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• זמנים לשב"ק •

   מועד קטן כא - כו
 
שיעור השבוע )הבא( בהחבורות שע"י קהלתינו הק'  עירובין מח: - נא. 

]המשך בעמוד א[

מהבגדים נלמד שהחיצוניות משפיע על הפנימיות
ומלבד  כהונה,  הבגדי  עשיית  ענין  מצינו  בפרשתינו 
הסודות הנוראים שטמונים בה, יש בזה לימוד כללי בענין הבגדים, 

לנו  יאמר האדם מה  דלכאורה  על האדם,  בכוחו להשפיע  שיש 

נפקותא באיזה בגדים ילבש, דהא לכאורה עיקר הוא הפנימיות 

ולא החיצוניות, והבגדים אינם אלא דבר חיצוני, אמנם לא כן הדבר 

הוא שאף שהוא דבר חיצוני יש לו השפעה מרובה על פנימיות 

האדם.

ולכן הכהנים צריכים ללבוש בגדים מיוחדים בגדי כהונה וכמו 
שכתב 'ועשית בגדי קודש לכבוד ולתפארת', לכבוד ולתפארת, 

את  לובש  הכהן  כאשר  כי  היא  והתפארת  הכבוד  ומשמעות 

הבגדים הללו הוא מתעלה בפנימיותו הוא עובד את עבודתו בהוד 

ובהדר, לפי שהחיצוניות משפיעה על האדם.

וככה הוא בבני ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהם צריכין 
להיות מצויינים בלבושותיהם, ועיין בכתב סופר בפרשתינו )עה"פ 

ועשית בגדי קדש וגו'( שכ' וז"ל: והנה אמרו חז"ל )שבת קמה:( מפני מה ת"ח 

שבבבל מצוינים מפני שאינן בני תורה. ונ"ל לפרש כי בשני דברים 

יש תועלת להיות מצוין בבגדים בחלוקא דרבנן, חדא כמו ר' יוחנן 

כי הוא לתפארת לת"ח שיהיה  )שם קיג.(,  שקרא למנא מכבדותא 

שמתוך  לאדם  תועלת  יש  ועוד  העם.  שאר  נגד  בבגדיו  מצוין 

שהוא מצוין בבגדיו לא שוכח מעלתו ומצבו, ואינו מתערב עם 

אחרים ואינו לומד ממעשיהם ותמיד נזכר בבגדיו, וזה היה מעלת 

ישראל כי היו מצוינים במצרים ומכח זה לא נתערבו בגוים, אבל 

ר' יוחנן לא היה צריך בגדיו להזכירו כי בלאו הכי לא היה שוכח 

ולא התערב באחרים אשר אינם בדומה לו, ולכן קרא למנא רק 

מכבדותא, כי היה לובש בגדיו לכבוד ולתפארת, ולפ"ז עכד"ק.

וככה איתא בחתם סופר )פ' תולדות – תקצ"א( במה שלבש יעקב 
בגדי עשיו וז"ל: כתיב את בגדי עשו בנה החמודות, מה משמיענו 

בזה, אבל נלע"ד דמשמע בירושלמי )ר"פ ואלו מגלחין( דבמלבושיו של 

אדם נאצלים מקדושתו של הלובש וה"ה בהיפוך והלובש אותם 

אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב, בסוד אשר ילבשם 

תחתיו מבניו. והנה טומאתו של עשו הי' בלאו דלא תחמוד אשת 

רעך וביתו עבדו ואמתו וכל אשר לרעך, ומזה היו בגדיו מטומאי' 

וקראו החמודו"ת דייקא, ולפי שעה כשבא יעקב איש תם לרמאות 

אביו והוא לא יכול להוציא דבר מפיו שאינו כלו אמת אך צורך 

שעה הי', ע"כ הלבישתו אמו בגדי החמודות כדי שלפי שעה יאציל 

עליו מבגדי עשו אותה מדה לבוא במרמה, עייש.

וטפל  חיצוני  דבר  רק  אינו  שבגד  קודש  בספרי  ומצינו 
המשפיע על אדם מגושם המקפיד על מראה חיצוני, אלא יש בו 

פועלים  הללו  והכוחות  לעיניים,  נראים  שאינם  מיוחדים  כוחות 

ומשפיעים על נפש האדם השפעה פנימית עמוקה, וכל בגד סוג 

משפיע לכוונה אחרת, בגדי גויים לצד הטומאה בגדי ישראל לצד 

הקדושה, ובגדי שבת מוסיפים ומחזקים את אור קדושת השבת, 

וכן מצינו שאמרו )שבת כה ע"ב( ברבי יהודה בר אלעאי בערב שבת 

כשהיה מתעטף בבגדי שבת שהיה דומה למלאך ה' צבאות, ויש 

בזה משל מהגה"ק הצמח צדק מליובאוויטש זי"ע, שהמשיל את 

יכולה  היא  היא עפה מעלה, אך  בכנפיה  לכנפי הציפור  הבגדים 

לרדת עמם מטה לשאול תחתית, והכל תלוי בשורש העליון של 

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

מו"ה אברהם בראך הי"ו
חבר הנהלת ישיבתינו הק' וחבר ועד הפועל דקהלתינו הק'

לרגל נישואי בנו
הבה"ח בנציון ני"ו, מתלמידי ישבתינו הק' - תשע"ג

]המשך בעמוד ה[



 ב 
פרשת תצוה תשע"ואילני הפרדס גליון כ' )ק"ד(

 הרה"ח ר' אהרן שמואל קאהן הי"ו לרגל נישואי בנו הבה"ח משה ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ה

ענפי האילן
דבר אגדה

עשו שני מיני בגדים – בגדים גשמיים ובגדים רוחניים

ואתה  ולתפארת,  לכבוד  אחיך  לאהרן  קודש  בגדי  ועשית 
תדבר אל כל חכמי לב וכו' ועשו את בגדי אהרן וכו'. תחלה אמר 
'ועשית' שמשמע שמשה רבינו יעשה, ואח"כ אמר ואתה  לשון 
תדבר אל כל חכמי לב וכו' 'ועשו', משמע דהם יהיו העושים לא 
משה רבינו' וכן אמר אח"כ ואלה הבגדים 'אשר יעשו' קרא הכל 

הענין על שמם ולעיל אמר 'ועשית'.

אלא דשני סוגי בגדים היו, אותם בגדי קודש שמוטל על 
רבינו  משה  על  המוטלין  קודש  בגדי  והיו  לעשות,  לב  חכמי 
והנה  רוחניים,  בגדים  ויש  גשמיים  בגדים  יש  דהנה  לעשותם, 
בגדים  בלשון  נמי  נקראים  השלימות  הטובות  המדות  הקניית 
ישע  בגדי  הלבישני  כי  וכו'  בה'  אשיש  שוש  י(  סא  )ישעיה  כמ"ש 
מעיל צדקה יעטני, וכן לרעה הוי כן כמ"ש )זכריה ג ג( ויהושע היה 
לבוש בגדים צואים וכו', ולכך הנה הבגדים הרוחניים יעשה משה 
'ועשית'  ולכך אמר תחלה  הם,  יעשו  הגשמיים  והבגדים  רבינו, 
ביחוד,  קודש  בגדי  לו  אחיך שאתה תעשה  לאהרן  קודש  בגדי 
וגם ואתה תדבר אל כל חכמי לב וכו' ועשו את בגדי אהרן שהם 
יעשו לו בגדי קודש, ובמה דסיים פתח תחלה התחיל לפרש מה 
חזר  זה  כשסיים  ואח"כ  יעשו,  אשר  הבגדים  ואלה  הם,  שיעשו 
לפרש מה שאמרתי תחלה, ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד 
ולתפארת, דהיינו וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן 
לי, דהיינו לקח פר אחד בן בקר וכו', ועי"ז יקבלו קדושה וילבש 
בגדים רוחניים קדושים, ולפ"ז מוכח דשני ענינים קידוש בגדים 

היה לאהרן, אחד מה שהם עשו, ואחד מה שמשה רבינו עשה.

הענין  אך  טיבם,  ומה  לי,  למה  תרתי  הני  קשה  לפ"ז  אך 
הוא דהנה בפ"ד דנדרים )לה ב( מיבעיא שם אם הני כהני שלוחי 
דרחמנא נינהו או שלוחי דידן, והקשו התוס' מה מיבעיא ליה הרי 
אמרינן בפרק קמא דקידושין )כג ב( דודאי שלוחי דרחמנא נינהו, 
דאי שלוחי דידן מי איכא מידי דאנן לא מצי עבדי ושליח מצי 
משוי, ותירצו דמיבעיא ליה אם הוי נמי שלוחי דידן או רק שלוחי 
דרחמנא יע"ש, וא"כ מוכח דיש סברא לומר דהוי הני כהני שלוחי 
דישראל  שליח  נעשה  דאהרן  כיון  וא"כ  דידן,  ושלוחי  דרחמנא 
שעשה  מה  ולכך  משתיהן,  וקדושה  שליחות  בעי  ית'  ושלוחו 
משה רבינו בגדי קודש זה נתמנה ממנו ית' להיות אהרן שלוחא 
ומה  ית',  ערכו  לפי  כראוי  רוחניים  הבגדים  היו  ולזה  דרחמנא, 
שעשו חכמי לב זה הוי התמנות מצד ישראל להיות, ולכך קודם 

יעשו הם אשר  הבגדים אשר  ואלה  דסיים,  התחיל לפרש במה 
יצטרכו לקידוש ממש, ואח"כ מתחיל לפרש הבגדים שנעשו רק 
לכבוד ונעשו ע"י משה רבינו ביחוד, דאלו שנעשו לקידוש ממש 
נעשה ע"י חכמי לב בצירוף משה רבינו, ואלו שנעשו רק לכבוד 
בעלמא זה נעשה ע"י משה רבינו ביחוד, ולכך תחלה פירש 'ואלה 
הבגדים אשר יעשו' הם בצירוף משה רבינו דנעשה לקידוש ממש, 
ואח"כ חוזר לענין ראשון למה שאמר תחלה שיעשה משה רבינו 
'וזה הדבר אשר  ולתפארת, אמר עתה  כן ביחיד בגדים לכבוד 
תעשה להם לקדש אותם' אלו הבגדים אשר תעשה אתה ביחוד 

ויהיה רק לכבוד ולתפארת בעלמא.

 חכמת התורה – להגר"ש קלוגער

חידוש נפלא

בזמן המילואים בער המנורה כל הז' ימים מבלי הפסק

אומרו  בהפלאה  מ"ו  דקדק  וגו'  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו 
שמן זית ולא זיתים, לפע"ד כמו שבזכות כהנים הצדיקים נעשה 
נס ודלק נר מערבי כל היום, ה"נ בזכות מרע"ה כי רב בז' ימי 
המלואים שהי' הוא משמש בכהונה הוציא טפה א' מזית א' ובערו 
כל הנרות תמיד כל אותן ז' הימים, והיינו ויקחו אליך דייקא שמן 
זית זך שהוא טפה ראשונה מזית א' ויהי' בו די להעלות נר תמיד 
כל ז' ימי המלואים, ושוב אמר מחוץ לפרכת העדות יערוך אותו 
אהרן ובניו והם יעריכו רק מערב עד בקר ולא יותר, ורמז במ"ש 
העדות על נר מערבי שהוא עדות לישראל שבו נעשה נס גם 

לאהרן שדלק כל היום בשמן כמדת חברותיה. 

חתם סופר )תקצ"ג(

טוב טעם

טעם למה בפרשת תצוה לא נזכר שמו של משה רבינו

ראשי  רבותינו  בשם  וחסידים,  הת"ח  העולם  בפי  שגור 
העמודים, כי לכך לא נזכר שמו של משה רבינו בפרשת תצוה, 
יען שאמר )שמות ל"ד ל"ב( מחני נאא מספרך אשר כתבתב, ומקויים 

א( הנה בעצם הטעם לפי שאמר מחינו נא וקללת חכם אפילו על תנאי אינו 
חוזר ריקם, מקורו בזוהר )פ' פנחס ע' רמ"ו.(, וכן הוא בפירוש הרא"ש עה"ת, 

והובא בפי' בנו הבעל הטורים ריש פרשתן.

ב( ובקדושת ציון כתב טעם הגון למה דוקא בפרשת תצוה נתקיים מ"ש מחינו 

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

מו"ה הערשל זאבעל הי"ו

לרגל נישואי בתו
עב"ג הבה"ח יוסף 

הערשקאוויטש נ"י
מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד



 ג 
אילני הפרדס גליון כ' )ק"ד( פרשת תצוה תשע"ו

על כל פנים בפרשה א', כי בפרשה זו תצו"ה חל לעולם ז' אדר 
ז' אדר  זו  ובשנת העיבור חל בפרשה  רבינו,  יום פטירת משה 
ראשון אשר הוא העיקר ז' אדר הראשוןג לדברי השאילת יעב"ץ 
כנודע, ואכמ"ל, וכן מראים לפלא כי בספר נועם אלימלך לרבינו 
הק' מליזענסק זי"ע אשר יום פטירתו הוא כ"א אדר חל לעולם 
אשר  ראשון  אדר  כ"א  בו  חל  העיבור  ובשנת  ויקהל,  בפרשת 
מספר  תנצב"ה  פטירתו  שנת  יען  פעמיים,  אז  הוא  היא"צ  יום 
לא  פשוטה  שנה  היתה  הקדושה  מצבתו  על  חרות  כן  תקמ"ז, 
נמצא כלל בנועם אלימלך על פרשת ויקהל, וכן הראיתי גם אני 
כי יום פטירת קדוש זקיני ]בעל בני יששכר[ זי"ע מדינוב ח"י 
טבת כנודע הוא חל או בפרשת ויחי או בפרשת שמות, ובשני 
הפרשיות האלו לא נמצא רק מעט מזעיר בספרו אגרא דכלה 
דרובא  רובא  הנ"ל  יומא דהלולא  חל  ובפרשת שמות אשר בה 
נמצא  ולא  משתכחין,  ולא  דאבדין  על  חבל  הסיום  חסר  נדפס 
פעמים  עשרה  הרבה  נמצא  שם  הפרשיות  ובכל  בכתי"ק  יותר 
ככה ויותר, וכן יותר לפלא כי בספר בית ישראל עה"ח להה"ק 
בעל עטרת צבי זי"ע מזידיטשוב לא נמצא כלל על פרשת בלק, 
בפרשת  תורה  הגיד  לא  מעולם  כי  חסידים  בפי  ונודע  ומקובל 
בלק, כפי אשר הגיד בכל שבת ושבת, ובפרט בסעודה ג' כמה 
שעות ומספרים מד"ת שלו נוראות, ואז בפרשת בלק לא הגיד 
מאומה, והטעם שהתנצל שאומרים בשמו מדוע אינו אומר לא 
ניתן להאמר ובפרט לכתבו בספר בזה, אמנם באמת יום נלקח 
והיינו הך, כמו הסי'  י"א תמוז חל בפרשת בלק תמיד  השמים 
מספרי שארי הקדושים הנ"ל, והטעם שהגיד הוא כנראה בטח רק 

