבי  הרה"ק  ה"ה:  הק'  הבעש"ט 
זיע"א והרה"ק רבי מנחם מנדל מפרמישלאן זיע"א 
בשנת  הראשונה  החסידית  בעלייה  ארצה  שעלו 
את  ואילו  בארה"ק,  החיד"א  ראה  ואותם  תקכ"ג 
הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטעפסק זיע"א והרה"ק 
המגיד  תלמידי  זיע"א  מקאליסק  אברהם  רבי 
ממעזריטש זיע"א לא ראה בארץ הקודש כי הוא עזב 
בעוד  לשם,  חזר  לא  ושוב  תקל"ג  בשנת  הארץ  את 
ארצה  עלו  מקאליסק  והר"א  מויטעפסק  שהר"מ 
רק לאחר מכן בעת עליית צדיקי החסידות השנייה 

בשנת תקל"ז.  
הרה"ק  אל  אפוא  שכוונתו  וברור  מוכח  נמצא 
מנדל  מנחם  רבי  והרה"ק  מהורדנקא  נחמן  רבי 

מפרמישלאן תלמידי הבעש"ט זיעועכי"א. 
הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרמישלאן זיע"א

לב  פרק  תהלים  )על  תהילות"  "יוסף  בספרו 
פסוק א( מביא החיד"א את דבריו הרה"ק רבי מנחם 
ורבנא  מרנא  תלמידו של  זיע"א  מפרמישלאן  מנדל 
בארץ  והתיישב  שעלה  זיע"א  הקדוש  הבעש"ט 

הקודש. 
וזה לשון קדשו שם: 

הרב החסיד מהר"ר מענדל ז"ל  "ושמעתי משם 
שהיה ר"מ דק"ק אשכנזים בעה"ק טבריא ת"ו, שהיה 
ה'  לפני  שהוא  חשב  שלא  על  שמצטער  דמי  אומר 
מועט  זמן  באיזה  תמיד  לנגדי  ה'  שויתי  כמש"ה 
ונראה לו כאלו עשה עון זה חשוב מאד, וז"ש אשרי 
אדם לא יחשוב ה' דבזמן מועט שלא חשב בה' נראה 

לו עון, זה נאמר בו אשרי. עכ"ד". 
מה שכתב החיד"א בלשונו "הרב החסיד מהר"ר 
בעה"ק  אשכנזים  דק"ק  ר"מ  שהיה  ז"ל  מענדל 
מנדל  מנחם  רבי  להרה"ק  הכוונה  אין  ת"ו",  טבריא 
מוויטעפסק זיע"א הגם שהיה אף הוא ראש קהילת 
ברור שאין  בזמנו, אמנם הדבר  האשכנזים בטבריה 
כוונתו אליו, משום שכאמור באותן שנים שהתגורר 
התגורר  לא  כבר  ישראל  בארץ  מוויטעפסק  הרה"ק 
ישראל  מארץ  יצא  החיד"א  כי  בארה"ק,  החיד"א 
בשנת תקל"ג, ואילו הרה"ק מוויטעפסק עלה לארץ 

ישראל בעליה הגדולה בשנת תקל"ז. 
דבריו של החיד"א מכוונים אפוא אל הרה"ק רבי 
מנדל מפרמישלאן זיע"א תלמידו של הבעש"ט הק' 
זיע"א שעלה ארצה בשנת תקכ"ג אז שהה החיד"א 

והתגורר עדיין בארץ ישראל. 
עשירי(  פרק  ט'  )סימן  לאדן"  "ככר  בספרו  גם 
מביא החיד"א שוב את דברי קדשו של הרה"ק רבי 

מנחם מנדל מפרמישלאן זיע"א. 
וזה לשונו: 

מענדל  מהר"ר  החסיד  הרב  משם  שמעתי  "וזה 
ז"ל שהיה אומר דמי שמצטער על שלא חשב שהוא 
זמן  באיזה  תמיד  לנגדי  ה'  שויתי  כמש"ה  ה'  לפני 

מועט ונראה לו כאלו עשה עוון זה נאמר בו אשרי". 
יש לציין כי בספה"ק "עטרת צבי" להרה"ק רבי 
מביא  נשא(  )פרשת  זיע"א  מזידיטשויב  הירש  צבי 
רבי  של  רבו  זיע"א  הק'  הבעש"ט  בשם  זה  מאמר 

מנחם מנדל. 
מרבי  זאת  מביא ששמע  החיד"א  כאמור  אולם 
מנחם מנדל שהכיר אותו מהעיר טבריה ששם חלקת 

מחוקק ספון.  

