
וזאת  וגו'  תרומה  לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר 
הכתוב  פתח  וגו'.  מאתם  תקחו  אשר  התרומה 
דהנה  ונראה,  מאתם,  תקחו  ומסיים  לי,  ויקחו 
לי  וכה"א  לך,  נתנו  ומידך  הכל  ממך  כי  כתיב 
השי"ת  מחסד  אבל  ה',  נאום  הזהב  ולי  הכסף 
וזהו  משלהם,  שנתנו  כמה  נחשב  שהצדקה 
תקחו  אשר  התרומה  וזאת  משלי,  לי  ויקחו 

מאתם כשלהם, והבן.
)שמועה טובה(

אמרתי  תרומתי.  את  תקחו  לבו  ידבנו  אשר 
דשקלים  הירושלמי  עפ"י  הזה  הפסוק  לפרש 
הושעיא  ורבי  חנינה  בר  חמא  רבי  )ה"ד(,  פ"ה 
רבה הוו מטיילין באילין כנישתין דלוד, א"ל ר"ח 
לר"ה, כמה ממון שקעו אבהתין כאן )פי' בבנין 
נפשות  כמה  א"ל  למראה(,  נחמדו  כנסיות  בתי 
נתנו  שלא  נפשות  שאבדו  )פירוש  כאן  שקעו 
להם אותו ממון להחיות נפשם ויעסקו בתורה(, 
פי'  לבו,  ידבנו  אשר  מכל  הפסוק,  פירוש  וזה 
הקודש  תרומת  לכל  ידבנו  שלבו  שתראה 
וצדקות ה' להחזיק תלמוד תורה וכיו"ב, מאתו 
שעינו  מי  כי  המשכן,  למלאכת  תרומתי  תקחו 
וכדומה,  ת"ח  בסמיכות  אחרות  בצדקות  רעה 
רב  כמאמר  לפני  ירצה  לא  למשכן  נדבתו  גם 

הושעיא רבה הנ"ל.
)בני יוסף(

ביאור  לשמי,  לי  ופירש"י  תרומה.  לי  ויקחו 
הדברים נראה, כי הנה אמרו במדרש שהזהב לא 
נברא בעולם רק לצורך בנין בית המקדש, ובזה 
נראה לפרש הכתוב בפ' פקודי, כל הזהב העשוי 
למלאכה בכל מלאכת הקודש, וביאורו שמעשה 
מעשה  שהיה  בראשית  מעשה  בבריאת  הזהב 
ידי יוצר הוא עשוי מתחלה רק לצורך המלאכה 
נברא.,  זה  לתכלית  הקודש,  מלאכת  בכל 
מראדוויל  המפו'  הצדיק  הרב  משם  ושמעתי 
מעשה  וזהב  כסף  עצביהם  על  לפרש  זלה"ה 
ידי אדם שהוא כמתמיה, מאין בא זה שדברים 
יקרים כמו כסף וזהב יהי' נעשה דבר שפל כ"כ 
שיהי' נעשה ממנו עצבים, והרי הוא יקר שלא 
מתרץ  ולזה  גבוה,  לצורך  רק  מתחלה  נברא 
מעשה ידי אדם, כי האדם במעשיו שנשתמש 
ועי"ז  מצוה,  בעניני  שלא  שלו  וזהב  הכסף  עם 
הוריד בחטאו להשפיל הזהב עד כי בא לעשות 
לשמי,  לי  ויקחו  כאן,  אמר  וע"ז  עצבים,  ממנו 
שיקחו מדברים שנבראו מתחלה רק לשמי, כי 
עיקר  המשכן  מעיקרי  דברים  הרבה  ספק  בלי 
בריאותם הי' לצורך המשכן, וכמ"ש על התחש.
)היכלי שן(

ליל שב"ק תרומה תשע"ה לפ"ק

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש 
אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. רש"י הק' על ויקחו 
לי אומר, לי לשמי, תרומה, אומר רש"י הק', הפרשה, 
יפרישו לי ממונכם נדבה, איתא בתשואות חן ששמע 
לפני  שאמר  זי"ע  קאמינקר  שמואל  רבי  מהגה"ק 
הבעש"ט ביאור על פירושו של רש"י הק', על פי מה 
יפה  הק', שנתינת הצדקה עולה  שקיבל מהבעש"ט 
נזון  הכל  טרם  כי  שמים,  לשם  נותנין  כשאין  אפילו 

העני, ומחיה את נפשו בצדקה.

לו  שהקשה  הק',  רש"י  שפרש  מה  שזה  וביאר 
אלא  תרומה,  לי  ויתנו  לומר  למקרא  הוי  דהכי  לרש"י 
שמלת לי מורה על לשמי, כי כפשוטו לא יתפרש, כי לי 
תבל ומלאה, וכיון שמלת לי הכונה בזה לי לשמי, שוב 
לא יוכל למכתב ויתנו לי תרומה, דבאמת נתינת הצדקה 
יכולה להיות אפילו שלא לשם שמים. רק שכיון שכן 
הדבר, שהותר ליתן צדקה אפילו שלא לשם שמים, על 
כל פנים ויקחו לי תרומה, שיראה המקבל צדקה לקבל 
אותה לשם שמים, שלא לקבל הצדקה לשם מותרות 
חס ושלום, רק לאשר מצטרך להחיות נפשו ונפש ביתו 

כל אחד לפי אשר יאות ונכון לו.

