
ץ " ש ה ת  ר ז ח ת  ע ש ב ו ה  ל פ ת ה ת  ע ש ב ו  ב ן  י י ע ל א  ל ש ו  , ן ו י ל ג ה ת  ש ו ד ק ל  ע ר  ו מ ש ל א  נ

שנה ג' גליון י"ח )ק"ב(    פרשת משפטים    כ"ז שבט תשע"ו

לפי אופק ברוקלין 
הדלה"נ............. 5:03

מוצש"ק............ 6:32

סוזק"ש............. 9:00

לפי אופק קרית יואל
הדלה"נ............. 5:02

מוצש"ק............ 6:31

סוזק"ש............. 9:01

• זמנים לשב"ק •

   מועד קטן יב - יז
 
שיעור השבוע )הבא( בהחבורות שע"י קהלתינו הק'  עירובין מג: - מו. 

זכות הוצאת הגליון בשבוע זו נתנדב ע"י
הרבני הנגיד רודף צדקה וחסד

מו"ה יצחק זאב פילאפף הי"ו
חבר הנהלת ישיבת כתר התורה

לרגל נישואי בנו
הבה"ח משה שמואל ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד

מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות
הנה בספרי קודש מצאנו שנלאו כל חכמי לב ליישב הסתירה מה 
שמצינו בעניני רפואה והדרושה ברופאים, דמחד גימא לכאורה אין 

צורך בהשתדלות טבעית להתרפאות שהרי המחלה היא פועל יוצא 

של חטא ומהווה רק סימן חיצוני ממצב הרוחני של האדם בתחום 

הרוח והלא מקרא מלא כתוב, אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך וגו' 

כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך, וכן 

אמרו ז"ל )ברכות ל"ג.( כי לא הערוד סמא אלא החטא שבעטיו בא הערוד 

מן  פלוני  של  לרפואתו  להביא  שההשתדלות  ונמצא  הממית,  הוא 

הראוי כי תהא ע"י תיקון החטא הניצב בשורש הדברים ולא ע"י ריפוי 

בכתובים  ואכן  החטא,  בעקבות  רק  בהאדם  שיש  החיצוני  המחלה 

)עי' דברי הימים ב' טז יב( מצאנו שהתרעם הכתוב על המלך אסא שחלה 

ברגליו "וגם בחוליו לא דרש את ה' כי ברופאים".

וחז"ל  ירפא",  "ורפא  הוא  מפורש  מקרא  גיסא  מאידך  אמנם 
לרופא  רשות  שניתנה  "מכאן  ע"א(  ס  דף  )ברכות  זה  מפסוק  מסיקים 

לרפא", והנה ממה שהוצרך במתן רשות לרפא מובהר ע"י התוספות 

)דף פה ע"א( כי היינו נוטים לסבור שמותר לרופא לרפא  בבבא קמא 

רק מכה שנעשתה ע"י אדם, "אבל חולי הבא בידי שמים כשמרפא 

נראה כסותר את גזירת המלך", לכן חידש הפסוק כי מותר להיזקק 

לרופאים בכל חולי ומכאוב לרבות כזה שבא מידי שמים, נמצא כי 

אף חולי שמקורו בגזירה אלוקית מותר לרפא ע"י להפנות לרופא.

הרמב"ן  כתב  דהנה  הראשונים,  מחלקות  בזה  מצאנו  אמנם 
רשות  שנתנה  מכאן  ירפא  ורפא  אמרם  דכונתם  בחוקתי(  פ'  )ריש 

'לא אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות', אלא  לרופא לרפאות, 

והוא לא היה  כי נהג ברפואות  ובא להתרפאות  כיון שחלה החולה 

מעדת השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו, לא 

מפני חשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא, ולא 

בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגו ועל כן 

יש  יח(  כא  )שמות  או באגרוף  זה באבן  זה את  האנשים הנצים שהכו 

על המכה תשלומי הרפואה, כי התורה לא תסמוך דיניה על הנסים, 

מדעתו  הארץ,  מקרב  אביון  יחדל  לא  כי  יא(  טו  )דברים  אמרה  כאשר 

שכן יהיה אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים, עכל"ק. 

דברים  דששה  נו.(  דף  )פסחים  משאחז"ל  מפרשים  כמה  פירשו  וככה 

עשה חזקי' המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו וכו', גנז 

ספר רפואות והודו לו, כן כתב הרבינו בחיי )פ' בשלח( ולכך אמר אם 

שמוע תשמע בקול ה' אלהיך כלומר אף על פי שכוחות הצמחים 

ידועים לפניך בסגולותם וטבעם ואתה יכול להתרפא מהם אין ראוי 

ובקשת  מלהתפלל  ותתיאש  וברפואתם  בהם  בטחונך  שתתלה  לך 

הרחמים אין לך לזוז ממצוות התורה כי אני ה' רופאך ולא הצמחים, 

ומטעם זה גנז חזקיהו ספר רפואות והודו לו לפי שעם הספר הזה היו 

הבריות מתרפאים מתחלואיהם ויתיאשו מן התורה והמצות עיי"ש.

אמנם הרמב"ם כתב בדרך אחרת, עיין בפירוש המשניות )פסחים 
פ"ד משנה ט( ששמעתי וכן פרשו לי הענין כי שלמה חבר ספר רפואות 

כשיחלה שום אדם או יקרנו שום חולי מן החולים היה מתכוין לאותו 

הספר והיה עושה כמ"ש בספר והיה מתרפא, וכאשר ראה חזקיה 

וגנזו. ואתה שמע  כי בני אדם לא היו סומכין על הש"י הסיר אותו 

הפסד זה המאמר ומה שיש בו מן השגיונות ואיך יחסו לחזקיהו מן 

האולת מה שאין ראוי ליחס כמותו לרעועי ההמון, וכמו כן לסיעתו 

אל  וילך  כשירעב  האדם  והמשובש  הקל  דעתם  ולפי  לו,  שהודו 

החולי  החזק  חולי  מאותו  שיבריא  ספק  בלי  ממנו  ויאכל  הלחם 

הרעב, א"כ כבר נואש ולא ישען באלהיו, נאמר להם הוי השוטים 

כאשר נודה לשם בעת האכילה שהמציא לי מה שישביע אותי ויסיר 



 ב 
פרשת משפטים תשע"ואילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב(

ירפא  לי רפואה  כן אודה לו שהמציא  רעבתנותי ואחיה ואתקיים, 

חליי כשאתרפא ממנו, ולא הייתי צריך להקשות על זה הענין הגרוע 

לולא שהיה מפורסם, עכ"ל, ובאמת שכן מצינו שחכמי הש"ס עסקו 

ברפואות, עיין יומא )מ"ט.( רבי חנינא היה רופא מומחה, וכן שמואל 

בבבא מציעא )פ"ה ע"ב( שבת )ק"ח.( בבא מציעא )קי"ג ע"ב( עבודה זרה 

)כ"ח.( וסנהדרין )צ"ט ע"ב(, ורבינו הרמב"ם בעצמו היה רופא גדול.

)עה"ת פ' משפטים תקס"ב( דחה מאוד את דברי  החתם סופר  והנה 
הרמב"ם, וז"ל: ולפע"ד אין בזה ריח וטעם כי חולי הרעב הוא בטבע 

בהיתוך הליחות ולא בא לו על חטא, משא"כ שארי מיני חולאים אין 

ז' ע"ב(, ולא  )חולין  אדם נוקף אצבעו למטה אא"כ נגזר עליו מלמעלה 

עביד הקב"ה דינא בלא דינא, וא"כ מה לו להתחכם על גזירות הבורא 

ית"ש להסיר חליו בסמנים המועילים, יחקור אחר הסבה הראשונה 

שהוא החטא שגרם לו זה וישיב ממנו ויתפלל אל ה' וירפאהו והוא 

ברור ונכון, עכל"ק.

דבאמת  בזה,  כעין פשרה  קודש שעשו  מצאנו בספרי  אמנם 
דורש  אם האדם  ואף  האדם,  הבטחון של  מידת  בדרגת  תלוי  שזה 

)ליקוטים  אפרים  מחנה  בדגל  ועיין  בהקב"ה,  לבטוח  צריך  ברופאים 

ד"ה בזוהר( וזל"ק: בזוהר הקדוש ובאתר דלית יין תמן סממנים מתבעי 

ובאתר דאית יין לית תמן סממנים מתבעי, יש לומר בזה דהנה מי 

שמחזיק תמיד באמונה ובטחון בהשי"ת אז אין צריך לשום רפואה 

י"ט( ורפא ירפא הוא שניתן רשות  לעשות כי אף שנאמר )שמות כ"א, 

לרופא לרפאות אבל מי שיש לו אמונה ובטחון בשלימות אינו צריך 

היינו  יין  יש לומר שמרמז באתר דאית  וזה  לשום רפואה לעשות, 

הקב"ה כמו שכתוב )שיר השירים ז', י'( וחכך כיין הטוב לית תמן סממנים 

מתבעי, עכ"ל.

דרך  שג"כ  זצ"ל  מווילנא  הגאון  בדברי  מצאנו  שכן  ובאמת 
בשיטה זו וכמו שכתב במעשה רב שהגר"א זצ"ל דייק רשות לרופא 

ברופא  ולא  בה'  לבטוח  גדול  שחיוג  לחולה  קאמר  ולא  לרפאות, 

וכשהולך לרופא מועל כבטחון, והקב"ה ברוב רחמיו מוסר הרפואה 

מאד  גדולה  במעלה  שעומד  דמי  נראה  כוונתו  לרפאותו  לרופא 

והבמחון אצלו בשלימות סומך על ה' שמרפאהו ולא הותר לו לדרוש 

ברופאים

ראב"ד  שליט"א  שטערנבוך  משה  רבי  הגאון  דברי  ונעתיק 
ואלו  ומנהגיו,  הגר"א  הלכות  בספרו  שכתב  ת"ו  ירושלים  עיה"ק 

תוכן דבריו: דבכוונת הגר"א נראה שהחולה אם הוא בעל בטחון בכל 

בלי שום  ה' שמרפא  על  לרפואה לסמוך  גם  יכול  והנהגותיו  דרכיו 

מרפא  הקב"ה  בבטחון  כזאת  במדריגה  עומד  כשאינו  אבל  אמצעי 

דרך רופאים ועליו ללכת לרופא שמותר לרפאות, ושמועה שמענו 

שבימי הגר"א זצ"ל חלה א' מגדולי דורו, וחבירו גדול אחד זצ"ל הלך 

לבקרו, והחולה אמר שאינו קורא לרופאים שבוטח בה', וע"ז ענה לו 

הגדול זצ"ל שזהו רק אם בכל הנהגותיו אינו משתדל רק משליך על 

ה' יהבו אבל אינו רעותי לענין רפואתו לבד לסמוך שהקב"ה ירפא 

מחוסר  זהו  אם  היטב  לבדוק  צריך  רק  ברופאים,  ידרוש  ולא  אותו 

רצון השתדלות או מתוך אמונה ובטחון, אבל אם באמת נמנע מתוך 

בטחון בשלימות לא צריך לקרוא לרופאים כלל וכמ"ש שזהו פגם 

בבטחון, ולרופא התירו לרפאות, ולכן לפעמים הוא השליח שדרכו 

במדריגת  עומד  שאינו  האדם  דבעצם  שנבאר,  וכמו  יתרפא  דוקא 

בטחון כראוי עליו לדרוש ברופאים ולא לחוס על הוצאות, ובזוה"ק 

מפורש "מאן דחזי לאיתעונושי בנכסיו נפיל בבי מרעיה ולא מיחסי 

עד דעסיק שיעור נכסי דגזרו עליה", וההוצאות הרפואה הם גופא 

מייסורים שנגזרו עליו, וכן אסור לסמוך על נסים וע"ז גופא ענוש 

ייענש, ומחללין השבת להשיג רפואות, ומ"מ מי שהוא תמים ובטחונו 

גמור בה' לא צריך לעסוק בשום פעולה שה' ירפאהו ואין כח לרופא 

אלא כשנגזר שיש למחלתו רפואה, וכמאמרם )עבודה זרה דף נה.( יסורין 

בשעה שמשגרין אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום 

פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל 

וירפאהו,  דברו  ישלח  בה'  בטחונו  כל  וברגע שתולה  פלוני,  ידי סם 

ואין צורך לרופאים, והביא שם הגר"מ שליט"א עובדא שכשחלה רבי 

דוד אחיו של הגר"א זצ"ל, והגר"א זצ"ל הלך לבקרו ומצא שם שני 

רופאים מפורסמים מאמסטערדאם ופטערבורג, ואמר לו הגאון מה 

לך לרופאים, הלא ה' רופא חולים, ואמר לו הרופא מאמסטרדם וכי 

לחנם ברא הקב"ה רופאים ורפואות, והשיב לו וכי לחנם ברא הקב"ה 

חזירים אלא לערלים וטמאים, הרופאים גם כן לגויים ולא לישראל 

ה' רופא חולים ובורא רפואות עכ"ל, וצ"ל שסבר הגר"א שאחיו ראוי 

לכך מצד בטחונו, והרופא שאל אם כולם כן מה עם רופאים ורפואות 

והשיב שיישארו לעכו"ם לבד כמש"נ, והגר"א זצ"ל מעולם לא דרש 

ברופאים ובטחונו בה' תמיד עכ"ל.

וזל"ק:   )יו"ד סימן שלו סק"א(  זהב  בדברי הגאון בעל טורי  ונסיים 
דהטור כתב נתנה תורה רשות כו' ומצוה היא כו'. וקשה כיון דבאמת 

מצוה היא למה קרי לה תחלה רשות, ונראה דהכי הוא כוונת הענין 

לו  יש  דמשמיא  רחמים  בקשת  ע"פ  היא  האמיתית  דרפואה  זה 

רפואה, כמ"ש מחצתי ואני ארפא, אלא שאין האדם זוכה לכך, אלא 

צריך לעשות רפואה על פי טבע העולם, והוא יתברך הסכים על זה 

ונתן הרפואה ע"י טבע הרפואות וזהו נתינת רשות של הקדוש ב"ה, 

וכיון שכבר בא האדם לידי כך יש חיוב על הרופא לעשות רפואתו, 

עכ"ל, ויה"ר שהא-ל הרופא הנמאן ישלח רפואה שלימה לכל חולי 

יהא בריא אולם לעבודת  וכל אחד  יחלו ח"ו,  והבריאים לא  ישראל, 

הבורא, אכיה"ר. 

מראי מקומות:

רמב"ן ריש פ' בחוקותי, רמב"ם בפירוש המשניות פסחים פ"ד, שו"ת הרשב"א סי' תי"ג, 

ליקוטי מוהר"ן - מהדורא בתרא סימן א, אגרא דכלה פ' לך, חכמת אדם כלל קנ"א,

זכות הפצת הגליון נתנדב בשבוע זו ע"י
הרבני הנגיד רודצו"ח חיים אלישע שטערן הי"ו

לרגל נישואי בנו
הבה"ח נפתלי צבי הירצקא ני"ו מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד



 ג 
אילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב( פרשת משפטים תשע"ו

ענפי האילן
דרוש דורש

כי יגנוב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת 

השור וארבע צאן תחת השה, איתא במדרש רבה )פ"ל ס'( אמרו ישראל 

שלמנו  בקר  חמשה  לפיכך  עגל,  ועשינו  גנבנו  ששור  לפי  להקב"ה 

תחתיו שמתו תחתיו אבותינו במדבר, וארבעה צאן תחת השה ארבע 

מלכיות שמלכו בנו, ושגנבנו ליוסף עשינו ארבע מאות שנה משועבדיס 

במצרים והוא פלאי.

וי"ל על פי מה שכתב האלגאזי בנאות יעקב לפסח )עמוד פ( לבטל 

טענת מודעא רבה לאורייתא על קבלת התורה שהיתה בכפיית ההר 

)שבת פח(, דהואיל שהשי"ת פדאנו מיד צר חיובא רמיא עלן לקיים גזירת 

מלכינו אף אנוסים, דקי"ל )יו"ד סי' רס"ז ס"ז( עבד שפדאוהו לשם עבדות 

ישתעבד, לשם בן חורין לא ישתעבד, והשי"ת הוציאנו ממצרים על 

מנת כן שנשתעבד לו עכ"ל, וכתב על זה בנאוה תהלה )מזמור קו ט( שאם 

כבר נשלם הזמן של גלות מצרים אז בלאו הכי צריך להוציאם, והדרא 

טענת מודעא, אמנם אם עדיין לא הגיע זמנם לצאת אז שפיר יש לומר 

שעל מנת כן הוציאנו קודם הזמן על מנת שנשתעבד לו עכ"ל. 

