
ממחצית  ימעיט  לא  והדל  ירבה  לא  העשיר 
וגו' לתת את תרומת ה' לכפר על נפשתיכם. 
זי"ע,  הק'  מהבעש"ט  הידוע  עפ"י  פירושו 
שאמר כשברצונך לפאר ולהודות תודה לה', 
עצמך,  בגנות  תדבר  בגנות  לדבר  וכשתרצה 
וזה בא הכ' בסיומו להורות לנו, על כי מדרכו 
ולהתנשאות,  עצמו  את  לפאר  עשיר  של 
בגנות חבירו, ע"כ אמר  עני לספר  ודרכו של 
ההתרוממות  פי'  תרומת  את  לתת  כאן, 
שאותו  הקב"ה  אל  לה',  תתן  וההתנשאות 
קנוח  מלשון  לכפר  ותרומם,  תפאר  לבדו 
כאמרם בעי לכפורי ידי', ורצונו כשאתה רוצה 
לדבר בגנות חברך מדברים שהוא צריך לנקות 
נפשתיכם,  זאת על  ולקנח עצמו מהם, תתן 

לנקות נפשך מדברים מגונים שבך.
(בני שלשים)

אולי אכפרה בעד חטאתכם. ואיתא במסורה, 
לזה  רמז  ואמרתי  במנחה,  פניו  אכפרה  אולי 
וז"ל:  כ"א  אות  מ"ד  פרשה  הב"ר  דברי  עפ"י 
א"ל במה אתה רוצה שירדו בניך בגיהנם או 
אברהם  אמר  פפא  בר  חנינא  ר'  במלכיות, 
בסה"ק  ואיתא  ע"כ,  המלכיות  את  לו  בירר 
זה  לעשו  מנחה  אע"ה  יעקב  שנתן  דמה 
לבנים, דכאשר  יפה  היה מעשה אבות סימן 
עליהם  ויגזרו  בעונותיהם  העכו"ם  בין  יגלו 
גזירות רעות יפדו א"ע בדורונות שיתנו להם 
ויקל עולם מעליהם, וזה שרמז לנו המסורה 
אולי אכפרה בעד חטאתכם היינו ע"י הגלות 
אולי  ואז  עליכם  אביכם  אברהם  שקבל 
שיתנו  הדורונות  ע"י  במנחה  פניו  אכפרה 

יקילו גזירתם והבן.
(בני בנימין)

סיני  הר  על  בבקר  ועלית  לבקר  נכון  והיה 
הספרים  שכתבו  מה  עפ"י  לרמוז  יש  וגו'. 
ראשית  לקדש  אדם  כל  שיראה  הקדושים 
השם  לעבוד  יכול  ובזה  בבקר,  המחשבה 
עולה  משנתו  כשיעור  ח"ו  ואם  וב"ש,  ב"ה 
כל  ח"ו  אז  טובה,  לא  מחשבה  במחשבתו 
ע"כ  ראשונה,  המחשבה  אחר  הולך  היום 
והי'  הקדושה,  בתורתינו  בוראינו  הזהירנו 
הר  על  בבקר  במחשבה  ועלית  לבקר  נכון 
סיני לזכור מעמד הר סיני ששם קבלנו תורה 
יצה"ר  ההר,  ראש  על  שם  לי  ונצבת  ומצות, 
על  נצב  יהיה  ותיכף בבקר השכם  הר,  נקרא 
ראשו להכניעו והשם הטוב יטהר לבנו לעבדו 

אמן.
(שמועה טובה)

ערש"ק פרשת כי תשא
י"ז אדר א' תשע"ו לפ"ק

שנה ג' גליון טו )צא(

זמנים לשב"ק פ' כי תשא
לפי אופק ביתר

זמן הדלה"נ 4:59 מוצש"ק 6:12 לר"ת 6:52

ליל שב"ק כי תשא תשע"ה לפ"ק 

השקל  ממחצית  ימעיט  לא  והדל  ירבה  לא  העשיר 
איתא  נפשתיכם.  על  לכפר  הוי"ה  תרומת  את  לתת 
שהוא  מי  נקרא  עשיר  כי  לרמז  שיש  יצחק,  בתולדות 
במצות  העני  זה  ודל  טובים,  ומעשים  במצות  עשיר 
הקדושה,  התורה  שהזהירה  וזהו  טובים,  ומעשים 
לא  טובים,  ומעשים  במצות  עשיר  שהוא  מי  העשיר 
ירבה, לא יתגאה ח"ו על ידי זה, ולא יהיה לו שום גדלות, 
והדל, זה העני ממצות ומעשים טובים, ויוכל ח"ו ליפול 
בעיני עצמו ולבוא לידי עצבות, ויאמר מה יהיו נחשבים 
המצות ומעשים טובים שאעשה מעתה, על זה הזהירה 
בעיניו,  יתמעט  שלא  ימעיט,  לא  הקדושה  התורה  לו 
ושלא יפול ח"ו, כי מצוה אחת יקרה ונכבדה לפני הקדוש 
זכות,  לכף  העולם  כל  את  להכריע  שיכולה  הוא,  ברוך 
וזהו ממחצית השקל, הינו שלא ימעט ממצות ומעשים 
טובים מעתה, כדי שיוכל להכריע את העולם לכף זכות, 
ויהיה ברכה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב על כל ישראל.

על  העבר  כל  יתנו  זה  הפסוק  מבאר  לחיים  באורח 
גרה  עשרים  הקדש  בשקל  השקל  מחצית  הפקדים 
מרמז  שהתורה  להוי"ה.  תרומה  השקל  מחצית  השקל 
כאן בדרך מוסר, דאמרו חז"ל (קידושין מ:) לעולם יראה 
עשה  זכאי,  חציו  חייב  חציו  כלו  העולם  כל  כאלו  אדם 
לכף  העולם  כל  ואת  אותו  שמכריע  אשריו  אחת  מצוה 

זכות, וכו'.

והנה לפי דברי רבותינו ז"ל הכלל לכל האדם, הן אם 
הוא צדיק או רשע, כי אף על פי שהוא רשע, אף על פי 
ב  (אבות  במשנה  כמאמרם  כרשע,  עצמו  יחזיק  לא  כן 
יג) ואל תהי רשע בפני עצמך, שאם כן יתיאש עצמו מן 
הוא  וגם אם  כבינוני,  יחזיק עצמו  מעשים טובים, אלא 
צדיק גמור, יחזיק עצמו כבינוני, ובהעלותו על לבו בשעת 
עשית המצוה, שהוא וכל העולם תלוי בעשיית המצוה 
הזאת, יתלהב לבו ויעשה המצוה בדבקות גדול ובחשק 

גדול עד מאד, וכן יברח מן העברה.

וזה שאמר זה יתנו כל, רצה לומר מי שהוא במדרגת 
רשע  שהוא  ומי  הפקדים,  על  העבר  כל,  הנקרא  צדיק 
בשקל  השקל  מחצית  התורה,  פקודי  על  עובר  שהוא 
הקדש, כלומר שהוא באמצעות המשקל כלומר שהוא 

בינוני מחצה על מחצה.

נותן טעם לשבח, למה מחצית השקל  באור החיים 
הוא רק מבן עשרים שנה ולמעלה, בשם הזהר, כי קודם 
כ' עדין לא נתישבה בו נשמתו שבאתה אליו בן י"ג למאס 
ברע ולבחר בטוב עד כאן, וזה שאמר עשרים גרה השקל, 
רצה לומר המשקל של עשרים השנה שנשמתו בגרות 

הראשונים,  שנה  בעשרים  עדין  נתישבה  ולא  אצלו, 
אף על פי כן מחצית השקל, יחשב בלבו שהוא מחצית 
זה  ידי  ועל  להוי"ה,  תרומה  בינוני,  שהוא  כנ"ל,  השקל 

ירום לה' בהתלהבות גדול.