 הרה"ק בעל ה"תולדות יעקב יוסף"
מפולנאה זיע"א

ה"תולדות  בעל  הרה"ק  של  קדשו  דברי  את 
יעקב יוסף" זיע"א תלמידו של מרנא ורבנא הבעש"ט 
פעמים  וכמה  כמה  החיד"א  מביא  זיע"א  הקדוש 

בספריו הקדושים. 
וז"ל בספרו "אהבת דוד" )דף ט"ו(: "וארחיב את 
הדיבור מה שכתב בסוף ספר צפנת פענח חדש מהרב 

החסיד מהר"י ז"ל תלמיד מהר"י בעל שם טוב".  
דף סא  דוד"  "כסא  דבריו בספרו  וכן מביא את 
דרוש י"ד לשבת זכור: "נמשך לזה פירש הרב החסיד 
בספרו  בעש"ט  מהר"י  תלמיד  יוסף  יעקב  כמוה"ר 

צפנת פענח דף ע"ו". 
ובספרו "רוח חיים" עמוד קע"ג: והנה הרב עיר 
וקדיש להר"ר יעקב יוסף ז"ל בספר צפנת פענח חדש 
ביאור  לתוספת  נקח  וממנו  זה  במאמר  פתח  פתח 

והקדמת החשבון בס"ד. 

 דברי הרה"ק הרבי ר' אלימלך
מליז'ענסק זיע"א על החיד"א

הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א אמר 
החיד"א  וקדושו  ישראל  גאון  של  הרבים  ספריו  על 
שכל  ספרים[   68 הדפיס  כבר  בחייו  ]שרק  זיע"א 
על  דווקא  משמים  נעשו  ידו  על  שנתחברו  ספריו 
ידו, ומכוון הדבר נגד הקליפה הנוראה של המשכיל 
משה מנדלזון שר"י שהיה ראש המשכילים והגה את 
התנועה הזאת שעשתה שמות בישראל. כנגד קליפה 
זו הקדים הקב"ה רפואה למכה בדמות ספריו הרבים 
הקדושים של גאון ישראל ותפארתו החיד"א זיע"א. 

הסיפור הנ"ל מובא בספר "אוהל אלימלך".   

מקאליסק  אברהם  רבי  הרה"ק  של  שליחו 
שפגש את החיד"א ב'ליוורנו' שבאיטליה

זצ"ל  קליערס  מאיר  רבי  מהרה"ח  שמעתי 
רבי  הרה"ק  שלח  שפעם  סלאנים,  חסידי  מחשובי 
הנקרא  מיוחד  שליח  זיע"א  מקאליסק  אברהם 
במרוקו  המערב  לארצות  שד"ר   - דרחמנא  שלוחא 
ישראל  בתי  דלתי  על  ולהתדפק  לנדוד  ובאיטליה 
את  שעשה  השליח  ישראל.  לארץ  מעות  ולאסוף 
לגייס  הצליח  ולא  במשימתו  הצליח  לא  שליחותו 

סכומים נכבדים לצורך 'מעות ארץ ישראל'. 
ב'ליוורנו'  החיד"א  התגורר  ימים  באותם 
ישראל  מארץ  תקי"ג  בשנת  יצא  )הוא  שבאיטליה 
מארץ  שוב  יצא  תקל"ג  ובשנת  ארצה,  ושב  לחו"ל 
בשנת  נסתלק  ושם  ארצה,  שב  ולא  לחו"ל  ישראל 
תקס"ו. הגה"ק מקאליסק נסתלק ארבע שנים לאחר 

מכן בשנת תק"ע(.   
השליח פנה אל הגה"ק החיד"א ושח לבו לפניו 
על משימתו לא צלחה, יעץ לו החיד"א לגשת ולרכוש 
'לעטריע' - כרטיס הגרלה בלוטו, ואמר לו בעל פה 
אותו  ולימד  בכרטיס,  יבחר  אותם  המספרים  את 
כוונת שם מיוחד אותו יכוון בשעת הקנייה, וכך יוכל 

לזכות בסכום גדול של הלוטו. 
על  ושילם  החיד"א  של  לקולו  שמע  השליח 
עשרים  היה  ה'לעטריע'  כרטיס  מחיר  לוטו.  כרטיס 
את  קנה  הוא  ימים.  באותם  גדול  סכום   - רייניש 