ובד"א ובד"ר אפ"ל, בהקדם דברי דודינו האור מלא 
לייב  משה  רבי  בשם  ממטיר(,  הנני  באד"ה  )בשלח  זי"ע, 
מסאסוב זי"ע, דיש להתבונן על מה ולמה ברא הקב"ה 
לא  הקב"ה  שברא  מה  כל  והנה  בעולם,  אפיקורסות 
ברא אלא לכבודו, ובכל ההוה ובכל הטבעיות שבעולם 
אפילו עם הרע יכולין להפכו לטוב לעבודת הבורא ב"ה 

כמו אהבה רעה, כעס, גאוה, וכדומה כנודע.

ואיזה  אפיקורסות,  עם  לעבדו  יכולין  איך  אמנם 
טובה יגיע ממנו, ותירץ, דבאמת גם זה נצרך לעבודת 
הנה  האפיקורסות,  נברא  לא  אלו  כי  ב"ה,  השי"ת 
להתפרנס,  ממה  לו  ואין  ברעב  מעוטף  עני  כשיראה 
שהקב"ה  בה',  ובאמונתו  בבטחונו  חזק  כך  כל  יהיה 
זן ומפרנס לכל ומשגיח על כל, עד שלא ישגיח הוא 
על אותו עני ולא יהנה אותו משלו ולא יפרנסנו, והנה 
חסד  כי  אותו,  מזניח  אינו  שהקב"ה  כך  הוא  באמת 
אל כל היום, אמנם ברצון הבורא ב"ה שנקיים מצות 
עני  שכשנראה  האפיקורסות,  ברא  כן  על  צדקה, 
מחוסר לחם יאמר כל איש אם אני לא אתן לו לא יהיה 

לו, ומחויב אני לפרנסו.

ומוסיף דודינו האור מלא על דברי רמ"ל מסאסוב 
זי"ע שעדיין יש להתבונן, למה באמת עשה הקב"ה 
וענין  מאחרים,  להתפרנס  ויוצרך  עני  יהי'  שזה  כך 
הדבר הוא, דלעולם העני הזה אפילו לא יתנו לו, לא 
יהי' נעזב, כי הקב"ה מכין פרנסתו גם לו ונותן לו כל 

צרכו, אלא שלפעמים נמצא שרוצין להיטיב להנותן 
דבר,  לאותו  צריך  והוא  השמים,  מן  טובה  איזה  הזה 
כן  על  חסרון,  איזה  מחמת  להשיגו  יכול  אינו  אבל 
מזמינים לו מן השמים עני הזה שעל ידי שהוא עושה 
חסד  עמו  עושין  גם  כן  הזה,  העני  עם  למטה  חסד 

מלמעלה ובא לו הישועה.

בגמ' )שבת קנא:( כל המרחם על הבריות  כדאיתא 
מרחמין עליו מן השמים. וזה גם מאמרם ז"ל )ויק"ר לד 
י( יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה 

הוא  לעני,  מפרנס  שהוא  ידי  שעל  הבית,  בעל  עם 
מקבל יותר ויותר מידו הגדול והמלאה של הקב"ה אם 

בגשמיות ואם ברוחניות ואם בכל דבר הנצרך לו.

ואמרה  היא  נתנה  ז.(  )קידושין  חז"ל  למדונו  והנה 
היא אינה מקודשת, ואם אדם חשוב הוא מקודשת, 
ומקניא  גמרה  מינה  מתנה  מקבל  דקא  הנאה  דבהאי 
ליה נפשה. וזה יכול להיות הלימוד גם כאן, שהקב"ה 
לבל  לעני,  תרומה  נותנים  כאשר  ישראל  לבני  מלמד 
יחשוב שהוא הוא הנותן ועשה איזה חסד עם העני, 
לא כן הדבר אלא ויקחו לי תרומה, הצדקה הזה שאתם 
ממני  לוקחים  שאתם  לקיחה  בעצם  הוא  נותנים 
אשר  לכם  הנצרך  טובות  והשפעות  ורחמים  חסדים 

מבלעדי הצדקה שאתם נותנים לא הייתם זוכים לזה.

בחס"ד  בגי'  לשמ"י  הרמז,  להיות  יכול  וזה 
יוס"ף  וכאל"ה  אל"ה  בגי'  לשמ"י,  ל"י  וברחמי"ם, 
עמנ"ו, ל"י לשמ"י בגי' בכ"ל יו"ם ויו"ם הו"א הטי"ב 
היינו שמו  לשמ"י  הו"א מטי"ב הו"א ייטי"ב לנ"ו, לי 
של הקב"ה הוי"ה, כשנוסיף למספר הוי"ה מספר ל"י 

יהיה מספר הז"ן עם האותיות והכולל, 

יפרישו  הפרשה,  תרומה,  ברש"י  הרמז,  גם  וזה 
היינו  ל"י  מספר  שתפרישו  היינו  נדבה,  ממונכם  לי 
בגי' ל"א  צ"ו  מספר  מו"ן  וישאר  ממו"ן  מ', מהמספר 
ימו"ט, שעל ידי נתינת צדקה לא ימוט לעולם, אלא 
ממשיכים  אנחנו  הו"א,  לחמ"ו  בגי'  מו"ן  אדרבה 
עלינו  שימשיך  שמו  יתברך  מאתו  ורחמים  חסדים 
בכל יום ויום מטובו הגדול תמיד. משנכנס אדר מרבין 
בשמחה, מרבי"ן בשמח"ה בגי' תרומ"ה עם האותיות 
שמח"ה,  בגי'  האותיות  עם  שמ"י  לשמי  לי  והכולל, 
מתוך  השמחה  לחודש  שנכנסים  עוזר  כשהקב"ה 
שמחה, הרי זה ב' שמחה שמחה כפולה, ולשיטת רבי 
)עירובין צז.( בתרי הוי חזקה, וכל הוה אמינא בחז"ל הוא 

תורת אמת, ועל כן, כה יתן הוי"ה וכה יוסיף להיטיב 
שמחות  תמיד  לעשות  להתברך  הימים  כל  לכולנו 
מתוך שמחה ולהתברך בשפע ברכה והצלחה בבני חיי 

ומזוני רויחא, אמן.