וזקיני הבני שלשים מבאר הפסוק העשיר לא ירבה 
והדל לא ימעיט וגו', בדרך זה, דהנה ענין מחצית השקל 
מובא בספה"ק (אלשי"ך הקדוש בשם ר"ש אלקבץ בפ' 
שלם,  שקל  ולא  השקל  מחצית  שיעורו  למה  תשא), 
שהוא להורות את בני ישראל יחס אחדותם בל יעלה על 
לב איש מהם שהוא נפרד מחבירו, כ"א כאלו כל אחד חצי, 
ובהתחברו עם כל אחד ואחד מישראל נעשה אחד שלם, 
הידוע  העשיר  והנה  ע"כ,  מחצית  יביא  אחד  כל  כן  על 
והדל  ה',  עבודת  ובדרך  בדעת  עשיר  שהוא  למי  יקרא 
ובא הכתוב להורות,  הידוע זה הוא העני בדעת את ה', 
לא  ה',  לעבודת  ובדרך  בדעת  עשיר  שהוא  מי  העשיר 
ירבה פי' לא יחזיק עצמו בגדלות וברבוי מעלה לחשוב 
שאינו לפי כבודו להשפיל עצמו להתחבר עם מי שהוא 
עני בדעת להורות דרך ה', וכן הדל מי שהוא עני בדעת 
את ה', לא ימעיט היינו לא יחזיק עצמו לכל כך מועט עד 
שיפחד להתקרב אל הגדול ממנו לשאול עצתו וללמוד 
ממנו דרך ה', כי האחד בלא חבירו אינו נחשב לדבר שלם, 
אלא העשיר בדעת צריך להשפיל עצמו אל העני בדעת 
אל  עצמו  יתקרב  בדעת  העני  וכן  ה',  דרך  את  להורות 
הגדול ממנו ללמוד ממנו, וזה אנו למדין ממחצית השקל 

כנ"ל, שהוא להורות את בנ"י יחס אחדותם.

וזה גם ענין פורים שבשבת זה אנחנו בשבת "נאך" 
פורים הנמשך מפורים דמוקפים שהיה  פורים, שעדיין 
וזה  באחדות,  שיהיו  היהודים,  כל  את  כנוס  לך  היום, 
לאביונים,  ומתנות  רעים,  להרבות  מנות  משלוח  מצות 
והכל בכדי לאחד את כלל ישראל יחדיו והמנהג שהגדול 

מקדים לשלוח לקטן.

ל"ך  בגי'  השק"ל  מחצי"ת  הרמז,  להיות  יכול  וזה 
התיבות  עם  הנמצאי"ם  היהודי"ם  כ"ל  א"ת  כנו"ס 
מנו"ת  משלו"ח  בגי'  ירב"ה  ל"א  העשי"ר  והאותיות, 
ל"א  והד"ל  ירב"ה  ל"א  העשי"ר  והכולל,  תיבות  ב'  עם 
והכולל.  תיבות  ב'  עם  לאביוני"ם  מתנו"ת  בגי'  ימעי"ט 
הו"א  ונהפו"ך  שיהיה  נזכה  כולנו  שנתאחד  ידי  ועל 
וזר"ע  בגי'  ישלט"ו היהודי"ם המ"ה בשנאיה"ם  אש"ר 
רשעי"ם נכר"ת, והד"ל ל"א ימעי"ט ממחצי"ת השק"ל 
ושש"ן  ושמח"ה  אור"ה  הית"ה  ליהודי"ם  בגי'  לת"ת, 
בגשמיות  טובות  ההשפעות  כל  עלינו  שיושפע  ויק"ר. 

וברוחניות, להיושע בתשועת עולמים במהרה אמן.



לכבוד  אחיך  לאהרן  קדש  בגדי  ועשית 
יוסף  (בני  זי"ע  מהעליטש  הק'  דודינו  ולתפארת. 
תצוה) מדייק שהקשו המפרשים כפל הלשון לכבוד 
דהנה  דרכו,  ע"פ  ומתרץ  ל"ל.  לכאורה  ולתפארת 
שנעטרו  תפארה  וצפירת  חן  מעטרת  חוץ  כי  ידוע 
בגדי כהונה לאהרן הכהן מהוד והדר שעטר אותם 
הבורא יתברך, בהסדר זה סדר להם, לעשות ולחבר 
שש בבד כסף בזהב, לקשר קשרי האיפוד בטבעות 
החושן בפתיל תכלת ויתחברו אחד אל אחד, וציץ 
אהרן  מצח  על  שש  במצנפת  קשור  טהור  זהב 
תמיד, וכורד הנתון בתוך גינת חמד מראה כהן (סוף 
עבודת יוה"כ), נוסף על זה סודות נסתרות צפונות 
ולבישתן, קשירתן  ונעלמות בסדר עריכת הבגדים 
וצנופתן, כי כל פרט ופרט מהם בנוי על יסוד קודש, 
ז"ל (ערכין טז.) מעיל מכפר על לשה"ר,  וכאומרם 
מכנסים על עריות, ציץ מכפר על עון קדשים וכו', 
אשר עפ"י הטעמים הנ"ל אין לשנות או לגרוע שינוי 
אחת או מגרעת מאומה מסדר הבגדים ועריכתן, כי 
שתים יעביר בזה, א, את חן תפארתם ועטרת זיוום 
יעקור  כי  ב,  להם,  הנאה  סדר  מפאת  עליהם  אשר 
בנוי  עליו  אשר  הקדוש  ויסוד  הנאמן  שורש  עי"ז 
סוד הפנימי מהלבוש ההוא, אם ישנה אחת ממצות 

הבגדים.

מפני  כבוד,  נקרא  הלבוש  כי  הוא  ידוע  והנה 
שהלבוש מכבד את המלובש בו, כי הא דרבי יוחנן 
זה  ותפארת,  צא:),  (ב"ק  מכבדותא  למאני  קרי 
החן  מכח  הבאה  הדבר  עצמיית  תפארת  בחינת 

והיופי שנתן היוצר מעת יצירתו.

והנה זה רמזה לנו תוה"ק באמרה ועשית בגדי 
עריכתם  סדר  ומטרת  עשייתם  תכלית  וגו',  קודש 
לכוונת  פי'  לכבוד,  והם,  הסעיפים,  שתי  על  סובב 
כוונת  וכאמרו  ית',  היוצר  בהן  שהלביש  הלבוש 
כחץ  וישחט  בה'  מעל  מועל  על  שתכפר  המעיל 
לשונו לדבר סרה זה לשה"ר, והמכנסים על תועבת 
עריות וכו', וזה שהלביש ית' אותן הכונות בלבושי 
לפאר  פי'  לתפארת,  היא  השני  והסעיף  הכהן, 
ולרומם להדר ולעטר את הכהן גדול העומד לשרת 
ואנוהו,  זה אלי  ב)  לפני הי"ת, כמאה"כ (שמות טו 
התנאה לפניו במצות (שבת קלג:), וביותר במעשה 
גדלהו  ז"ל  וכאומרם  לה'  אשה  להעלות  הקרבנות 
בהיכל  לשרת  העומד  כי  יח.),  (יומא  אחיו  משל 
הקודש פנימה צריך שיתנאה בעטרת תפארת, ואין 
לבוא אל שער המלך מלכו של עולם בלבוש הדיוטי, 
אשר ע"כ אין לגרוע מגרעת מאומה מעשיית בגדי 
הק' וכה"ג שעבד בד' עבודתו פסולה, וזה שרמזה 

לנו תוה"ק בכפל הלשון לכבוד ולתפארת.

זי"ע מבאר הכתוב  והרה"ק רא"צ מקאמארנא 
בגדי  ישראל צריך לעשות לעצמו  בר  עד"ז, שר"ל 
לבוש  בבחינת  רק  (הגוף)  שהוא  שלו,  לגוף  קודש 
אחיך,  לאהרן  דייקא  והוא  כנודע,  שלו  לנשמה 
אחיך,  אהרן  כמו  טובות  במדות  מורגל  שיהיה 
הוי מתלמידיו של  יב)  א  (אבות  רז"ל  נמי  כדאמרו 
הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף  שלום  אוהב  אהרן 
להרגיל  אלא  אינו  שכוונתם  לתורה,  ומקרבן 
בגדי  לגוף  יעשה  שבזה  טובות,  במדות  שלו  לגוף 

קודש, והוא לכבוד, שהוא מכובד בזה בין הבריות, 
ולתפארת לפני הקדוש ב"ה, בסוד ישראל אשר בך 

דייקא אתפאר (ישעי' מט ג).