החיד"א  לו  שגילה  ה'כוונה'  את  וכיוון  הכרטיס 
זכר בעל פה, אולם טעה במספר אחד מתוך  אותה 
המספרים שגילה לו החיד"א. בצר לו פנה שוב אל 
נענה  החיד"א  כהוויתן.  דברים  לו  וסיפר  החיד"א, 
אליו ואמר כי אין בידו עתה לעזור לו שנית, כי פעם 

אחת היה יכול לעשות כן אבל לא יותר מכך.  
הקודש,  לארץ  חזרה  דרכו  את  עשה  השליח 
את  לו  וסיפר  מקאליסק  הגה"ק  רבו  אל  ונכנס 
בחו"ל.  עליו  שעבר  מה  העניינים  השתלשלות  כל 
לרכוש  שפנה  כך  על  עליו  הקפיד  ה'קלאיסקער' 
"ארץ  ישראל'.  ארץ  'מעות  עבור  הגרלה  כרטיס 
הגרלות,  קין  פון  געלט  קין  נישט  דארף  ישראל 
געווינס'ן, מ'דארף  קין  פון  געלט  קין  נישט  מ'דארף 
יידן פון גאנץ כלל ישראל  נויף נעמען געלט פון  צו 
אז זיי זאל'ן אויס האלטן ארץ ישראל" - עבור 'מעות 
עבור  כי  הגרלה,  לכרטיסי  צורך  אין  ישראל'  ארץ 
החזקת יהודי ארץ ישראל יש לאסוף ממון מכל יהודי 
ויהודי מכלל ישראל שכל אחד ואחד יהיה לו חלק 
בזה, ועל כל היהודים כולם להיות שותפים בתמיכה 
ועזרה ליהודי ארץ ישראל" - הפטיר ה'קאליסקער' 
את תוכחתו בפני השליח, ואף לא רצה לשלם לו את 
העשרים רייניש ששילם בחו"ל על כרטיס ההגרלה.        

התוארים שמכנה ה"בני יששכר" את החיד"א

ה"בני  בעל  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק 
פעמים  עשרות  הק'  בספריו  מביא  זיע"א  יששכר" 
את דבריו של החיד"א. פעם אחת מכנה אותו בתואר 
"גאון עולם", וכן כותב עליו את התואר "עיר וקדיש 
אדר  חודש  מאמרי  יששכר  ]בני  זלה"ה"  חיד"א  מו' 
התוארים:  את  רבות  פעמים  וכן  ט'[  אות  ו,  מאמר 

"הרב הגדול החסיד המפורסם", וכן "הרב הקדוש". 
"יתיב  הזהב:  בלשונו  יששכר  הבני  כותב  וכן 
דכלה  ]אגרה  זלה"ה"  חיד"א  הגדול  הרב  וקדריש 

פרשת חוקת[. 

במשנת  קורין"  "מאימתי  המשנה  פירוש 
החסידות שווה למשנתו של החיד"א

למד  זיע"א  התניא  נודע הדבר שהרה"ק הבעל 
פעם עם רעהו הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זיע"א 
ואילו  בנגלה  תורה  ילמדו  שהוא  תנאי  עמו  ועשה 
הוא ילמדו תורת הנסתר. החלו הצדיקים הקדושים 
המשנה  את  התניא  הבעל  ופתח  נגלה  ללמוד 
הראשונה במסכת ברכות "מאימתי קורין את שמע", 
שאין  זושא  ר'  הרבי  נענה  ממתי,   - מאימתי  ופירש 
הפירוש מאימתי - ממתי, אלא מאימתי הפירוש הוא 
שמתוך אימה ופחד קורין את שמע, שצריך לקרות 
קריאת שמע ביראה ופחד מפחד הבורא ומהדר גאונו 

וזה הפירוש מאימתי קורין - מאימה קורין. 
ר'  לרבי  ואמר  גדול  פחד  אחזו  התניא  הבעל 

זושא שאם כך, תלמדו לבד.  
מוסיף הרה"ח רבי שמואל פרוש שליט"א: 