כדי להסתיר טעם העיקרי הלז, 

ומענין זה יש להשיב קצת במה שמספרים העולם בשם זקיני 
הקדוש ר' משה ליב זי"ע מסאסוב כי פ"א בפרשת בא בליל שבת 
אז  הגיע  וכנראה  בביהמ"ד שלו  בברכה  הלל שלם  הגיד  קודש 
יום א' דפסת  לבחינה שהקריאה בפרשת בא ממשיך הזמן של 
היינו שהרגיש מבערב ליל שבת קודש כמו שהוא ליל פסה ע"כ 

הזכירוהו  ולא  הצבור  עם  הלל  אמר 
שום אחד מהצבור ומדוע היה דוקא 
אצלו המעשה הזאת הגדתי זה כביר 

נא, דהתורה חסה על כבודו של משה משום 
שננזר עליו שלא יזכר שמו באחת מפרשיות 
באשר  הראוי  מן  היה  דבאמת  התורה, 
לו  היה  נא  מחני  נאמר  תשא  כי  שבפרשת 
תיכף בפרשת ויקהל להיות העונש שלא יזכר 
שמו, רק מחמת כבודו של משה רבינו ע"ה 
שחזרה  עד  לפרשה,  מפרשה  העונש  נדחה 
פרשת  תור  בהגיע  ובכן  התורה,  כל  חלילה 
תצוה שהיא פרשה אחרונה לפרשת כי תשא 
ואין מקום לדחות עוד יותר, על כן נעלם שמו 
בפרשה הזו והגם שנראה שהוא מוקדם אינו 

כי אם מאוחר בתכלית האיחור, ודפח"ח.

ובלהורות  הגר"א,  בשם  הטעם  איתא  כן  ג( 
נתן )בפרשתן( הוסיף דרצה התוה"ק לרמז בזה 
שאף בזמן שמשה רבינו הוא בבחינת הסתר 
גם אז קיים כחו, ונלמד מזה דוקא בפרשה זו 
זו שנעלם שמו להראות שכח  דייקא תצוה, 
קיומו של תורה הוא תמיד בכחו של משה, 

אף ששמו נעלם מאתנו.

בא  ג' פרשת  יום  ד' שבט  היה  פטירתו  שיום  יען  לשבח  טעם 
וכן חל לעולם הלולא דיליה בפרשת בא, הגם שאותו מעשה לא 
שמענו אם היה דוקא בשנה שלפני פטירתו והענין ההמשך באורך 

ואכמ"ל, אך הגדתי זאת לפני אאמו"ר הקדוש זי"ע וקלסי'.

דברי תורה מהדורא תמינאי אות לה-לו

משל ונמשל

משה רבינו רצה לומר לאהרן שהקב"ה צוה לו 
לכהן – ולא שמשה רבינו עשה כן מעצמו

ואתה הקרב אליך, במדרש רבה )פכ"ח א(. הדא הוא דכתיב 
)תהלים קי"ט צב(, לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי. כשאמר 

הקב"ה למשה, ואתה הקרב אליך, הרע לו. אמר לו תורה היתה לי 
ונתתיה לך, שאלולי היא אבדתי עולמי. 

והנה הבעל יפה תואר פי', שהרע למשה, לפי שהיה רוצה 
שיהיה הוא כהן גדול. אמנם אינו נראה לומר שהרע בעיני משה 
נשיאותו של אהרן. דהא במצרים אמר )שמות ד' יג(, שלח נא ביד 
תשלח, ופירשו ז"ל דכוונתו היתה על אהרן שהיה נביא לישראל 

במצרים. ואיך ירע בעיני משה שיהיה אהרן כהן גדול. 

אמנם, ביאור המדרש על פי משל. אם מלך צוה לעבדו לתת 
מתנה או גדולה לאחד, והוא נותן לו סתם, ולא פירש לו בשם 
המלך, האיש הזה הוא נכנע תחת העבד, כי לפי הנראה לו הוא 
צריך אליו. אמנם, אם יאמר לו בשם המלך שצוהו כך, והוא רק 

שליח לדבר זה, נמצא שאין לו מעלה עליו כלום.

הקרב  ואתה  למשה  הקב"ה  כשאמר  המדרש.  פירוש  וזה 
הקרב,  ואתה  רק  ה',  צוה  כה  לאהרן  שיאמר  צוה  ולא  אליך, 
הרע  וזה  לאהרן,  הגדולה  ינתן  ומידו  מעצמו  סתם  שיקחהו 
למשה שהוא יצוה לאהרן וינהג אותו, שבזה מראה שאהרן נכנע 
לי  לו, תורה היתה  אליו כנ"ל. אמר 
זה, שרצונו,  וכו'. ביאור  ונתתיה לך 
ידי  על  שיתכהן  היה  שמו,  יתברך 
משה דוקא. לפי שהכהן הוא המחבר 
עולם עליון בעולם התחתון במעשיו. 
אבל, התורה היא עיקר קיום העולם. 
לכן ראוי להיות כהונה על ידי משה, 

שניתנה התורה על ידו. והבן. 

קול שמחה

מעשי צדיקים
רש"י  ופירש  למאור,  כתית 

הזיתים היה כותש במכתשת.

קשה  דזית  כ(  יג  )הוריות  וידוע 
לשכחה, ואם כותשין אותו במכתשת 

הבגדים נעשו ע"י נס – ועושי 
המלאכה קבלו התכלת 
והארגמן בשכר טירחא

והם יקחו את הזהב ואת התכלת וגו' 
ועשו את האפוד וגו'. 

האפוד',  את  ויעשו  לבאר'  נראה 
ושמות של  אותיות  צרופי  פירושו שע"י 
כמו  האלה,  הבגדים  יבראו  יצירה  ספר 
הנפש אשר עשו בחרן דהיה בספר יצירה, 
וכן הבגדים, וחלף טרחתם הם יקחו הזהב 
והתכלת שיתנדבו העם והיו לצורך בגדים 
יקחו הם ויהיה שלהם, והם יעשו הבגדים 
שכר  למשה  שהיה  וכמו  יצירה,  בספר 

בעשית הלוחות.
תפארת יהונתן

]המשך בעמוד ז[
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⋅ 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

קדושת הבגדים בא אחר שלבשו 
אותם הכהנים הקדושים

בגדי קודש הם

הגם שהבגדי כהונה הם קדושים בעצמם בגודל הקדושה אעפ"כ 

הלובשים  הכהנים  הבני אהרן הם  ע"י  להם  נתהוה  עיקר הקדושה 

הם  קודש  בגדי  וזהו  הלב,  פנימיות  ובכוונת  הקדושה  בגודל  אותם 

שעיקר הקדושה נמשך להבגדים מהם ועל ידם דהיינו ע"י הכהנים 

הלובשים אותם, וככה הענין נוהג מאז ועד עתה שגם עתה בגלותינו 

ולא  כהונה  בגדי  ולא  בעבודתו  כהן  ולא  ביהמ"ק  לנו  שאין  המר 

שירות אעפ"כ הלא הבטיחנו יוצרינו כי לא אלמן ישראל, וגם עתה 

ודור שיש ביכלתם להמשיך הקדושה  יש אנשים צדיקים בבל דור 

יתן השי"ת שימשיכו  והלוואי  ואבנט,  ומכנסים ומצנפת  מהכתונת 

עי"ז כל הטובות עלינו ועל כל ישראל אכי"ר והבן.
באר משה )פ' אחרי(

בענין שאין להתייאש
כתית למאור, וברש"י ולא כתית למנחות.

וכמ"ש הרבי ר' משה מקאזניץ זצללה"ה על דברי רש"י ז"ל )שמות 

להיות  שהזהרתיך  אף  פי'  למנחות,  כתית  ולא  למאור  כתית  כ'(  כ"ז, 

כתית הוא רק למאור, שתאיר ותתלהב ע"י הכנעתך בעבודת הבורא 

מונח, שהעניוות  למנחות מלשון  כתית  ולא  ותתקן מעשיך,  ית"ש 

אל  לגשת  לבך  יערב  ולא  עי"ז  עצמך  ותתייאש  אצלך  מונח  יהי' 

הקודש, שזו היא עצבות ולא הכנעהא.
ישמח ישראל - פרשת וישב 

אין לבקש מדריגות
באהל מועד.

לפעמים  שהוא  'מועד'  נרו,  בהל"ו  כמו  הארה,  ל'  הוא  'אוהל' 

ואינו בקביעות, יערוך אותו אהרן ובניו שצריך להדליק עד שתהא 

שלהבת עולה מאיליה, היינו שצריך לייגע עצתו בעבדות עד שתהא 

שלהבת עולת 'מאיליה', כי ממילא יעלה התלהבות ולא שיכוין, לזה 

ולא כהחסידים השוטים המחפשים ומצפים להתלהבות, רק שצריך 

לעמול בעבדות והשלהבת תעלה מאיליהב, וז"ש יערוך אותו אהרן 

ובניו מערב עד בוקר, מערב היא בחי' חשכות, עד בוקר שיאיר לו.
בית אהרן

א( שיח שרפי קודש - פרשת תצוה כתית למאור. החי' הרי"מ זצ"ל אמר בשם 

הה"ק הר"ר משה'לי זצללה"ה מקאזניץ, כתית למאור ולא כתית למנחות בזה"ל 

מען זאל זיין ציא שטויסין ציא לאכטין נישט מען זאל זיין ציא שטויסין ציא ליגין, 

והבן כי עמוק הוא

ב( וכ"כ באוהב ישראל )ליקוטים חדשים - פרשת ויקרא( וזל"ק: כי העבדות האמיתית 

עד  מדריגה  שום  באמת  רוצה  ואינו  השי"ת  את  שעובד  מי  דוקא  הוא  לשי"ת 

שקוראין לו וכופין אותו מן השמים על זה כי הוא צורך העולם. והנה בעינינו ראינו 

רבים מן החסידים שנעשו משוגעים ח"ו או בעלי מרה שחורה ומאין נמצא הדבר 

הזה, אם מן התורה ח"ו אדרבה התורה עוד משמחת את הלב, ולסיבה זו אסרו חז"ל 

לימוד התורה בתשעה באב ולאבל )תענית ל(. אם מן המצות הלא פקודי ה' ישרים 

משמחי לב )תהלים יט, ט(. אבל הענין הוא כי האנשים ההם הם הרוצים לעלות אל ה' 

והסולם נעלמה מעיניהם כי אינם עובדים את השי"ת בהדרגה ותופסים דבר שאין 

שייך להם בלי שום קריאה ורשות מן השמים. וגם יש אנשים שעיקר עבדות שלהם 

להשי"ת הוא כדי להיות בעל מדריגה, וע"ז נאמר )שמות כ, כג( לא תעלה במעלות 

על מזבחי, היינו כדי להיות בעל מעלה ומדריגה. כי תגלה ערותך עליו, כמו שאנו 

רואין שח"ו נעשו בעלי מרה שחורה. ולא כן דרך האנשים השלמים שהם עבדים 

מרוצים להשי"ת ואינם רוצים באמת שום מדריגה. ומה שאנו רואים שיש להם 

מדריגות גדולות הכל הוא ע"י כפייה מן השמים לצורך העולם ויזהר האדם בזה. 

ואל יהרסו לעלות אל ה' כי הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, עכל"ק.

המגיד  אביו  בשם  בלילות(  מצרים  יצאת  שתאמר  )פסקא  משה  מטה  בהגדה  ועיין   

מקאזניץ זי"ע בשם הרה"ק רבי דוב בער זי"ע, ובדעת משה )פ' נח ד"ה את קשתי(, 

ומורי  רבי  בשם  ישראל  תהילות  קכ"א(  וקאפטיל   – יט  קאפיטל  )תהלים  משה  ויחל 

, אבל  )קאפיטל צ"ה(, ובטעות נדפס בס' אור אלימלך בשם הרה"ק אלימלך זי"ע 

כעין זה איתא בספה"ק נועם אלימלך )פ' ראה ד"ה או יאמר עשר תעשר( שפי' הכתוב 

)קהלת יא ו( בבוקר זרע זרעך כו' רוצה לומר בבוקר כשתהיה בבהירות ובקדושה 

המאיר לך כבוקר אהבה ודביקות הבורא ברוך הוא אז זרע זרעך תתאמץ לעשות 

מצות הרבה, ולערב רוצה לומר גם אם חלילה יהיה לך ערב ולילה שאין לך בהירות 

וקדושה ודביקות אף על פי כן אל תנח ידך, אל תתיאש ותתאמץ לעשות מצותיו 

יתברך שמו, עכל"ק.

)ליקוטים( שפי' מ"ש דהנחה עושה מצוה, דאף  הקדושת לוי  וכעין זה ידוע דברי 

ואתחנן(  )פ'  שלום  בדברי  וע"ע  המצוה,  מן  עצמו  ימנע  לא  התלהבות  לו  כשאין 

שאמר לפרש הפסוק ובקשתם משה את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך 

ובכל נפשך וז"ל: שמעתי בשם זקני הק' ארי שבחבורה מו"ה אשר זי''ע מקארלין 

ובקשתם משם מאיזה מקום ומאיזה בחינה שהוא עומד משם יבקש את ה' על 

ובכל  ובכל נפשך תזכה לדורשו בכל לבבך  כי תדרשנו בכל לבבך  ומצאת  זה  ידי 

מחנה  )שם( וכעי"ז איתא בדגל  דברי יחזקאל  נפשך עכ"ל, וכעין זה כתב בסה"ק 

אפרים )פ' חקת וכ"ה שם בפ' ויצא(, ובס' מאור עינים )בליקוטים( בשם הבעש"ט הק', 

וז"ל: כמו שאמר אא"ז זללה"ה ובקשתם משם את ה' אלקיכם וגו' )דברים ד כט( 

משם דייקא פי' ממקום שהוא שם והבן עכ"ל. וכ"כ בזרע קודש )פ' ואתחנן( וע"ע 

ביכורי אבי"ב )פרשת שלח(, וע"ע במאור ושמש )פ' משפטים ד"ה ועבדתם ועוד(, ובספר 

"שועת צדיקים" כתב בשם גדול וקדוש אחד, כי המאחר זמן תפלה וקריאת שמע 

הרי הוא בכלל מה שאמרו חז"ל )אבות ג יא( המבזה את המועדות' וכו', שהוא מועדי 

וזמני התפילה עיי"ש.