שן  (היכלי  זי"ע  מוואהנילוב  הק'  וזקיני 
ובשר  לי  תהיון  קדש  ואנשי  עה"פ  משפטים) 
בשדה טרפה לא תאכלו, מבאר לשון ואנשי קדש, 
לא  דאם  לקדושה,  המוכנים  אנשים  שמשמעותו 
לי'  דסמיך  והיינו  תהיו,  קדושים  לומר  לו  היה  כן, 
חוץ  שיצא  בשר  על  שנאמר  טרפה  בשדה  לבשר 
כאן אומר שיהיה תמיד  וגם  (חולין סח.),  למחיצה 
במחיצה,  שהם  בעיניהם  שידמה  מחיצה  תחת 
שהש"י חופף עליהם בכבודו, ולא יוציאו עצמם חוץ 
ממחיצה זו, ולכן אמר ואנשי קדש כמו עבדי המלך 

שמשמעותו שמוכנים לעבודת המלך.

נצחית  היא  התורה  דהנה  אפ"ל,  ובד"ר  בד"א 
לבושי  שייך  ואיך  זמן,  ולכל  אדם  לכל  ושייכת 
זקיני  דברי  בהקדם  דא"ל  אלא  בזמנינו,  הכהנים 
הק' הנ"ל שמבאר (דרושי חפץ דרוש שנים עשר) 
שמבאר שהקב"ה ברא את האדם מחובר גוף ונפש 
יחדיו, ואל כן אין לו לאדם לייאש עצמו מגופו לגמרי, 
לומר אני יעבוד את השי"ת רק עם הנפש, וגם לא 
יאמר להיפך, אין לי עסק עם דברים רוחניים נעלים 
אלא אני יעבוד את השי"ת עם החומריות בלבד, כי 
רצון השי"ת הוא לעבוד את השי"ת בשניהם יחדיו 
שלזה  אלא  הנפש,  אחרי  יימשך  ושהגוף  דוקא, 
ולא  ופיתוי  בקשה  בדרך  החומר  את  למשוך  צריך 
בדרך רדיפה ומלחמה, עד שמעצמה תימשך אחרי 
שנאמר  ואביהו  נדב  מעשה  מבאר  ובזה  הנפש. 
א)  טז  (ויקרא  וימותו  ה'  לפני  בקרבתם  עליהם 

שהעלו הנפש למקום שאין הגוף יכול לילך אחריו.

במדרש  אמרם  רמז  בדרך  ביאורו  ומרחיב 
והקש'  מעיל,  בלא  שנכנסו  בחטאם  ט)  כ  (ויקר"ר 
הי'  לא  הדיוטים  כהני'  שהרי  שמיני)  (פ'  באלשיך 
להם מעיל כלל, ולדעתי אפשר לפרש כי הנה ענין 
המעיל הוא משל על הגוף, כמ"ש בכלי יקר (שמות 
חז"ל  במ"ש  וישב)  (פרשת  הבחיי  בשם  לט)  כח 
על  מכפר  הי'  שהכתונת  כהונה  בבגדי  טז.)  (ערכין 
של  חטא  עם  לכתונת  ענין  (דאיזו  דמים  שפיכו' 
כתונת  הוא  שהגוף  מפני  שהוא  דמים),  שפיכת 
הנפש, כן נוכל לומר כאן שממשיל הגוף למעיל, כי 
בינונים נמשל לכתונת שהוא סמוך  גופם של  הנה 
שלהם  שהנפש  צדיקי'  של  גופם  משא"כ  להגוף, 
מעיל  בשם  אותם  מכנה  לכן  מהחומר,  מרוחקת 
במה  לחטא  להם  ונחשב  האדם,  מן  רחוק  שהוא 
שהרחיקו בזה ליאש הגוף מכל וכל, וממילא כאשר 
הגוף, כ"ש שאין לבא  מן  לו להאדם להתיאש  אין 
עליו בדרך רדיפה ומלחמה בדרך נצוח ומריבה, היינו 
בתעניות וסיגופים שאינם לפי כחו ומדתו, רק צריך 
לנהוג עם הגוף בדרך בקשה פיתוי והמשכה שיהי' 
אחרי  מעצמו  נמשך  שיהי'  בגוף  גם  נכנס  הדעת 

הנפש.

א)  כא  (במדבר  עה"פ  מפרש  העבודה  היסוד 
ושינה  עמלק,  שזה  ופירש"י  וגו'  הכנעני  וישמע 
מתפללים  ישראל  שיהיו  כדי  כנען  בלשון  לדבר 
להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים וראוי 

לשון  ולשונם  עמלקים  כלבושי  לבושיהם  ישראל 
כנען, אמרו נתפלל סתם שנאמר אם נתן תתן את 
העם בידי', וקשה, למה לא יראו לנפשם פן יתפללו 
ישראל לתת עמלקים בידם, מפני שלבושם כלבושי 
היו  ואז  לבושיהם  כן  גם  לא שינו  ומדוע  עמלקים, 
כנענים  שימסרו  יתפללו  ישראל  אשר  בטוחים 
משנים  היו  שאם  ותירץ  כנענים,  אינם   והם  בידם 
לבושיהם כלבושי כנען היו נתהווה באמת כנענים, 
מתלבש  שאדם  במה  הלבוש  אחר  הולך  הכל  כי 
שימסרו  להתפלל  ישראל  בני  יכולים  והיו  הוא,  כן 
כנענים בידם, על כן לא היו משנים את לבושם כדי 

שלא ידעו ישראל להתפלל.

מתאמרי  זי"ע  מבעלזא  מהר"י  ומהרה"ק 
לנגדך,  ואלכה  ונלכה  נסעה  ליעקב  אמר  שעשיו 
שרצה  ליעקב  אמר  עשו  ר"ל  לך,  בשוה  פירש"י 
שילך בשוה לו עם הבגדים שלו, אם דבשאר ענינים 
לו יעקב  ילך לנגדו, ע"פ תורתינו הקדושה, והשיב 
אבינו ע"ה, הילדים רכים, ופן ע"י הבגדים יבגדו בכל 

התורה ח"ו, ויאחז צדיק דרכו בקודש.

מהם  אחד  שנשאל  צדיקים,  בשם  ומתאמרי 
את  ששינו  אותם  על  מתרעמים  למה  פעם, 
כשר  יהודי  להיות  טוב  יותר  הלא  מלבושיהן, 
ארוך,  במלבוש  רשע  מלהיות  קצרים,  במלבושים 
אמר לו, הלא זאת ידוע כי שמן קיק בודק את גופו 
של אדם השותה אותו, כמו כן הוא הטבע של אותן 
מדרך  אותם  הלבוש  שמוליכים  קצרים  מלבושים 
בימינו  המבחן,  הקצר  הלבוש  היה  בימיהם  הישר. 
אפשר ללכת עם כל הלבוש החסידי החיצוני ולהיות 
מקפיד  כאשר  הוא  בזה  והמבחן  מבפנים,  רקוב 
ראשו,  על  כ'קוגל'  שטריימל  עם  ללכת  לבושו  על 
לא  שארכו  דואג  וגם  ומוקפד,  מגוהץ  ומלבושו 
יעברו את ארכבותיו, ומבושם בכל תמרוקי הנשים 

בתירוץ שזה מיוחד לגברים ולכן זה מותר.