החיד"א  שכתב  מה  מצאתי  זה  לפירוש  "שווה 
החיד"א  מביא  שם  הגדולים"  "שם  הנודע  בספרו 
בפירוש את לשונו המבאר את כוונת המשנה בברכות 
"מאימתי קורין", וכה דבריו שם: "וזה הכלל למעיין 
בתראי  רבוותא  ספרי  הארץ  מלאה  כי  אלו  בדורות 
וכמעט לא הניחו מקום. ואם יעיין בדברי הראשונים 
אשר  הראשונים  ובחדושי  הקדמונים  והמחברים 
בחסד עליון נדפסו מהם בדורות אלו, ודאי על הרוב 
ובאמת  האחרונים.  ודיני  לפלפולי  השיב  די  ימצא 
והן  הראשונים  בדברי  מחפיש  חפוש  רב  שצריכה 
ובמאמר  ראשונים  של  צפרנן  טובה  תורה  גופי  הן 

קדישין הוו זהירי"ן ובריא נהורין מאימתי קורין". 
בעיון  להיזהר  שיש  מבואר  קדשו  וכוונת 
בהיר  שאורם  הראשונים  של  הקדושים  במאמרם 

ובריא ויש ללמדם באימה ויראה".     



PBח

מזלא טובא וגדיא יאה
נח  לזולת,  כאולם  פתוח  לבו  והנעלה  היקר  לידידינו 
תהילה,  כל  נאה  לו  מפארים,  שמו  ולבריות  לשמים 
בכל  מסור  דרבנן,  צורבא  גופיה  ואיהו  רבנן  תומך 
יתירה  לקרבה  זכה  הקודש  לחצר  ונפשו  ליבו  נימי 
ויבדלחט"א זיע"א  הקוה"ט  אדמו"ר  מרן  כ"ק   אצל 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הרה"ח המפו' מו"ה אלעזר צוקר שליט"א

לרגל שמחת הולדת נכדתו בת אצל בנו 
 האברך החשוב לן בעומקה של תורה,

אוצר כלי חמדה
הר"ר שמואל יצחק הי"ו

מלא  יוצ"ח  ומכל  ממנו  נחת  רוב  שיראה  רעוא  ויהא 
ונהורא  גופא  בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים 

מעליא אנ"ס

מוקיר  רודצו"ח  פעלים  ורב  חי  איש  הנכבד  לידידנו 
בלו"נ  מסור  מרבנן  צורבא  גופיה  ואיהו  רבנן  ורחים 

לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"א 
ולהבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הרה"ח המפואר יודא יואב הכהן ברין שליט"א
לרגל נישואי נכדו

החתן המ"מ בתוי"ש ומופלג במידות טובות
הבה"ח משה גד הי"ו

בן חתנו האי גברא רבא איש האשכולות מרביץ תורה 
מורה ודיין פה מפיק מרגליות

הגאון רבי יצחק מאיר בלסבלג שליט"א
דיין בבי"ד הישר והטוב

לראות  ויזכו  עד  עדי  ולבנין  יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא

לידידנו הנכבד 
הרה"ח ר' אברהם פוקס שליט"א

לרגל שמחת נישואי בנו
החתן המ"מ בתוי"ש ומופלג במידות טובות

הבה"ח יוסף הי"ו
עב"ג הכלה תחי'

במסירות  גליוננו  למען  העומד  הנכבד  ידידינו  בת 
נפלאה בכל עת

הרה"ח ר' אליעזר הלוי גולדשטיין שליט"א
ולאביו ידידינו הנכבד

הרה"ח ר' לוי יצחק הלוי גולדשטיין שליט"א
ולחמיו ידידינו הנכבד

הרה"ח ר' שמואל יצחק לסקר שליט"א

יה"ר שהזיווג יעלה יפה ולבנין עדי עד ויזכו לראות 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא
שמחת החתונה ביום שני י"ג אדא א' 

באולמי ארמונות חן
שמחת האויפרוף אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בבית מדרשינו בבית שמש

לידידינו הנכבד
הרה"ג ר' אלחנן גולדהבר שליט"א

ולחמיו הרה"ח ר' יו"ט קראסניאנסקי שליט"א
לרגל נישואי הבת-הנכדה הכלה תחי'

לראות  ויזכו  עד  עדי  ולבנין  יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא
שמחת החתונה ביום ראשון י"ב אד"א באולמי 'עוז והדר', בני ברק

לידידינו הנכבד
גליוננו  למען  העומד  המידות  פאר  החשוב  האברך 

במסירות נפלאה בכל עת
הר"ר שמעון איזנברג הי"ו

לרגל שמחת הולדת הבת

יה"ר שיזכה לראות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך 
בריות גופא ונהורא מעליא