ערש"ק פרשת תרומה
ג' אדר א' תשע"ו לפ"ק

שנה ג' גליון יג )פ"ט(

זמנים לשב"ק פ' תרומה
לפי אופק ביתר
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אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה 
הרה"ק  דודינו  נשך.  עליו  תשימון  לא  כנשה  לו 
מהעליטש זי"ע, )בני בנימין( מבאר הפסוק, דאפשר 
לומר דהתורה הזהירה להצדיק המשפיע, אם ירצה 
להשפיע לאיש ישראל עשירות, וזה אם כסף תלו"ה 
לשון חיבור )כמו הפעם ילוה(, שתרצה לחבר לאיש 
הע"ם,  מפשוטי  והוא  מעמ"י  הכסף,  את  ישראל 
מצות  יקיימו  בוודאי  המה  ולת"ח  העליה  לבני  כי 
צדקה וגמ"ח, אך לפשוטי העם אם תרצה להשפיע 
פירוש  עשירות, אז תראה מקודם את העני עמך, 
יתעשר,  ג"כ מזה העשירות שהוא  יהנה העני  אם 
אז תשפיע לו שפע רב, משא"כ אם תראה כי אותו 
האיש לא יהנה לעני מנכסיו ולא יעשה גמ"ח אזי לא 
תתן לו עשירות, ומסיים דבריו כך "וכתבתי זה בדרך 
מוסר לאנשי דורי אשר קפצו ידיהם מלתת צדקה 
ולהלוות בגמ"ח ועי"ז נתדלדלה ונתמעטה השפע 

מבנ"י" והבן.

תלוה  כסף  אם  הכתוב  מבאר  שלום,  האהבת 
את עמי את העני עמך, בגמרא )ב"מ עא.( דרשו מזה 
עניי קרוביך ועניי עירך ענייך קודמין, עניי עירך ועניי 
עיר אחרת עניי עירך קודמין, ונראה שלשון קודמין 
והוא  בו,  ליכנס  השער  ופתח  הקדמה  מלשון  הוא 
שגמרו  ואחר  ספר  שעשה  אחד  לגאון  משל  עפ"י 
לגודל  להבינו  שיוכל  מי  אין  אשר  שכלו  בעין  ראה 
חריפותו, ע"כ עשה הקדמה לספרו שיהיה מפתח 
בכאן,  הדבר  הוא  כן  בספר,  הנאמרים  דבריו  להבין 
האדם  על  שקשה  וראה  צדקה  ליתן  ציוה  הש"י 
בו,  עמל  לא  לאשר  מהונו  ליתן  יולד  לעמל  אשר 
ע"כ עשה הש"י הקדמה לזה ליתן לעניי קרוביו כי 
ימוך אחיך שיש להם אהבה בטבע ואיש את אחיו 
יעזורו בבחי' רחמי הטבע שיש בו, ומזה ירגיל את 
עצמו לרחם וליתן צדקה לעניי עירו כי ההרגל הוא 
יבא  ברחמים,  עצמו  את  ירגיל  וכאשר  השני,  טבע 
מזה ליתן ולרחם גם על עניי עיר אחרת, ומזה תדע, 
והוא  לעניים  צדקה  שיתן  אדם  מן  תבקש  כאשר 
בודאי  עלי,  ועירי  קרוביי  עניי  הלא  ויאמר  יענה 
בשקר ידבר ואינו נותן להם כי כל זה הוא הקדמה 
ומפתח שיוכל ליתן צדקה לכל הפושט יד, ואם היה 
לומד ההקדמה, בודאי היה מורגל ומשיג גוף הענין 
אשר ההקדמה נעשית בשבילו, אלא ודאי לא למד 

ההקדמה ואינו מורגל ליתן צדקה כלל כנ"ל.

יב(,  לא  )שמו"ר  המדרש  על  איתא  דכלה  באגרא 
יז(, מלוה ה' חונן  יט  לו כנשה הה"ד )משלי  לא תהי' 
דל וגמולו ישלם לו, עד היכן עבד לוה לאיש מלוה 
הוא  הדל  את  שחונן  מי  הוא  הפירוש  והנה  עכ"ל, 
לוה  עבד  וקי"ל  להקב"ה,  מלוה  הוא  כאלו  כביכול 

לאיש מלוה עכ"ל, והנה הפירוש הוא מי שחונן את 
הש"י  להקב"ה,  מלוה  הוא  כאלו  כביכול  הוא  הדל 
יעשה לו צרכיו כאילו וכו' הבן, אבל צריך להתבונן 
ונ"ל  כנשה,  לו  תהי'  לא  בפסוק  זה  יתפרש  האיך 
לא  הנאמן  העבד  גדר  הלבבות  בחובת  מ"ש  עפ"י 
ישכח עבודת רבו רגע כמימרי' בשכבו ובקומו, וזה 
יתפרש ג"כ בכאן, אם כסף תלוה את עמי את העני 
עמך, כשתעשה כך, לא תהי' לו כנשה אני מבטיחך 
שלא תמוש זכרונך מאת הש"י, ותיבת ל"ו קאי על 
הש"י ותיבת כנש"ה לשון שכח"ה לשון כי נשנ"י ה' 
וכו', רצ"ל לא תהי' לו כנש"ה, לא תהי' מושכח מן 
הש"י ויתנהג עמך כביכול כמו שהיית אתה המלוה 

עד היכן עבד לוה וכו'.