הל'  פי"ג  ויובל  שמיטה  (הלכות  הרמב"ם  והנה 
י"ג) קורה ללומדי התורה בלשון כהנים ולויים, ועל 
שהפסוק  מה  שזה  ובד"ר  בד""א  לומר  אפשר  כן 
מרמז בכאן, ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד 
שיוכל  אחיך,  לאהרן  שיהיה  בכדי  ולתפארת. 
שלום  אוהב  להיות  אהרן  של  במדותיו  להתנהג 
ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, צריך 
מהלבוש  כלום  לשנות  שלא  קדש  בגדי  לעשות 
של  במידותיו  להתנהג  הפנימי  הלבוש  הן  היהודי, 
על  המגן  שהוא  החיצוני  הלבוש  והן  הכהן,  אהרן 
ולכן  ולתפארת.  לכבוד  יהיה  ואז  הפנימי,  הלבוש 
ועשי"ת בגד"י קד"ש בגי' אש"ר ב"ך אתפא"ר עם 
הולך  יהודי  כאשר  שרק  להורות  והכולל,  התיבות 
אפשר  ואז  בו.  מתפאר  הקב"ה  אז  היהודי  בלבוש 
לכבו"ד ולתפאר"ת בגי', ואנ"י ענ"י ואביו"ן  לבקש 
אלקי"ם חוש"ה ל"י עזר"י ומפלט"י, והקב"ה יענה 
הוי"ה אקר"א ויעננ"י  בגי'  ויתן לכבו"ד ולתפאר"ת 

מה"ר קדש"ו.

להיות אנשי קדש מבית  יעזור השי"ת שנזכה 
ומבחוץ ועי"ז נזכה להתברך בשפע ברכה והצלחה 

בבני חיי ומזוני רויחא אמן.

ב

רעווא דרעווין פר' תצוה  תשע"ו לפ"ק - רמת שלמה

המשך משבוע שעבר

שואל:
בנידון  הכוונה  ומה  ד, 
להתעלם  זכות?   לימוד  זה 
לחשוב  רק  או  מהעברה? 

שאולי הנ"ל טועה או שוגג?

משיב:
זכות  לימוד  שייך  איך 
כמה  לך  אביא  זה,  במקרה 
הק'.  רבותינו  מספרי  קטעים 
בראשית  (פ'  שלמה  בתפארת 
ד"ה ויעש בא"ד) וזל"ק, אמנם 
הראשונים  הצדיקים  הנה 
מאד  הגבוה  במעלה  בהיותם 
על  מחמירים  היו  הנה  מאד, 
דורם  על  להם  הרע  כי  דורם 
כשורה  מתנהגים  אינם  אשר 
והדורות  הנביאים  אצל  כנודע 
הצדיקים  אמנם  שלאחריהם, 
גבוה  במדריגה  אינם  אשר 
בני  על  מקילים  המה  ההוא, 
דורם להמליץ טוב בעדם למחול 
כי  חטאותם  לכל  עונותם  על 
כובד  על  הש"י  לפני  מתנצלים 
זה  וגם  העניות,  וגודל  הגלות 
בזו  כי  הש"י  לפני  מאד  יקר 
חפץ הקב"ה ללמד זכות על בני 
ישראל ולהתפלל עליהם תמיד 

, וכו', עכל"ק.

"שם" בח"ב על פרקי אבות 
כל  את  דן  והוה  בד"ה  (פ"א 
וזל"ק,  זכות בא"ד)  האדם לכף 
הוכח  התורה  הזהירה  ע"ז  הנה 
תשא  ולא  עמיתך  את  תוכיח 
מיבעיא  לא  כלומר,  חטא.  עליו 
רעה  רעהו  על  לדבר  שאסור 
עונו  את  ולהזכיר  עליו  לרגל 
בלה"ר, כי זה כבר נתבאר כמה 
גם  אבל  ההוא,  הפגם  גדול 
עמיתך,  את  להוכיח  כשתרצה 
אמרה התורה ג"כ הוכח תוכיח 

טובים  בדברים  עמיתך  את 
חטא,  עליו  תשא  ולא  ונחומים 
עליו  תשא  לא  אז  גם  כלומר 
למה  לו  לומר  עונו  את  ותזכור 
עשית כך וכך, כי גם בזה תגרום 
עליו מקטרג למעלה עפ"י דברי 
רכיל  תלך  לא  כתיב  וכבר  פיך, 
בעמך, אך בכל דבר צריך לראות 
רעהו  שיבין  בחכמה  לעשות 
עד  עשה  טוב  לא  כי  בעצמו 

היום, וכו'.

הלא זה הדבר אשר שמענו 
ג"כ מצדיקי הדור שהיו בזמנינו 
דרכו  את  לאדם  הוכיחו  שלא 
ככה  מדוע  לו  לאמר  פניו  על 
ריצוי  דברי  הכל  רק  עשית, 
בדברים  חכמה  ובדרך  ופיוסים 
האדם  שם  אשר  עד  טובים, 
מעצמו על לבו לשוב מחטאיו, 
האיש  היהודי  הרב  אמר  וכה 
כי  זי"ע  "מפרשיסחא,  האלקי 
האלקי  הצדיק  הרב  דברי  קבל 
שלא  זי"ע  מלעליב"  דוד  "ר' 
בדברי  אנשים  עוד  להוכיח 
להשיבם  כדי  וניאוצים  תוכחת 
הש"י  לפני  שלימה  בתשובה 
עמהם  להתהלך  אם  כי  ב"ה, 
את  ולקרב  ובנחת  ריצוי  בדברי 
ביראת  לעוררם  באהבה  לבבם 
שמים, והוא ג"כ עד"ז שבארנו 
א"כ אין ראוי להזכיר שום חטא 
ועון חלילה על שום אחד מבנ"י 
ענין  על  ז"ל  בדבריהם  כמבואר 
כו',  קנאתי  קנא  שאמר  אליהו 
על  זכות  ללמד  תמיד  צריך  רק 
בנ"י ולהזכיר מעשיהם הטובים 
קדושים  כולם  כי  הש"י  לפני 
עושים  וכולם  טהורים  כולם 
באימה וביראה רצון קונם, וכו', 

עכל"ק.

המשך בשבוע הבאה

עניני ענוה וביטול היש- ח"ה

אוכלים מלוה מלכה והחולה מתרפא

מלכה  במלוה  העעל"ט  במוצש"ק  סיפר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
עיה"ק  בירושלם  המתקיימת  להושיע בארה"ק,  רב  החסד  שע"י קופת 
תובב"א, וכה סיפר: לפני כמה שבועות הלך ר' משה מאיר מייזלס הי"ו 
ברחוב, בפתע פתאום כרע נפל וקיבל מכה אנושה בראשו ואיבד הכרתו, 
שעבר  בבדיקות  אבל  נפילתו,  סיבת  היתה  וזה  שהחליק  נראה  היה 
בביה"ח התברר שקיבל התקף לב וזה גרם לנפילתו, ונוסף לו גם המכה 
ככל  וניסו  בו  טיפלו  הרופאים  מיטב  ר"ל,  לצמח  והפך  בראשו  שקיבל 
יכולתם להחזירו להכרה, בין השאר עבר גם ניתוח ראש, ולדאבון כולם 

המצב לא השתנה לטובה.

כעבור כמה ימים החליטו הרופאים שכדאי היה להעבירו לבי"ח אחר 
לאנשים במצב זה, שם ינסו לעשות לו פיזיוטרפיא שאולי יצליח לעורר 
איזה שינוי לטובה, אבל כעבור יומיים אמרו שמקומו לא אצלם, ושיש לו 
דלקת המצריך טיפול בביה"ח ושוב הוחזר לטיפול נמרץ, שם ניסה שוב 
הרופא כמיטב יכולתו, הרופא אמר למשפחה שלדאבונו אין לו יותר מה 

לעשות, והמצב אנוש וחלילה וחס רק המות יגאל אותו מצרתו.