)יפ"ת שמו"ר פט"ו ס"א( דקישוי השעבוד השלים  ומבואר במפרשים 

השעבוד  בקישוי  שנתחייבו  מבואר  ה"ג(  ד"ה  י:  )שבת  בתוס'  אך  הזמן, 

בשביל מכירת יוסף, ואם כן כיון שחטאו השבטים במכירת יוסף קישוי 

השעבוד בכלל הגזירה, והשי"ת הוציאנו ממצרים קודס הזמן על מנת 

שנשתעבד לו וליכא טענת מולעא

וזהו ביאור המדרש אמרו ישראל להקב"ה לפי ששור גנבנו היינו 

בקישוי  עונש  זה  על  ונתחייבנו  שור,  הנקרא  יוסף  במכירת  שחטאו 

השעבוד, לפיכך כאשר עשינו עגל חמשה בקר שלמנו תחתיו שמתו 

בקישוי  הגלות  זמן  נשלם  דלא  מאחר  כי  במדבר,  אבותינו  תחתיו 

כשהוציאנו  הקב"ה  הרי  השעבוד 

אותנו  פדה  כן  מנת  על  ממצרים 

ונתבטל  לו,  שנשתעבד  מנת  על 

על  עונש  הגיע  לכן  מודעא,  טענת 

אבותינו  תחתיו  ומתו  העגל  מעשה 

במדבר, וכיון שלא נשלם עדיין הזמן 

המפרשים  שכתבו  כמו  לומר  צריך 

גליות  דשאר  שמות(  סו"פ  עמוקות  )מגלה 

הטעם  גם  וזהו  הזמן,  משלימין 

השה  תחת  צאן  ארבעה  שנעשינו 

מאחר  כי  בנו,  שמלכו  מלכיות  ד' 

מאות  ד'  עשינו  ליוסף  שגנבנו 

קישוי  כי  במצרים  משועבדים  שנה 

מכירת  על  לעונש  היתה  השעבוד 

יוסף, ואם כן לא נשלם הזמן בקישוי 

השעבוד והוצרכו לשאר גליות שישלימו הזמן, והן ד' מלכיות שמלכו 
בנו.

לב אהרן תשס"ח

דבר אגדה

אין לבטוח ברופא אלא בהקב"ה
)ברכות ס, א( מכאן שניתן רשות  )כא, יט(. דרשו חז"ל  ורפא ירפא 
לרופא לרפאות, ומה שאמרו מכאן שניתן רשות לרופא, ולא אמר מכאן 

שניתן רשות להחולה לרפאות עצמו.

וז"ל:  צו(  )אות  זלה"ה  ריב"ש  בצוואת  נדפס  דהנה  לומר,  אפשר 
כאשר גופו נחלש, גם נשמה נחלשת, ואינו יוכל להתפלל כראוי, אף 
על פי שהוא נקי מעבירות, לכך צריך לאדם לשמור בריאת גופו מאוד, 
עכ"ל, וזהו שאמר, מכאן שניתן רשות לרופא וכו', כי להחולה בעצמו, 
ונשמרתם  טו(  ד,  )דברים  ויקיים  להרפא,  להשתדל  מצוה  הוא  בוודאי 
כי כאשר  ואין לומר שיניח הדבר על בטחונו בהשי"ת,  לנפשותיכם, 
ואין בו כח בנפש רוח שלו להתחזק  גופו גם הנשמה נחלשה,  נחלש 
עצמו על הבטחון לבד, על כן מצוה שיעסוק ברפואות לקיים ושמרתם 
לנפשותיכם, וגם כדי שיוכל לעבוד השי"ת, כי כאשר גופו חולה גם 

הנשמה נחלשת, ואינו יכול להתפלל וללמוד ולעסוק במצוה.

אבל ח"ו לא ישים בטחונו בהרופא והרפואות לבד, רק יתפלל 
אל ה', שהוא הרופא חולים, והוא הבורא רפואות, שיזמין לו הרפואה 
והעשבים הצריכין לו והשייכים לחולשתו, ומקרא מלא כתוב בדברי 
אם  כי  ה'  את  דרש  לא  בחליו  וגם  אסא,  אצל  ע"ז(  קפיטל  )ב'  הימים 
ברופאים, הרי אם היה דורש את ה', אף אם הי' דורש גם ברופאים , לא 

הי' דבר הכתוב שעשה שלא כהוגן, אלא הי' כעביד מצוה:

ועל כן אמר, מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות, כלומר, הרופא 
שהוא איש בריא וחזק בגופו ושכלו, 
ברפואות,  לעסוק  לבו  מלאו  והאיך 
והיה לך לידע שהשי"ת הוא הרופא 
חולים, אבל מדכתיב ורפא ירפא, ופי' 
רש"י ז"ל כתרגומו ואגר אסיא ישלם, 
לרופא  עבירה  שאין  נשמע,  מזה 
אלא  הגשמיות,  ברפואות  לרפאות 
רשות אצלו כמו שירצה, ואם בטחונו 
של הרופא חזק מאוד בהשי"ת ואינו 
הגשמיות,  ברפואות  כלל  מאמין 
מליתן  עצמו  למנוע  אליו  רשות  אז 
בידו  שרשות  אמר  אבל  רפואות, 
אצל  אבל  ירצה,  אם  רפואות  ליתן 
מצוה  הוא  בוודאי  בעצמו,  החולה 
לעסוק ברפואות הגשמיות וכו', רק 
שיבקש וידרוש מאת ה', שישלח לו 

מאכלי שבת קודש מסוגלים לרפואה
רק שבתו יתן ורפא ירפא. עפ"י מ"ש בפי' 
המשנה במסכ' שבת )יד, ג( כל האוכלין אוכל אדם 
לרפואה בשבת. פי' מכל המאכלים שהאדם אוכל 
הרפואה  שורש  כי  רפואה  להשיג  יכול  בשבת 
העליונים  העולמות  יחודי  ע"י  בש"ק  נעשה 
בכוונת האכילה כיל"ח, לכן )שבת יב, ב( שבת הוא 
מלזעוק ורפואה קרובה לבא. וזה גם כן הרמז רק 
שבתו יתן ע"י קדושת אכילת השבת ורפא ירפא.
תפארת שלמה

ובענין קדושת מאכלי שבת, עיין עוד במאור ושמש )בפרשתן 
ד"ה ויאמר והיה מדי חודש בחודשו(
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רפואה שלימה ברפואות האלו, כי הוא הבורא רפואות, והוא יזמין לו 

איש פלוני וסם פלוני, מה שנגזר מאת ה' שיבא לו רפואה על ידיהם.
אורח לחיים

משל ונמשל

המלוה מעות לחבירו הקב"ה הוא הערב
במדרש אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה. 

הה"ד )משלי יט( מלוה ה' חונן דל וגו' עד היכן עבד לוה לאיש מלוה. 

הנראה בכונת המאמר כי הם ז"ל באו בעצות נדיבות ללמד לאדם 

דעת כי המלוה לעני יותר טוב לו שלא לגוש אותו על חובו ולא לתבוע 

אותו כלל, והוא משל לאחד שבא אצל חבירו וביקש ממנו איזה הלואה, 

אמר לו אם יהיה לך ערב. וילך והביא לו שני אנשים והם קבלו ערבות 

על הלואה זאת. אחד היה עשיר גדול ונאמן רוח. השני היה בלתי בטוח 

מסכן ודל, וכתב בשטר חוב רצה מזה גובה רצה מזה גובה. אשר באין 

ספק אם המלוה הוא חכם לב יבין את זאת כי טוב וכשר לפניו שלא 

להזכיר החוב הזה בפני הבלתי בטוח בשום פעם. לעזוב אותו מלגוש בו 

מאומה למען ידע חבירו הבטוח העשיר כי עליו הוא סומך ואליו הוא 

נושא את נפשו, כי כאשר יראה העשיר שהמלוה רודף אחר העני יאמר 

אם כן החזק ידך בו ומה לך עוד אצלי.

כי  לאמר  האדם  אל  טובה  בעצה  הכתוב  בא  ממש  כן  הנמשל 

המלוה לעני הנה העני הוא חתום בשטר חוב, אכן גם הקב"ה כביכול 

חתם את עצמו על השטר חובה שלא יהיה הפסד על המלוה, ואם כן נתן 

הכתוב עצה טובה ואמר אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה 

לו כנושה והרף ידך ממנו מכל וכל, שלא להתראות בפני העני שאתה 

נושה בו, וכי תאמר בלבבך מה יהיה בכסף ההלואה, על זה דרשו הדא 

הוא דכתיב מלוה ה' חונן דל וגו'. ואם כן החזק ידך בהעשיר הגדול הזה 

והוא ישלם לך גמולך באין ספק כלל, ונחמד הוא.
משלי יעקב

מעשה צדיקים

עין תחת עין.
 עפ"י מעשה שהיה אז בימי הר"ר שרירא גאון זצ"ל עשיר מופלג 

והיה לו ס"ת שהיה כתב ידו של עזרא הסופר. ולהעשיר הזה היו לו 

היורשים  הבנים  בין  גדול  מחלוקת  היה  פטירתו  ולאחר  בנים.  שני 

מחמת שכל אחד מהם חפץ לקחת את הס"ת הזה מלקחת כל כסף וזהב 

שבעולם. והציעו טענותיהם לפני יודעי דת ויצא הפסק דין שהחלוקה 

תהיה ביניהם ע"פ הגורל ומי שיזכה ע"פ הגורל בהס"ת שייך לו הס"ת 

הזה. והטילו גורל ביניהם וזכה האחד בהס"ת הנ"ל ושמח מאוד שמחה 

גדולה. והיה בעיניו כמוצא שלל רב.

ולהשני היה לו יסורים גדולים כי אף שלקח כנגדו הרבה כסף וזהב 

כ"ז אינו שוה לו מגודל תשוקתו להס"ת הזה. והיה שם בהעיר הנ"ל 

מומר אחד ובראותו כל זאת מאוד חרה אפו על היורש הזה שאיבד 

הון רב בעד ס"ת אחד. ועשה ברשע להחליף את מלבושיו כדי שלא 

יכירוהו. והלך להבית הכנסת אשר היה שם הס"ת הזה. והתחבא שמה 

באיזה זוית עד הערב וכאשר הלכו כל האנשים לביתם לקח המומר הזה 

את הס"ת מנרתיקו ומצא כתוב )שמות נג, כ( ועבדתם את ה' אלהיכם 

מן  הע'  את  ומחק  ברשעתו  הזה  הרשע  ועשה  וגו'  לחמך  את  ובירך 

ועבדתם וכתב א' במקומו ופיסל את הס"ת בחירוף וגידוף גדול ר"ל.

ודבר זה לא נתוודע לשום אדם. ולאחר כמה ימים נודע הדבר 

בגורלו  נפל  שהס"ת  הזה  היורש  והנה  הזה.  בהס"ת  כזה  טעות  שיש 

היה לו צער גדול בשמעו מזה. ומגודל היסורים ודאגה נחלה מאוד כי 

אמר אף שיכולין לתקן הטעות הזה אבל לא יהיה נקרא ס"ת של עזרא 

הסופר. ובא אליו אביו בחלום הלילה וסיפר לו את כל המאורע וצוה 

לחפש תחת השולחן ושם נמצא עין של המומר אשר יקוים בו עין תחת 

עין, ועוד אמר לו אביו אשר הס"ת לא יתקן שום אדם, כי כן יצא הפסק 

מהב"ד של מעלה אשר עזרא הסופר בעצמו יתקן את הס"ת שלו וכן 

היה כאשר אמר אביו.
אוהב ישראל ליקוטים )פ' ויקרא(

שובו בנים שובבי"ם

צריכין לשוב בימי הנעורים
על כל דבר פשע וגו', אשר יאמר 'כי הוא זה'.

 וירמוז על פי דרכי התשובה, כי הנה אמרו חז"ל )חגיגה ט"ו ע"א( בכל 

יום בת קול יוצאת שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ופירשו המפרשים 

על פי הגמרא )ע"ז י"ט ע"א( אשרי איש )תהלים קיב א(, אשרי שעושה תשובה 

האיש  כי  והטעם,  ובגבורתו,  בתקפו  נעוריו  בימי  היינו  איש,  כשהוא 

שחטא בעודו בכחו והתאוה גוברת והוא גובר וכובש את יצרו וזה דבר 

חשוב, משא"כ כששב בימי זקנתו שכבר תש כחו ופסקו תאותיו, הרי 

הוא כאיש אחר ולא זה שחטא, וז"ש שובו בנים שובבים חוץ מאחר, 

היינו שחטא בילדותו ושב בזקנותו שהוא איש אחר, עכ"ד. עיין בייטב 

פנים במאמרי תוכחת מוסר )אות מח(.

וצריך להתודות על חטאיו בעת אשר  וז"ש על כל דבר פשע, 

יאמר עליו "כי הוא זה" שחטא ולא איש אחר, אך עם כל זה בודאי 

כמו  ומקבלו,  יד  פושט  והקב"ה  ריקם,  חוזרת  אינו  בזקנותו  כששב 

שכתוב )תהלים צ ג( תשב אנוש עד דכא, והשי"ת יחזירנו בתשובה שלימה 

במהרה.
קדושת יום טוב

זכות הדפסת הגליון נתנדב בשבוע זו ע"י
הרבני הנגיד רודצו"ח יודל רעטטעק הי"ו

לרגל נישואי בתו למז"ט
עב"ג הבה"ח בעריש גאלדשטיין ני"ו מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד
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משפט הדיני תורה אמת לפי שיש 
חשבונות מגלגולים הקודמים

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. איתא בזוה"ק )משפטים צ"ד.( אילין 

סדורין דגלגולא עיין שם. והוא תמוה לכאורה הא בפסוק מפרש ואזיל דיני 

ממונות.

ויודע בעצמו  דין  לבית  דן את חבירו  שאחד  אך שמעתיא בענין הדין, 

שבודאי הוא זכאי בדין, והתורה מחייבתו, אל יקשה לו הלא תורת אמת היא, 

ודרכיה דרכי נועם, כי זהו אמיתות התורה ונועם דרכיה, כי בודאי מסתמא 

כדי  לשלמו  התורה  חייבתו  וכעת  עמו  הדן  לאיש  העבר  בגלגול  חייב  היה 

לצאת ידי חובתו וחבירו שלוקח עתה המעות במרמה הוא עתיד ליתן את 

הדין, וכאלה רבים בעניני דינים.

וזה יש לומר שרימז הזוה"ק ואלה המשפטים שהם דיני ממונות, אף 

על פי שמן הנראה הם נגד האמת לפעמים, אך דהאמת הוא אילין סדורין 

דגלגולא, והיינו הבורא הכל ובורא כל הנשמות הוא היודע איך היה בגלגולים 

את  התורה  פי  על  ומנהיג  המסבב  יסובב  ככה  לחבירו  איש  בין  הקודמים 

א( עיין בס' דברים ערבים )פ' משפטים אות י"ח( וז"ל: הרב הקדוש המגיד ממעזריטש 

זי"ע ביקש מרבו הבעש"ט הקדוש ז"ל שיאמר לו פירוש הזוהר הקדוש על ואלה 

המשפטים דא הוא רזא דגלגולא, פעם אחת אמר לו הבעש"ט שיסע ליער אחד 

ויראה שם אילן אחד ומעיין תחתיו, ויתעכב שמה עד שש ויבא לביתו, ונסע שמה, 

וראה איש אחד בא עם סוס מזויין, והוא היה עיף ויגע, ואכל ושתה ונסע לדרכו, 

ושכח שם ארנקי שלו עם המעות, אחר כך בא שמה עוד איש אחד, והניח עצמו 

לפוש, והוא מצא את הארנקי עם המעות, ולקחו והלך לדרכו, אחר כך בא שמה 

עוד איש אחד עני ונכה רוח, והוא עיף ויגע, ואכל שמה פתו אשר היה לו, ושתה 

מן המעיין, והניח עצמו לפוש ולישן, אז בא בחזרה האיש הראשון, ושאול שאל 

לא  באמת  והוא  כאן,  שכחתי  אשר  המעות  עם  הארנקי  הוא  היכן  העני  מאיש 

ידע מאומה, ולא הבין מה שזה מדבר אליו, בקיצור, כי זה הראשון הכה את העני 

מכות רצח ופצע, בטענה שיחזיר לו מעותיו, וכאשר הגיע שש נסע הרב הקדוש 

המגיד זי"ע לביתו, וסיפר לרבו הבעש"ט את אשר ראה, ואמר לו הבעש"ט זי"ע, 

כי האיש הראשון הזה, היה חייב בגלגול הראשון לאיש השני, כסך המסויים הזה 

שהיה עכשיו בהארנקי, ולא היה משלם לו, ובאו אז לדין לפני זה האיש השלישי, 

שהיה אז הרב והדיין בגלגול הראשון, ופסק דינו ופטרו מבלי שום חקירה ודרישה, 

לכן עתה על פי הגלגול שילם הראשון להשני את חובו, והדיין קיבל ענשו, וזהו 

ובס' מעשה אורג  שאמר הזוה"ק על ואלה המשפטים דא רזא דגלגולא, עכ"ל. 