שאמר  מה  להבין  שיש  מדייק,  לחיים  האורך 
כנשה בכף הדמיון, וגם מה שאמר לא תשימון עליו 
נשך, הל"ל לא תקח מאתו נשך כמ"ש במקום אחר, 
)רש"י(  וגם מה שאמר את העני עמך ודרשת רז"ל 
ידוע, ונראה דהשי"ת הוא שורה את דכא ושפל רוח 
את  תלוה  כסף  אם  וזהו  וכו',  שפלים  רוח  להחיות 
והאביונים שהם תמיד עמי, את  ר"ל העניים  עמי, 
העני עמך, ר"ל מי שהוא את העני, יהיה עמך בכל 
הכוונה  כנשה,  לו  תהיה  לא  ואמר  וצרכיך,  עסקיך 
שתלווה לו בעין יפה, ולא תהיה כאנשים אשר נדבה 
בזמן  ישלם  שלא  ומתיירא  העני  על  לרחם  רוחם 
שקבע לו, הוא מלוה לו ומדבר לו דברים קשים, הוי 
יודע שאם לא תשלם לו בזמן שקבעת לי אעשה לך 
כך וכך, ומדבר לו דבורים שאין במחשבתו לעשות 
לו, רק כוונתו שיפחד העני ויראה לשלם לו בזמנו, 
וזהו לא תהיה לו כנושה אע"פ שאין בלבו לעשות 
תשימון  לא  כנושה,  קשים  דברים  לו  תדבר  לא, 
עליו נשך, כי יש בני אדם שמתיראים שלא ישלם 
לו העני בזמנו כותב עליו שטר חוב שאם לא יפרע 
ליקח ממנו,  ואין בדעתו  רווחים  לו  בזמנו שיתן  לו 
רק שיראה העני שישלם לו בזמנו, וזהו לא תשימון 
עליו נשך אע"פ שאין בדעתו ליקח ממנו לא תשים 

עליו.

על הפסוק לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם 
רשע להיות עד חמס, מבאר האורח לחיים, אם אדם 
יש לו ח"ו איזה נפילה צריך לפשפש במעשיו ולשוב 
בתשובה ולהתודות על עון שמצא אחר הפשפוש, 
לאביונים,  נתן  פזר  בו  ויקוים  צדקה  יעשה  ואח"כ 
וקרנו  לעוה"ב,  הקרן  היינו  לעד,  עומדת  וצדקתו 
הצדקה  של  הפירות  היינו  מנפילתו,  בכבוד  תרום 
שב  ואינו  לצדקה  ממון  מפזר  אם  אבל  בעוה"ז, 
בתשובה שלימה מקודם, אעפ"י שגדול כח הצדקה 
מפזר  שהוא  זמן  כל  ברשעתו  ומאריך  נופל  שאינו 

לנבוכדנצר  שאמר  בדניאל  שמצינו  כמו  לעניים, 
תהיה  הן  ְפֻרק,  בצדקה  )ַוֲחָטָאְך(  כד( וחטיך  ד  )דניאל 

נבוכדנצר  שנתן  זמן  כל  ובאמת  לשלותך,  ארכה 
לא  ברשעתו  שאחז  אעפ"י  לאביונים,  ופיזר  צדקה 
הי' לו נפילה, כי גדול כח הצדקה, וזה האיש שמפזר 
ממון לצדקה כדי להאריך ברשעתו, מי שעושה כן 
נק' חמסן, כי חמסן יהיב דמי ומקבל החפץ מחבירו 

בע"כ של חבירו.

ונותן  ברשעתו  אוחז  שהוא  מי  הזה  הדבר  כן 
צדקה להאריך ברשעתו, זה אינו ניחא קמי קודשא 
ב"ה להאריך ברשעתו, רק בכח הצדקה שגדול כחה 
הוא מאריך לו, וכו', והנה הצדקה נקרא ידך כי הוא 
מצוה התלוי בידים, כמ"ש נתון תתן לא תקפוץ את 
ידך )דברים טו ז-י( וגם כתוב )שם טז י(, מסת נדבת ידך 
לשון  ב(,  כה  )שמות  ז"ל  פירש"י  ונדבה  תתן,  אשר 
אינו  הרצון  הלא  ידך  נדבת  אמר  והאיך  טוב,  רצון 
והפיזור  תלוי ביד, אלא פירושו הרצון של הצדקה 
לאביונים אשר תתן, וזהו מסת נדבת ידך אשר תתן, 
תשת  אל  שאמר  וזה  תתן,  אשר  מהצדקה  הרצון 
ידך כלומר שלא תתן הצדקה שלך עם הרשע בעוד 
שאתה מחובר עם הרשעות, כי בדבר הזה שאתה 
בעצמך  מעיד  אתה  ברשעתך  ותאחוז  צדקה  נותן 
שמיא  קמי  ניחא  ואינו  השי"ת  מן  חמסן  שאתה 
בעצמך  להיות  וזהו  הצדקה,  בכח  רק  לך  להאריך 
עד שאתה חמס ויהיב דמי ונוטל בע"כ כיון שאתה 
אוחז ברשעתך, אלא תשוב בתשובה ואח"כ תעשה 

צדקה כנ"ל.