שמואל  ר'  מאיר,  משה  ר'  של  חתנו  חזר  כך  שאחר  הימים  באחד 
זאלצמאן הי"ו מהתפלה, ואמר לאשתו, נזכרתי הבוקר שזקינך ר' זלמן 
לערנער ע"ה (רה"כ דקהילת אנטווערפן וחותנו של ר' משה מאיר), נהג 
שמלוה  ידוע  והרי  לביהמ"ד,  ומביאו  מלכה  למלוה  מיוחד  מרק  לבשל 
מלכה אצל ר' ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע היה ענין גדול, אולי היה כדאי 
שגם אנחנו נקיים מנהג זקינך ר' זלמן לאפות חלות וקוגל מיוחד למלוה 
למלוה  לביהמ"ד  ואביאו  אביך  ולרפואת  ישעי'לע  ר'  של  לזכותו  מלכה 

מלכה.

האשה בתו של ר' משה מאיר קיבלה מיד את ההצעה ואפתה חלות 
וקוגל לכבוד מלוה מלכה, באותו שבוע לא ניכר עדיין שום שינוי לטובה 
אצל ר' משה מאיר, שבוע אחר כך, כמעשיה בראשונה כך מעשיה בשניה, 
אפתה חלות וקוגל, והנה בני המשפחה ראו שינוי כל שהוא לטובה, אבל 
מלוה  לעשיית  השלישית  בשבוע  בה,  יבחין  הרופא  שגם  מידי  מעטה 
מלכה, היה שינוי גדול יותר שגם הרופא הבחין בה, אבל צינן את שמחת 
נראה שזה משהו  ולא  רגיל  וזה דבר  המשפחה, באמרו שזה לא כלום, 

ממשי שצריך להתייחס אליו.

מוצאי שבת הרביעי מגיע ושוב יש חלות וקוגל לזכותו של ר' ישעי'לע 
ולרפואת ר' משה מאיר, והנה זה קרה, חל שינוי גדול נוסף אצל ר' משה 
מאיר, עד שגם הרופא הודה שזה כבר שינוי שראוי לעקוב אחריו לראות 
מה זה יביא אתו, עברו כמה ימים ובתוך ימי השבוע ר' משה מאיר פקח 
עיניו!!!, המשפחה רץ לקרוא לרופא, הרופא מגיע ורואה שאכן ר' משה 
מאיר שוכב עם עינים פקוחות, ניגש אליו הרופא ושאל אותו לשמו, והוא 
ענה, שאל אותו שוב לכתובת ביתו, ושוב ענה, שאל אותו האם יש לו 
פלאפון, וענה בחיוב, שאל אותו האם יוכל למסור לו את מספרו, ואמר את 
מספרו, שאל אותו הרופא האם תוכל לחתום לי את שמך? ענה שכן, נתן 
לו הרופא עט ונייר, ובידים רועדות מחמת חולשה רשם שמו עם אותיות 
פורחות באויר מרוב חולשה, אבל חתם בשמו המלא משה מאיר מייזלס.

יצא הרופא ואמר לבני המשפחה, אינני יודע מה לומר לכם, אני רופא 
שכבר ראה בחייו כאלף ניתוחי ראש, ובעצמי כבר עשיתי ששים ניתוחי 
ראש, ולא ראיתי דבר כזה מעולם, אביכם היה בגדר מת מוחי, גזע המוח 
היה מת ולא היה שום סיכוי שיחזור לחיים, הדבר היחיד שביכולתי לומר 
בריאות  לו  לאחל  רק  יכול  אני  שכך  ומכיון  רפואי,  נס  לכם  שהיה  לכם 
משה  ור'  וקוגל,  חלות  לאכול  ממשיכים  שיהודים  וב"ה  ימים,  ואריכות 

מאיר הולך ומחלים עד מאה ועשרים שנה אי"ה.

ג

המשך משבוע שעבר

שואל:
בנידון  הכוונה  ומה  ד, 
להתעלם  זכות?   לימוד  זה 
לחשוב  רק  או  מהעברה? 

שאולי הנ"ל טועה או שוגג?

משיב:
זכות  לימוד  שייך  איך 
כמה  לך  אביא  זה,  במקרה 
הק'.  רבותינו  מספרי  קטעים 
בראשית  (פ'  שלמה  בתפארת 
ד"ה ויעש בא"ד) וזל"ק, אמנם 
הראשונים  הצדיקים  הנה 
מאד  הגבוה  במעלה  בהיותם 
על  מחמירים  היו  הנה  מאד, 
דורם  על  להם  הרע  כי  דורם 
כשורה  מתנהגים  אינם  אשר 
והדורות  הנביאים  אצל  כנודע 
הצדיקים  אמנם  שלאחריהם, 
גבוה  במדריגה  אינם  אשר 
בני  על  מקילים  המה  ההוא, 
דורם להמליץ טוב בעדם למחול 
כי  חטאותם  לכל  עונותם  על 
כובד  על  הש"י  לפני  מתנצלים 
זה  וגם  העניות,  וגודל  הגלות 
בזו  כי  הש"י  לפני  מאד  יקר 
חפץ הקב"ה ללמד זכות על בני 
ישראל ולהתפלל עליהם תמיד 

, וכו', עכל"ק.

"שם" בח"ב על פרקי אבות 
כל  את  דן  והוה  בד"ה  (פ"א 
וזל"ק,  זכות בא"ד)  האדם לכף 
הוכח  התורה  הזהירה  ע"ז  הנה 
תשא  ולא  עמיתך  את  תוכיח 
מיבעיא  לא  כלומר,  חטא.  עליו 
רעה  רעהו  על  לדבר  שאסור 
עונו  את  ולהזכיר  עליו  לרגל 
בלה"ר, כי זה כבר נתבאר כמה 
גם  אבל  ההוא,  הפגם  גדול 
עמיתך,  את  להוכיח  כשתרצה 
אמרה התורה ג"כ הוכח תוכיח 

טובים  בדברים  עמיתך  את 
חטא,  עליו  תשא  ולא  ונחומים 
עליו  תשא  לא  אז  גם  כלומר 
למה  לו  לומר  עונו  את  ותזכור 
עשית כך וכך, כי גם בזה תגרום 
עליו מקטרג למעלה עפ"י דברי 
רכיל  תלך  לא  כתיב  וכבר  פיך, 
בעמך, אך בכל דבר צריך לראות 
רעהו  שיבין  בחכמה  לעשות 
עד  עשה  טוב  לא  כי  בעצמו 

היום, וכו'.

הלא זה הדבר אשר שמענו 
ג"כ מצדיקי הדור שהיו בזמנינו 
דרכו  את  לאדם  הוכיחו  שלא 
ככה  מדוע  לו  לאמר  פניו  על 
ריצוי  דברי  הכל  רק  עשית, 
בדברים  חכמה  ובדרך  ופיוסים 
האדם  שם  אשר  עד  טובים, 
מעצמו על לבו לשוב מחטאיו, 
האיש  היהודי  הרב  אמר  וכה 
כי  זי"ע  "מפרשיסחא,  האלקי 
האלקי  הצדיק  הרב  דברי  קבל 
שלא  זי"ע  מלעליב"  דוד  "ר' 
בדברי  אנשים  עוד  להוכיח 
להשיבם  כדי  וניאוצים  תוכחת 
הש"י  לפני  שלימה  בתשובה 
עמהם  להתהלך  אם  כי  ב"ה, 
את  ולקרב  ובנחת  ריצוי  בדברי 
ביראת  לעוררם  באהבה  לבבם 
שמים, והוא ג"כ עד"ז שבארנו 
א"כ אין ראוי להזכיר שום חטא 
ועון חלילה על שום אחד מבנ"י 
ענין  על  ז"ל  בדבריהם  כמבואר 
כו',  קנאתי  קנא  שאמר  אליהו 
על  זכות  ללמד  תמיד  צריך  רק 
בנ"י ולהזכיר מעשיהם הטובים 
קדושים  כולם  כי  הש"י  לפני 
עושים  וכולם  טהורים  כולם 
באימה וביראה רצון קונם, וכו', 

עכל"ק.

