
                                             

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  ) כח, כו. (והבריח התיכון בתוך הקרשים

לעולם ירגיז אדם יצר ) א"ע' ברכות דף ה(ל "ידוע מאמר חז
, נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה', טוב על יצר הרע וכו

ו נצחו מוטב ואם לא, נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע

והקשו בספרים הקדושים דאם הזכרת , יזכיר לו יום המיתה
מן היצר הרע אמאי  ליום המיתה היא העצה האחרונה להינצ

ותירצו , לא יזכירנו מיד כשבא יצרו לפתותו לדבר עבירה
משום , דלכתחילה אין מן הראוי לאדם להזכיר יום המיתה

דעל ידי כך יכול לבוא לידי עצבות ומרה שחורה ואין מן 
ת מתוך עצבות אלא מתוך אהבה "הראוי לעבוד את השי

ושמחה ולכן מוטב להשתמש בעצות של תורה או קריאת 
ק מרן בעל "וכבר הזכרנו כמה פעמים מה שהביא זקה .שמע

) ב, בראשית כז(ע על הפסוק גבי יצחק אבינו "החקל יצחק זי
דיצחק אבינו העיד , "הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי"

ולם לא נצרך להגיע לעצה של יזכיר לו יום המיתה בעצמו דמע
, והבריח התיכון, וזהו הנרמז כאן בפסוק, בכדי לנצח את יצרו

ל הבריחה הודאית לאדם מיצרו הרע ולהנצל ממנו כשאין "ר

שיזכיר לו יום המיתה שהוא , בתוך הקרשים, לו שום ברירה
  .מוטל בתוך הקרשים

  
  )כ, כז. (ואתה תצוה את בני ישראל

ואמר ריש לקיש קשוט ) ב"ז ע"בבא מציעא דף ק(ל אמרו "זח
והיינו כשרוצה אדם לבוא . עצמך ואחר כך קשוט אחרים

ולהוכיח אחרים צריך מקודם לבדוק את עצמו אם כבר טיהר 
ורק אחר כך , וזיכך הוא את נפשו והוא נקי מכל חטא ועוון

ריו ואזי יהיו דב, יכול לבוא בציבור ולומר דברי מוסר ותוכחה
ועל פי זה פירשו צדיקים הפסוק ואתה תצוה את בני . נשמעין
תצוה , כ"ואתה קודם כל תראה לתקן עצמך ורק אח, ישראל

  .וכל לבוא לבני ישראל בדברי מוסרת, אל בני ישראל

  
  . יהם ונתנו איש כפר נפשוכי תשא את ראש בני ישראל לפקד

בשביל האומר סלע זו לצדקה ) א"ע' פסחים דף ח(ל אמרו "חז
והקשו . ב הרי זה צדיק גמור"שיחיה בני או שאהיה בן העוה

אל תהיו ) ג"א מ"אבות פ(והדתנן ) ה שיזכה"ב ד"שם ע(' בתוס
נראה ליישב , כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס

על פי המסופר מצדיק אחד שהלך לבית עולמו והשאיר אחריו 
מהם היה אולם אחד , רים"שני בניו ושניהם נעשו אדמו

אך , כ"באמת ראוי לאותו אצטלא ואילו השני לא היה ראוי כ
החסידים אף , כ"שהיה בנו של אותו צדיק הכתירוהו ג ןמכיוו

מכל , על פי שקיבלו עליהם את מרותו של האח הראוי להנהיג
והנה אותו אח , מקום נתנו קוויטלעך גם לזה שאינו ראוי

מה ביני לבין אחי  ,שאינו ראוי והכיר בגדולתו של אחיו אמר
אלא החילוק הוא , רים ומקבלים קוויטלעך"והרי שנינו אדמו

שאצל אחי באים החסידים ונותנים את הקוויטעל שהוא 
העיקר בכדי שיתפלל עליהם וישפיע להם רפואות וישועות 

אך אני , וממילא מצרפים לו גם פדיון, וכל טוב הנצרך
ו צדיק ואין מרחמים עלי החסידים מחמת שאני בנו של אות