במשנה דפאה פרק ח' משנה ט', וכן דיין שדן דין אמת לאמתו, עליו הכתוב אומר 

ברוך הגבר אשר יבטח בה' וכו' )ירמיה י"ז( כתב שם וז"ל ענין לאמתו הוא כי כמה 

פעמים יצא משפט מעוקל מדיני התורה, כמו שאירע לאחד שהפקיד הון רב אצל 

אחד והלך לדרכו, וכשבא כבר מת הנפקד, ותבע מיורשיו, וטענו לא פקדנו אבא 

על זה, ופסקו להם שבועה ונפטרו, וכל העולם היו יודעין שזה איש נאמן וחסיד 

וירא שמים, וזה לא היה אמיד בכך, ושאלו למרן הריב"ש טוב על זה, האיך יצא 

משפט מעוקל מדיני התורה וכתיב )תהלים פ"ב( אלהים נצב בעדת אל, והשיב שזהו 

בהשגחת המשגיח, שבגלגול העבר היה זה חייב לזה ולא פרע לו, וכעת החזיר לו 

לתקן נשמתו, והיה בהשגחה, לא החסיר ולא העדיף, וזהו דין אמת לאמתו, אף 

שנראה לך שהוא משפט מעוקל, תדון הדין לאמתו, ולא תחזור אחר הפשרות, 

יחזקאל  בדברי  וכ"כ  עכ"ל,  לאישורו,  יבין  והמשכיל  אלו,  בענינים  בזה  וכיוצא 

)בפרשתן( במעשה כעין זה שאירע בימי הגה"ק הקדושת לוי זי"ע.

עולמו בחסד וברחמים ובצדק ובמשפט אמת, לשפוט בין איש ובין רעהו, 
ובין שורו וחמורו וכל אשר לו, כפי אשר יורה אלקים, ויש בזה פתח רחב.

דגל מחנה אפרים

תפילה בציבור מובטח שלא חוזרת ריקם
והסירותי מחלה  ואת מימיך  וברך את לחמך  ה' אלהיכם  ועבדתם את 

מקרבך וגו'.

 יש לדקדק שהתחיל הפסוק בלשון רבים ועבדתם את ה' אלהיכם וגמר 
אומר בלשון יחיד וברך את לחמך וגו'. ונראה בזה דהתורה הקדושה מלמדת 
אותנו איך לעבוד את ה' יתברך. והן אמת באיזה בחינה שיהיה שאדם עובד 
את ה' יתברך אם כוונתו לשמים בודאי הוא מקובל לפני ה' יתברך, אך עיקר 
עבדות ה' הוא שישתתף האדם עם הציבורב, בכל העניני העבודה הן בתורה 
הבדים  אל  חרב  ע"ב(  ז  )תענית  חז"ל  שאמרו  כמו  בבד  בד  ולא  בתפילה  והן 
חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד, רק צריך 
שישתתף עם הציבור, ובפרט בשעת התפילה צריך כל אדם ליזהר מאד מאד 
להתפלל עם הציבור יחד, ואם מתפלל עם הציבור יהיה מובטח שפרנסתו 
תהיה מזומנת לו בכל יום ברווחה וברכה תהיה מצויה במעשי ידיו, ועל ידי 

תפילת ציבור יכולים לבטל כל הגזירות קשות ורעות רחמנא ליצלן.

כשנאספין  פירוש  כח(,  יד,  )משלי  מלך  הדרת  עם  ברוב  זאת  וכבר אמרנו 
את  ומביאים  קשות,  הגזירות  כל  מבטלים  הם  אזי  להתפלל  יחד  הציבור 
המלך מלכו של עולם לידי החזרה, שחוזר ממה שגזר על בני ישראל חס 
ושלום איזה גזירה קשה ואומר הדרי בי ממה שגזרתי עליהם. וזהו ברוב עם 
הדרת מלך פירוש אם נאספים רוב עם יחד בתפילה אזי הדרת מלך הקב"ה 
ידי  על  ישראל  כנסת  על  וממשיכין  עליהם,  שגזרתי  ממה  בי  הדרי  אומר 

תפילתם השפעות טובות.

ב( יסוד זה כ' במאור ושמש כמה פעמים, דתפילה בציבור עדיף מלכוין הכוונות, 

עיין במאור ושמש )פרשת קדושים( וז"ל: "...הרמב"ם כתב בהלכות דעות )פ"ו ה"א( 

אם איש הישראלי דר באיזה מקום שיש בו דעות רעות ומנהיגים לא טובים צריך 

לברוח מן המקום ההוא וצריך לילך ממקום למקום וממדינה למדינה עד שיבוא 

למקום תורה ודעות ישרות ומנהיגים טובים שם יקבע מקום מנוחתו, ואם אינו 

כדי שיברח  וביערות  לו צריך להתבודד במדברות  ייטיב  מוצא שום מקום אשר 

מדעות רעות ומאנשי רשע. והאמת הוא שכן צריך האדם לברוח ליערות ולפרוש 

עצמו מן המון עם כדי שינצל מדעות רעות וממעשים רעים, אך זאת אינו מועיל 

אלא להנצל מן הדברים המעכבים עבודת ה' יתברך, אבל להשיג הקדושה העליונה 

יחד  ולהשתתף עמהם  ה' באמת  ה' עובדי  זוכה עד שידבק עצמו אל אנשי  אינו 

בעבודה רבה הן בתפילה והן בלימוד התורה, ועיקר המצוות הכל יהיה בכנסיה יחד 

עם מבקשי ה' ואז יוכל להשיג הקדושה העליונה. ולפי רוב העם המתקבצין יחד 

לעסק עבדות ה' כן שורה עליהם הקדושה העליונה, כמו שאמרו חכמי המשנה 

)ברכות מט ע"ב( לפי רוב הקהל כך הן מברכין, כי לפי רוב הקהל כן משיגים הקדושה 

העליונה שברוב עם הדרת מלך, ועיין עוד במאור ושמש )פרשת ואתחנן( וז"ל: "...

אבל העיקר הוא להתפלל עם הציבור דוקא, הגם שמתפללים במהירות או באריכות 

מחויב לדחוק את עצמו להתפלל דוקא בציבור ולא ביחידות ואז יוכל לבוא לידי 

מדריגות גדולות. והנה הגם שמתפללים אלף אנשים ביחד בציבור מכל מקום אינו 

כוונתו  יתברך לפי  לזה האדם, שכל אחד מוצא אלהותו  זה האדם  דומה תפילת 

והכנתו שעשה קודם התפילה... עכל"ק.

]המשך בעמוד ז[

⋅ המדור הזה נתנדב לכל השנה ⋅בסוד החסידות
ע"י הרבני הנגיד רודצו"ח

מו"ה ר' יעקב זוסמאן סופר הי"ו
חבר הנהלת מתיבתא הק' קרית יואל

לעילו נשמת אביו מוה"ר שמואל בנימין 
ב"ר מרדכי אפרים פישל ע"ה 

המלאים זיו ונוגע מפיקים, באור התורה מבריקים



 ו 
פרשת משפטים תשע"ואילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב(

בחלום אדבר בו
בשבוע זו נמצאו בספרי רבותינו עצי תמרים ז"ל דברי תורה שנתגלו להם בחלום הלילה

נתגלה לי בחלום שמצוה גדולה לקרב הרחוקים ר"ל בביאורים על 
הפליאות. והטעם שבודאי הפנימות של הפליאות הוא יחוד עמוק, ומאן 
דמקרב אותן אף בנגלה רק שיהיה לבו לשמים, נעשה היחוד למעלה 
כמו בכל המצות א' שעושה אותן בשלמות, והבן. וזה הוא הטעם של 
המבוארים  הדור  חכמי  ידי  על  שתייחד  כדי  הפליאות,  שכתבו  רז"ל 
כפי שרשן, ודוקא בחידושי חכמה, כי זה הוא החיות, כמ"ש )קהלת ז יב( 
והחכמה תחיה בעליה, ולכך בחכמה יסד ארץ )משלי ג יט(, ובתרגום יונתן 
על בראשית ברא )בראשית א א(, בחכמה ברא, וכן במלאכת המשכן, והבן.

ישמח משה פרשה זו 

ואשר לא צדה והאלקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. 
איתא בלקוטי תורה מהאר"י ז"ל )פרשה זו(, וז"ל. אנה לידו ושמתי לך, 
ר"ת אלול, שחודש זה ניתן לכפרה לכל מי ששגג ועשה שום עון בכל 
השנה, הוא קרוב לקוראיו, עכ"ל. ולכאורה צריך להבין, לפי זה הוא 
וכמו  בתשובה,  לשוב  אלול  בחודש  וזימן  שאנה  מה  השי"ת  "בחסד" 
השם  כי  קוראיו,  לכל  ה'  קרוב  יח(  קמה  )תהלים  הפסוק  בעצמו  שהביא 
הוי"ה מרומז לחסד, ואיך אח"כ אמר "והאלקים" המרומז למדת הדין. 
גם לבאר מה שאמר הכתוב מקום אשר ינוס שמה, הלא על זמן אין 

שייך לומר מקום:

ונ"ל לפרש על פי מה שנתגלה לי בחלום לפרש דברי הנביא )ישעיה 
נה ו-ז( דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב וגו' ואל אלקינו כי ירבה 

לסלוח. ודקדקו המפרשים קודם אמר דרשו ה', שם הוי"ה ב"ה רחמים, 
ואח"כ אמר אלקינו מדת הדין. גם מה אמר כי ירבה לסלוח אצל שם 
אלקים לא אצל הוי"ה. ונתגלה לי על פי מה דאיתא בגמרא ר"ה )דף י"ח 
השנה  ראש  שבין  ימים  עשרה  אלו  נמצא,  הוא  אימת  בהמצאו,  ע"א(, 

ליום הכפורים, ולכאורה יקשה, בשלמא אצל שם אלקים אשר מבואר 
בספרים שהוא גימטריא הטבע, אף כי הכל הוא בהשגחה פרטיות, עם 

כל זה מורה על הנהגה טבעיות ונחקק בזמן, שפיר שייך לומר זמן קבוע, 
אבל אצל השם הוי"ה ב"ה אשר מורה על היותו בלתי בעל תכלית אין 
סוף למעלה מן הטבע והזמן, איך יתכן לומר בהמצאו הרומז על זמן 
קבוע בין כסה לעשור, הלא אינו נופל תחת הזמן וגם היום הוא בין כסה 
לעשור ובכל יומו זמנו הוא, וממילא אם השי"ת אמר יעשה תשובה, בכל 

יום זמניה לעשות תשובה ואם ישוב מיד יקבלו.

אבל יתבאר הכל כפי דאיתא בספרים הקדושים כי הרמ"ח מצות 
עשין שרשם בשם הוי"ה ב"ה סטרא דרחמי, ושס"ה לא תעשה שרשם 
בשם אלקים סטרא דדינא )עי' מגלה עמוקות פר' ויחי(, ועל פי זה אמרתי טעם 
לשבח למה דאיתא בגמרא יומא )דף פ"ו ע"א( ד' חילוקי כפרה, עבר על 
עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו וכו', עבר על לא תעשה יעשה 
תשובה ויום הכפורים מכפר, דהיינו טעמא כי מצות עשה שרשם משם 
הוי"ה ב"ה, ואצל שם הוי"ה אין שייך לומר זמן קבוע עדי שיהיה יום 
יום הכפורים, אבל מצות לא תעשה אשר  הכפורים, כי גם היום היא 
שרשם משם אלקים המורה על ההנהגה טבעיות וזמנית, לזה צריך יום 

הכפורים והבן.

התשובה  לנו  שיועיל  הנביא  ע"י  עצה  יתברך  ה'  לנו  נתן  ומעתה 
על עשה ולא תעשה בכל עת ובכל זמן, שכיון שתלוי התשובה באלו 
ב' השמות שם הוי"ה ב"ה ושם אלקים, וע"י התכללות יהיה נכלל שם 
אלקים בשם הוי"ה ב"ה, וב' שמות אלו גימטריא יב"ק ראשי תיבות יעננו 
ביום קראינו )תהלים כ י(, דאיתא בכתבי האר"י ז"ל )משנת חסידים ר"ח אלול 
פ"א( שזה סוד של חודש אלול הנותן בים דרך )ישעיה מג טז(, זהו ר"ח אלול, 

דרך גימטריא ב' פעמים יב"ק, ורומז גם כן לזה, שע"י ב' שמות הוי"ה 
יעננו בכל עת  כזראינו, שהשי"ת  ביום  יעננו  גימטריא הר"ת  ואלקים 
ובכל זמן ביום קראינו, באותו יום ובאותו זמן. וז"ש הנביא דרשו הוי"ה 
בהמצאו, ר"ל שם הוי"ה ב"ה, ע"י שם זה יהיה תמיד נמצא לרחם עלינו 
ולמחול לנו, אבל רק מצות עשה מסטרא דרחמי, אבל צריך לכוין לשם 
הוי"ה ב"ה גם שם אלקים, לכפר לנו גם על הלא תעשין אשר שרשם 

  הנה דרכם של רבותינו הק' זי"ע היה שלא לגלות מצפונם מה שנתגלה להם, אמנם מעט 
מן המעט גילו מה שנתגלה להם דברי תורה בחלום, ובפרט מצינו אצל מרן הישמח משה זי"ע 
שהרבה לרשום הרבה מחלומתיו, עיין פרשת תולדות וז"ל: "כי הנה שמעתי בחלום )אור ליום 
י"א טבת( כי אף שיעקב נולד בטוב נוטה לטוב, כאמרם )ב"ר פס"ג ו'( שהיה מפרכס בבטן אמו 

על פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות, ועשו נולד ברע נוטה לרע, כאמרם שהיה מפרכס בבטן 
אמו על פתחי עבודה זרה, ואם כן לפי זה לכאורה משולל הבחירה כמעט מהם. אך זה היה 
עיקר פעולת בחירתם על ידי שהיו אחים תאומים בבטן אמם ויש להם התערבות, אם כן עשו 
בנטותו לרע בחשקת נמרץ, מושך את יעקב עמו, וההיפך ביעקב, ואם כן היה די התחזקות 
הבחירה בכל אחד שכל אחד עמד בשלו, עד כאן שמעתי בחלום, עיי"ש עוד. ועיין עוד בישמח 
משה )פרשת בא( וז"ל: לכו נא הגברים ועבוד את ה' כי אותה אתם מבקשים )שמות י יא(. נתגלה 
לי בחלום פירוש על זה, עיי"ש, ובישמח משה )פ' כי תשא( וז"ל: שמרתם את השבת כי קדש היא 
לכם מחלליה מות יומת )שמות לא יד(. נאמר לי בחלום וכו' עיי"ש, ובישמח משה )פרשת ויקרא( 
וז"ל: מאמרם )ברכות ל"ד ע"ב( כל הנביאים לא נתנבאו רק למחזיקים, אבל תלמידי חכמים 
עצמם עין לא ראתה, וכן כל הנביאים לא התנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין 
לא ראתה וגו'. על פי שנתגלה לי בחלום בענין הגן עדן של התנאים, וכבר אמר החכם ידיעת 
הפכים בשוה, ואם כן כן הוא לענין בעלי העבירות בענין הבושה והחרטה, אין עונש גדול 
מזה אחר שהוסר המסך, ואשרי מי שבא לבחינה זו שמתבייש מעומק לבו בעודו בחיים חיותו, 
עכ"ל. ובישמח משה )פרשת בהר בהג"ה( וז"ל: בחלמא דבי שמשא פרשת ויקהל תקנ"ג לפ"ק, 
נתגלה לי בחלום שבכל יש ניצוצין קדושין וכו', והוא פלא בס"ד, עד כאן, עיי"ש. ובישמח משה 
)פרשת בהעלותך( וז"ל:  ויאמר ה' צאו שלשתכם וגו', )במדבר יב י( והענן סר מעל האוהל והנה 

מרים מצורעת, ולמה לא היה מיד. אך התירוץ לזה כי מה שהחמיר הקב"ה בכבודו של צדיק 
יותר מכבודו, נתגלה לי בחלום טעמו של דבר וכו' עכ"ל. ובישמח משה )פרשת בלק( וז"ל: הן עם 
לבדד ישכון )במדבר כג ט(. באור ליום וא"ו למב"י תקס"ו לפ"ק אלי דבר יגונב בחלומי, עיי"ש. 
ובישמח משה )פרשת בלק( וז"ל: איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך וגו' )במדבר כד יד(. במוצאי 
חג השבועות אלי דבר יגונב בחלומי, דהאר"י ז"ל חי ל"ד שנין, משום דתיקן מה שקלקל בלעם 
הרשע בל"ד שנין דחי, כמבואר בגמרא )סנהדרין דף ק"ה ע"ב( דחי ל"ד שנין. ואתבונן אלי בבקר, 
והנה הוא אמת דבלעם הרשע פעל השמדיות על ידי חטא פעור נפערו לגזור עליהם שמדיות. 
והיינו איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, והבן זה. והאר"י ז"ל תיקן שלא 
יהיו שמדיות, והבן זה, עכ"ל. ובישמח משה )פרשת קרח(  וכמו שנתגלה לי בחלום דיברכו קודם 
התחיה אשר קדשנו במצותיו וגו' עיי"ש. וע"ע בישמח משה )פרשת קדושים( וז"ל: ולקחתם לכם 
וגו' )ויקרא כג מ(. ודרשו רז"ל )סוכה דף מ"ג ע"א( לכם משלכם, להוציא את השאול ואת הגזול. 
באור ליום ד' פרשת בא תקנ"ד לפ"ק נתגלה לי בחלום תירץ על קושית התוספת עיי"ש, ועיין 
בישמח משה )פרשת בשלח( וז"ל: כן אמרתי בחלומי אור ליום וא"ו ערב שבת קודש פרשת מקץ 
יום ה' חנוכה ערב ראש חודש טבת תקס"ב לפ"ק שינאווא יצ"ו, ועיין עוד בייטב לב )פרשת לך( 
וז"ל: על דרך ששמעתי מפי מוזלה"ה מה שהראו לו בחלום בראש השנה את התנהגות שלו 
למען דעת שפלותו, ונעשה מזה נכה רוח. ובייטב לב )פרשת צו( ועובדא ידענא כי בימי קדם 
בהיות ק"ק אוהעל באיזה זמן בסכנה גדולה מכח המרידה, וסיפר מוזלה"ה בעל המחבר ספר 
ישמח משה כי נאמר לו בחלום קומי צאי מתוך ההפכה, והשיב, איני רוצה. וכל זה למען הציל 
בזכותו שארית ישראל, וכן היה תהלה לאל יצא העיר בשלום עיי"ש. ועיין בברך משה )פ' בשלח 

ע' קי"ז( דבר תורה מה שנתחדש לו בחלום )ט' אייר תשד"מ לפ"ק( עיי"ש.