עם  תלו"ה  כס"ף  א"ם  אפ"ל,  ובד"ר  בד"א 
וחטי"ך בצדק"ה פר"ק עם התיבות  האותיות, בגי' 
בגי'  כנש"ה  והאותיות והכולל, לא תהיה לו כנשה, 
ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  ליפה  רמז  שע"ה 
תשובה  עושה  אם  הבא,  העולם  חיי  מכל  טובים 
ואח"כ נותן צדקה לעניים, אז עבד לוה לאיש מלוה, 
להפוך  שיוכל  זוכה  אז  הלוה,  הוא  הקב"ה  וכביכול 
מ'לא' באל"ף ל'לו' בוא"ו ויהיה בבחינת צדיק מושל 
יראת אלקים, צדיק גוזר והקב"ה מקיים, וזהו ל"א, 
נתינת  לפני  תשובה  עשה  עם  כנשה,  ל"ו,  תהיה 
קרב"ת  ואנ"י  בגי'  צדק"ה  תשוב"ה  ולכן  הצדקה, 

אלקי"ם ל"י טו"ב.

יעזור השי"ת שנזכה לתשובה שלימה, ושיהיה 
לנו ההרווחה שנוכל ליתן צדקה, ואז נזכה לקרבת 
הישועות  ולכל  הברכות  לכל  נזכה  ועי"ז  אלקים, 
בגשמיות וברוחניות להתברך בבני חיי ומזוני רויחא 

אמן.

ב

רעווא דרעווין פר' משפטים תשע"ו לפ"ק

אם ברצונכם לקבל גליון זה מדי שבוע בשבוע במייל, או לתרומות ונדבות והנצחות,
ayrozla@gmail.com נא לפנות אלינו במייל

המשך משבוע שעברה
רבי  להרה"ק  יהודה  זכרון  בספר  ראיתי  ב, 
בית  צדיקי  )מערכת  זי"ע  מדזיקוב  יודע'לע 
וויז'ניץ מערכת האהבת ישראל אות לג(, שסיפר 
על האהבת ישראל זי"ע שהלך לבקר אחד מנכדיו 
שהיה חולה, ואמרו לו שהבנין שייך לחפשי אחד, 
אמר הס"ק לר' חיים פסח המלמד, "אינני יודע אם 
אינני גרוע יותר ממנו", ור' חיים פסח הסתכל עליו 
כאשר  האם  יודע  "איני  הסב"ק  ואמר  כמתמיה, 
היה לו דעת כמוני האם לא היה יותר טוב ממני". 
ובכל  הרם  במעמדו  להכיר  אדם  שיכול  אומר  הוי 
הוא  אם  גם  הזולת,  לעומת  בערכו  להמעיט  זאת 
אינו  הרשעות  סיבת  כי  גמור,  רשע  כרגע  בפועל 

בעצמיותו, אלא בחוסר ההכרה שלו.

ג, החקל יצחק בהקדמתו לספר אביו אמרי יוסף 
הקדמה הנקראת עשרה מאמרות, בהתחלה מביא 
מה ששמע מאביו בשם השרף מסטרעליסק זי"ע 
ומובא גם בתוך הספר בפ' בראשית, שפירש דברי 
רש"י פ' בראשית שכתב על חנוך צדיק היה וקל 
תמוה,  והוא  וכו',  לפיכך  ולהרשיע,  לשוב  בדעתו 
ע"כ  כחנוך,  ונורא  קדוש  איש  על  כן  לומר  היתכן 
צריך  השי"ת,  את  לעבוד  החפץ  האיש  דהנה  פי' 
להיות מוסיף והולך בכל יום ויום בעבודת השי"ת, 
והדרך לזה הוא לקיים מ"ש בזוה"ק דהאדם צריך 
בכל  במעשיו  לפשפש  דחושבנא,  ממארי  להיות 
לילה, ולפסול עבודתו הראשונה, ולשוב בתשובה, 
עלי קיצורו בעבודה, וממילא בכל יום יוסיף אומץ 
הולך  והי'  חנוך,  עבודת  הי'  וכן  וטהרה,  וקדושה 
בכל יום ממדריגה למדריגה עד שלבסוף ימיו בא 
ובהירה, כ"כ  ונשגבה, ועבודה זכה  למדריגה רמה 
שלא הי' רשאי לפסול אותה ולומר עלי' שאיננה 
אמתיות, כי היא היתה בתכלית האמת והשלימות, 
וקמי שמיא גליא, שאם יחיה עוד בודאי יפסלנה 
כדרכו בקודש, וז"כ רש"י במ"ש וקל בדעתו לשוב 
ולהרשיע, את העבודה ואת המדריגה הגדולה שלו, 
לפיכך כו' עכד"'ק. וראה שם להלן מה שמבאר על 
פי זה גם על יעקב אבינו, ועל שני בני אהרן. קיצורו 
של דבר, ככל שהאדם משיג יותר בגדלות הבורא, 
שחסר  מי  ורק  עצמו,  בשפלות  יותר  הוא  משיג 
לו השגה בגדלות הבורא יכול להחשיב את עצמו 

לאיזה יש ובעל מדרגה והשגה.