לי פרנסה על כן באים הם אצלי ונותנים לי הפדיון שהוא 
ולפי זה . העיקר וכדי שלא לביישני מצרפים לי גם הקוויטעל

היינו שרוצה , האומר סלע זו לצדקה, ל"יובן מה שאמרו חז
אך חושש שמא יתבייש הצדיק , ליתן פדיון לצדיק כדי לפרנסו

ה גם קוויטעל שכותב לכך מצרף לז, שנותנים לו רק הפדיון

ממילא הרי זה , בקשתו שיחיה בני או שאזכה לעולם הבא
כי , ועל פי זה אפשר לבאר מה שאמר כאן הכתוב. צדיק גמור

פקודיהם הוא מלשון , תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם
, "ולא נפקד ממנו איש) "מט, במדבר לא(חסרון כמו שנאמר 

נסה והוא נזקק והיינו דכאשר חסר לאחד מכלל ישראל פר
אזי כשאתה רוצה לשאת את ראשו , לנדבת לבם של אחרים

תן לו , ונתנו איש כופר נפשו, ולתמכו באופן שלא יתבייש
  .הצדקה בכזה אופן שהוא בשביל כופר נפשו

  
  )ג, לה. (לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת

ביום השבת כולם מתאספים ועל פי רוב כל מיני מריבות 
לכך הזהירה תורה לא תבערו את , רצים בשבתומחלוקות פו

ק רבי ישראל "ר הרה"ואאזמו. אש המחלוקת ביום השבת
קידושין דף (' ל פירש הפסוק על פי מאמר הגמ"חיים זצוק

ר לדבר עבירה והחל "עמרם שפיתהו היצה' על ר) א"א ע"פ
באו האנשים לעזור , לצעוק נורא בי עמרם נורא בי עמרם

, ראו כלום הבינו שהיא אש רוחניתלכבות הדליקה ומשלא 
ומאידך יש עוד עצה , עמרם מעבירה' אך בינתיים ניצל ר

והנפקא מינה בין שני , להינצל מדבר עבירה לצעוק שבת
דכשצועק נורא בי עמרם כשבאים אנשים ורואים , העצות

, ר שהגיע לידי נסיון"שאין אש מבינים שהאש היא של היצה
ים האנשים שנזכר מה שאין כן כשצועק שבת סובר

אך אין מעלים , בהתלהבות וחמימות של קדושת השבת
וזהו פירוש הכתוב לא תבערו אש בכל , בדעתם שהיה לו נסיון

דבשעת נסיון אל תשתמשו בעצה של אש דנורא , מושבותיכם
ועל ידי זה , אלא ביום השבת בעצה שיצעקו שבת, בי עמרם

אלא הא ) א"עח "שבת דף קי(ל "ובזה פירש מאמר חז. תנצלו
מני רבי עקיבא היא דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך 

דבימות החול בעת שתבוא , והיינו עשה שבתך חול, לבריות
, ואל תצטרך לבריות, לידי נסיון תשתמש בעצה שתצעק שבת

  .לא תבוא לידי זה שידעו הבריות שהיה לך נסיון

לתגובות והערות וכן לקבלת 

  :הגליון ניתן לפנות למייל
  

7688024@gmail.com 
  

ה לחודש "גליון הבא יצא בעז

 ט "הבעל ו"תשע ' באדר 
  



  

  

  

  

  

  

  