 ז 
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וזהו פירוש הפסוק ועבדתם את ה' אלהיכם פירוש לשון רבים, ואיזוהי 
עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפילה )תענית ב.(, ואמר הכתוב אם תעבדו 
ביחד את ה' אלהיכם, דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור, וברך את לחמך 

ואת מימיך, פירוש שיברך את פרנסתך שתהיה לך פרנסה טובה ורחבה.

גם וברך את לחמך ואת מימיך קאי על התורה, אם תתפללו עם הציבור 
נוכל לפרש דהנה כתיב  תשיגו השגות התורה. והסירותי מחלה מקרבך, 
תפילות  כלו  העולם  ועד  העולם  מן  ישראל  אלהי  ה'  ברוך  כ(  יט  עב,  )תהלים 

דוד בן ישי, ופירש הרד"ק כי דוד המלך ע"ה היה מתפלל על כל הענינים 
ועל הבריאים  ביאת משיחנו על החולים שיתרפאו  עד  ישראל  שצריכים 
שלא יחלו ועל פרנסתם שיתברכו ולבטל מהם כל הגזירות קשות. ולעתיד 
ולא יצטרכו  כשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אז יתבטלו כל הדינין, 
ונחמות  כי אז יתקיימו בישראל כל הטובות  עוד להתפלל על שום דבר, 
שנתנבאו הנביאים על בית ישראל, וזהו ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם 
ועד העולם פירוש לעתיד כשיודו כל האומות שהוא יתברך שמו הוא מלך 
על כל העולם ואז יתבטלו כל הדינין ולא יצטרכו ישראל עוד לתפילת דוד 

המלך ע"ה, וזהו כלו תפילות דוד בן ישי שאז יהיה לישראל כל טוב.

ידי שהאדם מתפלל עם  כי על  והסירותי מחלה מקרבך,  פירוש  וזהו 
כל  ומבטל  ישראל  כנסת  על  טובות  השפעות  כל  ממשיך  הוא  הציבור 
הגזירות קשות מעל כנסת ישראל, ולא יצטרכו עוד להתפלל על שום דבר 
והסירותי  גשמי, כי אם על הגאולה שלימה שתהיה במהרה בימינו, וזהו 
ויחל  מלשון  הוא  מחלה  מקרבך,  התפילה  שאסיר  פירוש  מקרבך  מחלה 
משה )שמות לב, יא( לשון תפילה פירוש שלא תצטרכו להתפלל עוד על שום 
דבר גשמי כי על ידי תפילות ציבור ירדו כל השפעות טובות לישראל, וכל 
הגזירות קשות יתבטלו ולא יצטרכו להתפלל עוד אלא על הגאולה שלימה 

שתהיה במהרה בימינו אמן.
מאור ושמש

מאכלים מצדיקים מסוגלים לרפואה
וברך את לחמך ואת מימך והסרותי מחלה מקרבך.

עיי"ש  מתברך  מאיוב  פרוטה  הנוטל  כל  קיב.(  )פסחים  שאחז"ל  ע"ד 
היינו לאשר היתה הברכה שורה בכל אשר לו. לזה כל שנטל ממנו איזה 
דבר שכבר שרתה עליו ברכת ה' הוא ג"כ מתברך. וזש"ה ועבדתם את ה' 
אלהיכם הבטיחנו הש"י וית' וברך את לחמך גו' והסירותי מחלה מקרבך. 
היינו שהש"י יברך לחמו ומימו של הצדיק העובד את ה' וכל מי שיאכל 
ויטעום אצלו כלום ישלח לו השי"ת מבוקשו הצריך לו כגון רפואה למי 

שצריך לרפואה וכדומה שאר מבוקשים בגשמיות וברוחניות כי"ר אמן. 

או יאמר והסירותי מחלה מקרבך. ולכאורה צריך להבין תיבת מקרבך. 
וחולשות  חולאים  על  דקאי  י"ל,  פשוטו  ולפי  מאתך.  או  ממך.  היל"ל 
ואיברים הפנימים ר"ל אשר גם הרופאים מומחים הגדולים אינם יודעים 
ולזה הבטיחנו הש"י  הרפואה על בוריה רק מתעתעים המה בזה כנודע, 
מהאיברים  אפילו  החולאים  חולשת  מאתנו  יסיר  באמת  נעבדהו  כאשר 

הפנימים וזהו 'מקרבך' כפשוטו.

או יאמר מקרבך, היינו שלא תצטרכו לבקש ולחקור אחרי הרופאים 
מומחים מאומות העולם רק 'מקרבך' ר"ל ע"ד שאחז"ל )ב"ב קטז.( מי שיש 

לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים.
אוהב ישראל

משם אלקים, לכך אמר ואל אלקינו, שע"י שם אלקים ירבה לסלוח גם 
על הלא תעשין, והבן.

וזה שאמר כאן אנה לידו ושמתי לך הוא ר"ת אלו"ל, כי ר"ח אלול 
הוא זמן התשובה כמו שכתב האר"י ז"ל, אבל רק משם אלקים המורה 
על הנהגה זמניות, והזמן היא באלול, ע"כ כתיב והאלקים, ואמר הכתוב 
ושמתי לך מקום, כי שם הוי"ה ב"ה בהכאה גימטריא מקו"ם, )י' פעמים 
י', ה' פעמים ה', ו' פעמים ו', ה' פעמים ה'(, ע"י שם הוי"ה ב"ה זמן תשובה בכל 

יום, ורמז לנו שם שם הוי"ה בהכאה, על דרך שאיתא )ברכות ז' ע"א( טובה 
נשבר  לב  יט(  נא  )תהלים  ע"ה  המלך  דוד  וז"ש  וכו'  בלבו  אחת  מרדות 

אלקים לא תבזה, שאף מדת הדין מסכים למחילתו ולסליחתו.

על כן אמר אח"כ אשר ינוס "שמה", כי שמעתי מכבוד אבא מרן 
זצוקללה"ה על מה שאמר משה )בא י כו( ואנחנו לא נדע מה נעבוד וגו' 
עד בואינו שמ"ה, הוא ראשי תיבות שטיפה מריקה הדחה, כי אי אפשר 
לאדם לדעת איך יעבוד את ד' אם לא יבא במקוה בכל עת, ובפרט 
לעת הצורך, וז"ש לא נדע מה נעבוד עד באנו שמ"ה, עכ"ל. ובפרט מי 
שיש לו התעוררות בלבו לעשות תשובה, בודאי אי אפשר בלא מקוה, 
וכמו שאמרו דורשי רשומות )עיי' ספר הליקוטים להאריז"ל תהלים נא, של"ה שער 
האותיות אות ט' טהרה( לב טהור ברא )תהלים נא יב(, ראשי תיבות טבל, וזה 

שרמז כאן ינוס שמ"ה, והשי"ת יחזירנו בתשובה שלימה.
קדושת יום טוב 

אור ליום ד' פרשת לך )תרפ"ז( ראיתי בחלומי והנה הוא ליל שבת קודש 
המשפטים  ואלה  המדרש  דברי  לפרש  בדעתי  ועלה  פרשת משפטים, 
אשר תשים לפניהם, הה"ד מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל 

לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום וכו'.

נ"ל דהנה באמת התוה"ק שנתנה לישראל מפי הגבורה לא  אלא 
נתפרשו בה טעמי המצות אלא גזירת מלך היא, אך כל ת"ח שעוסק 
בתורה ובמצות הוא מוצא בה טעמים חדשים בכל עת )עירובין נ"ד:( וא"כ 
אף מה שהוא אצלו חק בלי טעם תחילה, אבל ע"י תורתו מחדש בה 
שכלייות ומוצא בה ענינים נפלאים ושוב רואה שאינם חק בלי טעם, 
אלא הכל הוא שכליות וטעמים עמוקים עד אין חקר, אבל כל זה רק 
בישראל שקבלו התורה ודבוקים בשכלם בעצם התורה הק', לזה דעתם 
אומות  ענינים, אבל  ומתחדש בשכלם במצות השם כמה  תורה  דעת 
העולם אף כי גם להם נתן מצות, אבל שיחדשו בשכלם ואמיתתו במצות 
השם זה דבר שא"א, כי אין דעתם מכוונת כל למצותיו יתברך, ואף 
בישראל כתב הסמ"ע בש"ע חו"מ )סי' ג' ס"ק י"ג( בשם תשובת מהרי"ו 
דפסקי הלומדים ופסקי הבעלי בתים הם שני הפכים, הרי שאף הבעה"ב 
שאינם עוסקים בתורה דעתם מכוונת היפך דעת התוה"ק, וא"א לכוין 
לעניני התורה אלא ע"י דעת תורה, ועאכו"כ שק"ו הוא באוה"ע שדעתם 
הוא היפך דעת תוה"ק ו"א שיכוונו בדעתם במצות השם לאמיתת הענין.

והנה המצות שנמסרו מאתו יתברך ואף הז' מצות לא נתן בהם שון 
טעם רק גזירת המלך, וכיון שאומה"ע לא יוכלו לחדש משכלם שום 
טעם, א"כ נשארו המצות אצלם הכל כחוק בלי טעם, ולא כן בישראל 
אשר בדעת שכלם מחדשים בה טעמים והוא דעת תורה ממש, והנה חק 
נקרא מה שהוא בלא טעם, ומשפט נקרא דבר שהשכל מחייבו, וז"ש 
חקיו ומשפטיו לישראל, דבישראל אף מה שהוא חוקין מתחילה אח"כ 
יהיה משפטים, דהשכל מחייבו לעשות, אבל לא עשה כן גוי שיהיה להם 
ואין להם  דעת תורה, לכן ומשפטים בל ידעום, דהכל רק חק אצלם 
משפט שכליות בשום מצוה עיי"ש עוד. ומסיים מרן ז"ל "כל זה ראיתי 
בחלומי כאשר כתבתי פה מתחילה ועד סוף ואיקץ והתבוננתי בדבר והנה 

הוא ענין פלא ודבר נחמד, לזה רשמתי לי למזכרת".
דברי יואל בפרשתן ע' ק"כ

]המשך מעמוד ה[
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בס"ד 

מש"ה שפי"ר קאמר"ת
מרבים בשמחה וגילה, בשבח ותהלה, בתוך אמוני עם סגולה, בעתותי שמחה בהגיע עת דודימ
שבח ושירה, בעוז ובגבורה, במילין יקירא, ובאמירה שפירא, לכבוד חברינו היקר איש כביר המעש
הלולים ותוארים בו נאמרים, שבח דא שירתא עליו רונים, בתורה ויראה טהורה תמיד הוגה בה

שלשה עמודי עולם אחוזתו, יראת ד' כל מגמתו ושאיפתו, יושב באהלה של תורה ממנה לא ימוש
מרבה פעולות נשגבות, חובקות זרועות, בכשרונותיו הברוכות, עוסק בלי ליאות, לזולתו מרבה פעלימ
ולכל אחד ואחד מקבל בסבר פנים יפות ובפנים שוחקות, בעל מידות ישרות, ע"כ נודה לו ונהללו
ומופלא מופלג  בכולם  וכיאות,  כראוי  לבריות,  ונוח  לשמים  נוח  הבריות,  על  ומכובד  אהוב 
לנו עומד תמיד לנס, בסייעתו בכל עונה ועת, במערכת "אילני הפרדס" המתנוסס בשבח והילול

ה"ה הבחור החשוב כלי מחזיק ברכה בריך הכשרון עושה ומעשה 
לכלל ולפרט אוצר כלי חמדה כהן שדעתו יפה

כמר משה שמואל הכהן פילאפף ני"ו
בן הרבני הנגיד והנכבד המרומם הרה"ח ר' יצחק זאב הי"ו

מגדולי בעלי צדקה וחסד בעיר וויליאמסבורג - חבר הנהלת ישיבת כתר התורה

לרגל שהשמחה במעונו רוממות קל בגרונו, דיצה וחדוה בארמונו

בשמחת נישואיו למז"ט
עב"ג בת הרה"ח המפואר הרה"ח ר' משה סופר הי"ו

אב"י וויליאמסבורג

ובהאי שעתא בחדא מחתא, להודות לו הננו, על כל הטוב אשר 
גמלנו, עומד מוכן לשרת תמיד להצלחת גליונינו המפוארה

מרובה בברכה  שיתברך  מרומים,  לשוכן  כפים,  בפרושות  לשמים,  נשא  אמרינו 
יהיה קשר של קיימא, והזיווג יעלה יפה, מתוך רוב שמחה וידים הרחבות בשובע שמחות במחול ובתופ
לטב ולחיין, והשפעות טובות מאלקים חיים, ויזכה תמיד מתוך רוב ברכה להגדיל תורה ולהאדיר
נחת דקדושה ותענוג גשמי ורוחני במדה גדושה, וכל הברכות אשר בתורה אמורים לנצח ולעולמי עד
יראו עינינו וישמח לבנו, בביאת בן דוד גואלינו, עת שמחתינו, במהרה בימינו משיח צדקינו יעמוד לנס

המברכים המערכת בשם כל חביריו וידידיו

שמואל שמעון שווארץ, מנחם שלמה אשכנזי, הערשל רובינפעלד, זאב אלימלך שעהר, אלעזר ניסן פויגל, יחזקאל שרגא 

גלאנץ, שמעון יואל קליין, משה קליין, אלימלך בראדער, אהרן ווייס, יוסף יצחק שטיינבערג, שמואל שפיצער, אברהם חיים 

קליין, יואל כ"ץ, שלמה מנשה סעגדין, זושא פרענקל, יוסף פערל, יוסף הערשקאוויטש, יואל טייטלבוים, בנימין יוסף טעללער, 

נפתלי הירצקא שווארטץ, בערל ניימאן, חיים אייזיק שווארטץ

גם אני מצטרפים

יואל מאיר פאלאק, יצחק נפתלי קנאפלער, שאול 
מנחם ראטה, מרדכי לייב פריינד, דוד ליכטענשטיין, 

יושע שווארטץ 



 ט 
אילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב( פרשת משפטים תשע"ו

כתוב בתורה
כתוב  במבוא,  כבר  שהוזכר  כפי 

בית  על  "אלקים"  הלשון  בפרשתן 

רבי  "אמר  וזל"ק  ברמב"ן  וביאר  דין, 

נקראו  כי  ז"ל(,  עזרא  )היינו, האבן  אברהם 

שהם  בעבור  אלקים  השופטים 

מקיימי משפטי האלקים בארץ".

ומבאר  ע"ז  חולק  הרמב"ן  אולם 

שונה  באופן  אלקים  מלת  פירוש 

"ולדעתי, יאמר הכתוב 'והגישו אדוניו 

אל האלקים', 'ועד האלקים יבא דבר 

שניהם', לרמוז כי יהי' אלקים עמהם 

והוא  יצדיק  הוא  המשפט,  בדבר 

המשפט  'כי  משה  אמר  וכך  אלקים',  ירשיעון  'אשר  שאמר  וזהו  ירשיע, 

ודן  יושב  שהדיין  בשעה  אלא  כד(  )ל,  רבה  שמות  ובאלה  הוא'...  לאלקים 

באמת, כביכול מניח הקב"ה שמי השמים ומשרה שכינתו בצידו, שנאמר 

'וכי הקים ה' להם שופטים והי' ה' עם השופט'" עכל"ק.