ועיין בבאר משה )פ' ויחי( עה"פ נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר, לכאורה 

יש לדקדק על שנאמר אילה בלשון נקבה, והל"ח נפתלי איל שלוח, כמ"ש כאיל 

תערוג על אפיקי מים, והנראה בזה דהנה העיקר הוא שיהיה האדם בבחינת דכר 

נכון הדבר שהאדם  דהגם שבודאי אמת  בעולמות העליונים,  להשפיע במעשיו 

הוא בבחי' מקבל שמקבל ממרום אהבה ויראה וקדושה וטהרה, אעפ"כ אין זה 

משלימות העבודה שיהיה האדם ממתין על התעוררות העליון, אך שמחיוב האדם 

להתחזק בעל כוחו ולהתעורר בעצמו, הגם שאינו מרגיש בעצמו שום התעוררות 

והתלהבות לעבודתו ית"ש, אעפ"כ יתחזק בכל כוחו על הדבר עד שיתעורר בקרבו 

החשק וההתלהבות אל העבודה זו תפלה להתפלל תפלתו כראוי בכוונת הלב. וכמו 

שהבאתי בכ"מ )עי' באר משה פ' נח ועוד( מה ששמעתי מאאמו"ר זצ"ל על פסוק 

)קהלת יא ד( שומר רוח לא יזרע ורואה בעבים לא יקצור, פי' מי ששומר וממתין עד 
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זכות הדפסת הגליון נתנדב בשבוע זו ע"י
הרה"ח ר' חיים יחזקאל הערשקאוויטש הי"ו

לרגל נישואי בנו
הבה"ח יוסף ני"ו מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד

הציץ מורה שיקיים שויתי ה' לנגדי תמיד
והיה על מצחו תמיד וגו' אחז"ל )יומא ז ע"ב( שלא יסיח דעתו ממנו.

עזות  על  מרצה  שהציץ  ע"ב(  פח  )זבחים  שאחז"ל  מפני  הטעם  י"ל 

)שם(  שאמרו  לפי  ענינו  לך,  היה  זונה  אשה  ומצח  ג(  ג,  )ירמיה  שנאמר 

מצנפת מכפר על גסות הרוח דהיינו שיכיר האדם רוממות אל יתברך, 

ועל זה אמר דהע"ה )תהילים טז, ח( שויתי ה' לנגדי תמיד כמפורש בש"ע 

המחשבה  בהעלות  כי  וכו',  ותנועותיו  האדם  ישיבת  אין  א'  סי'  א"ח 

עיני  למרות  גדול  עזות  הוא  האדם  שפלות  ויכיר  לנגדו  שהש"י 

כבודו, לכך סביביו נשערה מאוד ואחז"ל )ב"ק נ.( שהקב"ה מדקדק עם 

הצדיקים כחוט השערה, בהיות מכירים גדולתו אפילו כחוט השערה 

נחשב כעזות לנגדו, וכמ"ש בזה שאמרו )ברכות לג ע"ב( יראה לגבי משה 

מילתא זוטרתא היא, והיתה מעלתו שלא הסיח דעתו מאימת הש"י, 

כמ"ש בפ' )תהילים כד, ג( מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו שקם 

תמיד במעלתו, וזהו שתקנו בתפלת שבת כליל תפארת בראשו נתת 

לו בעמדו לפניך על הר סיני, פירוש שעמד במעלתו אף שישראל נסוגו 

אחור אחר קבלת התורה, אבל משה כתיב )דברים ה, כח( ואתה פה עמוד 

וזהו שני לוחות אבנים  וזכה להוריד בידו שני לוחות אחרונות,  עמדי 

דכתיב  לוחות אחרונות  דהיינו  בהם שמירת שבת  וכתיב  בידו,  הוריד 

בהו שמור את יום השבת לקדשו, לכך הזהיר בציץ מהסיח דעתו ממנו 

שהיסח הדעת מרוממותו יתברך במעלת הצדיקים שהם סביביו יתברך 

הוא עזות כנ"ל, וכענין זה אמרו )זבחים כג ע"ב( הציץ מרצה על טומאת 

מקדש וקדשיו שמחמת רוב קדושתם צריכים שמירה גדולה מהיסח 

הדעת.
פנים יפות 

יערה עליו רוח ממרום והתעוררות העליון לעבודתו ית' לא יזרע לעולם, אבל ורואה 

ואעפ"כ  כ"כ  בהיר  מוחו  בעדו שאין  עב הענן סך  וכאלו  בעביות  בעבים הגם שהוא 

ושמעתי  הבוב"ה.  בעבדות  לעולם  יקצר  לא  זה  יקצור,  לא  עבודתו  ועובד  מתחזק 

כמה פעמים מאאמו"ר זצ"ל איך שהפליג בגנות המתעלצים בעבודה ומאחרים עד 

אחר זמן התפלה הרבה האומרים שאין כעת הזמן הראוי להתפלל, שעדיין אין להם 

בהירות המוחין כראוי, שבוודאי אין זה משלימות העבודה להמתין עד שיבוא אליו 

ממרום,  אותו  כשיעוררו  בכוונה  שיתפלל  מהחידוש  זה  אין  גי  דלעילא  אתערותא 

חשק  שום  בעצמו  מרגיש  שאינו  הגם  מעצמו,  להתחזק  הוא  השלימות  עיקר  אך 

והתלהבות, אעפ"כ יעשה כל ההתאמצות עד שיתעורר אל העבודה, וכמו שנאמר 

)קהלת יא ו( בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנך ידיך, פי' בבוקר כשאור בוקר יאיר על האדם 

בהתעוררות עליון אל העבודה אז בודאי זרע זרעך, אך גם ולערב כשיהי' לפעמים בחי' 

ערב להאגם שנתקרר לגמרי מההתלהבות אל העבודה והיא בבחי' הערב שהמוחין 

שלו המה מעורבבים ונעשו קר מחשק וההתלהבות אעפ"כ אל תנך ידיך לא תמנע 

כחך מתלהתחזק בכל כח ועוז להתעורר עצמו לעבודתו ית', ויאמין בעצמו שאולי 

יתנהג  ואיך  צרה,  בעת  שהואפונה  למי  ממרום  אותו  שמנסין  נסיום  לאיזה  הוא 

כשיקח מאתו בהירות המוחיןף ע"כ מהראוי שיעמוד האדם בנסיון ויתחזק בכל כוחו 

להתעורר מעתמו ולהתחזק בעל האפשרי לעמוד על עמדו ולהתפלל תפילתו כראוי 

וכמו שכתוב )תהלים נז( עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר, עכ"ל.

שההגנה  ונמצא  מהטומאה,  או  מהקדושה  הוא  אם  הבגד, 

חום  מקור  חיצונית  הגנה  רק  אינה  להגוף  מספק  שהבגד 

וכדומה, אלא גם הגנה רוחנית הבגד מקרב ומביא את האדם 

לבחינות הקדושה העליונה.

יב( שמשוה הבגדי כהונה  ויחי אות  )פרשת  בפרי צדיק  ועיין 
דר'  השאלתות  לגירסת  קיג.(  )שבת  שאמרו  כמו  שבת,  לבגדי 

יוחנן קארי למאניה דלביש בשבתא מכבדותא ועל כן דרשו 

מדכתיב וכבדתו שלא יהא מלבושך של שבת וכו', וכמו בגדי 

כהונה מכניסין קדושה לכהן כמו שאמרו )סנהדרין פג ע"ב( ובזמן 

איתא  בבגדי שבת  כן  כו',  עליהם  כהונתם  עליהם  שבגדיהם 

בכסות  השבת  את  מקדש  וש"מ(  עקב  פרשת  )ריש  רבה  במדרש 

נקיה.., והוא כאמור דבגדי כהונה ובגדי שבת הכל אחד משורש 

קדושת בגדי אדם הראשון. עכ"ל

באוצר  )הובא  זצוק"ל  מבארנוב  הרה"ק  סיפר  זה  ובענין 
מדזיקוב  אליעזר  רבי  זקינו הרה"ק  ח"ג( ששמע מפי  הסיפורים 

בלובלין,  זי"ע  הרה"ק מראפשיץ  אביו  ביחד עם  זי"ע שהיה 

ואז היה התוועדות החבריא יחדיו וחקרו בענין מה שהיו כולם 

מרגישים טעם עונג שבת אם זה אמת לאמיתו, או דמיון ח"ו, 

כן  לעשות  החול  מימי  באחד  נסיון  לעשות  בדעתם  וגמרו 

וכן עשו  יוודע להם הדבר,  ואז  וכו',  מרחץ חם ומאכלי כבוד 

ביום אחד מימי החול באמצע השבוע עשו הכל כמו בער"ש 

וסעודות שבת, והרגישו ג"כ אז טעם עונג שבת, ויחרדו איש 

אל רעהו ויתמהו בזה והצטערו מאוד מאוד כי אז ראו שהכל 

בקודש  פנימה  ונכנסו  יחדיו  כולם  ויאספו  אמת,  ולא  דמיון 

כל  לפניו  וסיפרו  זי"ע  מלובלין  החוזה  הק'  רבם  לפני  נאדר 

המעשה, ויתמה החוזה ע"ז מאוד מאוד כי הוא ידע גודל ערך 

החברייא והרכין ראשו על ידיו איזה רגעים, וישא פניו ושאלם 

וענו ואמרו הן, אז  ג"כ בגדי שבת ביום הנסיון,  האם לבשו 

פתח ואמר מעתה אין זה דמיון כי בגדי שבת בכוחם הם אפי' 

אם לובשם בחול להרגיש על ידם מעין טעם קדושת שבת, 

עכד"ק.

מראי מקומות:

דברי יחזקאל פ' וישב, אהבת שלום פרשת יתרו

שער הפרדס
]המשך מעמוד א[



 ו 
פרשת תצוה תשע"ואילני הפרדס גליון כ' )ק"ד(

השפעת הרב בא על פי ערך התלמידים
ואתה תצוה כו' ויקחו אליך ]כז, כ[. ולא אמר ויתנו.

ובזה  יותר מכולם.  ומתלמידי  ז.(  )תענית  רמז למה שאמרו  מכאן 
)ירמיה לא, לג( כי  פירש ההפלאה )פתחא זעירא אות ל( מה שאמר הנביא 
גדולם, מחמת שהשפע בא לקטנים  ועד  אותי למקטנם  ידעו  כולם 
על ידי גדולים, ממילא הגדולים מקבלים יותר מהקטנים, שעל ידי 
הקטנים יזכו לאור גדול, ע"כ דבריו. והחוות דעת הסביר טעם הענין, 
כמו שבראיה חושית אם ישוטט למרחוק יכשל בקל במה שלפניו, כמו 
כן בראיה שכלית, על כן צריך לתלמיד, ששכלו קטן ממנו, ומרגיש 
יראה  וגם כי מחמת צמצום שכלו להסביר לתלמיד,  במה שלפניו. 

ויבין יותר ולא יכשלא, עיי"ש.

ויקחו  כן  על  ישראל,  בני  את  )ותלמד(  תצוה  ואתה  וזהו שנאמר 
הוא חכמה  זך,  זית  ב( לקח טוב( שמן  ד,  )משלי  )מלשון  לך  ילמדו  אליך, 
צלולה וזכה בלי תערובות שמרים, היינו בלי מכשול וטעות. כתית 

למאור התורה, להעלות נר תמיד למעלה למעלה. והבן.
ייטב לב

או יאמר ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית 
למאור להעלות נר תמיד.

 יתבאר בהקדם לפרש הפסוק )שה"ש א ג( לריח שמניך טובים שמן 
תורק שמך על כן עלמות אהבוך. דהנה איתא במדרש פרשה זו )שמו"ר 
פל"ו א(, זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך )ירמיה יא טז(, למה נמשלו 

ישראל לזית, מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתישה, אף ישראל 

א( וכן הוא באגרא דכלה )פרשת מטות( וז"ל: שמעתי מדברי אדמו"ר קדוש עליון פום ממלל 
רברבן הרב הק' המפורסם מהריעי"ץ מ"כ בק"ק לובלין זצוק"ל, שהנה האיש הנלבב אשר 
אליו יאספו חרדים לדבר י"י לשמוע מפיו דברי תורה, כשמזמין לו הש"י שכליות בתורה, 
יוכל להיות שאין זה בזכותו רק זכות האנשים הנאספים, כי הבורא משפיע לו הדבר תורה 
והשכליות הנצרכים לנשמות הנאספים כמו שהבורא מזמין לעשיר הון רב לפרנס כמה עניים, 
והוא אינו רק כגבאי צדקה בגזירת היוצר והבן, ולכן המשכיל לא יבוא לו התפארות מזה כי 
זה אינו שלו רק שלהם, ואדרבא הוא מקבל מהם שפע רצון, וזה הדבר אפשר לרמוז בפסוק.. 
וידבר משה )הוא הדעת הנשפע לכל אחד מישראל כנודע מסוד משה שפיר קאמרת..( אל ראשי המטות 
)הם האנשים אשר אליהם יאספו החרדים לשמוע מילין חדתין דאורייתא, והנה הם נקראים מטות שמטים אזנם 

לשמוע..( לבני ישראל לאמר, זה הדבר אשר צוה י"י, היינו בכדי שיאמרו לבני ישראל זה הדבר 

וכו', שהם חפצים לשמוע על ידי התורה איזה הנהגה טובה לעבודת הש"י, אזי מתלבש הדעת 
באיש פרטי להודיע להם באמצעות התורה דגליאת אנפהא ליודעים איזה הדבר היינו הנהגה 

אשר צוה י"י לפי המקום והזמן והדור עכד"ק.
וכן פירשו בספרים הכתוב )משלי טז א( לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון, כי הקב"ה נותן 
הדיבורים בפי הדורש לערך מה שהעריכו השומעים את לבם לשמוע, ואם יש לאדם מערכי 
לב שמעריך לבו ולשמוע, אז מה' מענה לשון הוא נותן דיבורים בפי הדורש אף יותר מכפי 

ערכו, עכדה"ק. 
ומסופר על הגאון בעל ישועות יעקב זצ"ל שכאשר הציעו לו הרבנות בעיר לעמבערג אמר 
לפרש הכ' )תהלים ס, יב( ה' יתן אומר המבשרות צבא רב, דהקב"ה נותן השפעה להרב לפי 
ערך הכמות והאיכות של המקבלים, וכפי ריבוי העם יתן ה' אומר בפי המנהיג שיוכל לבשר 

לצבא רב, עכ"ד.
וכמו כן יסופר על הרה"ק רבי הלל מפאריטש זי"ע שאחר פטירת רבו בעל התניא זי"ע רצו 
החסידים שהוא יהיה לממלא מקום רבו, וכאשר נסע בעגלה אל החסידים נתגלה לו רבו 
באמצע הדרך וצוה עליו שלא יקבל ההתמנות אלא ימסור אותו לבנו האדמו"ר האמצעי זי"ע, 
ותיכף חזר לביתו ולא קיבל המשרה על עצמו, ואמר אחר כך שעל עצם הדבר אינו מתאונן, 
אבל כואב לו על ההארות שקיבל בעת עלה על העגלה לנסוע להחסידים, שניטלה ממנו 

בחזירתו משם, דהרי השפעת המנהיג הוא לפי ערך איכות המקבלים.