  .ויקחו לי תרומה

מה שמרמז על גדלותו  יש. בחינות של מה' ידוע שיש ב

ש מה אדיר שמך בכל "כמ, ש,"ורוממותו של הבורא ית

היינו , אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה' וכן מה ה, הארץ

ויש בחינה שניה של . ש"שתדע ותבין גדלותו של הבורא ית

מה המרמזת על שפלותו של האדם היינו מה אנוש כי 

אין לו תזכרנו ואין אדם יכול להיות שלם במידותיו אם 

ש "וז. שתי המידות האלו כי הכל בשתי בחינות אלו תליא

ויקחו לי היינו לשמי יש לקחת תרומה שהאותיות  ה"הקב

, ש"מה של גדלות הבוית, הן תרו מה פירוש תרי פעמים מה

  .ומה של שפלות עצמו

 )ע"חקל יצחק זי' רבתינו הק(
  

  .ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך

המשל על אדם שמנקה את הדיר אז לא ', ט הק"הבשידוע מ

כן הדרשן או המגיד בשעה , יתכן שהוא בעצמו לא יתלכלך

שהם דורשים כדי לנקות את הרפש והטיט והזוהמא 

כ "ע. שנדבקו בשומעים אז הם עצמם גם כן מתלכלכים

משום שחוששים , יוצא שהמגיד או הדרשן לא ירצו להוכיח

יעזור ' ה אל תיראו כי ה"קבאומר ה. שהם עצמם יתלכלכו

וזה ואתה תצוה את בני . וינקה אתכם, לכם וירומם אתכם

תצוה (וכן התחבר אתם . ישראל אמור והגד להם מוסר

שמא תיפול ממדרגתך כי , ואל תירא ותחת) מלשון צוותא

ת יעזור "י הדרשות תזכה ויקחו אליך שמן זית זך השי"ע

נקי , צד הקדושהלך שתזכה לאור התורה זך שיהיה כולו מ

  .    מכל סיג ופגם

  )ע"זי" אמרי יוסף"ק בעל "רביה( 

  

  .שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך

ומה , ה פרשיות"שבתורה יש רע) קרח' פר(איתא במדרש 

נגד פניכם כוכב ) כוכב ששמו רעה(שפרעה אמר ראו כי רעה 

, ה פרשיות"י התורה שיש בה רע"זה ששמו רעה תתבטל ע

על , "שוב מחרון אפך והנחם על"ל לפרש "נ ובזה. כ"ע

  . פירושו בשביל הרעה פרשיות שבתורה שנתת לעמך

  )ע"זי" חקל יצחק"ק בעל "רביה(

  

אלה הדברים אשר צוה ... ויהקל משה את כל עדת ישראל 

  .לעשות אותם' ה

ל "וידוע מה שדרשו רז. י למחרת יום הכיפורים"מפרש

תשובה תולה , ובהועשה תש... העובר על מצות לא תעשה

ובפרשה זו לימד משה את ). ו"יומא פ(וים הכיפורים מכפר 

כך , כ מכפר"שכשם שיוה, בני ישראל סוד האחדות

, כשיתקהלו בני ישראל ביחד ויאהבו האחד את השני

כי בהתאחד עם רבים מבני ישראל יתעורר , יתכפרו חטאיהם

תקן ז י"ועי, כ נכסף לבו לקדושה"כמו שביוה, לבבו לקדושה

  .י החטא נפרד מן האילן הקדוש"מעשיו כי ע

  )ע"זי" אמרי יוסף"ק בעל "רביה(

  

  

  
  
  
  
  
  
  