לידידנו הנכבד
בית  עמו  לחולי  לטרף  מזור  ממציא  החסד  איש 
פעלים, ורב  חי  איש  לעצבותם,  ומכבש   ישראל 

מקים עולה של חסד
הרה"ח ר' ראובן גשייד שליט"א

יו"ר ארגון 'רחשי לב'
לרגל שמחת ארוסי בנו

החתן המ"מ בתוי"ש ומופלג במידות טובות
הבה"ח יצחק אריה לייב הי"ו

לראות  ויזכו  עד  עדי  ולבנין  יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא

לידידינו הנכבד
הרה"ח ר' אליעזר גוטליב שליט"א

מפעלות  לכל  בלו"נ  מסור  הנכבד  ידידנו  ולחמיו 
חצה"ק, איש חי ורב פעלים לתורה וחסידות

הרה"ח ר' אברהם ישעי' גלבשטיין שליט"א
לרגל שמחת הולדת הנכד-הנין

מתוך  נחת  רוב  יוצ"ח  ומכל  ממנו  לראות  שיזכו  יה"ר 
בריות גופא ונהורא מעליא

לידידנו הנכבד
ולבריות,  לשמים  אהוב  וחסד,  צדקה  רודף 
וחסידות, לתורה  פעלים  ורב  חי  איש  רבנן,   רחים 

מסור בלו"נ לכל קודשי בית לעלוב
הרה"ח ר' מנחם שמואל איזראעל שליט"א

בורו פארק
לרגל נישואי בתו הכלה תחי'

לראות  ויזכו  עד  עדי  ולבנין  יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא
שמחת החתונה ביום שלישי י"ד אד"א

באולמי 'עטרת חיה' בורו פארק

לידידינו הנכבד
האברך החשוב לן בעומקה של תורה, אוצר כלי חמדה
הרה"ג ר' דוד שמעון קורנבליט שליט"א

ולאביו הרה"ח ר' שמואל שליט"א
ולחמיו הגה"ח ר' משה שליט"א

ולזקנו הרה"ח ר' ברוך יצחק שליט"א
לרגל שמחת הולד בנו-נכדם-הנין

ויהא רעוא שיזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו 
ובזמנו ולראות רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח מלא חופניים 

נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אנ"ס

שמחת ה'שלום זכר' בשוה"ט של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בבית מדרשינו בבית שמש

לידידינו הנכבד
הרה"ח ר' יוסף קורנבליט שליט"א

לרגל נישואי בנו
החתן המ"מ בתוי"ש ומופלג במידות טובות

הבה"ח חיים הי"ו

לראות  ויזכו  עד  עדי  ולבנין  יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר 
ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא
שמחת האויפרוף בבית מדרשינו 'בית דוד' י-ם
שמחת החתונה ביום ראשון באולם וואלף, י-ם

לידידנו הנכבד
גליוננו  למען  העומד  המידות  פאר  החשוב  האברך 

במסירות נפלאה בכל עת
הר"ר יחזקאל משה מרדכי הרשלר הי"ו

ולאביו ידידינו הנכבד
הרה"ח ר' פנחס שליט"א

לרגל שמחת הולדת הבן-הנכד
יוצ"ח רוב נחת מתוך  יה"ר שיזכו לראות ממנה ומכל 

בריות גופא ונהורא מעליא

02-374-30-10
לעלוב
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נא. שלא להניח חלב או מרק בשרי 
פרווה  סוכר  או  למלח  סמוך 

כשהם מגולים.
חלב  להניח  אין  לכתחילה  א. 
או  לסוכר  סמוך  בשרי  מרק  או 
לזמן  מגולים, אפילו  פרווה  מלח 
מהם  ניתז  שלפעמים  מועט, לפי 
לחוש  ויש  המלח,  או  הסוכר  על 
המרק  או  מהחלב  מעט  שישאר 
שלא  הסוכר  או  המלח  על  בעין 
מהמלח  יקח  כך  ואחר  יתבטל, 
הנגדי.  ממין  למאכל  הסוכר  או 
זה  סמוך  הניחם  אם  ובדיעבד 
או  במלח  ניכר  שלא  כל  לזה, 
מותר  התזה,  סימן  שום  בסוכר 
להשתמש בהם למאכלי בשר או 
שניתז  לחשוש  צריך  ואין  חלב, 
עליהם מהחלב או המרק הבשרי. 
ב. מי שיש לו מלח או סוכר חלבי 
חלב  להניח  בנפרד, מותר  ובשרי 
או מרק סמוך להם, דאין לחשוש 
שישתמש במלח או בסוכר שניתז 
למין  בשרי  מרק  או  חלב  עליהם 
הנגדי, כיון שיש לו מלח או סוכר 
סע'  צ"ה  סימן  ]רמ"א  בנפרד.  מין  לכל 

ה-ו. בדה"ש שם[.