וכו'. ועוד אמרו שם, דישראל נמשלו לזית, מה שמן זית צף מלמעלה 
ואינו מתערב בשום משקה וכו'.

וכבר פירש מוזללה"ה )בתפלה למשה פירוש על תהלים( הפסוק )תהלים 
לו  יש  מישראל  אחד  דכל  וגו',  אלקים  בבית  רענן  כזית  ואני  י(  נב 

הבחירה שיהיה נבדל מאומות העולם בכל הענינים, א"כ נתקיים בזה 
הקריאת שם פרי זית מצד שצף מלמעלה ואינו נתערב בגוים, ואינו 
צריך לכתישה, משא"כ כשאינו נבדל ומתדמה להם במלבושים או 
בשאר ענינים, א"כ בהכרח צריך לקריאת שם פרי זית מצד כתישה, 
וזהו ואני כזית, ר"ל בזה נמשל איש הישראלי לזית, במה שאהיה רענן 
ומושרש בבית אלקים, דהיינו מובדל ומופרש מכל אוה"ע, וא"כ איני 

צריך לכתישה, עכ"ד.

והיינו  כתישה  מצד  לזית  ישראל  נמשלו  דאם  אנן,  נחזי  והנה 
להעמיד עליהם מלך קשה ולהכניעם ע"י האוה"ע כאמרם ז"ל )סנהדרין 
צ"ז ע"ב(, אזי גם האוה"ע נענשין אחר כך, כמו שמצינו זה בהמצרים 

וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי )לך טו יד(, ולפי זה גם לאוה"ע יותר 
טוב שישראל יקראו בשם פרי זית מצד שצף מלמעלה ואז אוהבים 
לישראל, לא כמו אשר חדשים מקרוב באו ודימו לנפשם שבזה שמתדמין 
לאוה"ע וילמדו ממעשיהם ויאכלו וישתו יין נסיכם הטמא והטהור יחדיו 
אבל  האוה"ע,  עם  וידידות  שלימות  יקנו  בזה  בדרכיהם,  וילכו  יאכלנו 
נהפוך הוא טעות הוא בידם, כי אם יתערבו בגוים בהכרח יוצרכו לקריאת 
שם פרי זית מצד כתישה ע"י אוה"ע, וממילא שגם הם יענשו אח"כ, ועי"ז 
תגבר שנאתם לישראל, כי אע"ג שהם לא יתנו אל לבם לדעת שעונשם 

בא מצד שמכניעים לישראל, אבל מזלייהו חזיב.

ירצה  שמך,  תורק  שמן  טובים  שמניך  לריח  הכתוב  וזה שאמר 
שקריאת שם פרי זית יהיה באופן הטוב מצד שהוא צף מלמעלה ולא 
מצד כתישה, וגמר אומר על כן עלמות אהבוך, ר"ל שגם האוה"ע 
אהבוך )עיי"ש ברש"י(, כי באם נמשלו לזית מצד כתישה מאוה"ע, אזי 
גם הם נענשין כמבואר ומזלייהו חזי ואינם אוהבים לישראל, אבל אם 
שמן תורק שמך באופן הטוב מצד שצף מלמעלה, אזי גם האוה"ע 

אהבוך.

והנה החילוק אם נמשלו לזית מצד כתישה אי מצד שצף מלמעלה 
הוא, דאם נמשלו מצד כתישה אז אינם דומין לזית תמיד רק בשעת 
כתישה, אבל לא קודם כתישה או לאחר כתישה, משא"כ אם נמשלו 
זית  שמן  כי  לזית,  דומין  הם  תמיד  אזי  מלמעלה,  שצף  מצד  לזית 
תמיד צף מלמעלה. וז"ש ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן 
זית זך, ר"ל שכל אחד יקח לעצמו הדמיון לזית בזה שהוא זך וצף 
מלמעלה ומצד כתישה, וע"ז אמר להעלות נר "תמיד", כלומר שעי"ז 
תהיה תמיד דומה לזית, משא"כ מצד כתישה אינו דומה תמיד לזית 

כנ"ל, והשי"ת ירום קרנינו למעלה למעלה.
קדושת יום טוב

ב( ביסוד זה האריכו בכל ספרי קודש, דשנאת העכו"ם לישראל אינו בא בדרך הטבע, ואף 
שהשכל יחייב שאם יתקרבו להאומות אזי יחלש השונאה, ואם יתרחקו מהם יתרבה השנאה, 
אמנם המציאות הוא להיפך, דכן מצינו שבכל הדורות כשבני ישראל מתדמין לאומות העולם 
אזי יורד שנאה לישראל, דכל הגליות הם היפך מהשכל, עי' משכיל אל דל )ח"ב כלל י' ט(, 

והעמק דבר )פ' שמות(, שבט מיהודא )פ' שמות( ועוד.

⋅ המדור הזה נתנדב לכל השנה ⋅אילן התמרים
ע"י הרבני הנגיד רודצו"ח

מו"ה ר' אברהם בראך הי"ו
חבר הנהלת ישיבתינו הק' וחבר ועד הפועל דקהלתינו הק'

בתורת רבותינו הק' נאמרים, מטעי שלשלת עצי התמרים



 ז 
אילני הפרדס גליון כ' )ק"ד( פרשת תצוה תשע"ו

שונאת העכו"ם לישראל זהו סיבת הצלתן
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך.

ואפ"ל דמצינו בדברי חז"ל ג' טעמים למה נמשלו ישראל לשמן 
זית, במדרש )דברים פרשה ז' סי' ג'( כתוב שני טעמים על זה, א' מה השמן 
הזה אין יכול להתערב במשקין אחרים אף ישראל אין יכולין להתערב 
)ויקרא כ כו( ואבדיל אתכם מן העמים  בעובדי כוכבים, מנין שנאמר 
להיות לי, ב' מה השמן הזה אפי' אתה נותן אותו בכמה משקין הוא 
נעשה עליון, על כולם כך הן ישראל עליונים על כל עובדי כוכבים, 
ועוד  גויי הארץ,  ה' אלקיך עליון על כל  ונתנך  )דברים כח א(  כמ"ש 
טעם איתא בגמרא )מנחות נג( אמר ר' יוחנן מה זית אינו מוציא שמנו 
אלא ע"י כתישה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין, וי"ל 
הביאר דכל ג' טעמים תלוין זה בזה, עפי"ד המדרש רבה )ריש פרשת 
מטות( אמר משה רבון העולמים אם היינו ערלים או עובדי עבודת 

כוכבים או כופרי מצוות לא היו האומות שונאין אותנו ואינן רודפין 
הנקמה שלך  הלכך  לנו  ומצוות שנתת  תורה  אלא בשביל  אחרינו, 
עכ"ד המדרש, הרי דע"י שאין ישראל מתערבים באומות אלא נבדלים 

מהם וממעשיהם, על כן סובלים מהם עול גליות.

אמנם באמת זהו הצלתם ובזכות זה יהיו נגאלים, נמצא דכל הג' 
פירושים הא בהא תליין, דמה השמן אינו מתערב כך ישראל אין 
מתערבין עם עכו"ם, ומה"ט אומות העולם חובטין אותן וחובשין 
אותן ונמשלו לזית שמוציא שמנו. ע"י כתישה, כך ישראל ע"י יסורי 
הגלות באים לידי תשובה והקב"ה עונה להם, ועי"ז יזכו לגאולה 
למעלה  נתון  שהוא  הזמן  כדמיון  האומות,  מכל  למעלה  ויתעלו 
מכל המשקים, ובזה אפ"ל  רמז הכתוב, כתית למאור להעלות נר 
תמיד, כתית רומז על החורבן והגלות, גם כתית הוא לשון כתישה, 
וישראל נמשלו בזה לזית שאינו נותן שמנו אלא ע"י כתישה, וע"י 
שסובלין עול הגליות יזכו למאור להעלות נר תמיד להשפעות אורו 

ית' ולבנין בית המקדש שיהא עומד תמידית ונצחי.
דברי יואל עמוד עדר

משה רבינו רצה למות על 
קדושת שמו יתברך

לולי תורתך  במדרש ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך, הה"ד 
שעשועי אז אבדתי בעניי, כשאמר הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך 

הרע לו למשה, אמר לו הקב"ה תורה היתה לי ונתתיה לך.

ונראה דהנה ותשוקתם של הצדיקים הוא למסור את נפשם על 
קדושת השם כדי לקדש שם שמים בעולם, וכמו שמצינו )ברכות סא( 
שאמר רבי עקיבא כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 
אפילו נוטל את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו 
)ויק"ר פי"ב ס"ב( כי בשעה  וכן אמרו חז"ל  שבא לידי לא אקיימנו, 
שמתו נדב ואביהוא אמר משה לאהרן בסיני נאמר לי שאני עתיד 
לקדש את הבית הזה ובאדם גדול אני מקדשו והייתי סבור או בי 
עמקו  מאד  אמנם  וממך,  ממני  גדולים  בניך  שני  ועכשיו  בך  או 
מחשבותיו ית"ש לבל יקדש את שמו על ידי משה רבינו, כי מאחר 
שהוא היה רבן של ישראל היה מן ההכרח שישאר בעולם הזה כדי 

ללמד לישראל תורה ומצוותג.

ג( ויש לציין לזה להעובדא המפורסם בפי העולם, שבעת גזירת ת"ח ות"ט עשה שהגה"ק 
המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטראפליא זי"ע שאלת חלום שיגלו לו מן השמים מה 
עליו לעשות לבטל הגזירות הנוראות של ת"ח ות"ט, ואכן קיבל תשובה לשאילת החלום, 
שאם שנים מגדולי הדור יסכימו למסור עצמם ולהחזיר את נשמתם להקב"ה קודם זמנם 
בבחינת מיתת צדיקים מכפרת תתבטל הגזירה, ור' שמשון אמר אז לעצמו שהוא מוכן 
לדבר זה שידע בעצמו שהוא אחד מגדולי הדור, וניגש אל הש"ך גדול הדור השני מאותה 

ואתה הקרב אליך  וזה שדרש המדרש כשאמר הקב"ה למשה   
את אהרן אחיך ואת בניו אתו הרע לו, כי הבין משה רבינו דמכיון 
שנבחרו אהרן ובניו לשרת במשכן בודאי יתקדש הבית על ידי אחד 
מאלו אשר ישרתו שם בקודש, ולכן הרע לו כי השתוקק שיצא קידוש 
שם שמים הלזה על ידו, אמר לו הקב"ה תורה היתה לי ונתתיה לך, 
היינו שאתה צריך ללמד תורה לישראל, ולכן אי אפשר שתמות על 
אבדתי  אז  שעשועי  תורתך  לולי  הכתוב  כוונת  וזהו  השם,  קדושת 
בעניי, כי אלמלא הוצרך ללמד חורה לישראל היה חפץ יותר למות 

על קידוש השם.
ברך משה

תקופה וביקש ממנו להיות מוכן למסור נפשו להיפטר מן העולם קודם זמנו וע"י כך תתבטל 
הגזירה, ענה בעל הש"ך לרבי שמשון שצריך הוא לחשוב בענין, והבטיח לו תשובה תוך 
יומיים, כשעברו יומיים אמר הש"ך לר' שמשון זצ"ל שמוכן להיות שותף עמו בדבר זה, אבל 
בתנאי שיתן לו שוב ארכת זמן של ג' חדשים, וענה הש"ך לרבי שמשון בזה"ל: שאינו מסכים 
לפי שגילו לו מן השמים שהעולם עדיין צריכין לו כי עדיין לא הספיק לגמור כתיבת פירושי 

'שפתי כהן', היינו פי' הש"ך על השו"ע.

יוצא ממנו שמן היינו חכמה כידוע, עיי"ש, ובזה יובן הכתוב )משלי 

כז כב( אם תכתוש את האויל במכתש וכו' לא תסור מעל אולתו, 

ותמה אא"ז זצוק"ל הראיתם מעולם לכתוש את האויל במכתש, 

על  להוסיף  עוד  לי  ונראה  אויל,  לא  במכתש,  כותשין  פלפלין 

קושתו אמאי באמת לא אמר כדרך שאמר מקודם )שם יז י( תחת 

אם  כאן  למימר  ליה  היה  וכך  כסיל מאה,  גערה במבין מהכות 

תכה את אויל מאה לא תסור מעליו אולתו, ולמה נקט 'מכתשת' 

דווקא, אלא כלפי דמצינו בזית אף שהוא קשה לשכחה מכל מקום 

אם כותשין אותו במכתשת יוצא ממנו חכמה כנ"ל, אמנם האויל 

אף אם תכתוש אותו במכתש לא תסור מעליו אולתו.