שואל:
ואמנם  ענווה באופן שונה,  להלן אתה מסביר 
שזה פי' נכון, אבל אין לו שייכות לנידון דידן, שהרי 
דבר-  לי  מגיע  שאין  תחושת  כלומר   - ענוה   אין 
דבר  דבר,  שוה  איני  שאני  כלומר   - היש  וביטול 
האמיתי  שהענווה  בכך  רמזת  בעצם  ואולי  אחד. 
סוף  אין  שזה  רוממותו  ויראת  הקב"ה  כלפי  היא 

כן  אם  מפניו.  כליל  כמעט  להתבטל  האיש  ויכול 
ברור שהדברים מתקרבים אל השכל- שכלי כמובן 
- אבל עדיין יקשה לי שיש כאן מעגל בלתי פוסק 
ככל שמקטין עצמו הרי גודל - על פי האמת- ואם 

כן קשה לבטל ישותו.

משיב:
השרף  דברי  את  שהבאתי  במה  עניתי  זה  על 

מסטרעליסק ותקחהו משם.

שואל:
או  מהענוה?  נובע  זכות  לימוד  האם  ג, 

מהתבטלות? 

משיב:
והתבטלות  מענוה  נובע  בהחלט  זכות  לימוד 
בכעס,  שורשו  תוכחה  א,  פנים,  משני  יחד,  גם 
של  ענף  כאן  שיש  אומר  הוי  מגאוה,  בא  וכעס 
גאוה כשבא לדבר סרה חלילה בישראל, וראה מה 
דבריו  ועל  מרע,  סור  בספרו  צבי  העטרת  שכתב 
לח  באות  מהרצ"א,  בהוספת  יששכר  הבני  דברי 
ולפי זה תמצא גם את דברי העטרת צבי, ומפאת 
עיין  ב,  להעתיקם.  אפשר  אי  דבריו  אריכות 
סיפור  ד(  אות  אחדות  מערכת  )פ"ו  חסד  בנוצר 
מהבעש"ט איך שבעת תפילת הבעש"ט נתעורר 
התבטלו  לא  שהתלמידים  זה  עקב  גדול,  קיטרוג 
)פ"ד מ"ח( סיפור עם  ועוד שם  לזה,  זה  בהכנעה 
ההקפדה של אחד החברים על חבירו על שהריח 
טאבאק באמצע שמו"ע בר"ה, מה שגרם קיטרוג 
ומבאר  זכות על חבירו,  לימד  עליו על שלא  גדול 
שם באריכות איך שהבעש"ט גרם שאותו מקטרג 
ידי זה המתיק מעליו  וילמד זכות עליו ועל  יחזור 
את הדין, עיי"ש באריכות שזה בא מחוסר הכנעה 

וביטול בפני החברים.

שואל:
מתקבל  לא  קצת  זה  אבל  זה  על  חשבתי 
מהמציאות  להתעלם  מאדם  לבקש  הדעת  על 
מה  אבל  ראוי  זה  לצדיקים  אולי  בפניו.  העומדת 

הדרישה מהאדם הפשוט?

משיב:
לאור דברי הנ"ל לכאורה אתה צודק אבל האמת 
הוא, שהדרישה מהאדם הפשוט הוא כך. המשנה 
)אבות ד ג( אומרת א, אל תהי בז לכל אדם, ב, )שם 
ג,  למקומו,  שתגיע  עד  חבירך  את  תדין  אל  ד(  ב 
)שם א ו( והוי דן את כל האדם לכף זכות. ובשם 
)ישמח  אמרו  זי"ע  ממזעזבוז  ברוך  רבי  הרבי 
ישראל פ' נח( על מה שנאמר בתהלים )לז י(, ועוד 
מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו, היינו 

עניני ענוה וביטול היש- ח"ד

המחלה נעלמה כלא היה
באור ליום ד' פר' משפטים נערך ערב 
בעיר רחובות, עבור קופת הצדקה והחסד 
הק'  רבינו  של  ולזכרו  ע"ש  להושיע'  'רב 
כאשר  זיע"א,  משה  ב"ר  ישעי'  רבי  מרן 
רב, אשר  בערבים הללו משתתפים קהל 

מתרימים אותם לטובת פעולות הקופה.

ר'  הרה"ח  ידידינו  נעמד  ההוא,  בערב 
מנחם ווייס שליט"א לספר כמה סיפורים 
זיע"א  רבינו  אצל  שנושעו  מופלאים 
גם  ישועות  שרואים  ומה  חיותו,  בחיים 

אח"כ בימינו אלה.

ניצבה  וגם  והנה קמה  עוד הוא מדבר 
אשה אחת וניגשה לאחד ממנהלי הארגון, 
היתה  אשר  סיפורה  את  לספר  ומבקשת 

במשפחתה, וכך סיפרה:

אמה מרת חי' אסתר מלכה ע"ה היתה 
העלער  שלמה  משה  ר'  הרה"ח  של  בתו 
ז"ל, אמנם מתחלה היתה שמה רק אסתר 
במחלת  רח"ל  חלתה  ההם  בימים  מלכה, 
בהיותה  לכן  רבות,  מזה  וסבלה  הנפילה 
להרה"ק  אמה  אותה  לקחה  שש  כבת 
רבי ישעי'לע זיע"א לבקש עבורה ישועה 

לרפואה.

כאשר נכנסו אל הצדיק, שמע הצדיק 
השם  את  לה  להוסיף  והורה  דבריה,  את 
אסתר  חי'  בשם  נקראה  אז  ומיני  חי' 
ונתן  שלימה,  רפואה  לה  והבטיח  מלכה,  
לה ברכתו לבריאות ואריכות ימים ושנים.