נמצא פלוגתת הראשונים, האבן עזרא והרמב"ן, מה פירושו של מלת 

אלקים לגבי בי"ד, האם נקראו כן מפני שמקיימים משפטי אלקים בארץ, 

או מפני שה' נצב בעדת א-ל, אולם להעלות על הדעת שיקראו כן משום 

כבוד עצמן, חס מלהזכיר.

איש האלקים
אולם שונה הדבר לגמרי לגבי התואר "איש אלקים" הכתובה בתורה על 

משה רבינו ע"ה, ויותר מזה מצינו בספרי )פ' ברכה( בזה"ל "זה אחד מעשרה 

איש  נקרא  אלקנה  האלקים,  איש  משה  שנאמר  האלקים,  איש  שנקראו 

האלקים, שנאמר )שמואל א, ב( ויבא איש האלקים אל אלי, שמואל נקרא איש 

נקרא  דוד  בעיר הזאת,  הנה איש האלקים  ט'(  א',  )שמואל  האלקים, שנאמר 

איש האלקים, שנאמר )נחמי' יב( כמצות דוד איש האלקים, שמעי' נקרא איש 

האלקים, שנאמר )מלכים א, יב( ויהי דבר ה' אל שמעי' איש האלקים לאמר, 

מיהודה  בא  ואיש האלקים  יג(  א',  )מלכים  נקרא איש האלקים, שנאמר  עדו 

ב',  )מלכים  נקרא איש האלקים, שנאמר  בית אל, אליהו  כדבר האלקים אל 

נפשי  נא  תיקר  האלקים  איש  א( 

בעיניך,  חמשים  אלה  עבדך  ונפש 

אלישע נקרא איש האלקים, שנאמר 

איש  כי  ידעתי  נא  הנה  ד(  ב',  )מלכים 

אלקים קדוש הוא, מיכה נקרא איש 

ויגש  כ'(  א'  )מלכים  שנאמר  האלקים, 

ישראל,  מלך  אל  וגו'  האלקים  איש 

שנאמר  האלקים,  איש  נקרא  אמוץ 

)דברי הימים, כ"ה( ואיש האלקים בא אליו 

לנו  הרי  המדרש.  עכ"ל  וגו'.  לאמר 

שלא זר הוא לקרות לקדוש ה' מכובד 

בתואר הנעלה הלז.

משמעותה
אך זאת עדיין עלינו לדעת משמעותה ופשרה של תואר נעלה זו, ולשם 

כך נעתיק דברי המדרש רבה )דברים פי"א, ד( ]עה"פ וזאת הברכה אשר ברך 

משה איש האלקים[ אמר רבי תנחומא, אם אלקים למה איש, ואם איש 

למה אלקים, אלא... ]ומאריך המדרש בכמה מצבים אשר בהם הי' בבחי' 

"איש", ובכמה מצבים אשר בהם הי' בבחי' "אלקים", ואח"כ אי' שם:[ דבר 

אחר, מהו איש האלקים, אמר רבי אבין, מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה 

האלקים ]פי' ע"ז בעץ יוסף ובמתנות כהונה: מתחת לבו ולמטה איש, אבל 

מלבו ולמעלה הי' כולו קודש וכל מחשבות לבו והשכלתו הי' אלקים[ עכ"ל 

המדרש.

ובכתבי הקודש נאמר
)ג, כה(  שוב מצינו נושא זו, במה שכתוב בדניאל בחלומו של נבוכדנצר 

"ענה ואמר הא אנה חזה גוברין ארבעה וגו' ורוה די רביעאה דמה לבר אלהין 

דומה  הרביעי  של  ותוארו  וגו'  אנשים  ארבעה  רואה  אני  הרי  ואמר,  ]ענה 

למלאך האלקים[".

ועל פסוק הזה אי' בירושלמי מס' שבת )פ"ו ה"ט( "אמר ראובן, באותה 

שעה ירד מלאך וסטרו לההוא רשיעה על פיו, אמר לי' תקין מיליך, ובר אית 

לי'? ]התקן דבריך, וכי בן יש לו להקב"ה?[ חזר ומר ]חזר ואמר[ )שם ג, כח( 

מערכה: התואר הנשגב "איש האלקים"

וביניהם,  עברי,  עבד  דיני  מבואר  בפרשתן  מבוא: 

אשר אם אמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת 

בני לא אצא חפשי, אז 'והגישו אדוניו אל האלקים וגו' 

הק'  התורה  ונלאו מפרשי  דין",  "לבית  ופרש"י  ו(  )כא, 

לבאר למה נקראו ב"ד בשם אלקים )עי' בפנים(.

וכיון שכן אמרנו לרדת לעומקן של דברים, להתבונן 

מה משמעותה של התואר "איש אלקים", והאם ניתן 

לכותבה בכלל, ואם אכן ניתן לכותבה, עד היכן מותר, 

וכל המסתעף בזה, ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון 

כל.

חלק מהוצאת הגליון נתנדב בשבוע זו ע"י
הרבני הנגיד רודצו"ח מענדל אפענהיים הי"ו

לרגל נישואי בתו למז"ט
עב"ג הבה"ח נפתלי צבי הירצקא שטערן ני"ו מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד

פירות האילן
⋅ המדור הזה נתנדב לכל השנה ⋅

ע"י הרבני הנגיד רודצו"ח

מו"ה ר' חיים לעבאוויטש הי"ו
חבר הנהלת ישיבתינו הק'

לעילו נשמת מוה"ר יצחק ב"ר אברהם ע"ה 
ולעילו נשמת מוה"ר מלכה ב"ר חיים נפתלי הערץ ע"ה

ליקוט ענינים מפוזרים, מן האילן פירות נשרים



 י 
פרשת משפטים תשע"ואילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב(

"בריך אלקהון די שדרך מישך ועבד נגו'.. די שלח בריה לית כתיב כאן, אלא 

די שלח מלאכיה ושיזיב לעבדוהי די התרחיצו עלוהי ]פי', דלהלן מזה כתיב 

דאמר נבוכדנצר "ברוך אלקיהם של חנני' מישאל ועזרי' אשר שלח מלאכו 

והצילם" וכבר לא קרא להמלאך "בן אלקים"[.

ולא על בר אלהין סמיכנא
בספה"ק דברי תורה )מהדורה ו', פט( כתב וזל"ק )אעתיק בזה מה שכתבתי לידידי 

ש"ב הרב וכו' הי"ו, מ"ש מירושלמי שבת סו"פ במה אשה, על פסוק ורוה די רביעאה דמה לבר אלהין, 

אמר ראובן... )כנ"ל(, וע"ז תמה כת"ה, והלא אנו אומרים את מאמר הזוהר בריך 

שמי' וכו' "ולא על בר אלהין סמיכנא", וגם בזוה"ק שחושב שם עשרה כתות 

מלאכים, אראלים ותרשישים, ואחד מהם הוא "בני אלקים", עכ"ד.

הו"ל להקשות ממקרא  יותר  מזוה"ק מבני אלקים,  הנה מה שהקשה 

מלא באיוב )לח, ז( "ויריעו כל בני אלקים" שהם המלאכים כפי' הראשונים 

והמצודת שם, וגם לפי"ד המלבי"ם שפי' שם שזהו כחות הכוכבים, מ"מ 

בני  א'(  )ב',  שם  וכן  ו'(  )א',  באיוב  שם  וכן  כנזכר,  לי'?  אית  ברא  וכי  קשיא, 

האלקים המלאכים מלמדים זכות וחובה, כפירושו שם וגם בדחז"ל.

בני  שמצינו  הקודש  בלשון  אלקים"  "בני  לשון  בין  לחלק  נ"ל  אולם 

הנביאים כמה פעמים בכתוב היינו תלמידי הנביאים ואינו לשון בן גשמי, 

משא"כ "בר אלהין", כי בלשון זה לא מצינו בריה דנבואה זולת למי שהוא 

)למלאכים(  כן לא הקפידו בכתובים לקרוא  ועל  )גם בתולדה הגשמיי(,  בנו ממש 

בני האלקים בלשה"ק כנזכר, אך גם בלשון תרגום מצינו בירושלמי כנודע 

דקרי לאסרו חג "ברא דמועדא" )אם כי אינו בן ממש בגשמיות(, וא"כ לא הי' להם 

להקפיד על בר אלהין, שהוא ג"כ כמו בני הנביאים כנזכר.

אלא שמצינו בכה"ג כעין מדרשים חלוקים ]היינו עם הזוה"ק בנוסח בריך 

שמי'[ זה מזה, ובפרט המ"ד ר' ראובן שם בירושלמי שבת, והנה מה שהעיר 

מנוסח בריך שמי', מהגירסא אצלינו "ולא על בר אלהין סמיכנא", הנה יש 

לא  אמשטרדם  הישן  דפוס  השל"ה  ובסידור  שם,  בזה  חלוקות  גירסות 

נמצא זה, רק במקום זה כתב "ולא על מלכא שמיא סמיכנא" אלא באלהא 

דשמיא וכו', ורבים תמהו כן נחפזו ורעדו בראותם זה שמה, אך לא קשה כ"כ, 

דכונתו פשוט כמ"ש "ויהי מקטרות למלכ"ת שמים" )כמ"ש כמ"פ בקראי( דהיינו 

מערכות השמים והכוכבים שהיו עובדים להם העוע"ז, וז"ש בלשון ארמית 

דשמיא  באלהא  אלא  סמיכנא,  לא  וכוכבים  מזלות  היינו  דשמיא,  מלכ"א 

שהוא הקב"ה האין סוף ית"ש סמיכנא ולק"מ, ושוכט"ס" עכל"ק.

הכרעה למעשה
ליישב  בכדי  זי"ע  ממונקאטש  הרה"ק  כתבם  הללו  הדברים  כל  הנה 

סתירת דברי חכמינו ז"ל, אולם באשר הנוגע למעשה כתב בספרו "הגהות 

ליזהר שלא לכתוב  נראה שצריכין  וזל"ק "מכאן  )על הירוש' שם(  הירושלמי" 

הרשע  של  לשון  שזהו  כיון  אלהין",  לבר  "דמי  כיוצא(  וקדוש  צדיק  )על  תואר 

ויכולין  כנז',  לעוון  ונחשב  ככה  על  פיו  על  וסטרו  מלאך  ובא  נבוכדנצאר, 

לכתוב )על הגדולים הראויים( "איש אלקים" או "מלאך ה'", כיון שמצינו שתארם 

הקב"ה לנביאיו בתוארי כבוד כאלו, וכמו )במדבר כ"ו ט"ז( "וישלח מלאך )זה משה( 

ויוציאנו ממצרים", וכן בנביאים )דה"ב ל"ו, ט"ז( ויהיו מלעיבים במלאכי האלקים 

)אלו הנביאים וצדיקים(, והגם שמצינו כזה )בזוה"ק תרומה( בנוסח בריך שמי', ולא 

על בר אלהין סמיכנא היינו המלאכים, הרי דקרי להמלאכים בשם כזה, וכן 

כמ"ש בבראשית אשר יבאו בני האלקים )המלאכים הידועים(, מ"מ טוב ליזהר 

שלא לכתוב או לקרות כזה מטעם דברי הירושלמי אלו" עכל"ק.

בעת מאסרו של התניא
וכדאי לציין דבר פלא, אשר נושא זו היתה אחת הדיונים שוהעלו בעת 

מאסרו של הגה"ק בעל התניא זי"ע )בשנת תקנ"ט( אשר הלשינו על החסידים 

- שנקראו בפי המתנגדים באופן כללי, "הקארלינער" - שרבותיהם אמורים 

להיות אלקים וכו', וכה כתב המלשין בכתב המסירה: "בספר של הקארלינער 

דיבור  מחשבה  קוראים  מקומות  באיזה  הריב"ש[  צוואת  לספה"ק  ]כונתו 

יכול  אדם  שלפעמים  כותבים  גם  ישראל,  דת  נגד  וזה  בורא,  בשם  וחיות 

וגם  להיות באחדות עם הבורא, ומחמת זה קוריאם לרביהם באיגרותיהם 

בספרים בשם אלוק".

והשיב ע"ז הגה"ק בעל התניא זי"ע )אג"ק אדמו"ר הזקן, א"ג ע"ד( וזל"ק "ומה 

שהוא, בן חיים ]המסור שר"י[ כותב, כאילו הרבנים נקראים אלקים - דבר זה 

לא הי' ולא נברא מעולם, לא יראה ולא ימצא בשום מקום! ואולי ראה באיזה 

מכתבים את המלה "אלוקי" בלשון הקודש, שמשמעותה "איש האלקים", 

והוא תואר מקובל בעמינו בני ישראל לשבח בת את הגדולים ביראת שמים 

ואחרוני המקובלים, כפי שאנו מוצאים בספרי דפוס עבריים רבים" עכל"ק.

קדושת הרח"ו
לשלימות הענין יש לציין פרפרת נאה, שכתב בטו"ז בסי' קכ"ז )סק"ד( 

בזה"ל "מספר עץ החיים שחיבר האלקי מהר"ח קלפיראש ]הרח"ו[ תלמיד 

האלקי קדש הקדשים מהר"י לוריא ז"ל" עכל"ק. וביד אפרים )להגאון ר' אפרים 

זלמן מרגליות זצ"ל( הגיה ומוחק תיבת תואר "האלקי" אצל מהר"ח קלפיראש 

]שהוא רבי חיים ויטאל[ וגורס "האלוף" וכותב שכן צריך לומר.

ובנימוקי אורח חיים )שם סק"ג( כתב ע"ז הרה"ק ממונקאטש זי"ע וזל"ק 

"ולא ידעתי מה הי' לו, ומנא ידע )הגאון המובהק מה"ר אפרים זלמן מרגליות( בעל יד 

אפרים ז"ל לשלוח יד ולעשות טעות בדפוס הראשון בטו"ז, ולמה לא הוטב 

לו הגירסא שנתן הטו"ז התואר "האלקי" )היאות( למה"ר חיים וויטאל כעין 

שכתב על רבו. )רק שלרבו הוסיף עוד תואר מעלת קודש הקדשים(, והלא מרן האריז"ל 

הגיד שלא בא לעולם הזה רק בשביל תלמידו היחידי מה"ר חיים וויטאל, 

ואכמ"ל. ובדוחק יש לומר שהי' אולי לפני הגאון מוהרא"ז מרגליות הכתי"ק 

של הטו"ז אשר ממנו יצא בדפוס, ושם כתיב רק האלוף, אבל אינו נראה כן 

כלל, ועל כן אין פירוש וטעם להדברים ואין להאריך" עאכל"ק.

אולם בשו"ת ויען אברהם )סי' ד', אות יג( כתב לתרץ דברי היד אפרים, וז"ל 

"ואמרתי להעיר בזה מש"כ עוד בבחרותי ע"ד הגאון בעל מנחת אלעזר זצ"ל 

... ולדידי ברור כשמש שאין כאן אף  )כנ"ל(   ... )סי' קכ"ז(  בספרו נמוקי או"ח 

ריח של קושיא ותמיהה על הגאון בעל יד אפרים ז"ל, שלא בא ח"ו לגרוע 

מתוארו של הרה"ק בעל פסח.. ]נדצ"ל: ע"ח[, אלא שחשש למש"כ הרדב"ז 

בשם הראשונים ז"ל שאסור לכתוב ראש תיבה של השם אם מכתיר עליו 

מלמעלה שהוא ר"ת, דהוי ככותב את השם דאסור למוחקו, ועל כן כתב 

הטו"ז הא' בלא כתר )סימן של ר"ת( מלמעלה, כזה הא', והמעתיק דבריו כנראה 

שלא ידע להקפיד ע"ז, וכתב במקומו "האלקי" בחשבו שאין להקפיד ע"ז, 

וע"ז בא הגאון בעל יד אפרים ז"ל ותיקן לשונו שצ"ל הא' )וכמו שכ' באמת הטו"ז 

בכת"י( ולא כתב האלקי )העתקת העמתיק(, אמנם המעתיק דבריו של היד אפרים 

טעה בכונתו, והעתיק שצ"ל האלוף, וח"ו לחשוב על הגאון הנ"ל שבהגהתו 

זו רצה להקטין תוארו של הרב האלקי בעל ע"ח זצ"ל, והדברים ברורים ב"ה" 

עכ"ל. אולם כמובן אין דבריו אמורים, כ"א ע"ד השערה בעלמא בלי שום 

יסוד, ועדיין צ"ע.



 יא 
אילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב( פרשת משפטים תשע"ו

הרה"ח ר' חיים יודא גאלדשטיין הי"ו לרגל נישואי בנו הבה"ח ישכר בעריש ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד

ואלה 
תולדות 

נולד לאביו מרן הייטב לב  רבינו 

ו'  ביום  סיגוט  אב"ד  זצוקללה"ה 

סיון שנת תקצ"ו לפ"ק, ומשחר טל 

ילדותו היה נראה לכל גודל צדקתו 

וקדושתו, וגדלותו בתורה.