יחזקאל  )רבי  אא"ז  כשהיה  אחת  פעם  היה  כך  ומעשה שהיה 

כך  ובתוך  דצבורא,  דוחקא  היה  בשלחנו  מיסב  זצוק"ל  מקוזמיר( 

הביט אא"ז ז"ל וראה שוטה אחד שכותש ודוחק את עצמו בתוך 

העם, ודוחק את העם מאד, פתח ואמר כנ"ל כתיב אם תכתוש את 

האויל במכתש לא תסור מעליו אולתו, הראיתם מעולם לכתוש 

את האויל במכתש, אלא כי אגרא דכלה דוחקא )ברכות ו ב(, אמנם 

בדוחקא  הנו  במכתש  עצמו  את  ודוחק  כותש  שהוא  אף  אויל 

דציבורא אינו מתפעל כלום, ולא תסור מעליו אולתו עכ"ל.

ועל דרך זה יש לומר בדרך צחות זהו שנאמר 'ויקחו אליך 

שמן כתית למאור', פירוש 'למאור', היינו לאורה של תורה, וכמו 

שאמרו רז"ל )אבות פ"ב מ"ו( הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והנה 

ופירש רש"י כותשין  'כתית',  וזהו שנאמר  אגרא דכלה דוחקא, 

במכתשת, היינו דוחקא דצבורא כנ"ל, אמנם 'ויקחו אליך שמן' 

דווקא, 'כתית למאור', היינו הבני דעת, אבל האוילים אף שהם 

כותשין במכתשת היינו בדוחקא דצבורא לא תסור מעל אולתו, 

והבן.

דברי ישראל

ענפי האילן
]המשך מעמוד ג[
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דברי הרעק"א
לכל לראש יש להעתיק דברי 

איגר  עקיבא  רבי  הקדוש  הגאון 

בהקדמה  שנדפס  ממה  זללה"ה 

ממש"כ  )מהדו"ק(  וחידוש  לדרוש 

רבים  תראה  "הלא  וזל"ק  לבנו, 

למדו  כי  תדע  אשר  מהשואלים, 

בישיבתי, הן בעודני בק"ק ליסא, 

באוהל תורה אשר נטע לי זקינכם 

מר חותני הגביר הצדיק ז"ל, הן 

פרידלאנד,  בק"ק  ביושבי  אח"כ 

ובישיבתי פ"ק אל תכנה את מי מהם בשם תלמיד, גם לא לא.. 

לכתוב בלשון נוכחי, כי מעודי לא קראתי לאדם תלמיד, כי אמרתי 

מי יודע מי למד יותר ממי, אף כי עכשיו שרבים מהם גדלו והצליחו 

בלימודם ועשו פרי, אם תמצא באחד המקומות כתוב כן תדע שהוא 

תוספות מהמעתיקים, ביודעם שהיו מבני ישיבתי ותמחה זה מעל 

ספרי עכל"ק.

דברי הרה"ק ממונקאטש זי"ע
זי"ע  ממונקאטש  הקדוש  הרב  של  קדשו  דברי  באו  זה  ועל 

שלא  למודעי,  צריכין  'וכן  וזל"ק  ס"ט(  )ח"א,  תורה  דברי  בספה"ק 

להרבות בכבוד עצמו, כמ"ש בהקדמת תשו' רעק"א זצ"ל שמימיו 

ולא  שנים,  כמה  בישיביתו  להלומדים  גם  תלמיד  לאדם  קרא  לא 

הזכיר אותם בתשובותיו בתואר תלמידי כי מי יודע מי למד יותר 

ממי עכת"ד. וכן הוא בדחז"ל באבות יהי' כבוד תלמידך חביב עליך 

כשלך וכמו שפירש"י ]בפ' בשלח[ עה"כ בחר לנו אנשים, לי ולך 

השוהו לו מכאן אמרו יהי' כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכו', 

ע"כ מעולם תמהתי ואין הדעת סובלתו בראותי רבים וכן שלמים 

מהגדולים המפורסמים כותבים בתשובותיהם הלא הוא בספריהם 

לתלמידי וכו' וחותמים על עצמם תואר רבך גם אם התלמיד הזה 

גם כשכבר הגדיים נעשו תיישים גדלו והצליחו ונעשו רבנים או 

ישישים, ונוחל על כבודו וחביב אצלו מפני אהבה אבל לא הבנתי 

איך לא יבוש איש ואיך יעלה על לב אנוש גם צדקותם וענוותנותם 

אשר יתאר זאת לעצמו לחתום בתואר "רבך" לשבח וכבוד והלא 

באמת צדקו דברי הרע"ק ז"ל הנ"ל ולא ממילי דחסידותא בלבד 

ז' ע"א  יותר ממי, וכאמרם ז"ל ]בתענית דף  יודע מי למד  כי מי 

ובמכות י' ע"א[ ומתלמידי.. יותר מכולם זהו הי' בימיהם שהיתה 

התורה מסורה בע"פ מאיש לאיש ולולא שמסרה לו רבו הרי ניתק 

חבל המסורה מאיש לאיש עד הלכה למשה מסיני, מכ"ש בימינו 

שכל הספרים נדפסים ועי"ז שמראה לו.. דרכי הלימוד דרך ומסילה 

וע"ז  פנינים  להעלות  העולה 

יותר  ומתלמידי  שפיר  אמרו 

עדיפי  המה  וכי  ובפרט  מכולם 

שאמר  רק  לה'  הנביא  משמואל 

אנוכי רואה על ששאלוהו השיב 

ככה  על  ונענש  וכענין  כהוגן 

בזמנינו  וכמה  כמה  אחת  על 

עצמו  ממא...בעיני  לומר  צריך 

שמנו  ממדות  ואינו  כן  לכתוב 

הגאונים  הרבנים  ואותן  חכמים 

שנהגו לכתוב כן את כבוד גאונם 

הי'  ומסתמא  הסליחה,  ותורתם 

כונתם לטובה גם בזה ואנחנו לא נדע מה זה, ורחוק לומר שהי' 

כונתם בכתיבתם כזה מעין מ"ש בכתובות שציוה רבי לבנו זרוק 

מרה בתלמידים וכו'" עכל"ק.

והוסיף ע"ז במהדורא שביעאה )אות מז( כמוסיף וכמפרש וזל"ק 

רבך  כמורא  חברך  וכבוד  כשלך  עליך  חביב  תלמידך  כבוד  "יהי' 

ומורא רבך כמורא שמים", צריכין להבין איך יהיו שוין וא"כ אין 

פירש"י  כי  ]ואם  חבירים  הכל  רק  לרב  תלמיד  כבוד  ואין  מורא 

מ"מ  רבך  למורא  קרוב  וכן  חבירך  לכבוד  רק..קרוב  דהיינו  בזה 

צריך ביאור דא"כ אינו כ"ף הדמיון[ וי"ל בזה עפ"י מש"כ בעה"י 

בד"ת.. ]מהדורא א' אות ס"ט[ שנכון כדברי הגאון רעק"א זצ"ל 

שלא לכתוב לתלמידו תלמידי או לחתום רבך כי הוא כעין יוהרא 

ובפרט שאחז"ל ומתלמידי יותר מכולם א"כ גם הוא למד מהתלמיד 

ומי יודע איזו למד מחבירו יותר וזהו שפיר לשון חכז"ל יהי' כבוד 

תלמידך חביב עליך כשלך היינו שלא תכנהו תלמידי ושאתה רבו 

כנז' שאתה גדול ממנו רק יהי' כחבירך כיון שגם אתה לומד ממנו 

יהי' בעינך נחשב  ומורא תלמיד לרבו  נוהג בך כבוד  כי הוא  אם 

מכולם  יותר  ומתלמידי  היינו  רבך  כמורא  חבירך  וכבוד  כשלךל 

אם כן הוא רבך ע"כ גם אתה תנהוג בו ולא תשחרר עליו ביותר 

]בחור תלמידי או רבך שלא לצורך כנ"ל[ ומורא רבך כמורא שמים 

שאחז"ל בקידושין את ה' אלוקיך תירא לרבות ת"ח וכשתלמידך 

ומיירי  ת"ח  לרבות  כמורא שמים  הוא  א"כ  כבר  ת"ח  נעשה  הוא 

שפיר באדם א' שהוא תלמידו והבן עכל"ק.

משא ומתן בזה
בהשמטות בסוה"ס הק' ד"ת הנ"ל נדפס מו"מ בענין זה מהרב 

הגאון רבי נטע שלמה שליעסעל זללה"ה הי"ד )בנו של הגאון רבי דוד זצ"ל, 

ראב"ד מונקאטש( מבחירי תלמידיו של הרה"ק ממונקאטש זי"ע, ממה 

שהחליף מכתבים בזה עם רבו, וז"ל "...שוב שנית ראיתי מדברי 

מערכה: אם מותר לרב לקרות לתלמידו בשם "תלמיד" וכו'

הפלגת  אודות  נכתב  העבר  בשבוע  מבוא: 

הזה  בדבר  ואם  אלה,  בזמנינו  שנהוג  תוארים 
הדברים  היכן  עד  הדבר  בחומר  כך  כל  האריכו 

מגיעין.

א"כ נקל לשער מעצמו עד כמה חמור לזלזל 
ולמעט בתוארים הראויים ועוד יותר מזה לכתוב 
תוארים בלתי ראויים, ועל כן נתבונן מעט אם 
מותר לרב לקרות לתלמידו בשם "תלמיד" וכו', 

ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.

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 מרת מלכה ב"ר חיים נפתלי הערץ ע"ה

ליקוט ענינים מפוזרים, מן האילן פירות נשרים



 ט 
אילני הפרדס גליון כ' )ק"ד( פרשת תצוה תשע"ו

 הרה"ח ר' אייזיק גאלדשטיין הי"ו לרגל נישואי בתו עב"ג הבה"ח בנציון בראך ני"ו מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ג

מז[  אות  ז'  ]מהדורא  תורה  מדברי  ]זצוקללה"ה[  )שליט"א(  רביה"ק 

לשום  תיאר  שלא  במה  זצ"ל  הגרעק"א  דו"ז  לד'  סמוכין  שעשה 

אדם בתואר תלמידי כי אין זה רק דרך שררות וגדולים.. שאינו מן 

היראה לגדולי התורה וכבר העלה והביא רבינו )שליט"א( ]זצוקללה"ה[ 

אלה.. הדברים לשבח גם בדברי תורה ]מהדורא א' אות ס"ט[ ואנא 

שלפענ"ד  ולהודיע  מלהתאפק  אוכל  לא  וקטינא  זעירא  תלמיד 

אחמכג"ה, אדרבה רב.. המובהק המתאר את האדם הלומד אצלו 

בתואר תלמידי אין זה דרך גדולה כ"כ להרב.., אם כי התלמיד הוא 

אדם גדול בתורה, כאשר הוא דרך גדולה וכבוד להתלמיד שזכה 

גדולי  בשאר  באמת  וכדמצינו  וקדישא  רבא  גברא  תלמיד  להיות 

ישראל ה"ה בספריהם יכתבו לתאר את כל הלומדים אצלם בשם 

תלמידי, ואינם מונעים מונעים.. את כבוד תלמידם בזה, ובאמת גם 

בש"ס מצינו שלא.. מנעו את תואר הזה היינו בש"ס ר"ה ]כ"ה ע"א[ 

דקאמר לי' ר"ג לר' יושע בא בשלום.. רבי ותלמידי, רבי בחכמה 

ותלמידי שקבלת את דברי, אולם מזה י"ל משום שקראי מקודם 

רבי שפיר קאמר עליו ג"כ תלמידי ואין ראי' למקום אחר, אמנם 

אליעזר  ר'  שם  דקאמר  במה  ע"א[  ]ק"א  סנהדרין  בש"ס  המעיין 

סמכוני ושמעה דברי עקיבה "תלמידי" יראה בעליל דאין זה אלא 

תואר חשיבות ואהבה, דבוודאי התנא הקדוש ר' אליעזר הגדול לא 

נתכוון חלילה לכבוד עצמו בעת חליו לתאר את רע"ק אשר כבר 

דו"ז הגרעק"א  ובכן צל"ע דברי  גולה בשם "תלמידי"  הי' לראש 

מתלמידי  חברי'  דמן  זעירא  הכ"ד  המזכר,  הש"ס  מדברי  בזה 

ישיבת רבינו הקדוש והטהור שליט"א הרוצה בתשובה נטע שלמה 

שליססעל" עכ"ל.

ועל זה השיב רבו הרה"ק ממונקאטש זי"ע וזלה"ק בתוך דבריו 

... על כן .. באתי רק להשיב במה דסיימת במה שהקשית על דברינו 

ז'.. אות מ"ז[ שכ' סמוכין לדברינו במהדורא א'  בד"ת ]מהדורא 

שאין להרב לכתוב בתור תלמידו להתלמידים בישיבות בדורותינו 

]וכדברי הגאון רעק"א זצ"ל[ והקשית מש"ס ר"ה ]כ"ה ע"א[ דקא"ל 

ר"ג לר' יושע בא בשלום רבי ותלמידי הנה הרגשת בעצמך דמזה 

לא קשה ידי כיון דקא"ל גם "רבי" וגם מ"ש תלמידי שקבלת את 

היינו אף שהוא  יושע  ר'  גדולה לפני  ג"כ לשון הכנעה  זהו  דברי 

וקיבל  במה ששמע  תלמידו  הוא  כאלו  בזה  עצמו  את  עושה  רבו 

]ק"א ע"א[ שאמר  וזה פשוט, אמנם מ"ש מש"ס סנהדרין  דבריו 

ר' אליעזר סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי לכאו' קשה על 

דברינו  ועפ"י  זהו מתרצא שפיר דשאני התם  אך באמת  דברינו, 

]ס"ט  פסחים  הש"ס  ע"ד  נג[  אות  קמא  ]מהדורא  בד"ת  בעה"י 

עא[ שהגיד ר' אליעזר לרע"ק באמצעא הפלפול עקיבא בשחיטה 

השבתני בשחיטה תהא מיתתך א"ל ]רע"ק[ רבי אל תכפירני בשעת 

על רע"ק ששמע מרבו  ומבהיל הרעיון  יפלא,  כולו  הדין שהענין 

עליו בקללה כזו ולא שם לרבו לבקש מרבו לבטלם או להמתיקה 

ופלפל להלאה בענינא אלא וודאי כמו שביארנו שם בד"ת מהקשיא 

יכל לבטל רק ביקש עכ"פ מרבו  ידע רע"ק שלא  זה  כי  בארוכה 

ר"א הגדול אל תכפירני שהנני תלמידך ואל תדיחיני בשעת הדין 

כנז',  תלמידך  הבא שהנני  ועולם  פטירתו  לאחר..  והנורא  הגדול 

א"כ זהו הי' לו למשיב נפש לרע"ק, שנתפייס כ"א בעת חליו וקראו 

זה הך דפסחים מקודם[  ונתקבלה בקשתו ]שהי'  לרע"ק תלמידי 

הי'  וכ"ז  לעוה"ב,  יחסוהו  כנפיו  ובסתר  מתלמידיו  ידחוהו  שלא 

ואתי  זי"ע,  האלו  התנאים  של  וקדושתם  ענותנותם  רוב  בשביל 

שפיר דברינו בעה"י ומפני רוב טרדותי בעונותי.. יותר מכפי כחי 

ובפרט בימים האלו שקודם החג הקדוש הבעל"ט וכאב גופי ונפשי 

והמדפיסים האצים.. ונוגשים כלו מעשיכם כל אלו הניאוני ומנעוני 

ה'  חדות  עליכם  ה'  ברכת  אומרים  והקוצרים  כעת  יותר  להאריך 

מעוזנו בברכת החג בכשרון ושמחה ובביאגצב"ב ושוכט"ס עכל"ק.