המשך בשבוע הבאה

עניני ענוה וביטול היש- ח"ה

אוכלים מלוה מלכה והחולה מתרפא

מלכה  במלוה  העעל"ט  במוצש"ק  סיפר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
עיה"ק  בירושלם  המתקיימת  להושיע בארה"ק,  רב  החסד  שע"י קופת 
תובב"א, וכה סיפר: לפני כמה שבועות הלך ר' משה מאיר מייזלס הי"ו 
ברחוב, בפתע פתאום כרע נפל וקיבל מכה אנושה בראשו ואיבד הכרתו, 
שעבר  בבדיקות  אבל  נפילתו,  סיבת  היתה  וזה  שהחליק  נראה  היה 
בביה"ח התברר שקיבל התקף לב וזה גרם לנפילתו, ונוסף לו גם המכה 
ככל  וניסו  בו  טיפלו  הרופאים  מיטב  ר"ל,  לצמח  והפך  בראשו  שקיבל 
יכולתם להחזירו להכרה, בין השאר עבר גם ניתוח ראש, ולדאבון כולם 

המצב לא השתנה לטובה.

כעבור כמה ימים החליטו הרופאים שכדאי היה להעבירו לבי"ח אחר 
לאנשים במצב זה, שם ינסו לעשות לו פיזיוטרפיא שאולי יצליח לעורר 
איזה שינוי לטובה, אבל כעבור יומיים אמרו שמקומו לא אצלם, ושיש לו 
דלקת המצריך טיפול בביה"ח ושוב הוחזר לטיפול נמרץ, שם ניסה שוב 
הרופא כמיטב יכולתו, הרופא אמר למשפחה שלדאבונו אין לו יותר מה 

לעשות, והמצב אנוש וחלילה וחס רק המות יגאל אותו מצרתו.

שמואל  ר'  מאיר,  משה  ר'  של  חתנו  חזר  כך  שאחר  הימים  באחד 
זאלצמאן הי"ו מהתפלה, ואמר לאשתו, נזכרתי הבוקר שזקינך ר' זלמן 
לערנער ע"ה (רה"כ דקהילת אנטווערפן וחותנו של ר' משה מאיר), נהג 
שמלוה  ידוע  והרי  לביהמ"ד,  ומביאו  מלכה  למלוה  מיוחד  מרק  לבשל 
מלכה אצל ר' ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע היה ענין גדול, אולי היה כדאי 
שגם אנחנו נקיים מנהג זקינך ר' זלמן לאפות חלות וקוגל מיוחד למלוה 
למלוה  לביהמ"ד  ואביאו  אביך  ולרפואת  ישעי'לע  ר'  של  לזכותו  מלכה 

מלכה.

האשה בתו של ר' משה מאיר קיבלה מיד את ההצעה ואפתה חלות 
וקוגל לכבוד מלוה מלכה, באותו שבוע לא ניכר עדיין שום שינוי לטובה 
אצל ר' משה מאיר, שבוע אחר כך, כמעשיה בראשונה כך מעשיה בשניה, 
אפתה חלות וקוגל, והנה בני המשפחה ראו שינוי כל שהוא לטובה, אבל 
מלוה  לעשיית  השלישית  בשבוע  בה,  יבחין  הרופא  שגם  מידי  מעטה 
מלכה, היה שינוי גדול יותר שגם הרופא הבחין בה, אבל צינן את שמחת 
נראה שזה משהו  ולא  רגיל  וזה דבר  המשפחה, באמרו שזה לא כלום, 

ממשי שצריך להתייחס אליו.

מוצאי שבת הרביעי מגיע ושוב יש חלות וקוגל לזכותו של ר' ישעי'לע 
ולרפואת ר' משה מאיר, והנה זה קרה, חל שינוי גדול נוסף אצל ר' משה 
מאיר, עד שגם הרופא הודה שזה כבר שינוי שראוי לעקוב אחריו לראות 
מה זה יביא אתו, עברו כמה ימים ובתוך ימי השבוע ר' משה מאיר פקח 
עיניו!!!, המשפחה רץ לקרוא לרופא, הרופא מגיע ורואה שאכן ר' משה 
מאיר שוכב עם עינים פקוחות, ניגש אליו הרופא ושאל אותו לשמו, והוא 
ענה, שאל אותו שוב לכתובת ביתו, ושוב ענה, שאל אותו האם יש לו 
פלאפון, וענה בחיוב, שאל אותו האם יוכל למסור לו את מספרו, ואמר את 
מספרו, שאל אותו הרופא האם תוכל לחתום לי את שמך? ענה שכן, נתן 
לו הרופא עט ונייר, ובידים רועדות מחמת חולשה רשם שמו עם אותיות 
פורחות באויר מרוב חולשה, אבל חתם בשמו המלא משה מאיר מייזלס.

יצא הרופא ואמר לבני המשפחה, אינני יודע מה לומר לכם, אני רופא 
שכבר ראה בחייו כאלף ניתוחי ראש, ובעצמי כבר עשיתי ששים ניתוחי 
ראש, ולא ראיתי דבר כזה מעולם, אביכם היה בגדר מת מוחי, גזע המוח 
היה מת ולא היה שום סיכוי שיחזור לחיים, הדבר היחיד שביכולתי לומר 
בריאות  לו  לאחל  רק  יכול  אני  שכך  ומכיון  רפואי,  נס  לכם  שהיה  לכם 
משה  ור'  וקוגל,  חלות  לאכול  ממשיכים  שיהודים  וב"ה  ימים,  ואריכות 

מאיר הולך ומחלים עד מאה ועשרים שנה אי"ה.

ג



המשך משבוע שעבר

שואל:
בנידון  הכוונה  ומה  ד, 
להתעלם  זכות?   לימוד  זה 
לחשוב  רק  או  מהעברה? 

שאולי הנ"ל טועה או שוגג?

משיב:
זכות  לימוד  שייך  איך 
כמה  לך  אביא  זה,  במקרה 
הק'.  רבותינו  מספרי  קטעים 
בראשית  (פ'  שלמה  בתפארת 
ד"ה ויעש בא"ד) וזל"ק, אמנם 
הראשונים  הצדיקים  הנה 
מאד  הגבוה  במעלה  בהיותם 
על  מחמירים  היו  הנה  מאד, 
דורם  על  להם  הרע  כי  דורם 
כשורה  מתנהגים  אינם  אשר 
והדורות  הנביאים  אצל  כנודע 
הצדיקים  אמנם  שלאחריהם, 
גבוה  במדריגה  אינם  אשר 
בני  על  מקילים  המה  ההוא, 
דורם להמליץ טוב בעדם למחול 
כי  חטאותם  לכל  עונותם  על 
כובד  על  הש"י  לפני  מתנצלים 
זה  וגם  העניות,  וגודל  הגלות 
בזו  כי  הש"י  לפני  מאד  יקר 
חפץ הקב"ה ללמד זכות על בני 
ישראל ולהתפלל עליהם תמיד 

, וכו', עכל"ק.

"שם" בח"ב על פרקי אבות 
כל  את  דן  והוה  בד"ה  (פ"א 
וזל"ק,  זכות בא"ד)  האדם לכף 
הוכח  התורה  הזהירה  ע"ז  הנה 
תשא  ולא  עמיתך  את  תוכיח 
מיבעיא  לא  כלומר,  חטא.  עליו 
רעה  רעהו  על  לדבר  שאסור 
עונו  את  ולהזכיר  עליו  לרגל 
בלה"ר, כי זה כבר נתבאר כמה 
גם  אבל  ההוא,  הפגם  גדול 
עמיתך,  את  להוכיח  כשתרצה 
אמרה התורה ג"כ הוכח תוכיח 

טובים  בדברים  עמיתך  את 
חטא,  עליו  תשא  ולא  ונחומים 
עליו  תשא  לא  אז  גם  כלומר 
למה  לו  לומר  עונו  את  ותזכור 
עשית כך וכך, כי גם בזה תגרום 
עליו מקטרג למעלה עפ"י דברי 
רכיל  תלך  לא  כתיב  וכבר  פיך, 
בעמך, אך בכל דבר צריך לראות 
רעהו  שיבין  בחכמה  לעשות 
עד  עשה  טוב  לא  כי  בעצמו 

היום, וכו'.