כשהגיע פרקו נישא עם הרבנית 

אשר  ב"ר  מנשה  ר'  הגה"צ  בת 

כשלא  זמן  לאחר  אבל  מראפשיץ, 

ונשא  מאתה  גירש  בנים  לו  היו 

אשכנזי  יואל  ר'  הגה"צ  בת  עם 

איתה  וגם  זצ"ל,  מטאלטשאווע 

לו  היה  לבסוף  אבל  הרבה  המתין 

העצי  מרן  בנו  ה"ה  ובנות  בנים 

זצ"ל,  רביה"ק  ומרן  זצ"ל,  חיים 

הרבנית הצדיקות מרת שרה הי"ד 

זצ"ל  שפירא  דוד  ר'  הגה"צ  אשת 

תש"ב  בשנת  נעקד"ה  בוקאווסק, 

בפולין.

אסתר  מרת  הצדיקת  והרבנית 

ע"ה אשת הגה"צ ר' חנוך העניך דוד 

מאיער זצ"ל קערעצקי, נפטרה י"ד 

בסוואליווע,  ומנו"כ  תרפ"ח  חשון 

הרבנית הצדיקת מרת העסא הי"ד 

יחיאל  מאיר  חיים  ר'  הגה"צ  אשת 

ריינזשוב,  אבד"ק  זצ"ל  הורוויץ 

נעקה"ד י"ג סיון תש"ד באוישוויץ, 

הילד יקותיאל יהודא ע"ה נולד ח' 

תרמ"ז,  אלול  ז'  ונפטר  תרמ"ה  אב 

הבתולה רחל ע"ה נולד ח' אדר א' 

תרמ"ט, ונפטרה י' כסליו תרס"ג.

רבינו נסתלק לגנזי מרומים ביום 

כ"ט שבט שנת תרס"ד בעיר סיגוט 

ומנ"כ בעיר סיגוט סמוך לאביו מרן 

הייטב לב.

ביום ב' - כ"ט שבט חל היומדהל"ק של

רביה"ק מרן חנני' יו"ט ב"ר יקותיאל יהודא זצוקללה"ה
אב"ד סיגוט - ובעמח"ס קדושת יום טוב

האיש מקדש
כשהגיע לפרקו נישא עב"ג בת הגה"צ ר' מנשה 

לו  היה  שלא  רב  זמן  ואחר  מראפשיץ  אשר  ב"ר 

יואל  ר'  הגה"צ  בת  את  ונשא  מאתה  גירש  בנים 

הימים  ארכו  והנה  מטאלטשאווע,  זצ"ל  אשכנזי 

בלא בנים ובראש השנה אחד כשאביו היה מתפלל 

תפילת מוסף לפני התיבה, וכשהגיע "להרבות זרעו 

לרבינו  הראה  הים"  כחול  וצאצאיו  תבל  כעפרות 

והיו נראה לכל שהוא מפציר אודות בתו.. רבינו, וגם 

בהושענא רבה כשהגיע ל"כל שיח תדשא ותושיע" 

אמר שכאן טוב להתפלל להושיע בבנים ואכן אחר 

בהם  וקיום  ובנות,  בנים  לרבינו  נולד  מועט  זמן 

להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו כחול הים.

ממלא מקום אביו
מרן הייטב לב היה מפציר כל ימיו שרבינו יהיה 

ממלא מקומו אבל רבינו היה מסרב, ופעם אמר מרן 

הייטב לב שאם בנו יהיה אב"ד אזי יהיה מדינה ואם 

לאו איבד לי כל מה שאני הקים. אבל עכ"ז רבינו 

היה מסרב..מן..הרבנות עד שאחר פטירתו של אביו 

מצאו פי סקא וכתב שם חנינא בני ישב על כסאי".

לפני פטירתו אמר מרן הייטב לב לבנו הגה"צ ר' 

משה יוסף זצ"ל שלא יערך שלחנו בעיר סיגוט כדי 

שלא יעזבו החסידים את רבינו.

שם  היו  אביו  מקום  למלאות  זמנו  כשהגיע 

לומר  ילך  שלא  לו,  שאמרו  בליעל  אנשי  בעיר 

וכשהלך  אותו.  יהרגו  ילך  ואם  הדרשה הראשונה, 

לומר הדרשה, אמר רבינו להמקורבים הבאים עמו 

ואבי עומד  לימיני,  זקיני מרן הישמח משה עומד 

בשמאלי, ולא יארע לי שום דבר רע, וכן הוה.

לוחם מלחמת השם
רבינו היה מנהל מלחמה כבידה בעד הקהילות 

ארטאדאקסיע לחזקם ולהעמידם על תילה, וכמלך 

בגדוד עמד, ללא חת.. נגד כל הרוחות הרעות וזרות 

שרשים  שהכתה  והמשכילים  מהנעלאגן,  שנשבו 

רח"ל בכרם בית ישראל.

כרב ואב"ד במדינה
סיפר רביה"ק בעל ברך משה זי"ע שבסביבות 

סיגוט היו כמה כפרים שהם היו תחת הנהגותו, והיו 

קרעטשמע"ס.  להם  שהיו  יהודים  כמה  שם  דרים 

היהודים  מן  הרשיון  ונטלו  גזירה  יצא  אחת  ופעם 

ורק אחר כמה עסקנות  מלהחזיק הקרעטשמעס, 

ושתדליות עלה בידם לפרוע הגזירה, אבל החזרוהו 

הראשונים  הבעלים  ונשארו  אחרים  ליהודים 

גדולות  מחלוקת  גרם  וזה  כל,  ובחוסר  בעירום 

ביניהם. ורבינו כרוע נאמן לעדתו היה נוסע באמצע 

חודש אלול לכל כפר וכפר לעשות שלום ביניהם. 

פשרות  לעשות  בידו  עלה  שהגיע  מקום  ובכל 

אחד  בכפר  רק  שלום,  ועשו  צדדים  השני  ונתרצו 

הגיע ואחר יגיעה עצומה עלה חרס בידו ולא רצו 

לעשות שלום, עד שניסע את עצמו משם והיה לו 

חלישת הדעת מזה, ובחזרתו לביתו אמר למשמשו 

זיי  וועט  "איך האף אז דאס  ר' אשר גבאי בלשונו 

מאוד  מקפיד  שהוא  בעליל  וראו  שאדן"  נישט 

עליהם, והנה בין יום הקדוש לחג הסוכות נפרצה 

גם  כל הכפר  ושרף את  גדולה,  בכפר הזה שריפה 

קדושה,  ותשמישי  תורה,  והספרי  המדרש,  הבית 

ליטול  רבינו  אל  באו  להם  בצר  כלום,  נשארו  לא 

דרך תשובה על מה שלא נהגו אותו בכבוד, ורבינו 

ערב.. לכל אחד דרך תשובה בתעניות וסיגופים כל 

אחד כפי יכלתו והשגתו.

רבינו  הרבה  החורף  בימות  שנה  ובאותו 

לו  אמר  וכשהרבנית  מלימודו.  יותר  בתעניות 

שלא יוכל לסבול כל כך סיגופים, לא שמע אליה, 

מתענה  הוא  אמאי  לה  שיאמר  להפציר  והתחילה 

לכפר  שאירע  שהצרה  אני  יודע  לה  ענה  כך,  כל 

הנ"ל היו בהקפדתי, ואני סידר תעניתים וסיגופים 

לכל אחד מכפר ההוא, ע"כ גם אני מתענה עם כל 

אחד ואחד.

לקדש שם שמים
למסור  משתוקק  ימיו  כל  היה  שרבינו  ידוע 

נפשו למען כבוד שמו יתברך ולפני פטירתו אמר, 



 יב 
פרשת משפטים תשע"ואילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב(

כל ימי הייתי מצטער מתי תבא לידי ואקיימנה 

עכשיו שלא זכיתי הלוואי שאחד מבני יזכה.

זה מספרים שבשנה אחרת בסעודת  וכעין 

פורים כטוב לב המלך ביין אחז לבנו מרן העצי 

חיים ואמר לו, הלוואי שזכית למות על קידוש 

השם.

ושמרו בני ישראל את השבת
בעיר  לשבות  פעם  אף  נסע  לא  רבינו 

נידערהאז אע"פ שהיו שם ציבור גדול מחסידיו 

המסתופפים בצילו, ובקשו שיבא אצלם, ואמר 

חל  בנידערהאז  השוק  שהיום  מפני  בא  שאינו 

ונורא,  איום  שבת  חילול  זה  ע"י  ונגרם  בשבת 

וגם  כזה,  שבת  חילול  לסבול  יכול  היה  ולא 

ומתרעמים על מה  אמר שאבני העיר צועקים 

וכידוע אמר שמכיר  שמחללין שם את השבת. 

באבני העיר סיגוט ששבת היום.

בצל הצדיקים
הערוגת  למרן  לנסוע  רצה  אחת  פעם 

אחד  של  נשיאין  לשמחת  הבושם 

מצאצאיו אבל לא עלתה בידו, ונסע 

לשם  וכשבא  ברכות  מהשבע  לאחד 

דצריכין  הבושם,  הערוגת  מרן  אמר 

צריכין  דהא  מנחה  להתפלל  מקודם 

סעודת  שיאכלו  קודם  מנחה  להתפלל 

להתפלל  רצה  לא  רבינו  אבל  קבע, 

דהיה לפני מנחה גדולה, וענה ואמר למרן 

הכין  שרבינו  שנראה  הבושם,  הערוגת 

מנחה  לפני  להתפלל  דרצה  גדולה,  סעודה 

איזה  הבושם,  הערוגת  מרן  לו  ענה  גדולה, 

הוא סעודה גדולה כל שגדולי הדור מסובין 

שם, וכאן יש לנו מרן הקדושת יו"ט, אין לנו 

סעודה גדולה מזו.

בצל הרה"ק מהרי"א 
מזידיטשוב

רבינו היה נוסע הרבה להרה"ק מצאנז 

לשני  שם  נשאר  היה  שנסע  פעם  וכל 

שבתים, פעם אחת נסע להרה"ק ר' יצחק 

מסתפק  והיה  זצ"ל  מזידיטשוב  אייזיק 

לשבת  רק  או  שבתים  לשני  ישאר  אם 

השלחן  עריכת  אצל  שבת  בליל  אחד. 

הרה"ק  כיבד  מזידיטשוב  הרה"ק  של 

על  לברך  אחד  בנש"ק..  מזידיטשוב 

הכוס ולרבינו אמר אותך אכבד בשבוע 

הבא, ומובן מאיליו שרבינו נשאר שם 

לשבת השני.

אחר שבת כשנכנס לקודש פנימה להרה"ק 

בשלש  התורה  הבין  אם  לו,  שאל  מזידיטשוב 

א(  אמר..עתי  לו  שאל  לא,  רבינו  ענה  סעודת, 

לי עסק בנסתרות.  אין  ב(  שלא הבנתי דלשון.. 

חיים  עץ  ספר  את  מזידיטשוב  הרה"ק  לקח 

ילמוד  שהשאר  לו  ואמר  אחד  פרק  עמו  ולמד 

א"כ  רבי  יהיה  כבודו  הא  אמר,  ואח"כ  בעצמו. 

יום,  לכל  נחוץ  לך שלשה דברים שיהיה  אומר 

לפני פטירתו אמר רבינו שלא עבר יום שלא היה 

נחוץ לו השלשה דברים.

בצל הרה"ק מצאנז
להרה"ק  ומקושר  אדוק  היה  שרבינו  ידוע 

פ"א  ליפא'לע",  "מיין  אותו  קורא  והיה  מצאנז 

יום  לכבוד  מצאנז  להרה"ק  רבינו  כשנסע 

ורצה לראות הקדוש 

עבודת רבו ביום הקדוש אחר תפילת כל נדרי 

הלך מאחורי ביתו, וטיפס עד החלון, שהיה גבוה 

הרבה מן הארץ, ונשען שם על אצילי ידיו תלוי.. 

וראה  הבוקר,  עד  הלילה  כל  וארץ,  שמים  בין 

מיטת רבו מוצעת ומרן הדברי חיים אמר הי"ג 

עקרים שסידר הרמב"ם, ואח"כ התחיל לקרות 

ולא  הבוקר  אור  עד  עצומה  בדביקות  קרי"ש 

נשאר זמן לישן, והלך להתפלל תפילת שחרית.

יוסף  משה  ר'  הגה"צ  אחיו  סיפר  זו  עובדא 

מועט  זמן  אחר  אבל  שם  היה  הוא  שגם  ואמר 

הרגיש אפיסת הכוחות והלך מהתם אבל רבינו 

הבוקר,  עד  הכוחות  אפיסת  שום  הרגיש  לא 

עדת  מנהיג  שיהיה  יומו  יבא  כי  אז  וראיתי 

ישראל.

זה  על  אמר  זי"ע  יואל  דברי  בעל  ורביה"ק 

שאכן שמזה נראה גודל צדקות הרה"ק מצאנז 

אבל ביותר נראה גודל הדביקות של רבינו לרבו 

הרה"ק מצאנז.

קטירא איתקטר ביה
ב',  ליום  אור  בשבוע  א'  בליל  נסתלק 

וביום א' אחצ"ה אמר שרוצה להתפלל 

תפילת מנחה, וכשאמרו לו שעוד היום 

להתפלל,  והלך  כלום  ענה  לא  גדול, 

וכשאמרו  שבת,  של  בנוסח  אשרי  ואמר 

לו שהיום אינו שבת, אמר, איני יודע מה 

שיהיה, אח"כ אמר ובא לציון, ובשמונה 

עשרה אמר אתה אחד.

ואח"כ קרא לבניו ונכדיו ובירך אותם 

ואח"כ  שמו,  מה  שאל  הכיר  שלא  ומי 

והעומדים  כלום.  דיבר  ולא  עיניו  סגר 

דבר,  שיאמר  ומצפים  עומדים  מסביב 

עיניו  פתח  אח"כ  כלום,  דיבר  לא  אבל 

המקוה,  על  אחר  ממונה  שיעמדו  ואמר 

של  חמים  המים  של  הקעסיל  ושיחליפו 

המקוה, וסגר את עיניו ושוב לא דיבר.

הרבנות  מחלק  היה  פטירתו  לפני 

מרן  שבנו  ואמר  הקדושים  לבניו 

סיגוט,  בעיר  מקומו  ימלא  חיים  העצי 

אמר  זי"ע  יואל  דברי  בעל  ולרביה"ק 

נאכלויפן  מען  וועט  "דיר  קדשו  בלשון 

עד  כל  לעין  ונראה  בארג"  שפיץ  ביזן 

ואם  עיר  שהוסד  מגיעים  דבריו  היכן 

יואל ומכל פינות הארץ  בישראל קרית 

הקדושים  דבריו  לשמוע  אליו  באו 

והטהורים, ולקבל ברכה.

ביום  השמים  בסערה  עלה  ואח"כ 

כ"ט שבט שנת תרס"ב.. לפ"ק.

הרה"ח ר' אברהם ראזענבערג הי"ו לרגל הכנסת בנו לעול התורה והמצות



 יג 
אילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב( פרשת משפטים תשע"ו

בית דין

ם  ע ה  ח י ש ך  ו ת מ

הגאון רבי חיים שמערלער שליט"א
יו"ר מפעל שערי הוראה - מח"ס דבר הלכה

הרה"ק מאוסטראווצא רצה להסמיך את 
הרה"ק משינאווא שידון דיני קנסות

רבינו: דער אסטראווצער איז געווען א שטארקער שינאווער חסיד.

געזאגט  האט  רב  שינאווער  דער  און  שינאווא,  אין  געווען  אמאל  איז  ער 

שלום עליכם )בליל שב"ק(, און ווען ער האט געזאגט רבון כל העולמים ‘אדון כל 

הנשמות’, האט זיך דער אסטראווצער צופייערט און געזאגט, ‘רבי, זייט’ס 

מתקן מיין נשמה אויך’.

הגר"ח: ס’איז דא א מעשה אז דער שינאווער רב האט מתקן געווען א גלגול 

פרייטאג צונאכטס.
רבינו: טאקע אויך ביים זאגן ‘אדון כל הנשמות’ איז עס געווען.א

הגר"ח: אסטראווצא איז א אנדערע געגנט פון שינאווא.

רבינו: יא, דאס איז פוילין, און דאס איז גאליציע.