ל מכפר סאפרין נולד לאביו "רבינו רבי יצחק אייזיק זצ

  .צבי נינו של הגאון בעל התוספות יום טוב' הרב ר

הוא היה אביהם של מייסדי שושלת החסידויות המפוארות 

  .ל"זידיטשוב קומארנא וסאמבור זצ

ל ולא היה מקום "יצחק אייזיק זצ' גאון וחריף היה רבינו ר

את הששה סדרי . ע נסתר ממנו"ס או בארבעה חלקי שו"בש

משנה ידע בעל פה ומתוך בקיאותו ולמדנותו הרבה הגאון 

ס קצות החושן שהיה גר בעיר "אריה לייב הכהן בעמח' ר

  . סטריא להשתעשע ולהתפלפל עמו בדברי תורה

נחבא אל הכלים וכתלמידו של החוזה עם זאת היה 

ע היה היסוד של והצנע לכת אצלו מעיקרי "מלובלין זי

הוא סירב לשמש ברבנות משום שנא את הרבנות . העיקרים

  .ולא רצה לעשות את התורה קרדום לחפור בה

פרנסתו היתה מצויה לו מכך שחכר את בית המזיגה 

ת מצות י כך יכול היה לקיים כרצונו א"ע, מהפריץ בכפרו

ולא , ואכן ידוע היה כמכניס אורחים גדול. הכנסת אורחים

הוא גם . היה אוכל סעודתו אם לא היה לו אורח לסעוד עמו

, היה ממונה על גביית מכס הדרך מכל עגלה שנכנסה לכפר

וציוה עליו לעצור כל , לשם כך העמיד גובה בכניסה לכפר

הודי אבל אם בעל העגלה י, עגלה ולגבות את המס הנקוב

אל רבינו יצחק (יש לו לשלוח את היהודי אליו , הוא

ואז ראה רבינו שאם עני הוא האיש וציוהו לסעוד ). אייזיק

  .עמו ואילו את כספי המס לא גבה ממנו

יצחק אייזיק ' מחסידיו של החוזה מלובלין היה רבינו ר

היה מרבה לנסוע . ונחשב מבני עליה שבחסידים, ל"זצ



לרבו הלבישו החוזה בבגדי לבן כשאר ללובלין ופעם בבואו 

  .הצדיקים והתלמידים הנעלים של החוזה מלובלין

ל מזידיטשוב "אמר עליו פעם בנו רבינו רבי צבי הירש זצ

כי אני יכול להתאפק , הריני לגבי אבא כחלא בר חמרא

ל היה יכול גם "אבל אבא זצ, שלא לדבר לשון הרע על אדם

) ז"ערכין ט(ל "זלהתאפק מלדבר טוב כמו שמצינו בח

לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא 

  ).גנותו(לידי רעתו 

זכה הצדיק רבי יצחק אייזיק לחמשה בנים חמשה כתרים 

  .לראשו

איך נעלה אל : ובימי זקנותו נאנח פעם מעומק הלב ואמר

ענתה לו אשתו . אבינו שבשמים בלי מעשים טובים בידינו

פסוק במסלה נעלה היינו בבנים הצדקת מרת הינדא ב

וראשי תיבות של שמותיהם מצרפים את המלה . שהעמדנו

  .ה"במסל

ל מזידיטשוב "הוא רבינו רבי ישכר בעריש זצ –עריש ב

א "אבי רבינו המהרי(ר השני של חסידות זידיטשוב "האדמו

  .ב"סיון תקצ' נפטר ז). מזידיטשוב

  

רבינו רבי  אבי(ל מסאמבור "הוא רבינו רבי משה זצ –שה מ

' נפטר ו. ת"ס תפלה למשה עה"בעמח) יהודא צבי מרוזלא

  .ר"אייר ת

ל מקומרנא "הוא רבינו רבי אלכסנדר סענדר זצ –ענדר ס

א "נפטר כ). אונגריא(כ באוהעל "ח זכרון דברים ומ"בעמ

  .ח"מנחם אב תקע

ל נפטר בימי "הוא רבינו רבי ליפא מסאמבור זצ –יפא ל

  .א"אייר תקפ' עלומיו ד

הוא רבינו הגדול באחיו רבי צבי הירש מזידיטשוב  –ירש ה

אחרי פטירתו עברה המנהיגות (מייסד חסידות זידיטשוב 

  . ס עטרת צבי ועוד"בעמח) לאחיו רבי בעריש

  .א"א תמוז תקצ"נפטר י

שבזכות אלה הבנים שהעמידו יעלו , ואמרה אז אמם

  .לשמים

ון רבינו רבי יצחק אייזיק נפטר בראש חודש אדר ראש

  .א"ע ואכי"זי, א"תקס

  

  

  

  

  

  

  