הלא זה הדבר אשר שמענו 
ג"כ מצדיקי הדור שהיו בזמנינו 
דרכו  את  לאדם  הוכיחו  שלא 
ככה  מדוע  לו  לאמר  פניו  על 
ריצוי  דברי  הכל  רק  עשית, 
בדברים  חכמה  ובדרך  ופיוסים 
האדם  שם  אשר  עד  טובים, 
מעצמו על לבו לשוב מחטאיו, 
האיש  היהודי  הרב  אמר  וכה 
כי  זי"ע  "מפרשיסחא,  האלקי 
האלקי  הצדיק  הרב  דברי  קבל 
שלא  זי"ע  מלעליב"  דוד  "ר' 
בדברי  אנשים  עוד  להוכיח 
להשיבם  כדי  וניאוצים  תוכחת 
הש"י  לפני  שלימה  בתשובה 
עמהם  להתהלך  אם  כי  ב"ה, 
את  ולקרב  ובנחת  ריצוי  בדברי 
ביראת  לעוררם  באהבה  לבבם 
שמים, והוא ג"כ עד"ז שבארנו 
א"כ אין ראוי להזכיר שום חטא 
ועון חלילה על שום אחד מבנ"י 
ענין  על  ז"ל  בדבריהם  כמבואר 
כו',  קנאתי  קנא  שאמר  אליהו 
על  זכות  ללמד  תמיד  צריך  רק 
בנ"י ולהזכיר מעשיהם הטובים 
קדושים  כולם  כי  הש"י  לפני 
עושים  וכולם  טהורים  כולם 
באימה וביראה רצון קונם, וכו', 

עכל"ק.

המשך בשבוע הבאה

עניני ענוה וביטול היש- ח"ה

אוכלים מלוה מלכה והחולה מתרפא

מלכה  במלוה  העעל"ט  במוצש"ק  סיפר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
עיה"ק  בירושלם  המתקיימת  להושיע בארה"ק,  רב  החסד  שע"י קופת 
תובב"א, וכה סיפר: לפני כמה שבועות הלך ר' משה מאיר מייזלס הי"ו 
ברחוב, בפתע פתאום כרע נפל וקיבל מכה אנושה בראשו ואיבד הכרתו, 
שעבר  בבדיקות  אבל  נפילתו,  סיבת  היתה  וזה  שהחליק  נראה  היה 
בביה"ח התברר שקיבל התקף לב וזה גרם לנפילתו, ונוסף לו גם המכה 
ככל  וניסו  בו  טיפלו  הרופאים  מיטב  ר"ל,  לצמח  והפך  בראשו  שקיבל 
יכולתם להחזירו להכרה, בין השאר עבר גם ניתוח ראש, ולדאבון כולם 

המצב לא השתנה לטובה.

כעבור כמה ימים החליטו הרופאים שכדאי היה להעבירו לבי"ח אחר 
לאנשים במצב זה, שם ינסו לעשות לו פיזיוטרפיא שאולי יצליח לעורר 
איזה שינוי לטובה, אבל כעבור יומיים אמרו שמקומו לא אצלם, ושיש לו 
דלקת המצריך טיפול בביה"ח ושוב הוחזר לטיפול נמרץ, שם ניסה שוב 
הרופא כמיטב יכולתו, הרופא אמר למשפחה שלדאבונו אין לו יותר מה 

לעשות, והמצב אנוש וחלילה וחס רק המות יגאל אותו מצרתו.

שמואל  ר'  מאיר,  משה  ר'  של  חתנו  חזר  כך  שאחר  הימים  באחד 
זאלצמאן הי"ו מהתפלה, ואמר לאשתו, נזכרתי הבוקר שזקינך ר' זלמן 
לערנער ע"ה (רה"כ דקהילת אנטווערפן וחותנו של ר' משה מאיר), נהג 
שמלוה  ידוע  והרי  לביהמ"ד,  ומביאו  מלכה  למלוה  מיוחד  מרק  לבשל 
מלכה אצל ר' ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע היה ענין גדול, אולי היה כדאי 
שגם אנחנו נקיים מנהג זקינך ר' זלמן לאפות חלות וקוגל מיוחד למלוה 
למלוה  לביהמ"ד  ואביאו  אביך  ולרפואת  ישעי'לע  ר'  של  לזכותו  מלכה 

מלכה.

האשה בתו של ר' משה מאיר קיבלה מיד את ההצעה ואפתה חלות 
וקוגל לכבוד מלוה מלכה, באותו שבוע לא ניכר עדיין שום שינוי לטובה 
אצל ר' משה מאיר, שבוע אחר כך, כמעשיה בראשונה כך מעשיה בשניה, 
אפתה חלות וקוגל, והנה בני המשפחה ראו שינוי כל שהוא לטובה, אבל 
מלוה  לעשיית  השלישית  בשבוע  בה,  יבחין  הרופא  שגם  מידי  מעטה 
מלכה, היה שינוי גדול יותר שגם הרופא הבחין בה, אבל צינן את שמחת 
נראה שזה משהו  ולא  רגיל  וזה דבר  המשפחה, באמרו שזה לא כלום, 

ממשי שצריך להתייחס אליו.

מוצאי שבת הרביעי מגיע ושוב יש חלות וקוגל לזכותו של ר' ישעי'לע 
ולרפואת ר' משה מאיר, והנה זה קרה, חל שינוי גדול נוסף אצל ר' משה 
מאיר, עד שגם הרופא הודה שזה כבר שינוי שראוי לעקוב אחריו לראות 
מה זה יביא אתו, עברו כמה ימים ובתוך ימי השבוע ר' משה מאיר פקח 
עיניו!!!, המשפחה רץ לקרוא לרופא, הרופא מגיע ורואה שאכן ר' משה 
מאיר שוכב עם עינים פקוחות, ניגש אליו הרופא ושאל אותו לשמו, והוא 
ענה, שאל אותו שוב לכתובת ביתו, ושוב ענה, שאל אותו האם יש לו 
פלאפון, וענה בחיוב, שאל אותו האם יוכל למסור לו את מספרו, ואמר את 
מספרו, שאל אותו הרופא האם תוכל לחתום לי את שמך? ענה שכן, נתן 
לו הרופא עט ונייר, ובידים רועדות מחמת חולשה רשם שמו עם אותיות 
פורחות באויר מרוב חולשה, אבל חתם בשמו המלא משה מאיר מייזלס.

יצא הרופא ואמר לבני המשפחה, אינני יודע מה לומר לכם, אני רופא 
שכבר ראה בחייו כאלף ניתוחי ראש, ובעצמי כבר עשיתי ששים ניתוחי 
ראש, ולא ראיתי דבר כזה מעולם, אביכם היה בגדר מת מוחי, גזע המוח 
היה מת ולא היה שום סיכוי שיחזור לחיים, הדבר היחיד שביכולתי לומר 
בריאות  לו  לאחל  רק  יכול  אני  שכך  ומכיון  רפואי,  נס  לכם  שהיה  לכם 
משה  ור'  וקוגל,  חלות  לאכול  ממשיכים  שיהודים  וב"ה  ימים,  ואריכות 

מאיר הולך ומחלים עד מאה ועשרים שנה אי"ה.

ג



הילולת הגה"ק רבי אברהם זיע"א מקערעסטיר
בן הגה"ק רבי ישעי'לע מקערעסטיר זיע"א

ח"י אדר א' תרפ"ז
בשב"ק חל הילולת זקיני הק' רבי אברהמ'לע קערעסטירער בן זקיני רבי 
ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע, וכן יחול בשבוע זו הילולת זקיני הק' הרבי רבי 
ירמי'ה  רבי  הרה"ח  נמנה  קערעסטיר,  חסידי  בין  זי"ע,  מליזענסק  אלימלך 
הערש בערקאוויטש, הנקרא רבי ירמי'ה הערש גיבארטער, משום שהיה גר 
לרבותינו  ביותר  ומהמקורבים  וחסיד מופלג,  יהודי ת"ח,  היה  בגיבארט, הוא 

מקערעסטיר זי"ע.