בצוואה
ממונקאטש  הרה"ק  א"ע  סמך  הנ"ל  הדברים  עפ"י  וכנראה, 

תחי',  ובתי  ביתי,  בני  "כבוד  וזל"ק  ב'(  )סעי'  בצוואתו  וכתב  זי"ע 

וידידיי שיחיו, ותלמידיי שיחיו ]אשר מעולם לא קראתים בשם זה 

בכתובים, וכמו שביארתי בחיבורי דברי תורה )מהדו"ק אות ס"ט( וגם לא 

בע"פ, כי המה אצלי רבנים וחברים ורבותי, ומתלמידי יותר מכולם, 

כמו שאמרו חכמינו ז"ל, עכ"ז לאשר אצל רבים מהם הוא חביבות 

ביותר לקרותו בשם תלמידי, גם בזה אעשה רצונם אך הפעם גם 

בשם זה לחביבות[ ... עכל"ק.

החתם סופר והמהר"ם א"ש
ויש סיפור נפלא בענין זה ממאמר הגולה מרן החתם סופר זי"ע, 

שכתב בהקדמה לדרשות חת"ם סופר, וז"ל

ז"ל  סופר  אלפנדרי  שלמה  הג"מ  מו"ח  מכבוד  ..."ושמעתי 

ל..  פ"א  בא  הנ"ל  שהגאון  זצ"ל,  הגה"ק  אביו  מפ"ק  מה ששמע 

פרעשבורג בעת שרבו החת"ס ישן שינת צהרים ומוח"ז הי' אז בחור 

ז"ל  ]וברשימות מו"ח הרב  הי' כמלאך אלקים  צעיר אבל חכמתו 

כתוב: כה אמר לי אאמו"ר זצ"ל בזה הלשון: "איך האב אלס קלאן 

בחור'ל דען.. טאטע ז"ל פארשטאנדען אין דער טאטע ז"ל האט 

געוויסט דאס איך קענן איהם בעססער וויע אלטערע פון מיר" ]כבר 

בהיותי בחור צעיר הבנתי לאבי ז"ל, ואבי ז"ל ידע שאני מכירו יותר 

מזקנים ממני[ כבר מילדותי בינותי שכל דרכיו ותנועותיו קודש 

הם וכו'[ והרגיש מיד איזה שינוי בתכונת רוחו של הג"מ ר' מאיר 

א"ש זצ"ל, ושאל אותו מה זה ועל מה זה והגאון השיב בתומתו 

ולמה לא עד כה תאר אותי רבינו בתשובותי.. "תלמידי" וזה ימים 

חסר בתשובת רבינו אלי תואר זה בודאי חטאתי ח"ו שלא זכיתי 

עוד להמנות בין תלמידיו גלל כן באתי לשאול ולדרוש סבת הדבר 

הזה, הב' ר' שמעון הלך לחדר אביו והודיע לאביו מהאורח הנכבד 

ומסיבת ביאתו לפה פרעשבורג, ואמר החת"ס בענותנותו: "וואס 

יא איבערן  זיין ער איזט מיר  זאל איך מיך מתכבד בקלון חבירי 

וויע  געהאבט  צייט..  פיעל  זא  איך  האטטע  געוואכסען  קאפף 

אונגווארער רב ווערע איך אויך זא איין בקי אין קדשים וטהרות 

למעלה  עלי  הגדיל  הוא  הלא  חבירו?  בקלון  מתכבד  אהי'  ]למה 

ראש. אילו הי' לי כל כך פנאי כהרב מאונגוואר, הייתי גם אני בקי 

בקדשים וטהרות כמותו[" עכ"ל.



 י 
פרשת תצוה תשע"ואילני הפרדס גליון כ' )ק"ד(

בס"ד 

יהוד"ה אתה יודוך
חברינו היקר  אצל  השורה  בהשמחה  לנו,  דודים  עת  בהגיע  שמחתינו,  מרובה 
עליו יעידון  רואיו  כל  מעשיו,  ובכבירי  בפעולותיו,  ידיו  לו  רב 
ואורה עוז  לנו  הוא  כי  כאורה,  בחשיכה  בם  הוגה  טהורה,  ויראה  תורה  דברי 
מפארים בשמו  נשמעים,  ועליו  נאמרים  בו  חכמים,  שמנו  ומדות  מעלות  כל 
"באילני הפרדס" ולילה לא ישבות, ועוסק בה בלי ליאות, לנצח על המלאכות,  יומם 
פעולותיך רוב  נס  על  ונעלה  מעשיך,  בפרי  ונשמחה  נגילה  אחיך,  יודוך  אתה  יהודה 

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

כמר מרדכי יהודה )לייב( פריינד ני"ו
בן הרה"ח מוה"ר פנחס שמעי' הי"ו

אב"י בעיר וויליאמסבורג

לרגל שהשמחה במעונו רוממות קל בגרונו, דיצה וחדוה בארמונו

בשמחת נישואיו למז"ט
עב"ג בת הרה"ח המפואר הרה"ח ר' שלמה בריסק הי"ו

אב"י בעיר 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, משה שמואל פילאפף, דוד ליכטענשטיין,  

יושע שווארטץ



 יא 
אילני הפרדס גליון כ' )ק"ד( פרשת תצוה תשע"ו

ואלה תולדות 
רבינו נולד בשנת ד' אלפים תתק"י 

בקהילת  שמואל  רבינו  לאביו 

יהודה  רבינו  ונקרא  אשפירא, 

והיה דבוק ברבותיו בנוסף  החסיד, 

למד  מובהק,  רבו  ג"כ  שהיה  לאביו 

מבעלי  הזקן,  ר"י  אצל  גם  תורה 

טוב  יום  רבינו  אצל  וגם  התוספות, 

שמו  קדושת  על  שנשחט  הקדוש, 

יתברך, וממנו קבל פירישי הפייט.

לעיר  רבינו  גלה  תתקכ"ה  בשנת 

שם  יסד  מה  זמן  ואחר  רגונשבורג 

שסרט  עליו  שאמרו  הכנסת,  בית 

לא  ולכך  המפורש,  השם  בהכותל 

סתרו הבית הכנסת, היה עומד על 

משמר חומת הדת, ומקרב רחוקים, 

יצחק  רבינו  נמנו  תלמידיו  בין 

שכינה  זרוע,  אור  בעל  מווילנא, 

לרבינו החסיד הגדול, רבינו אלעזר 

רבינו  הרוקח,  הנקרא  מגרמייזא 

משה מקוצי בעל הסמ"ג, רבינו ברוך 

ממגנצא, רבינו יהודא ב"ר קלונימוס 

בניו  ואמוראים,  תנאים  יחוסי  בעל 

היו רבינו דוד בעל מחבר ספר לבנת 

זרוע,  אור  וסידור  בקבלה,  הספור 

סוד, ספר  דרך  פי' התפילות  שהוא 

מרכבה  מעשה  סודות  ספר  הגבול, 

היה  השני  בנו  בראשית,  ומעשה 

יהודה  רבינו  וחתנו  משה,  ר'  הרב 

ב"ר קלונימוס ממגנצא.

חסידים,  ספר  ספרים,  כמה  חיבר 

יהודה  רבינו  צוואת  הבושם,  גן 

החסיד, וגם נשאר כמה כתבי יד.

ד'  בשנת  מרומים  לגינזי  נסתלק 

שב"ק  רעגינשבורג  בעיר  תתקע"ז 

פרשת זכור. זי"ע.

ביום ב' - י"ג אדר חל היומדהל"ק של

הגה"ק ר' יהודה ב"ר שמואל זצוקללה"ה
בעל מחבר ספר חסידים

רבינו נולד לאביו ר' שמואל בשנת תתק"י 

תתמ"ה  בשנת  שנתייסדה  אשפירא,  בקהילת 

אחר גזירת הגירש במגנצא.

אחת  פעם  הלך  שמואל  רבינו  אביו 

פנה  הטיול  ובאמצע  מחביריו  שני  עם  לטייל 

לחביריו ואמר שרואה ששערי שמים פתוחין, 

וימלא  שירצה  בקשה  איזה  לבקש  ויכולים 

בקשו  חבירים  השלשה  וכל  משאלותיו,  ה' 

משאלות לבבם, האחד מתפלל שיהיה לו בנים, 

שמואל  רבינו  והוא  לעושר,  התפלל  והשני 

התפלל שיהיה לו בנים כמותו וכך הוה שנולד 

לו אח"כ בנו הרה"ג ר' אברהם ובנו השני רבינו.

לפני לידת רבינו הלך אמו בדרך ליד הבית 

מאוד  צר  שביל  והיה  וורמיזא,  בעיר  המדרש 

אחת,  מעגלה  יותר  לעבור  מקום  היה  שלא 

שנסע  עגלה  ראתה  שם  הולך  היה  וכשאמו 

אבל  לקיר,  אותה  לחלוץ  יכול  והיה  כנגדה 

את  ונמלטה  לאחור,  הקיר  והוסט  נס  נעשה 

היום הזה  ועד  רבינו,  ואח"כ הוליד את  נפשה 

נשאר זכר בהקיר.

עד גיל שמונה עשרה לא ידע רבינו ללמוד 

כלום רק היה איש שדה וזורק חיצים בחוצות 

המדרש,  בבית  אביו  ישב  אחת  פעם  העיר. 

רבינו  זרק  השיעור  ובאמצע  לתלמידיו  ודרש 

ואמרו  וכעסו התלמידים  חץ להבית המדרש, 

כולכם  אבותיך,  ואבות  ואביך  אתה  לאביו, 

בינך  את  גידלת  ואמאי  התורה,  גדולי  הייתם 

לזרוק חצים ולהיות פרא אדם, ואמנותו אומנת 

ליסטים, קרא רבינו שמואל לבנו רבינו, ואמר 

אותך  אנסה  ללמוד,  תרצה  אם  בני  יהודא  לו, 

אם תצליח ואם לאו, והשיב לו כן, העלהו לבית 

המדרש והושיבו אצלו, ישב ר' שמואל, ובצדו 

רבינו,  בנו  השני  ולצדו  אברהם,  ר'  בנו  האחד 

והזכיר ר' שמואל שם אחד, ונתמלא כל הבית 

למטה  עיניו  אברהם  ר'  ונתן  אורה  המדרש 

בקרקע, שלא יכול לראות מתוך רוב האור אבל 

רבינו שמואל  וכשראה  זע,  ולא  לא קם  רבינו 

אחר  שם  עוד  הזכיר  זע,  ולא  קם  לא  שרבינו 

ולא היה כח לר' אברהם לראות האורה ועטף 

את עצמו בלבוש אביו, אבל רבינו רק נתן עיניו 

בקרקע.

"השעה  אברהם,  לר'  שמואל  ר'  אמר 

מצלחת לאחיך יהודא, דע שאתה תהיה ראש 

מה  יודע  יהודא  אחיך  אבל  ימיך,  כל  ישיבה 

למעלה ומה למטה ואין נעלם ממנו, ויהיה בעל 

שם טוב, ומעשים טובים.

מאותו היום והלאה לא נראתה קשת בידו 

בנגלה  הערב,  עד  הבוקר  מן  ולמד  ישב  רק 

בתורה  גדול  לאדם  שנעשה  עד  ובנסתר 

ובמעשים טובים.

גלותו לרעגינשבורג
תיבה  גדולה  ירושה  מאביו  החזיק  רבינו 

שהיו  וקדושות,  התורה  סודות  עם  מליאה 

שמר  רבינו  דור,  מדור  בידו  אבותיו  נחלת 

באשתו  והתרה  ובטהרה,  בקדושה  עליהם 

פעם  טהורה,  כשאיננה  התיבה  אל  יגש  שלא 

עול  עליו  קיבל  בה,  ונגעה  שכחה,  כשאשתו 

הגלות וגילה לעיר רעגינשבורג, ושם יסד בית 

מהר"ם  בשו"ת  שכתב  כמו  לתפילה,  הכנסת 

הכנסת  בית  שבכותל  בידם  שבקבלה  מינץ, 

סתרו  לא  זה  ובשביל  המפורש,  השם  כתב 

הכותל.

מוכיח בשער
תפקידו  היה  הדור,  ומראשי  גדול  בהיותו 

לעמוד על משמרת הדת כמוכיח בשער, והיה 

מתבל את דרשותיו ומוסריו באגדות ומעשיות 

לבב  לקח  ובאלו  הלבבות,  את  מושכות  שהן 

שומעי לקחו.

בקרתו  בשבט  השתמש  הענינים  בכל 

להעמיד הדת על תילה הן בעניני חינוך הבנים 

תינוקות  למלמדי  בהנהגותיו  והן  והבנות, 

לשמרם  קודש,  ספרי  את  לכבד  רבן,  בית  של 

באפית  השבת  את  הנשים  שתכבדנה  ולגנזם, 

כבידה  הן במלחמה  חלות בערב שבת קודש, 

מן  ולהתרחק  תערובות,  רקידי  נגד  שהנהיג 

]המשך בעמוד יד[

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

הרה"ח ר' אברהם 
משה לאנדא הי"ו
לרגל אירוסי בנו

הבה"ח שלמה נ"י
מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד
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 צו וואס כ"ק מרן רבינו שליט"א האט אונטערגענומען די בעפארשטייענדע נסיעה קיין ארה"ק איז

צו מחזק זיין אונזער הייליגע 
קהילה און מוסדות בארצינו הק'
לעשות רצון צדיק שליסט אייך אן מיט גרעסערע סכומים מען זאל קענען אויסצאלן פאר די כלי 

קודש אין ארה"ק זייער געהאלט וואס מען איז שוין ליידער שולדיג א לענגערע צייט

דאס וועט זיין די גרעסטע חיזוק פארקהילתינו
ומוסדותינו הק' בעיר ה' שמה



 יג 
אילני הפרדס גליון כ' )ק"ד( פרשת תצוה תשע"ו

ויהי בנסוע
היתה  לארה"ק  זי"ע  הדבר"י  רבינו  שערך  השני'  הנסיעה 

לאחר  בארה"ק,  רבינו  התגורר  השנה  כל  לאורך  תש"ו,  בשנת 

שנשתחרר מצפרני הרשעים האכזריים ביום כ"א כסלו בשנת 

תש"ה, והגיע לעיר שווייץ, והחליט רבינו לנסוע לארה"ק.