בלב  הצדיק  מבית  האשה  יצאה  אך 
לבית  מחוץ  הבת  שדרכה  ברגע  רענן, 
מקומה,  על  ונפלה  שוב  נתקפה  הצדיק 
רצה  נשמתה  עמקי  עד  שנרעדה  אמה 
אמנם  מרה,  לזעוק  הצדיק  לבית  חזרה 
לחדר  שוב  מליכנס  בעדה  עצר  הגבאי 
הרבי  אם  באמרו,  אותה  והרגיע  הצדיק 
היתה  זו  ואכן  יתקיים,  בוודאי  זה  בירך, 

נפילתה האחרונה במשך כל ימי חייה.

להתחתן  אמה  זכתה  הימים  ברבות 
לשם  בישראל  נאמן  בית  והקימה 
לאריכות  הצדיק  ברכת  וגם  ולתפארת, 
לפני  נפטרה  כאשר  בה,  התקיימה  ימים 
בהשאירה  תשעים  בת  והיא  שנים,  י"ב 
ושלמים  יראים  ישרים  דור  אחריה 

ההולכים בדרך ה'.

ג

המשך בעמוד ד



הילולת הגה"ק מרן רבי יצחק אייזיק מקאלוב זיע"א
ז' אדר

יצחק  רבי  הרה"ק  של  קדישא  ההילולא  חל  השבוע 
היה  קאלוב  של  הקהל  הראש  זי"ע,  מקאלוב  אייזיק 
הבעש"ט  של  אחותו  בן  שהיה  פיש,  יעקב  רבי  הרה"צ 
זה שסיבב  והוא  והבעש"ט הק' שלח אותו לקאלוב,  הק', 
בעל  היה  ובעצמו  העיר,  לרב  יתמנה  מקאלוב  שהרה"ק 
בהרבה  שהחזיק  גדול,  עושר  והיה  השגה.  ובעל  מדריגה 

שדות.
באו  שכבר  אחר  ערב,  לעת  בצהריים  בעיוה"כ  פעם 
נדרי בביהכנ"ס, פתאום פנה הרה"ק מקאלוב  העם אל כל 
אל רבי יעקב ואמר לו, ר' יעקב, הייסט איין שפאנען, איך 
והעגלה,  )צוה לרתום הסוסים  דיין פעלד,  אויף  וויל פארין 
אני רוצה לנסוע לשדך(, ונסעו תיכף שניהם יחדיו, ומצאו 
שם בשדה מקור מים חיים, והרה"ק פשט את בגדיו וטבל 
במים, אח"כ לבש את בגדיו ונסעו חזרה, והלכו לביהכנ"ס 
מהנעשה  יעקב  ר'  נזכר  כאשר  ביוה"כ  ואח"כ  יום,  בעוד 
ויודע היטב  הוא מכיר  אתמול, התחיל להשתומם, שהלא 
מה יש בשדותיו, וברור אצלו שלא היה שם שום מקוה מים 
יוכ"פ  ובמוצאי  הזה,  הפלא  במעשה  הרבה  וחשב  מעולם, 
שאל את הרה"ק ע"ז, והשיב לו כי בארה של מרים בא לכאן.

הגה"צ אבד"ק שארמאש זצ"ל סיפר ששמע מפ"ק של 
הגה"ק מנאסויד זי"ע, אשר פ"א הלך הגה"ק מקאלוב זי"ע 
ביחד עם ר' יעקב, לטייל עמו בתוך שדותיו, וביקש ר' יעקב 
מאת הרה"ק, שנפשו חשקה לראות פ"א את אלי' הנביא 
זכור לטוב, והבטיח לו הרה"ק את זאת שלעת מצוא יראה 
את אלי' הנביא, ובתוך כך באמצע הטיול, בא לפניהם גוי זקן 
לבוש עם כובע כדרך הפויערן ובפיו לילקע ציבעך, )מקטרת 
עשן(, וביקש מאת הרה"ק גפרור להדליק המקטרת, ולקח 
הרה"ק גפרור והדליק בשבילו את המקטרת, ולאות טובה 
והוקרה הכה הגוי בידו על שכמו של הרה"ק ואמר לו בלשון 

הונגרי, שהוא ערליכער יוד, והלך לו.
הם המשיכו לטייל בשדה, ור' יעקב חזר לבקש שיראה 
לו את אלי' הנביא כפי שהבטיחו לו מכבר, והשיב לו, כי זה 
האיש הי' אליהו הנביא, וסיים הגה"ק מנאסויד ואמר שעל 
כן צוה הרה"ק לכתוב על קברו את התואר שהיה ערליכער 

שמע  הראשונה  המעלה  כי  הדף,  על  ללמוד  יכול  והי'  יוד, 
מפי אליהו, והמעלה השניה שהי' יכול ללמוד על הדף, ידע 

בעצמו.

מסטרעטין  צבי  יודא  רבי  המפורסם  הרה"ק  בא  פ"א 
מתאכסן  והי'  קאלוב  בעיר  ונתעכב  אונגארין,  לארץ  זי"ע 
אז בבית רבי יעקב, אשר ביתו היה בית ועד לחכמים, ובצל 

קורתו ישבו כמה צדיקים וקדושים אשר איקלעו שמה.

רוצה  הי'  בביתו,  מסטרעטין  הרה"ק  שם  כשהי'  והנה 
עצמו  להראות  רצה  רק  הוא,  מי  הגיד  ולא  עצמו  להחביא 
כאדם פשוט, אמנם ר' יעקב הבחין בו והכיר את רום ערכו, 
כי איש קדוש עובר לפניו. ושאל אותו יאמר נא אדוני מה 
ר'  לו  אמר  לכם,  מינה  נפקא  מאי  הרה"ק  לו  והשיב  שמו, 
יעקב, ידע כבוד מעלתו כי הרבה צדיקים ואנשי שם הבאים 
לבקר אצל הצדיק מפה, הם מתאכסנים בביתי, ואני מבחין 
כותב  ואני  הקודש,  רוח  ובעלי  סגולה  מיחידי  שהם  בהם 
למשמרת  לי  להיות  מיוחד,  בפנקס  שמותיהם  את  ורושם 
ליראי ה' וחושבי שמו, על כן יגיד נא כבוד מעלתו לפני מה 

שמו.