ר מבורשא נולד לאביו "ל האדמו"צ רבי פנחס זצ"הרה

רבי   -והיה דוד . ר מויזניץ"ל האדמו"צ רבי ברוך זצ"הרה

ר היה בנו בכורו של "רש(ל מסקאהל "שמואל רוקח זצ

ר "י מבעלזא וחתנו של האדמו"ר האמצעי מהר"האדמו

  .ס צמח צדיק"ניץ בעמח'הראשון מויז

. ר בבורשא"פטירתו של אביו הוא נבחר לכהן אדמו עם

וכדאי להביא את התורה שאמר בשבת הראשונה שנבחר 

ושבתי בשלום אל בית אבי : ר בבורשא וכך אמר"לאדמו

י שיחול שמו עלי "ומפרש) ויצא(לי לאלקים ' והיה ה

ודברי . 'מתחילה ועד סוף שלא ימצא פסול בזרעי וכו

קש שלא ימצא פסול בזרעו ל לב"הי. י צריכים הבנה"רש

ל "וי. ומה הקשר שיחול שמו עלי מתחילה ועד סוף

שמשמות האבות הקדושים מצורף , ק"דאיתא בסה

ם ניתן אות הלאבר. ה"ה שם הוי"בשלימות שמו של הקב

כי שמו היה אברם ונתוספה , ה"הראשונה משם הוי' ה

כי ' צחק נתוספה אות ייול. לשמו ונקרא אברהם' אות ה

ל לקרוא שם צחק "רה צחוק עשה לי אלקים הוותאמר ש

וליעקב . ה ונקרא יצחק"משם הוי' אלא נתוספה לו אות י

כדמצינו הרבה פעמים שכתיב יעקוב מלא ' נתוספה אות ו

וזכרתי את ברית ) ב"מ –ו "בחקותי כ' עיין פר(' ועם ו

ה "האחרונה של שם הוי' וליוסף ניתנה אות ה. יעקוב

ש עדות "בה פעמים יהוסף כמשמצינו ביוסף שנקרא הר

יוצא מכאן שיוסף . ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים

ו "ואלמלא היה חוטא ח, ש"ה  ית"הצדיק השלים שם הוי

וזה שביקש , ה נפגם"עם אשת פוטיפר היה שמו של הקב

' ה מתחילה ועד סוף גם ה"יעקב שיחול שמו של הקב

א י זרעו ולא ימצ"ה תהיה נשלמת ע"האחרונה של הוי

, לא יפגם' כדי ששמו של ה) היינו יוסף(ו פסול בזרעי "ח

  .כ"ע

וחסידיו שנתרבו מיום , הוא היה ידוע באהבת ישראל שבו

  . ליום נתדבקו בו באהבת בנים לאביהם

, אחרי מלחמת העולם הראשונה נדד ממקום למקום

  .ז התיישב ישיבת קבע בעיר סיגעט"ובשנת תרפ

שכשבא רבינו , היה ומעשה פלא. א"ב אדר תש"נפטר בי

צ מנחם מנדל "ע לנחם את מחותנו הרה"החקל יצחק זי

ע היה "ר בעל השיח יעקב יוסף זי"ק אדמו"כ(ל "זצ

. שמילא מקומו של אביו בבורשא ואת אחיו) ר חתנו"בזוו

האם השאיר אביכם : ע את בנו הצדיק"שאל רבינו זי

רבים הם הכתבי יד בכל : ענהו. ת"כתבי יד בחידו

הריני מבקשכם : ע"אמר להם רבינו זי. התורהמקצועות 

אבל מאת ... ומיעצכם שתדפיסו את כתב היד תיכף ומיד

צ רבי "היתה זאת שפרצה המלחמה העולמית והרה' ה

מנחם מנדל מבורשא ברח עם כתב היד של אביו לסעליש 

ע והטמין שם את "עיר מגוריו של רבינו החקל יצחק זי

  .ו אותםוכשוך המלחמה לא מצא, כתבי היד

ו העלו את עצמותיו והוא טמון בזכרון מאיר "בשנת תרכ

  .   א"ניץ זיע'ס אהבת ישראל מויז"י אחיו בעמח"בני ברק ע

  



  

  

  
  

  

  