ס’איז ידוע אז איינמאל ווען דער אסטראווצער איז געקומען קיין שינאווא 

צום שינאווער רב, האט ער געהאט במחשבה צו בעטן פונעם שינאווער 

רב מ’זאל איינפירן ‘מלקות’, ווייל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם 

)מכות כג.(,ב במילא זאגט ער, מ’זאל איינפירן מ’זאל געבן מלקות, וועט יעדער 

בסעודת  משינאווא  הרה"ק  השתתף  שפע"א  קס"ב(  עמ'  )ח"א,  אורות  י"ג  בס'  עי'  א( 

ברית, אצל גיסו הרה"צ רבי בצלאל יהושע מגלינא, והביאו לפניו אברך מוואסלוי )בגליל 

יאס( שנכנס בו דיבוק ל"ע, ואח"כ הביאוהו לשינאווא, הדיבוק הי' רשע גדול והצר לאיש 

מאוד, והכריחו לשאת קורות כבדים על כתפיו, וכמה פעמים הפיל את האיש ארצה 

שבקדושה,  דבר  שום  סבל  לא  כן  כמו  נשמתו,  יצאה  שכמעט  עד  החזק  בקור  בחוץ 

עד שאפילו בעת ששכב עם פניו למטה, הרגיש כששמו עליו ֵשמות, וזרקם בבזיון על 

הארץ, ולעומת זה קיבל ברצון ובהנאה כתבי עת וספרי גויים, הדבר נהפך למשחק אצל 

הילדים שהתגרו עמו לשים עליו לפעמים דברים שבקדושה ולפעמים ההיפך. האנשים 

שאלו אותו מה ראה על ככה לבוא להרה"ק משינאווא, השיב שהיה ביער ושמע רעש 

בין האילנות, ועל שאלתו מה הרעש, השיבו לו שהרב משינאווא מתכונן לעשות קידוש, 

ודבר זה הביאו הנה. הדיבוק נשאר בשינאווא, ופע"א בליל שבת קודש בשעה שהרה"ק 

משינאווא אמר "אדון כל הנשמות" קפץ האיש קפיצה גדולה שלא כדרך הטבע, ונפל 

לפני רגלי הרה"ק משינאווא, גם בשעה שהרה"ק משינאווא הכה בידו ובראשו כדרכו 

בקודש, צעק האיש "רבי, ס'ברענט", וציוה לו הרה"ק משינאווא שישאר שם עד ט"ו 

בשבט, כי אז הזמן מסוגל לישועה, וכן היה שבט"ו בשבט נסע משם בריא כאחד האדם.

י"ג( ובדברי יחזקאל )בליקוטים בסוף הספר שנדפס  ב( עי' בס' חמדה גנוזה )ח"א, עמ' 

בדפוסים הישנים(. מה שסיפר הגה"ק מאוסטראווצא, שפע"א נסע להרה"ק משינאווא 

ז"ל, ובדרך אמר להאנשים שנסעו עמו, כי היות שבימי הבית יוסף רצו הרבה גדולים 

הקדושה  בארץ  דר  היה  זה  ואיש  העולם,  כל  עליו  שיסכימו  בתנאי  לאחד  להסמיך 

והיה גדול וקדוש מאוד, והגם שנפסק בטור ובב"י )חו"מ סי' א'( שאין סמיכה בזמן הזה 

כי סמיכה צריכה להיות מסמוכים לסמוכים איש מפי איש עד משה רבינו ע"ה שסמך 

יהושע, ולכן כבר בטלה ופסקה כעת דין סמיכה כיון שאין סמוך איש מפי איש עד אדון 

הנביאים, עכ"ז היו הרבה גדולים שסברו שאם יסכימו כל חכמי ארץ ישראל וחכמי חוץ 

איינער - אפילו דער וואס האט ח"ו עובר געווען אויף חייבי כריתות - פטור 

פונעם  הסכמה  א  האבן  מ’דארף  נאר  אויסגעקומען,  אים  איז  אזוי  ווערן, 

גדול הדור, איז ער צוגעפארן קיין שינאווא פרעגן דעם חוות דעת פונעם 

שינאווער רב.

אזוי איז ער געקומען אויף שבת קיין שינאווא, פרייטאג צונאכטס האט דער 

שינאווער רב געזאגט תורה אזוי, ס’שטייט אין די תורה )דברים כה, ג( ארבעים 

יכנו, ואתי רבנן ובצרו חדא )מכות כב:(, אז מ’גיט נאר גיין און דרייסיג, לכאורה 

די תורה זאגט דאך ארבעים?, האט ער אזוי געזאגט, לעולם דארף מען געבן 

פערציג מלקות ווייל ס’שטייט ארבעים יכנו, נאר די חכמים האבן געזאגט 

מ’זאל געבן ניין און דרייסיג, ווייל ווען א איד האט באקומען ניין און דרייסיג, 

און נאכדעם זאגט אים דער בית דין ‘יעצט גיי’, דער איד ווייסט ביי זיך אז 

וויל ער דאך מ’זאל אים געבן פערציג  ער האט עובר געווען אויף א לאו, 

מלקות ער זאל האבן א כפרה, און מ’גיט אים נאר ניין און דרייסיג, בעט ער 

זיך ‘גיט’ס מיר נאך איינס’, אבער מ’גיט אים נישט, ווערט ער ביי זיך שטארק 

צובראכן, און דאס איז טובה מרדות אחת בלבו של אדם )ברכות ז.(, און דאס 

איז די פערציגסטע מלקות, קומט אויס אז ס’איז טאקע דא ‘ארבעים יכנו’ 

וואס צוברעכט אים דאס הארץ פאר השי"ת וועגן.

ווען דער אסטראווצער האט דאס געהערט, האט ער פארשטאנען אז דאס 

געגעבן  מ’וואלט  ווען  פרעגן,  וויל  ער  וואס  שאלה  די  פאר  תשובה  א  איז 

שוין  האט  ער  אז  געדאכט,  איד  דעם  שוין  זיך  וואלט  הזה,  בזמן  מלקות 

באקומען זיין מלקות און ער איז פערטיג, אבער אזוי אז מ’גיט נישט קיין 

מלקות איז ער ביי זיך צובראכן און דאס איז זיין כפרה.

הגר"ח: כ’האב אמאל געהערט נאכזאגן פונעם אסטראווצער - אבער יעצט 

מיין איך אז ס’איז אינגאנצן משובש - כ’האב געהערט אז ער האט געפרעגט 

ווי אזוי קען זיין אז די תורה זאגט ארבעים יכנו ואתי רבנן ובצרי חדא?, נאר 

חכמים האבן געוואלט לערנען אז הכל ריוח איין קלאפ ווייניגער פאר א איד.

אן  מען  רופט  פארוואס  געזאגט  האט  ער  אז  געהערט,  אזוי  כ’האב  רבינו: 

‘גברא רבה’, די גמרא זאגט דאך )מכות שם( כמה טיפשאי הני אינשי דקיימי 

מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, די תורה האט געזאגט ארבעים 

יכנו ואתי רבנן ובצרי חדא, מ’טרעפט דאך ביי נאך זאכן אז די חכמים האבן 

לארץ להסמיך לאיש אחד יהיה ביכולתם להסמיך )עי' תשובת מהר"ל בן חביב במשפט 

הסמיכה(, ואח"כ יהיה ביכולת ביד איש המוסמך להסמיך להבא, וכן יתנהגו להלאה עד 

ביאת הגואל, והנסמכים יוכלו לדון דיני קנסות וליתן מלקות למי שמחויב, וממילא יהיה 

לו כפרת עונות על ידי המלקות, ורק הרבה גדולים לא הסכימו אז לזה ואמרו שאינו 

עפ"י דין, ואין ביכולת להסמיך בזמן הזה, וסיים הרב מאסטראווצע, שגם דעתו נוטה 

באמת שיש ביכולת להסמיך גם בזמן הזה, ונראה כי באם היו פוסקים כן אזי בוודאי היו 

מסמיכים להרה"ק משינאווא כשהיה בארץ ישראל כי הוא צדיק הדור, ויהיה ביכולת 

ביד הרב משינאוא ללקות אותו מלקות, ועי"ז יהיה לו כפרת עונות, אמנם כאשר בא 

להרה"ק משינאווא אמר לו הטעם שבזמן הזה ליכא מלקות, כנ"ל.

בעיר  שניה  בהוצאה  הודפס  הנ"ל  שהסיפור  השלם  יחזקאל  דברי  בסו"ס  בזה  ועיי' 

בידיעתו  מאסטראווצא  הגה"ק  של  זו  עובדא  נתפרסם  ושם  תרפ"ב,  בשנת  קראקא 

ובהסכמתו של הגאון הנ"ל.

]ועי' מש"כ בזה בדברי יואל )פ' תשא, עמ' ש"ב( שמבאר בזה הענין של מחצית השקל, 

וע"ע בברך משה )פ' תשא, עמ' ר"מ([.



 יד 
פרשת משפטים תשע"ואילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב(

גורע געווען, נאר דער תירוץ איז אז דאס הייסט א גברא רבה דער וואס קען 
אראפ נעמען א קלאפ פון א איד.ג

הגר"ח: זעהט זיך אויס אז מ’האט דא געהאט געמישט די צוויי זאכן.

ם  ע ה  ח י ש ך  ו ת מ

הגה"צ ר’ שמעלקא כהנא שליט"א
אדמו"ר מפשעצלאוו - בן האדמו"ר מספינקא אנטווערפן שליט"א

הדין תורה אודות הרבנות בגארליץ 
והפס"ד של הערוגת הבושם

הגר"ש: רבי נפתלי אלימלך )געווירצמאן אביו של הרה"ק ר’ איציקל מפשעווארסק שליט"א( 

האט געוואוינט אין גארליץ ביז צו די מחלוקת,ד און ער האט צוגעהאלטן צו 

רבי יוקל, און ס’איז אינטערסאנט, ער איז דאך געווען א הייסער צאנזער 

חסיד, און דאך האט צוגעהאלטן צו רבי יוקל.

רב  שינאווער  דער  האט  גע’רודפ’ט,  אים  האבן  חסידים  גארליצער  די 

געשריבן דעמאלטס א בריוו קיין גארליץ אויף רבי נפתלי אלימלך - ער איז 

אויך געווען זיין שוואגער - ‘אמת אמת תפסיה להאי גברא’, אבער למעשה 

זיך  האט  ער  און  גארליץ,  פון  זיין  עוקר  געמוזט  האט  ער  אז  מען  זעהט 

געצויגן קיין שינאווא.

יו"ט  קדושת  דער  זיידע  דער  אז  דערציילט  האט  ז"ל  טאטע  דער  רבינו: 

איז אמאל געווען אין גארליץ - ביידע רבנים זענען דאך געווען פאר אים 

שוואגער’ס )כי גם הגה"ק רבי ברוך מגארליץ ז"ל וגם הגה"ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווע ז"ל 

היו חתני מרן הגה"ק הייטב לב זי"ע( - און ער איז געגאנגען באזוכן ביי דעם שוואגער 

און ביי דעם שוואגער, ס’איז געווען פסח שני, איז ער געווען ביי רביי יוקל, 

און מ’האט געמאכט א סעודה לכבוד פסח שני, און מ’האט געגעסן מצות 

כנהוג, נאכדעם איז ער געווען ביים אנדערן שוואגער רבי ברוכ’ל, האט ער 

פארגעהאלטן פאר’ן קדושת יו"ט היתכן אז ער האט געגעסן חמץ שעבר 

)כי הרב מגארליץ לא הרשה להאנשים שהיו סרים למשמעתו לאכול מהמצות  עליו הפסח... 

עליו  שעבר  חמץ  געזאגט,  אים  יו"ט  קדושת  דער  האט  הנ"ל(.  גיסו  ע"י  שנאפו 

מען  קען  תושב  היזיגן  א  איז  כח.(,  פסחים  )עי’  קנס  מטעם  אסור  איז  הפסח 

קנס’ענען, אבער א פרעמדן קען מען נישט קנס’ענען...

ג( הסיפור במילואו נדפס בס' פניני תורה )אמור( שהרה"ק מאוסטראווצא פגש פע"א 

את א' מגדולי דורו ואמר לו דבר תורה כדרכו בחריפות נפלאה, והלה התפעל מאוד 

הרה"ק  לו  השיב  רבה",  גברא  הוא  תורתו  כבוד  "הרי  התרגשות  מתוך  ואמר  מהד"ת, 

מאוסטראווצא "לא בזאת נקראים גברא רבה אלא במה שמקילין צער מישראל", וראי' 

לזה ממה שאחז"ל )מכות כ"ב:( אמר רבא כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי מקמי ספר 

תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בספר תורה כתיב "ארבעים יכנו" ואתו רבנן 

ולכאורה הרי אותו הדבר אפשר ללמוד מסיפרת העומר, שבתורה נאמר  בצרו חדא, 

"תספרו חמישים יום" וחכמים העמידו רק על ארבעים ותשעה, אלא שבספירה זהו רק 

דרוש טוב )ס'איז א שיין פשעטיל(, אבל במלקות מקילים עי"ז במכה אחת לישראל, ומי 

שיכול להקיל סבל מישראל, לו יקרא גברא רבא.

את  מסר  הד"ח  מרן  כי  גארליץ,  בעיר  הרבנות  אודות  שנתהווה  המחלוקה  היינו  ד( 

הרבנות בגארליץ למרן הייטב לב, ואחרי הסתלקות אביו הגה"ק רבי אלעזר ניסן ז"ל 

כשעלה לשרת בעבודת אב"ד בק"ק דראהביטש, ישב על כסאו בגארליץ אחיו הרה"ק 

רבי שמואל ז"ל )עד יום פטירתו יום ט' מרחשון תרמ"ט ומנו"כ בקראקא(, ולאחר פטירתו 

נתהווה וויכוח בין בנו הגה"ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווא ז"ל לבין הגה"ק רבי 

ברוך מגארליץ ז"ל שהי' מקודם אבד"ק רודניק, )שהי' ג"כ חתנו של מרן הייטב לב ז"ל(, 

כי הרה"ק מגארליץ טען כי אביו מרן הד"ח לא מסר את הרבנות בגארליץ לצמיתות 

רק נתנה לו ולא לזרעו, ולמעשה אחרי הדין תורה הידוע שהי' בענין זה נשארו שניהם 

רבנים בגארליץ.

הגר"ש: דער קדושת יו"ט האט זיך נישט אריינגעמישט אין די מחלוקת?

רבינו: ניין, נאר שפעטער האט ער געזאגט פאר רבי יוקל ער זאל קומען קיין 

אונגארין, און ער האט אים טאקע געפאלגט, און ער האט איבערגעלאזט די 

מחלוקת און איז געווארן רב אין וואלאווא.

יוקל געווינען, דער ערוגת הבושם  כאטשיג אז ביי די דין תורה האט רבי 

איז געווען דער בורר )השלישי שהי’ מוסכם על שני הצדדים(, דער ראדעמישלער רב 
)הגאון מהר"ש ענגיל ז"ל( איז געווען בורר פאר’ן גארליצער רב.ה

האט  ער  ווי  אזוי  און  חסיד,  גארליצער  הייסער  א  געווען  איז  ער  הגר"ש: 

זיך ענדיגן לטובת דעם אנדערן צד, איז עאר  גייט  דין תורה  די  געזען אז 

אוועק געגאנגען, דאכט זיך מיר אז כ’האב אזוי געהערט פונעם זיידן.

רבינו: די דין תורה איז נאך געווען ווען דער ערוגת הבושם איז געווען אין 

קליינווארדיין, נאך פאר חוסט.

איינער האט זיך אנגערופן ביי די דין תורה, אז מ’זאל וויסן אז דער הייליגער 

רב )ה"ה מרן הדברי חיים ז"ל( וועט זיין דא ביי די דין תורה, און מיט דעם האט 

ער געוואלט איבערשרעקן דעם ערוגת הבושם, האט דער ערוגת הבושם 

ווי אזוי מ’איז מקיים  געזאגט מ’זאל אויפמאכן די טיר, און אלע זאלן זען 

‘לא תגורו מפני איש’.

הרה"ח ר’ שמואל הכהן פריעדמאן הי"ו, משב"ק: די מעשה אז רבי איציקל 

ווען ער איז אנגעקומען צו די עלטערע יארן האט ער מורא געהאט, האט 

שייכות מיט די דין תורה.

געווען  קינד  אלץ  אמאל  איז  איציקל  רבי  זיידע  עלטער  דער  יא,  הגר"ש: 

ביים גארליצער רב, ער איז אלט געווען דעמאלטס צעהן יאר, האט דער 

גארליצער רב אים געפרעגט א שארפע שאלה )וראו בזה שיש לו הקפדה עליו( - 

ס’זעהט זיך אויס אז ס’איז געווען אונטערוועגנ’ס - דער באבובער רב ז"ל 

זעלבע  די  אין  דעמאלטס  געווען  אויך  איז  שלמה(  עטרת  בעל  שלמה  רבי  )הגה"ק 

שטאט, איז ער געגאנגען צום באבובער רב, און ס’איז שוין אנגעקומען די 

נייעס אזוי שנעל צום באבובער רב, האט ער אים געזאגט ‘כ’האב געהערט 

אז דער פעטער האט דיך געשאלטן, קום איך וועל דיך בענטשן’, האט ער 

אים געבענטשט מיט פינעף און אכציג יאר.