רצונכם  את  למלא  הנני  מסטרעטין,  הרה"ק  לו  ענה 
ואגיד לכם את שמי, אמנם רק בתנאי הזה, אם כבודו ירשני 
לראות את הפנקס, לראות אם כבודו לא החטיא בזה את 
המטרה, והראה לו ר' יעקב את הפנקס, והוא עבר על שמות 
כולם, כמו שתי מאות ועשרים במספר, וכאשר גמר לעיין 
פון  אייעם  אריינשרייבן  פארגעסן  האט  איר  אמר,  בפנקס 
זיי, )שכחתם לרשום אחד מהם(, ושאל אותו ר' יעקב את 
מי שכחתי, השיב לו הרה"ק איך מיין אייך אליין, )התכוונתי 

אליכם בעצמכם(.

אמר ע"ז ר' יעקב, עדיין לא הגעתי למדרגה כזו, אמר לו 
הרה"ק אם כן נלך אל הצדיק מפה והוא יכריע בינינו, וילכו 
וכאשר אך דרכה רגלם על מפתן בית  שניהם אל הרה"ק, 
קדשו, ועוד לא הספיקו לדבר דבר, הקדימם הרה"ק ברוח 
קדשו ואמר להם, האמת והצדק עם הרבי מסטרעטין, וראו 

כי תפס את מחשבתם ברוח קדשו. זי"ע.

ד

אף אם נפש כי תחטא, עכ"ז יש עוד 
נוגע שם  מקום מעט בהאדם שאין 
הפנימית  הנקודה  והיא  רשע,  שום 
בעומק הלב שהוא נקי ומנוקה מכל 
מבקש  הי'  ודהע"ה  ודופי,  שמץ 
פי'  מקומו.  על  התבוננת  רבש"ע 
שאין  ותראה  ואיננו  זה  מקום  על 
ע"כ. ועון.  וחטא  רשע  שום  שם 

שכך  לומר  אפשר  ביאור  וביתר 
פירושו, ידוע הדבר שאין שום קיום 
בעולם לרע גמור )עיין אוה"ח שמות 
בכל  כן  ועל  ירצה(,  עוד  ד"ה  ה  יא 
טובה  נקודה  להיות  צריך  רע  דבר 
הכתוב,  ביאור  יהיה  וזה  המחייהו, 
שבכל  טוב  המעט  "מעט"-  ועוד 
 - רשע  ואין  ש-  הסיבה  הוא  דבר, 
שאסור לך כבר לכנותו רשע, שהרי 
יש בו נקודה טובה, ואם תאמר הרי 
התשובה  רע,  רובו  הוא  זאת  בכל 
והתבוננת   - הכתוב,  בהמשך  נמצא 
על מקומו – תתבונן נא במקומו של 
האדם, מה מקורו, איפה גדל ובאיזה 
תנאים, מי היו חבריו, ומה המאורעות 
שעבר בחייו, ואיך הם השפיעו עליו, 
רואים  אנשים  ששני  ידוע  והרי 
מקרה אחד, והיא תשפיע שונה על 
כל אחד מהם, והרי נאמר גם )משלי 
הוי אומר  נפשו,  יודע מרת  לב  י(  יד 
עצמו  את  יודע  בעצמו  האדם  שרק 
להכיר  שיוכל  מבחוץ  אדם  ואין 
תוכל  ואיך  הזולת,  של  נפשו  בנבכי 
כלל  כשאתה  התוצאה  את  לשפוט 
לא מכיר את הדברים שהרכיבו את 

כל התמונה המצטיירת לעיניך.

המשך מעמוד ג

 בית מדרש עטרת יהודה ראזלא
כנסת יחזקאל 35, ביתר עילית

הנני להודיע לכל אנ"ש וידידינו אשר
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ישבות בשב"ק תצוה הבעל"ט בשכונת רמת שלמה - ירושלם

 התפלות ועריכת השולחנות יתקיימו
באולם שע"י ביהמ"ד חזון איש, בר' ז'ולטי

מנחה וקבל"ש 20 דק' אחר הדה"נ.......................5:13
עריכת השוה"ט..................................................9:00
שחרית..............................................................8:30
מנחה וש"ס 20 דק' אחר הדה"נ............................5:15

בכ"ר הנהלת הקהלה

ברכת מז"ט
שלוחה בזה קדם ידידינו היקרים

כקש"ת הגה"צ ר' אברהם ברוך הלוי ראטטענבערג שליט"א

ר"י קאסאן  - בורו פארק
 לרגל השמחה השרוי' במעונו בהכנסת נכדו בן חתנו הרב יעקב מרדכי הגר שליט"א

 בן מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א
לעול התורה והמצוות

כ"ק מרן אדמו"ר מקאסאן - לאנדאן שליט"א
 לרגל השמחה השרוי' במעונו בנישואי נכדו בן בנו הרב צבי אלימלך ר"ב שליט"א

עב"ג בת אדמו"ר מווערצקי שליט"א

המברכים לעומתם ביותרת הכבוד
הנהלת הקהלה