  
  בפורים קטן נתעורר מהנס  של פורים

ה שסיפר "חיים מצאנץ זללה' ק מ"ר הגה"שמעתי בשם אדמו

משה ליב מסאסוב ' ק מ"בפורים קטן מעשה מהרהגה

ל בערב יום הכפורים אחר הסעודה הלך "הצדיק הנש, ה"זללה

ת איזה מצוה לעשות גמילות "לשוק לחפש אולי יזמין לו השי

אמר , ש"ושאל אותו אם רוצה לשתות יי, ופגע בעני אחד, חסד

ואחר , ש"והלך עמו לבית הסמוך וצוה ליתן כוס יי, העני הן

ש יותר טוב "ל אם רצונך לשתות יי"ק הנ"ששתה אמר לו הרה

ש חזק וחריף "בא עמי אל הפריפינאציע ששם בנמצא יי, וחריף

ובבואם שמה צוה , והלך עמו, אמר העני הן, ומוטעם ביותר

ואחר ששתה שאל , ש מן המובחר"ל ליתן לו כוס יי"צ הנ"הרה

מדוע לא הלכת עמי תיכף בפעם הראשון , צ"העני את הרה

רוח צ השיב לו רציתי לעשות לך נחת "והרה, להפריפינאציע

, ה"ק מצאנז זללה"וסיים הרה. שתסעוד לבך טרם בואך הנה

הגם שנודע מספרים הקדושים שהימים האלה נזכרים ונעשים 

ובודאי יעשה לנו , ובכל שנה ושנה נתעורר הנס, בכל דור ודור

אמנם כדי להפיס דעתינו נתן , ל"ת ניסים בפורים הבע"השי

  .סת כעת פורים קטן שגם היום נתעורר הנ"לנו השי

  )ד לפסח"אמרי יוסף דרוש י(

  

  

  

  

  
  "וגילו ברעדה"

ע לא נשמעו בדרך כלל "זי" חקל יצחק"מפיו של רבינו ה
ר "פעם אחת בפורים ניגש אליו תלמידו הר, דברי בדיחותא

וביקש מרבינו , והוא היה אז הפורים רב, ל"משה הלמן ז
ענה לו הרבי שכעת , ע שיפעל שתהיה הגאולה השלימה"זי

וידוע (, יכול לפעול יותר מהר ממני, תור פורים רבאתה ב
סיפורים מצדיקים כשהיו רוצים לבטל איזו גזירה רעה היו 
מבקשים מתלמידיהם להתחפש לתפקידים כגון מלך או שר 

  ).שבכולם לבטל בגזירות

.  

  

  מאמר השישי

  קבלת רבותיו הקדושים והטהורים

  ט

ל רב "א) ב"ו ע"כ(בתמיד ' ז פרשתי אנכי השפל הא דאי"ועפ

כי , וקדים ותקון נפשך.  חשוך ותקין נפשך' כו' לחייא ברי

ש ולכאורה אינו "ע, תיב וגלו וכסי וקום, היכי דלא תרחק

אלא הוא , א"דרב להשמיעני הלכות ד' מובן מה רבותי

כאבוה  לנהוג' הענין אשר דברנו ורב למד לחייא ברי

, יומאדשמואל לפשפש במעשיו ולתקן נפשו תרי זמנא ב

ובערב לעשות , היינו בבוקר לעשות תשובה על הלילה

תקין נפשך וקודם ) בערב(, וזהו חשוך, תשובה על היום

כי היכי דלא תרחק ) י התשובה"ע(ותקין נפשך ) בבוקר(

י המעשים המקולקלין מתרחק האדם "ש כי ע"מהבורא ית(

מעשיך המקולקלים כי (וגלו ) לשון תשובה(תיב ) ת"מהשי

מעשיך (וכסי ) ל"משכח אסתירא כנז' ר נכסימאן דסיי

' ואז תהי, וקום )ל"וכנז' כ הצנע לכת וגו"הטובים כמאה

כי היה לו זמן , ר"ק אאמו"נוהג כ' וכן הי, קומה שלימה

ז קרבהו "ועי, וגם זמן תשובה ביום, ל"תשובה בלילה כנז

מ "והופיע לו כל המדות שמנה ר, ה לעבודתו"המקום ב

, וכנהר שאינו פוסק, כמעיין המתגבר ונעשה, ו דאבות"בפ

וזכה לשם טוב וכשמן , וחריפתו וכח זכרונו היה עד להפליא

וכמה אלפים מישראל , תורק היה שמו הטוב בכל העולם

  .התנהלו תחת דגלו
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