ביום י' אלול שנת תש"ה יצא רבינו משווייץ, בדרכו לארה"ק, 

וביום א' סליחות, א' לסדר והיו כי תבאו אל הארץ שנת תש"ה 

הגיע הספינה לאדמת הקודש בחיפה.

כנכתב לעיל דר רבינו בארה"ק במשך שנת תש"ו עד אלול 

חובותיו,  לשלם  מעות  לאסוף  לארה"ב  יצא  רבינו  שאז  תש"ו, 

הטמאה,  המדינה  בהתייסדות  שאח"כ  זאת  היתה  ה'  ומאת 

עת  הדת  להעמיד  זכה  ובע"ה  בארה"ב,  להשאר  רבינו  החליט 

תילה ולהעמיד קהלתינו הק', ומוסדותינו הק'.

בתו  בבית  רבינו  התגורר  תש"ו  שנת  תקופת  רוב  במשך 

הרבנית הצדיקת חי' רוזא ז"ל.

ל"ג בעומר
ל"ג  ליל  ובמוצש"ק,  א',  ביום  בעומר  ל"ג  חל  שנה  באותו 

רבינו,  של  מדרשו  לבית  ירושלים,  יקירי  התאספו  בעומר 

דרעוין,  רעוא  בסעודת  הק'  עבודתו  גמר  שרבינו  עד  והמתינו 

שהכינו  הגדולה  ההדלקה  ולהדליק  לבוא  אותו  הזמינו  ואח"כ 

לכבוד התנא האלוקי.

ורבינו  מאוד,  רב  עם  שם  התאספו  לההדלקה,  הגיע  רבינו 

התכבד בהדלקת המדורה, אחר שרבינו הדליק אותו, והבער"ה 

בהתלהבות  לרקוד  התחילו  הנאספים  העם  וכל  יוצאת,  ללהב 

הניגונים לכבוד היום, ורבינו יושב בתוך המעגל בדביקות.

הנסיעה למירון
ביום א' - ל"ג בעומר - בערב נסע רבינו למירון )במשך היום לא 

רצה רבינו לנסוע מחמת התערובות( ביחד עם קבוצה של אנשי שלומו, 

אהרן  מתולדות  הגה"ק  תלמידו  מצא  למירון,  רבינו  כשהגיע 

זצ"ל שעשה אז תגלחת לבנו בכורו כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות 

אברהם יצחק שליט"א, וכיבד את רבינו לגמור התגלחת, אחר 

ראשו.  על  הק'  ידיו  בהניח  הילד  את  בירך  לגלח,  רבינו  שגמר 

נכדו  תגלחת  לרגל  היום  באמצע  במירון  הי'  זצ"ל  אמונים  משומרי  הרה"ק  )חותנו 

הנ"ל ולעת ערב נסע לצפת, ורק הגה"ק מתו"א זצ"ל המתין על רבו רבינו הק' זי"ע(.

ויקרא בהם שמי
שלמה  ר'  הגה"ח  הי'  הזה  הנסיעה  אצל  רבינו  מלווי  בין 

ר'  הגה"צ המקובל  מירון"  ה"איש  בן של  ז"ל  אליעזר מרגליות 

זצ"ל, שהי' באותו שנים ממקורבי רבינו,  זעליג מרגליות  אשר 

ורבינו רמז  והי' מספר שכל הנסיעה היתה בהתרגשות מאוד, 

קיימא, שרוצה  זרע של  אודות  למירון  על הדרך  כמה פעמים 

לפעול שם שתוושע בזרע של קיימא.

רבינו הבטיח אז שאם יזכה לזרע של קיימא יקרא את שמו 

'שמעון' ע"ש התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי, וגם ביקש מאת 

הרבנית הצדיקת ע"ה שגם היא תסכים שיקרא השם שמעון.

שם נכח מקובל אחד, ואמר לרבינו, שיש סגולה לזרע של 

קיימא ליתן סעודת ל"ג בעומר, ורבינו צוה להרבנית ע"ה ליתן 

ושנה  שנה  בכל  וכן  בעומר,  ל"ג  סעודת  הקודש  הקהל  לכל 

משנה זו והלאה, צוה רבינו להרבנית ליתן סעודת ל"ג בעומר 

בבית המדרש לכל הקהל הקודש.

תורתו מגן לנו
שמעון  רבי  אלוקי  התנא  של  להציון  רבינו  נכנס  אח"כ 

שם  שמדובר  זוטא"  "אדרא  הקדוש  בזוהר  המאמר  את  ואמר 

מהסתלקות הרעיא מהימנא קדישא רשב"י.

שליש  בדמעות  תהלים  הפסוקי  לומר  התחיל  וכשסיים 

)ועד  ק"ז  רבינו אמר הקאפיטלעך מצ' עד  ובהשתפכות הנפש, 

בכלל, כמו שנהגו רבותינו הק' זי"ע נבג"מ(, אמירת התהילים נתמשך לזמן 

עצומות,  בבכיות  נפשו  על  מבקש  שרבינו  בזמן  מאוד,  ארוך 

שלומינו,  מאנשי  קוויטלעך  קרא  רצון'  ה'יהי  רבינו  כשסיים 

והשאיר אותם על הציון הק'.

מהמערה  רבינו  יצא  הקוויטלעך  בקריאת  רבינו  כשסיים 

העולם  מאמר  כידוע  המערה,  בחצר  שהתקיימו  להריקודין 

בבחינת  הוא  ובחוץ  כיפור  יום  בבחינת  הוא  המערה  שבתוך 

שמחת תורה, רבינו נכנס להשתתף במחול של אנשי שלומינו, 

רבינו רקד בהתלהבות בעת שדמעות יורדין מעיניו הקדושים, 

באמצע הריקודין נכנס הגה"צ המקובל רבי אשר זעליג מרגליות 

זצ"ל באמצע המעגל ורקד כנוסח מירון, כדרכו ובתנועות ידיו, 

כשגמר רבי אשר זעליג לרקוד חזר לרקוד בתוך המעגל.

פתאום לתמיהת כל הנאספים, נכנס רבינו לאמצע המעגל, 

כשפניו  בקודש,  כדרכו  שלא  נדיר..  באופן  לרקוד,  והתחיל 

אדומות וידיו הקדושות פרושות למעלה, ורבינו רקד למעלה, 

לתוך  רבינו  חזר  דקות  איזהו  ואחר  אנוש,  מכוחות  למעלה 

המעגל והמשיך לרקוד ביחד עם כל הקהל.

הבה לי בנים!
אנשי  הקהל  כל  עם  ביחד  רבינו,  נכנס  הריקודין  אחר 

לו חדר מיוחד על  זעליג, שהי'  שלומינו, לחדרו של רבי אשר 

כדאי ר' שמעון
קורות נסיעות מרבותינו הקדושים באתרא קדישא מירון

לקראת מסע הקודש של כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א שב"ק פקודי באתרא קדישא מירון

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

הרה"ח ר' נח אשר 
היימאן הי"ו

לרגל אירוסי בתו
עב"ג הבה"ח משה קאהן נ"י
מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ה



 יד 
פרשת תצוה תשע"ואילני הפרדס גליון כ' )ק"ד(

 הרה"ח ר' אברהם אלי' פאגעל הי"ו לרגל אירוסי בתו עב"ג הבה"ח יצחק סאמעט ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ה

צד החצר, ונתנו לחיים וטעימה לכל הנאספים, ושוחחו בעניני 

דיומא ואודות גדלות היום, ואודות גדלות וקדושת התנא אלוקי 

בעל ההילולא.

אחר כך ביקש רבינו מכל הנאספים שכל אחד יטול כוס עם 

יין שרף, ויברכו לו שיפקד בזרע של קיימא, וכך הוי, כל הקהל 

קיימא  של  בזרע  שתפקד  בברכה  לחיים  לרבינו  וברכו  עברו 

בקרוב.

הס הושלך בין הנאספים, כשרבינו התחיל להשמיע דברות 

נוקבים  קודש, כשעיניו עצומות, בקול חנוק מדמעות, דברים 

ויורדים חדרי בטן, רבינו התחיל דבריו שחז"ל אמרו מפני מה 

היו אומותינו עקרות שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים, 

הקשה רבינו, למה מונע הקב"ה מהצדיקים דוקא בנים, הרי הי' 

למה  דברים,  שאר  או  הפרנסה  או  הבריאות  מהם  ליקח  יכול 

דוקא בנים? אלא שהקב"ה יודע שעל כל צער, יאמר הצדיק 'גם 

זו לטובה' ולא יהרהר אחר מדותיו של הקב"ה, אבל על בנים לא 

יאמר הצדיק גם זו לטובה, ולא יוותר, רק יתחנן להשי"ת פעם 

האלה  הדברים  ואחר  לתפלתו,  יקשיב  שהשי"ת  עד  ופעמים 

הרים רבינו קולו וצעק בבכיות עצומות: הייליגער באשעפער! 

אויף זרע של קיימא, זוכה צו זיין צו קינדער, זאגט נישט דער 

צדיק גם זו לטובה, גיב אים קינדער, ער וויל זוכה זיין צו דורות 

ישרים מבורכים! עכל"ק.

כמה אנשים שהיו שם מספרים שבעת שאמר רבינו הדברים 

איך  לראות  אחזתם  ורעדה  וחיל  בבכי,  העם  כל  געו  הנ"ל 

שהצדיק טוען עם הקב"ה, ומבקש על נפשו, הבה לי בנים!

אחר הלחיים נתנה הרבנית ע"ה סעודה רחבה, סעודת ל"ג 

בעומר, לכל הקהל אנשי שלומינו שהיו עם רבינו וזימרו שירי 

ל"ג בעומר.

לכבוד התנא האלוקי
בן  אחר כך הלך רבינו לפקוד הציון של התנא רבי אלעזר 

רבי שמעון, וגם שם אמר רבינו הפסוקי תהילים מקאפיטל צ' 

עד ק"ז וביקש רחמים בעדו ובעד ביתו, ובעד עדת צאן מרעיתו.

הי'  לחגג הציון ששם  חזר  רבינו האמירת תהילים,  כשגמר 

על  הפעם  עוד  ורקדו  ההדלקה,  הדליק  ורבינו  הדלקה,  מוכן 

ניגוני היום ושאר ניגוני שמחה, ורקדו משך זמן ארוך.

כל הנוכחים אצל הנסיעה אמרו כמה וכמה שנים אחר כך 

שהיום הזה לא יצא מליבם לעולם, הן ההתעוררות, והן הבכיות, 

אחריו  שנים  כמה  בעצמו  רבינו  שהתבטא  וכמו  ההתרגשות, 

לאחד מאנשי שלומינו, כשדיברו אודות היום ל"ג בעומר תש"ו: 

"פעסער אהבה טרערן זענען דארט פארגאסן געווארן" עכל"ק.

בעיה"ק  קודש  נאוה  לביתו  רבינו  חזר  ההדלקה  ואחר 

ירושלים, תובב"א.

בשבוע הבא נמשיך אי"ה לתאר שאר נסיעות רבינו לאתרא קדישא מירון

השקר ולהתדבק באמת, ובשאר מצות, גם בסדרי הסופרים והחזנים 

תקן תקנות הגונות לחיזוק הדת.

תמים תהיה עם ה' אלוקיך
ושמות  קבלה  בעניני  עצמו  את  יגע  קדושתו  שבגודל  הגם 

מלחמת  ללחום  יצא  מקום  מכל  עילאים,  ורזין  וסודות  הקדושים 

חכמה נגד דעת ההמון שנתפס לעסוק בהשבעת שמות, וקמיעות 

כתובים בשמות, ובהשבעת המלאכים ומיני כשפים, ושאלות חלום, 

ואמר, שסוף דבר אין המזיקים מתגרים רק במי שמגרה עצמו בהם, 

ואף שכתב הוא ואבותיו קמיעות עכ"ז לא יעסוק אדם בזה ולא יאמר 

אעשה בשביל פיקוח נפש בהשבעת המלאכים, שאין זה חכמה, כי 

מקצר אדם חיו וחיי בניו, ואין דוחין נפש בפני נפש, וכתיב תמים 

תהיה עם ה' אלקיך, ואין לאדם לעשות פעולות רק יתפלל להשי"ת 

רק  שהם  בקמיעות  יבטח  ולא  ורפואות,  בישועות  אותו  שיעזור 

הבלים, אע"פ שמצינו שכמה צדיקי הדורות השתמשו בקמיעות, 

את  ופינו  בקמיעות,  רק  בוטחין  עם  שההמון  רבינו  כשראה  אבל 

אפי'  להשתמש  נמנע  לא  לכך  תפילה,  זו  שבלב  מעבודה  לבבם 

בבטויים קשים נגד הקמיעות ולומר שהבוטח בהם בוטח בהבלים.

הפיטן
ויש  הגה"ק מרן החרדים מנה את רבינו בין ראשי המשוררים, 

אומרים שרבינו חיבר את השיר היוחיד, ע"פ שמות הקדושים, אבל 

יש חילוקי דעות על זה ואומרים שאביו רבינו שמואל חיבר אותו, 

אבל זה ברור שרבינו חיבר את שיר הכבוד, אנעים זמירות, ופירוש 

על שיר היחיד של אביו, וגם שיר היחיד ליום רביעי.

עוד נמצא כמה פיוטים, וסליחות, שסידר רבינו מהם שנתקבלו 

בכל קהילת ישראל, ויש מהם שנתקבל רק אצל האשכנזים.