היא  ע"ה,  פייערשטיין  מרת  בשם  אלמנה  אשה  התגוררה  גיבארט  בעיר 
היתה אשה חולנית, ובמיוחד סבלה ממחלת האסטמה, ולסיבה זו היתה לה 
בביתה קופסא מלאה בחתיכות צוקר שנלחש על ידי רבי ישעי'לע, ובכל פעם 
צוקער  חתיכת  אכלה  התקפה,  לקבל  ועומדת  קצרה  שנשימתה  שהרגישה 
ומיד הוקל לה נשימתה, עד שהיתה לה הצוקר לרפואה בדוקה ומנוסה. כאשר 
שבפעם  הערש  ירמי'  מר'  מבקשת  היתה  להתרוקן,  הסוכר  קופסת  עמדה 
הבא שיסע לקערעסטיר, יבקש מרבי ישעי'לע ללחוש עבורה קופסה מלאה 

בסוכר, ככה נמשך הדבר למשך שנים הרבה.

אחרי פטירת רבי ישעי'לע, פנתה האשה לר' ירמי' הערש כדרכה, ואמרה 
לו שהקופסא עומדת להתרקן מסוכר, על כן בפעם הבא שיסע לקערעסטיר, 
מלאה  קופסא  עבורה  ללחוש  אברהמ'לע  ר'  הצעיר  מהרבי  לבקש  נא  יואיל 

סוכר, שהרי כל חייה תלוים בזה, ובלא זה סכנה עצומה נשקפת לחייה.

ערב ר"ח סיון שבתוך השלשים מפטירת רבי ישעי'לע, חל באותה שנה 
בש"ק, ועל כן בעש"ק, נסע ר' ירמי'ה הערש לקערעסטיר לעלות להשתטח 
היוצא  הברזל  מרכבת  עם  לביתו  לחזור  בדעתו  והיה  ישעי'לע,  רבי  ציון  על 
מקערעסטיר בשעה אחת אחרי צהריים, בכדי להגיע לביתו בעוד מועד קודם 

כניסת השבת.

כאשר הגיע לקערעסטיר, חגגו שם שמחת ברית מילה לאחד מהצאצאים, 
הסעודה  ונמשכה  מצוה,  בהסעודת  להשתתף  ממנו  אברהמ'לע  רבי  וביקש 
ובהיות  צהריים,  אחרי  אחת  בשעה  שיצא  הברזל  מרכבת  את  ואיחר  מאוד, 
שירד אז גשם שוטף וסוער, לא עלה בידו למצוא בעל עגלה שיסכים להובילו 
לביתו, ובהיותו נחפז לדרכו להגיע אל ביתו על שב"ק, נשכח ממנו את אשר 

ביקשה ממנו האשה, ליכנס אל רבינו לבקש עבורה קופסת סוכר.

ביני לביני כבדה נשימתה של האשה, וחשה בכי רע, ושלחה כמה שליחים 
לביתו של ר' ירמי' הערש לבדוק אם כבר חזר מקערעסטיר, שהיתה זקוקה 
לכניסת  סמוך  מאוחרת  בשעה  לביתו  הגיע  הערש  ירמי'  ר'  לסוכר.  מאוד 

השבת, ותשאל ממנו זוגתו, האם הבאת סוכר עבור מרת פייערשטיין?.

אז נזכר ר' ירמי' הערש ששכח למלא בקשת האשה האומללה, ומה יעשה 
לעת כזאת, אחרי רגעים אחדים נמלך בדעתו, הרי רבי אברהמ'לע גילה לי סוד 
לחישת הסוכר, שמסר לו אביו רבי ישעי'לע, (שזה סיפור בפני עצמו), א"כ 
אנסה אף אני לעשות כן. אומר ועושה ר' ירמי' הערש לקח חבילת סוכר, ויעש 
חשבה  והיא  האשה,  של  לביתה  החבילה  את  וישלח  רבינו,  לו  אמר  כאשר 
לתומה שהסוכר הובא מקערעסטיר, ואכלה מיד כמה חתיכות סוכר, ולמרבית 

הפליאה נשתפרה מצבה והוקל לה נשימתה.

חודש ימים חלפו ועברו, ויצא הדבר מלבו של ר' ירמי' הערש, ויהי בערב 
נכנס אל הקודש פנימה,  וכאשר אך  נסע עוד פעם לקערעסטיר,  ר"ח תמוז 

אמר לו רבינו, ר' ירמי' הערש הנני רוצה לספר לך מעשה.

בנותיו  נתגדלו  כאשר  אלימלך,  ושמו  עני  ת"ח  התגורר  ליזענסק  בעיר 
אפשרי  היה  ולא  נדן,  להם  להספיק  בידו  היה  לא  השידוכין,  לעונת  והגיעו 
למצוא שידוך עבורם ונתבגרו בנותיו. כאשר גבר עליו הדוחק, החליט בדעתו 
ליסע לאיזה מקום רחוק, וילביש עצמו בחלוקא דרבנן, וכאשר ישאלו ממנו 
על שמו, יאמר להם שהוא רבי אלימלך מליזענסק, ובטח יבואו תושבי העיר 
לקבל פניו, וימסרו לו פתקאות ופדיון נפש, ובזה יהא בידו להספיק נדן לבנותיו.

וכן היה כאשר הגיע היהודי לאיזה עיר רחוק מליזענסק, התיישב בביהמ"ד 
וכאשר שאלו ממנו על שמו, השיב שהוא רבי אלימלך מליזענסק, מיד באו כל 
אנשי העיר לקבל פניו, ומסרו לו פתקאות וסכומים גדולים לפדיון נפש, היהודי 
התנהג עצמו כרבי, ובירך את כל היהודים שבאו לקבל פניו, וברכתו עשתה 
פירות ונושעו אצלו בישועות נפלאות, אחרי שכבר צבר בידו סכום כסף רב, 
ויכנס  חזר לעיר מגוריו ליזענסק. אחרי זמן מה התחרט היהודי על מעשהו, 
להרבי ר' אלימלך והתמרמר לפניו, שמצבו הקשה העבירו על דעתו, והביאו 
לעשות דבר נועז כזה. כשמוע הרבי ר' אלימלך את דבריו, אמר לו, את אשר 

כבר עשית אין להחזיר, אבל הנני מתרה בך, ששוב אל תעשה דבר כזה.

כאשר גמר ר' אברהמ'לע את סיפורו, הפטיר ואמר, "ר' ירמי' הערש, עס 
נישט"  דיך  איך  ראט  מער  אבער  צוקער,  די  מיט  געלונגען  טאקע  דיר  איז 
אז  יותר).  זאת  לעשות  לך  ממליץ  אינני  אבל  הסוכר,  עם  לך  הצליח  (אמנם 
הבחין ר' ירמי' הערש בגודל מדריגת רוח הקודש שניחן בה רבינו, שחזה ברוח 
קדשו את מעשהו אשר עשה, התדבק אליו בכל נימי נפשו, והסתופף תמידין 

כסדרן בצילו הק'. זי"ע.

ד

אם ברצונכם לקבל גליון זה 
מדי שבוע בשבוע במייל, 

או לתרומות ונדבות והנצחות,
ayrozla@gmail.com נא לפנות אלינו במייל

כמו"כ ניתן להפנות ע"י מייל הנ"ל שאלות בחסידות ועבודת ה' 

שנעביר לכ"ק מרן רבינו שליט"א

ונפרסם התשובות עלי גליון בעז"ה בשבועות הבאים.

הגליון השבוע נתנדבה

לטובת נשמתו הטהורה וזכרו הקדוש של

 הגה"ק רבי אברהם מקערעסטיר זיע"א

 בן הגה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זיע"א

נלב"ע ביום ח"י אדר א' תרפ"ז