חטיפים  או  חלב  כד  הכנסת  נב. 
שמשמש  במקרר  חלביים 

למאכלי בשר וחלב.
שלא  לכתחילה  להיזהר  טוב  א. 
לתוך  מגולה,  חלב  כד  להניח 
להישפך  שעלול  במקום  המקרר 
ובדיעבד  אחרים.  מאכלים  על 
כל  מגולה,  החלב  את  הניח  אם 
שום  המאכלים  על  ניכר  שלא 
נשארים  המאכלים  התזה,  סימן 
לחשוש  צריך  ואין  בחזקתם, 
שניתז מהחלב עליהם. ]ע"פ הרמ"א 

שם[. 

עוף  בשר  על  שנשפך  חלב  ב. 

במקרר, אסור לאכלו בלא הדחה, 
דאפשר  קר,  לאכלו  צריך  וגם 
בסדקים,  חלב  קצת  שנשאר 
וכשיחממו יכול לבוא לידי איסור 
ומקיל  ספ"ה,  יו"ד  צבי  הר  ]שו"ת  בישול. 
מדרבנן.  שאיסורו  עוף  בבשר  דווקא  שם 
הרמ"א בסוף סימן צ"א כתב להתיר גם בבשר 
החלב  מתבטל  והאם  מרובה.  בהפסד  בהמה 
דעת  חוות  עיין  כזה,  באופן  בשישים  בבשר 
כתבו  וכן  בזה,  שמחמיר  סקי"ד  בביאורים 
יו"ד  סופר  חתם  ובשו"ת  סקי"ח,  חדש  בפרי 
כתב  סקל"ד  שם  יהודה  ביד  מאידך  ספ"ב, 
והוא  לבטל,  מועיל  ודאי  שישים  שב' פעמים 
הדין שבטל בשישים, ועיין בדרכי תשובה שם 

סקע"ז[. 

לפתוח  שלא  להיזהר  טוב  ג. 
]כדי  חלביים  ממתקים  אריזות 
בתוך  בזה[  כיוצא  וכל  מהם,  חלק  ליטול 

שיכול  לפי  הפריזער,  או  המקרר 
מאכלי  על  מהם  חתיכות  ליפול 

בשר או פרווה. 

האם  בשרי  בכלי  שמונח  מלח  נג. 
מאכל  לתוך  לתתו  אפשר 

חלבי.
בכלי  שמונח  יבש  ]אפילו[  מלח 
בשרי נקי, יש מחמירים לכתחילה 
חלבי,  מאכל  לתוך  לתתו  שלא 
המלח  לתוך  שנפל  דחוששים 
לבו  שם  ולא  בשרי,  שומן  מעט 
לכך, אמנם בדיעבד אם נתנם כבר 
לתוך מאכל חלבי, המאכל מותר. 
מלח  ליתן  מותר  שלהלכה  והגם 
מאכל  לתוך  בשרי  בכלי  שהיה 
בזה,  המחמיר  מקום  מכל  חלבי, 
והמהרש"ל  ברכה.  עליו  תבוא 
לייחד  המנהג  את  לשבח  כתב 
כלים נפרדים למלח, אחד לבשר 
בתוך  דלפעמים  לחלב,  ואחד 
הסעודה שידיו מלוכלכות מבשר, 
לוקח ]בידיו אלו[ מהמלח, ואחר כך 
יקח מהמלח למאכל חלבי. ]רמ"א 
שם ס"ז, ובסימן ק"ה סי"ג, ט"ז וש"ך בנקוה"כ 

סימן צ"ה ס"ז[. 
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שיעור דף היומי בהלכה בספר משנה ברורה לפי סדר 'דרשו'
 ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין שליט"א דומ"ץ בקהילתנו הק'

בכל ערב בשעה 9:30
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