קטירא איתקטר ביה
שהיו  פעם  שכל  שהיה  ומעשה  רבינו,  חלה  תתקע"ז  בשנת 

שתלה  אחד,  שער  דרך  לילך  צריכין  היה  להקבורה  מת  מוליכין 

מצלצל  השוער  היה  שם  דרך  עוברים  שהיו  פעם  ובכל  פעמון,  בו 

עולם  בן  אני  אם  אמר,  רבינו  וכשחלה  ישראל,  את  לצער  בפעמון 

העיר  טובי  הולכי  וכאשר  מותי.  אחרי  הזה  השער  יפול  הבא, 

והלומדים לבקרו, צוה קודם פטירתו לכבד את הבית ולפני מטתו, 

ושאל להיושבים לפניו אם רואים דבר מה, אמרו לו אין אנו רואים 

כלום, רק שבאבק לפני מטתך כתוב בו "חסיד".

פרשת  קודש  בשבת  תורה  דברי  מתוך  הטהורה  נשמתו  יצאה 

זכור י"ג לחודש אדר שנת ד' אלפים תתקע"ז לפ"ג וכשהובילו מיטתו 

ונפל  כדרכו,  לעשות  השוער  מהר  הפעמון,  לו  שהיה  השער  דרך 

השער עם הפעמון עליו ונהרג, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

]המשך מעמוד יא[



 טו 
אילני הפרדס גליון כ' )ק"ד( פרשת תצוה תשע"ו

 הרה"ח ר' יודל ברילל הי"ו לרגל אירוסי בנו הבה"ח שמואל שמעון ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ה

 ' ג ט  " פ ר ת ת  ו ע ר ו א מ  

בכיסו בכוסו בכעסו
מיר וועלן דא צוברענגן נאך א מערקווירדיגע עפיזאד וואס 

אין דעם דארף  'מסע התשובה'  ביים  זיך אפגעשפילט  האט 

'יבנאל'.

אהבת  קוק'ס  רב  ווייט  ווי  זען  מען  קען  מעשה  דעם  פון 

גיין  געקענט  האט  אלעס  וויאזוי  און  געגאנגען,  איז  ישראל 

כשורה ביז עס איז צוגעקומען אז מען האט בארירט זיין כבוד 

וואס דעמאלטס האט ער געקענט אויסשיסן ווי א באמבע, און 

זיך ארויסווייזן וואס ער איז באמת, און וואס עס ליגט אונטער 

זיין מאסקע פון אהבת ישראל.

און  שבת  א  אויף  איינגעשטאנען  דארט  זענען  רבנים  די 

די  געווען  מעורר  און  דרשות  געהאלטן  שבת  דעם  במשך 

דארפסלייט איבער דעם ענין פון תרומות ומעשרות.

די  ווי  דרשה  גרויסע  א  נאך  פארגעקומען  איז  שבת  נאך 

די  האט  קוק  רב  און  צוזאמגעקומען,  זיך  איז  דארף  גאנצע 

ערשטע זיך אויפגעשטעלט רעדן זיין דרשה.

דארפסלייט  די  פון  איינער  איז  דרשה  די  אינמיטן 

אויפגעשפרינגען און זיך גענומען באוואשן דעם רב קוק מיט 

שארפע ווערטער, אז זייער דארף ליידט שוין א לענגערע צייט 

פון היישעריקן וועלכע מאכן חורבנות אין זייערע פעלדער, און 

פלוצלינג רוקן זיך דא אן רבנים וועלכע זיצן זיך אינדערהיים 

אויף א פעטן געהאלט און ווייסן נישט פון קיין צרות צו זאגן, 

מעשר'ן...  מעשר'ן...  דארף  מען  אז  פארפירן  זיך  נעמען  און 

כאילו ס'איז דא וואס צו מעשר'ן פון די אלע חרוב'ע פעלדער... 

א.א.וו..

די  פון  ארויס  ער  איז  געהערט  דאס  האט  קוק  רב  ווען 

יעניגן  זיך גענומען שרייען און שעלטן דעם  גלייזן, ער האט 

מיט טויטע קללות אזעלכע וואס אפילו א פשוט'ע אידן וואלט 

נישט געשריגן פאר'ן צווייטן.

ווילד  געווארן  איז  ער  געבליבן,  שולדיג  נישט  איז  יענער 

און געוואלט צורייסן רב קוק און עס האט ממש געפעלט א 

חיים  יוסף  ר'  נישט  ווען  געשלעג,  א  אויסברעכן  ס'זאל  האר 

זאנענפעלד זצ"ל האט זיך אריינגעמישט און מיט וואונדער זיך 

אויסגעדרייט צו רב קוק און אים פארגעהאלטן ווי עס קומט צו 

א רב בישראל אזא זאך ווי שעלטן א צווייטן איד.

רב קוק האט אבער בשום אופן נישט געקענט פארקוקן 

און  שרייען  גענומען  ווייטער  זיך  האט  און  כבוד,  זיין  אויף 

שעלטן ווי א ציווילדעוועטע חיה.

דא האט ר' יוסף חיים זיך שוין נישט געקענט איינהאלטן און 

אנגעהויבן אריינצופליקן אין דעם רב קוק און ארויסגעברענגט 

ווי מאדנע דאס איז אז אין זכרון יעקב ווען עס איז פארגעקומען 

אזא חילול ה' רח"ל )ווי מיר האבן געשריבן אין די פארגאנגענע וואך( דרוקט 

זיך רב קוק אויס אז די יונגען זענען מעלה די שכינה, און דא 

אים פארטשעפעט  זיך מיט  איינער האט  אז  ווען עס קומט 

זיין  איז  דאס  שעלטן?..  צום  ביז  באליידיגט  אזוי  ער  ווערט 

גרויסער אהבת ישראל?.. קען מען דען נישט דן זיין דעם איד 

געטראפן  גאר שטארק  ער טאקע  איז  אז אפשר  זכות,  לכף 

געווארן פון די היישעריקן און ער האט נישט קיין ברויט אין 

שטוב און ער זייער שטארק דערביטערט?..

נאכמער - האט ר' יוסף חיים צוגעלייגט - אז דער איד וועט 

נאך צוריקציען פון דעם וואס ער האט געזאגט און ער וועט 

נאך קומען בעטן מען זאל אים העלפן מעשר'ן זיינע פירות.

רב קוק איז טאקע איינגעשטילט געווארן אבער די מצב 

דארט איז שוין געווארן צופיפן און דער עולם איז זיך צוגאנגען.

אינטערסאנט איז אבער צו באמערקן דאס וואס ר' בן ציון 

אדלער צייכנט צו ווי ער באשרייבט די מעשה, אז שפעטער 

דער  וואס  דעם  פון  חוץ   - איז  אהינפארן  פלעגט  ער  ווען 

אים  ער  איז   - פירות  זיינע  מעשר'ן  געלאזט  אים  האט  איד 

מיט'ן  ארויסגעהאלפן  שטארק  אים  און  הילף  צו  געשטאנען 

מעשר'ן אנדערע, ממש אזוי ווי ר' יוסף חיים האט געזאגט.

די ערשטע וועלט מלחמה ברעכט אויס
ער  האט  רב  יפו  געווען  איז  קוק  רב  ווען  צייט  יענע  אין 

געדארפט פארן צוליב די געזונט קיין שווייץ.

וויילנדיג אין שווייץ האט אויסגעבראכן די ערשטע וועלט 

גאנצע  די  במשך  אז  געווען  גורם  האט  דאס  און  מלחמה, 

ערשטע וועלט מלחמה האט רב קוק געוויילט אין חוץ לארץ.

ווי  לאנדאן  קיין  אריבער  קוק  רב  איז  די מלחמה  אינמיטן 

ער האט באגעגנט דעם פראפעסאר ווייצמאן ימ"ש, און נחום 

סאקאלאוו ימ"ש, די צוויי גרויסע אויסגעשפראכענע כופרים 

מיט וועמען רב קוק האט זיך אריינגעווארפן אויסצופירן דעם 

באלפור דעקלעראציע )ווי איר וועט שפעטער ליינען מער באריכות( וואס 

די  פון  סוף  חורבנות  אסאך  געווען  גורם  ליידער  האט  דאס 

מלחמה.

המדור הזה
נתנדב בשבוע זו ע"י

הרה"ח ר' יוסף לייב 
ווערצבערגער הי"ו
לרגל אירוסי בתו

עב"ג הבה"ח שלמה נ"י
מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ד



פרנס הגליון בשבוע זו נתנדב ע"י

הרבני הנגיד מוה"ר חיים סופר הי"ו

 לרגל נישואי בתו למז"ט

עב"ג הבה"ח שמואל שמעון ברילל ני"ו, מתלמידי ישיבתינו הק' - תשע"ה

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

די אידישע בריגאדע אין די ענגלישע ארמיי
ווייצמאן און סאקאלאוו האבן אין יענע צייט געגרינדעט 

זאל  וואס  די ענגלישע מיליטער,  אין  א אידישע אפטיילונג 

העלפן די ענגלענדער אייננעמען ארץ ישראל און צונעמען 

פון די טערקן.

העברי'  'לגיון  דעם  פון  ציהל  גאנצער  דער  איז  כמובן 

געווען צו נושא חן זיין אין די אויגן פון די ענגלענדער, אזוי אז 

שפעטער זאלן זיי נאכקומען אלע בקשות בנוגע די מדינה.

געווען  זיי  זענען  פראנט,  אויפ'ן  ארויספארן  פאר'ן 

סטאנציאנירט אין א מיליטערישע באזע נעבן לאנדאן, און 

ווייצמאן איז געקומען צו רב קוק און אים אריבערגערופן אז 

אנווארימען  אינאיינוועגס  אין  באזוכן דארט  קומען  זאל  ער 

מיט ווארימע דברי חיזוק פאר'ן ארויספארן אין פראנט.

איז  און  איינלאדענונג,  די  אנגענומען  האט  קוק  הרב 

אריבער צום לגיון העברי מיט א מיליטערישע באגלייטונג.

אנקומענדיג אהין האבן אים די זעלנער דארט אפגעווארט 

אויסגע'שורה'ט אנגעטון מיט די מיליטערישע מונדירן, און 

אזוי האט רב קוק זיי אדורכשפאצירט באגלייט מיט די הויכע 

מיליטערלייט וועלכע זענען מיטגעקומען מיט אים.

דערנאך האט זיך רב קוק אוועקגעשטעלט אקעגנאיבער 

די זעלנער און געעפנט א שמוציגן מויל מיט דברי כפירה, 

אויסלויבנדיג דעם איינהייט ארויסברענגענדיג אז נאך אזא 

זיי אויסגעקליבן געווארן צו  לאנגער ביטערער גלות זענען 

זיין די 'רעטער', וועלכע וועלן מיט מסירת נפש קעמפן צו 

באפרייען אונזער הייליג לאנד פון פרעמדע הענט און אלס 

'שליחי מצוה' וועט זיי קיין שלעכטס נישט פאסירן, עפ"ל.

נאכדעם האט רב קוק אויסגעשפרייט די הענט, אזוי ווי 

ביים דוכענען און געבענטשט די זעלנער מיט ברכת כהנים.

אינטערסאנט איז אבער צו באמערקן אז פון דעם גאנצן 

איינהייט מיט 'שליחי מצוה' און 'מסירות נפש קעמפער' איז 

בלויז איבערגעבליבן גאר גאר א קליינער פראצענט...

א 'גדוד העברי' אין ירושלים
די  ווען  שפעטער 

שוין  האבן  ענגלענדער 

איינגענומען  געהאט 

'גליל'  דער  און  ירושלים, 

אונטער  געווען  נאך  איז 

געלאזט  אומאפיציעל  זיך  ענגלענדער  די  האבן  די טערקן, 

הערן מיט א ווענדונג צו די אידן אז עס וואלט זיי גאנץ גוט 

געשמעקט ווען עס איז ווען דא אין ירושלים אזא איינהייט ווי 

דאס וואס זיי האבן געהאט אין חוץ לארץ, זיי האבן עס נישט 

קלאר געזאגט צוליב זייערע פאליטישע אינטערעסן, אבער 

פונקט גענוג אז ווייצמאן זאל פארשטיין דעם רמז...

טעטיג  שטארק  געווען  צייט  יענע  אין  איז  ווייצמאן 

געקענט  נישט  אופן  בשום  האט  ער  און  לאנדאן,  אין 

'גדוד  דעם  ערלעדיגן  צו  ישראל  ארץ  קיין  אריבערקומען 

העברי'.

ער האט אריבערגעשיקט דעם באראן ראטשילד )זון פונעם 

פערזענליכקייט  גרויסער  א  געווען  איז  וועלכער  הידוע(  נדיב 

און שטארק געשעצט ביי די ענגלישע רעגירונג, אז ער זאל 

און  צושטעלן  זיך  זאלן  זיי  אז  יוגנט  דעם  באאיינפלוסן  גיין 

אויפשטעלן אזא אידישע בריגאדע.

ירושלים  קיין  אנגעקומען  איז  ראטשילד  באראן  דער 

גרויסע  א מהפיכה, ער האט פאררופן  געמאכט דארט  און 

אסיפות און מסביר געווען פאר די יוגנט וואס פארא טובה 

דאס איז פאר כלל ישראל, און אז אזוי וועט דער ענגלישע 

רעגירונג קוקן מיט א גוט אויג אויף די אידן אין ארץ ישראל, 

גאנצער  די  אז  'סוד'  דעם  געווען  מגלה  ער  האט  אויך  ווי 

ענגלישע  די  דורך  געשטיצט  פאקטיש  ווערט  פראיעקט 

רעגירונג.

פארהייראטע  אלע  אז  פארשפראכן  ער  האט  אויך 

וועלכע וועלן זיך אנשליסן אין דעם 'גדוד העברי' וועט מען 

קאסע  רעגירונגס  די  פון  פאמיליעס  זייערע  אויסהאלטן 

א.א.וו.

דער עולם איז געווארן ווילד פאר דעם 'גדוד' און אפילו 

לטובת  אויפגעטרעטן  אסיפות  די  ביי  האבן  רבנים  גרויסע 

דעם גדוד העברי.

עס איז געווארן א גרויסער ווינט וועגן דעם גדוד אזוי אז 

איז  דערפון  געהאלטן  אזוי  נישט  האט  וואס  איינער  אפילו 

אויטאמאטיש מיטגעשלעפט געווארן, צו אלס פחד, צו פאר 

ירושלים האט  אז  געווען  איז  אזוי  א אנדערע סיבה, אבער 

געקאכט ווי א קעסל.

ליינט אינעם קומענדיגן 
קאפיטל די ראקציע פון ר' 

יוסף חיים זאנענפעלד.

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