ווען דער עלטער זיידע איז געווארן פינעף און אכציג יאר, האט ער געשיקט 

מזכיר זיין ביים רבי’ן ז"ל )רביה"ק בעל דברי יואל( און צום בעלזער רב’ס ציון )ציונו 

)כשנסתלק  שפעטער  המנוחות(,  בהר  ת"ו  ירושלים  בעיה"ק  ז"ל  בעלזא  מהר"א  הרה"ק  של 

ביוהכ"פ שנת תשל"ז לפ"ק בהיותו בן צ"ה שנה( איז נתברר געווארן אז די ברכה איז 

געווען פון דעמאלטס )שמאז היותו כבן עשר שנים נתוספו לו עוד פ"ה שנים(.

זיין  פאר  אנטווערפן  פון  באפוילן  האט  איציקל  רבי  אז  מ’זאגט  הררש"ה: 

האט  וואס   - רבי  פשעווארסקער  היינטיגער  דער   - לייבוש  רבי  אייניקל 

געוואוינט דעמאלטס אין וויליאמסבורג, ער זאל גיין מזכיר זיין ביים רבי’ן 

ז"ל, האט דער רבי געזאגט אז די ברכה פונעם באבאווער רב רעכנט זיך פון 

ווען די מעשה האט פאסירט, און נישט פון ווען ער איז געבוירן.

כ’האב געהערט די מעשה פון רבי מאיר יהודה וואזנער פון סקווירא, רבי 

יוחנן’ס פאטער )ה"ה הגה"צ דומ"ץ סקווירא במאנטריאל שליט"א(.

ה( ועיין בס' שיח זקנים )ח"ו עמ' שכ"ז( שכשהערוגת הבושם הוציא את המכתב לטובת 

רבי יעקב יוקל, נתהוה מזה רעש גדול, אמנם הרה"ק הצדיקו באמרו: לאזט אפ, די שטוב 

איז פיל מיט אמת.

הערוגת  דברי  על  אמר  משינאווא  שהרה"ק  קמ"ב(  )עמ'  ח"ב  חיים  עטרת  בס'  וע"ע 

הבושם: הלכה כמשה, ואין לנו אלא דברי בן עמרם! )כי שם אביו של הערוהגה"ב היה רבי 

עמרם גרינוואלד ז"ל(.



 טו 
אילני הפרדס גליון י"ח )ק"ב( פרשת משפטים תשע"ו
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שבח  א  מיט  הזה.  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  ברוך 
נייער  וואך אונזער  והודי' צום אויבערשטן הייבן מיר אן די 
ארטיקל גערופן 'מאורעות תרפ"ט', דער ארטיקל וועט בעז"ה 
ארומנעמען א העכסט שפאנענדע קאפיטל פון די בלוטיגע 

היסטאריע פון בעפארן התייסדות המדינה הציונית.

געהאט  שוין  האמיר  אוודאי  געדענקן  ליינער  די  ווי 
באשריבן אין די ראמען פונעם מאמר 'קורות הדורות' א חלק 
פון די טרויעריג בארימטע היסטאריע פונעם מדינת הציונות. 
מיר האבן שוין באשריבן די פרשה פון 'יאסעלע שוכמאכער', 
ווי אפילו א בלינדער קען זען ווי אזוי די חברה זענען נישט 
גרייט געווען פאר קיין שום פרייז אויף די וועלט צו מוותר 
זיין אויף אן אומשולדיגן נפש מישראל, א קליין קינד וועלכע 
ראנגלט זיך צווישן די כוחות הקדושה און די כוחות הטומאה, 
אפגעשטעלט  נישט  זיך  און  גערוהט  נישט  האבן  זיי  און 
פאר גארנישט אויף די וועלט ביז ווי לאנג זיי האבן ליידער 
אויסגעפירט זייערע געמיינע רשעות'דיגע פלענער עד הסוף.

האר-אויפשטעלנדע  די  באשריבן  שוין  מיר  האבן  אויך 
די   - ציונים  די  ווען  הי"ד  דעהאן  דר.  פון  געשיכטע 
מ'כלומרש'טע פארטרעטער פון כלל ישראל - האבן 'בידים 
ממש' ערמארדעט דעם קדוש דר. יעקב ישראל דעהאן הי"ד 
וועלכער איז געווען פאר זיי ווי א דארן אין אויג און דעריבער 
זענען זיי באגאנגען דעם אכזריות'דיגן שריט און אים בידים 

אראפגערוקט פון וועג.

איבערגעהאקט  געהאט  מיר  האבן  צייט  שטיק  א  פאר 
היסטארישע  אינטערסאנטע  העכסט  די  באשרייבן  מיט'ן 
קאפיטל פון 'גירוש שפאניע', און אצינד אז מיר האבן בעז"ה 
געענדיגט מיט דעם, וועלן מיר אויף די בקשה פון די חשוב'ע 
ליינער צוריקגיין און באשרייבן אביסל איבער יענע בלוטיגע 
תקופה ביי אחינו בני ישראל יושבי ארה"ק, ווען די רשעים די 
געווינען א מדינה  געווען פארנומען צו  זענען  ימ"ש  ציונים 
אראבישע  די  אויפצוהעצן  און  אויפצורייצן  דעם  מיט  און 
אויף  בכלל  קוקנדיג  נישט  גראד,  העכסטן  אויפ'ן  געמיטער 
די ביטערע קאנסעקווענצן דערפון, אזוי ווי זיי אליינס האבן 
בלוטיגן  דעם  געדרוקט  און  געזאגט  בושה  ברעקל  קיין  אן 

סטעיטמענט 'רק בדם תהיה לנו הארץ'...

ווי געזאגט וועלן מיר זיך אין דעם ארטיקל באציען צו די 
געשיכטע באקאנט אלס 'מאורעות תרפ"ט' וואס דאס קען 
ווערן אנגערופן די ערשטע אינטערפאדא געצילט קעגן די 
ליידער אפגעקאסט אסאך  און האט  ישראל  אין ארץ  אידן 

אלעס  רח"ל,  קרייזן  און  שיכטן  אלע  פון  קרבנות  אידישע 
נאציאנאליסטישן פארשאלטענעם  ציוניסטישן  צוליב דעם 

תאוות הנצחון און תאווה פון האבן אן אייגן לאנד.

הסתם  מן  קלינגט  תרפ"ט'  'מאורעות  נאמען  עצם  די 
באקאנט פאר יעדן וואס האט שוין אביסל גענישטערט אין 
וואס האט  יעדער  די מדינה הטמאה און  די היסטאריע פון 
שוין אביסל געהערט איבער דאס התייסדות המדינה האט זיך 
שוין זיכער באגעגנט מיט דעם פרשה און געהערט אביסל 

וואס דארט איז פארגעקומען.

באמת האט זיך די גאנצע מעשה נישט אנגעהויבן בשנת 
איז דאס   )1929 )למס'  לפ"ק  אזויווי בשנת תרפ"ט  נאר  תרפ"ט 
בכלליות  אנגערופן  עס  ווערט  קלימאקס  צום  געקומען 

'מאורעות תרפ"ט'.

שוידערליכע  א  פארגעקומען  תרפ"ט  בשנת  איז  כידוע 
פאגראם אין ארץ ישראל ווען די אנגעהעצטע בני ישמעאל 
האבן זיך צולאזט און צושפרייט לענגאויס די שטעט אין ארץ 
א  דורכגעפירט  און  קווארטאלן,  אידישע  אלע  אין  ישראל 
גאר בלוטיגן פאגראם איבערלאזנדיג אונטער זיך גאנצעטע 
צושטערטע שטעט מיט חרוב'ע הייזער און פארברענטע בתי 

מדרשים, ועל כולם אסאך אידישע קרבנות ה"י.

מיר וועלן בעז"ה כאפן א בליק וואס עס ליגט אונטער דעם 
וואס  וואס עס האט גורם געווען דערצו, און  און פונקטליך 
די ציונים פרובירן היינט צו פארדעקן אונטער א שלייער פון 
די  ווי  אהערצושטעלן  זיך  פרובירן  זיי  און  אומשולדיגקייט 

נרדפים פשוט צוליב זייערע פאליטישע אינטערעסן.

מערכת  צום  קאמענטארן  וועלכע  סיי  איר  האט  אויב 
אויף  מעסעדזש  א  איבער  לאזט  מאמר  דעם  איבער 

1206-376-4137

ישר כח.

זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור
איידער מיר וועלן זיך בעז"ה אריינלאזן געהעריג און ארומנעמען 

זיך  האט  עס  וואס  בליק  א  כאפן  לאמיר  תקופה  ביטערע  יענע 

דאס  געריבן  ווי  האט  וואס  און  קוליסן  די  אונטער  אפגעשפילט 

שוועבעלע אז די אראבער זאלן זיך אזוי צופלאמען.

די  ווי  ביכער  היסטאריע  די  אין  אריין  קוק  א  היינט  מ'געט  אז 

פונעם  תרפ"ט'  'מאורעות  די  באשרייבן  שרייבערס  ציוניסטישע 

זייערע  מיט  עס  באפיצן  זיי  וויאזוי  און  ווינקל  קוק  ציוניסטישן 

אריינפיר



פרנס הגליון בשבוע זו נתנדב ע"י

הרה"ח מוה"ר משה סופר הי"ו

 לרגל נישואי בתו למז"ט

עב"ג הבחור החתן משה שמואל פילאפף ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד

להאיר ולהעיר בדבר הגליון או לנדב גליון לע"נ או לכבוד שמחה וכדו' או מי שרוצה לקבל הגליון מידי שבוע בשבוע יתקשר עם המערכת. 1662-995-0964

געשליפענע פעדער'ס קען זיך עפעס צודאכטן אז די מדובר דא 

איז גאר פון אומשולדיגע שעפעלעך וואס די אראבישע רוצחים 

האבן זיך סתם אזוי פארלייגט אויף זייערע ביינער און דורכגעפירט 

הריגות ורציחות על לא עוול בכפם פשוט ווייל זיי האבן געוואלט 

לעבן א רואיגער לעבן אין זייער לאנד.

ניכטערן  א  מיט  דערין  אריין  אביסל מער  מ'קוקט  אז  אבער 

בליק הייבט מען אן צו זען אז זיי זענען שוין גארנישט אזעלכע 

רחמנות'דיגע שעפעלעך ווי זיי מאכן עס, אמת טאקע דאס קען 

בירושה  זיך  אין  האבן  ישמעאל  בני  די  אז  לייקענען  נישט  מען 

האט  יארן  אלע  אבער  הרציחה,  מדת  די  ישמעאל  זיידן  פונעם 

די פאקט  ווי  אזוי  רואיגקייט,  א  געהערשט  אין אלגעמיין  דארט 

ווייזט טאקע אז צווישן די אידן און להבדיל די אראבער האט אלע 

יארן געהערשט א רואיגקייט, אנדערש ווי אין אנדערע פלעצער 

ווי די אידן זענען געווען אונטער אנדערע הערשאפטן ווי זיי זענען 

שטענדיג געווען אונטער דרוק און געלעבט אין טעראר און פחד 

נישט וויסנדיג מה יולד יום.

אזוי האט עס אנגעהאלטן יארן לאנג ביז ווען די ציוניסטישע 

קליפה האט זיך אראפגעלאזט אויף די וועלט און די אראבער האבן 

זיך אנגעהויבן שפירן באדראעט פון זיי ביז עס האט געפלאצט...

מי הוא זה איש צר ואויב אברהם יצחק קוק
לאמיר  קאפיטלען  שפעטערע  די  פארשטיין  קענען  צו  כדי 

קודם כאפן א בליק, ווער איז געווען דער פארשוין אברהם יצחק 

קוק וואס כידוע האט רביה"ק הדברי יואל זי"ע זיך אויסגעדרוקט 

אויף אים 'איש צר ואויב', ווי אויך איז באוויסט אז דער רבי דער 

דברי יואל זי"ע האט אויף קיין שום איד ..נישט ארויסגעלאזט א 

די  וועם  אויף  יצחק קוק  אויף דעם אברהם  נאר  מויל  פון  קללה 

רבי בעל דברי יואל זי"ע האט זיך אויסגעדרוקט כידוע 'ימח שמו'.

ווי קומט ער,  ווער איז דער פארשוין, פון  אלזא לאמיר זעהן 

פון ווי שטאמט ער און ווי אזוי איז ער אנגעקומען צו וואס ער איז 

ליידער אנגעקומען.

די חורבן אין די וואלאזשינע ישיבה
אלס  באקאנט  ברייט  געווען  איז  ישיבה  וואלאזשינע  די 

טאקע  זיך  האט  דאס  וואס  קעפ  גאונישע  מיט  פול  ישיבה  א 

שטארק דערקענט אויף די הערליכע פירות וואס די ישיבה האט 

מיט  וועלט  די  אויפגעשאקלט  ממש  האבן  וואס  ארויסגעגעבן 

חריפות,  און  בקיאות  זייער 

אז  געמאכט  האט  דאס  און 

איז  ישיבה  וואלאזשינע  די 

א  פון  דבר  שם  א  געווען 

ישיבה.

און  נישט געקענט פארטראגן,  ליידער האט דאס דער שטן 

גרויסע  די  צווישן  טאקע  חורבנות  אנצוזייען  וועגן  געזוכט  האט 

תורה ריזן.

השכלה  בייזע  די  ווען  אונטערגעקומען  איז  געלעגנהייט  די 

ווינטן האבן אנגעהויבן בוזשעווען און עס האט אנגעהויבן פאלן 

שטיקער מסלתה ומשמנה פון כלל ישראל, רח"ל.

איינס פון די שטערקסטע זאכן וויאזוי די השכלה האט באוויזן 

אריינצוכאפן אזויפיל ערליכע אידן איז געווען דורכן פארשפרייטן 

די  אין  ביכל  אזא  אריינגענומען  האט  איינער  ווען  וואס  ביכער 

הענט איז ער שוין נישט געווען נאכדעם דאס וואס ער איז געווען 

פארדעם.

דער פרט האט געכאפט די וואלאזשינע ישיבה, טאקע ווייל 

אזוי  איז  מוחות  שארפע  מיט  בחורים  געלערנט  האבן  דארט 

געווארן אז די בחורים האבן זיך אריינגעלייגט און דורכגעלערנט 

מיט  אנגעפיקעוועט  זענען  וואס  ביכער  משכילישע  אלע  די 

קושיות אויף די אמונה און ליידער זענען דאן אסאך בחורים פון די 

וואלאזשינע ישיבה געפאלן א קרבן צו די השכלה.

געפאלן  דעמאלטס  זענען  וועלכע  בחורים  די  פון  איינער 

א קרבן צו די השכלה איז געווען א בחור מיט'ן נאמען אברהם 

יצחק קוק. דער אברהם יצחק קוק איז געווען א אויסגערופענער 

עילוי און חריף נפלא, א בחור א מושלם בקי בכל חדרי תורה, איין 

פראבלעם האט ער געהאט אז טאקע דאס אז ער האט געהאט 

זיך  זאל  אזא שארפע קאפ דאס האט אים צוגעברענגט אז ער 

עס  וועט  אים  פאר  אז  מיינענדיג  חיצונים  ספרים  אין  אריינלייגן 

נישט שאדן.

ליב  זייער  האט  ער  אז  דעם  מיט  עס  זיך  האט  אנגעהויבן 

ווי מורה נבוכים א.ד.ג. וואס  געהאט צו לערנען אזעלכע ספרים 

כידוע זאגט מען נאך פון גרויסע צדיקים אז די אלע ספרים זענען 

אויסדריקליך נישט געמאכט פאר א פשוט'ע איד ווייל פאר א איד 

נאר  דאס  קען  אמונה  די  אין  אויסגעקאכט  אזוי  נישט  איז  וואס 

ערגער מאכן. אבער זייענדיג אזא שארפע מח איז דאס געווען זיין 

נסיון אז ער האט געמיינט אז ער מעג יא און ער וועט זיין קלוגער 

פון דעם און ליידער איז ער טאקע מיאוס דורכגעפאלן.

ווען עס האט זיך אנגעהויבן פארשפרייטן די אלע משכילישע 

ביכער האט ער זיך צוגעכאפט דערצו און אזוי האט ער צוביסלעך 

און  קשיות  האבן  אנגעהויבן 

אבער...  אמונה  די  אין  ספיקות 

דעם  פון  לבוש  מיט'ן  ווייטער 

פרומער אברהם יצחק קוק.

פארזעצונג קומט אי"ה

פאר סיי וועלכע אנפראגע אדער הערות רופט דעם 
"אילני הפרדס - קורות הדורות מעסעדזש באקס":

1206-376-4137



צו באקומען די גליון אויף א קלארע 
פארמאט שיקט א אימעיל צו 

eluneihapardes@gmail.com

אדער רופט אריין צום מערכת אויף
 1662- 995- 0964

און לאזט איבער א קלארע מעסעדזש מיט אייער אימעיל אדרעס


