
ד"צקגליון 

ו"תשע' השנה 

פקודיפרשת

)'א- ט"ל(בגדי שרד לשרת בקודש 

ק רבי ישעיה "מסופר על הרה

שאחרי נישואיו , א"מפראגא זיע

. החל להנהיג עדה ולבש בגדי לבן

ק "באו וסיפרו זאת לידידו הרה

. א"מגור זיעם"חידושי הרי"בעל 

וביקשו ממנו תלמידיו שילך 

דברי מוסר עבור לפראגא לומר לו 

, ממה נפשך":אמר להם הרבי. זה

אינני , ואם לאו, ניחא, אם הוא רבי

פעם אחת ". רוצה לצער את חברי

חידושי "בערב ראש חודש למד ה

ם שיעור עם תלמידיו ועסקו "הרי

. בסוגיא עמוקה ופלפלו בה הרבה

בואו ונלך : "ידיואמר הרבי לתלמ

שמחו יחד , כשבאו שמה". לפראגא

בתוך . שני הרעים האהובים

ק רבי ישעיהו "הדברים החל הרה

מפראגא לשוחח בסוגיא זו והציע 

ה אמר אותה שע. בה פלפול נאה

! נו:לתלמידיו" ם"חידושי הרי"ה

באותו לילה ". ?מה רציתם ממנו"

ערך רבי ישעיהו סעודת גדולה 

ר הסעודה ליווה ואח, ח"רלכבוד 

עד לביתו " חידושי הרים"את ה

ליווה , וכשבאו לוורשא. בווארשא

בחזרה את רבי " י הריםחידוש"ה

.חזרו כל הלילהוכך, ישעיהו

מלא ' הענן את אהל מועד וכבוד הויכס

)ד"ל- ' מ(את המשכן 

כיון ."מלא את המשכן' וכבוד ה"

שנעשה המשכן הלך משה והרכין אזנו 

אמר משה שמא תאמר שיש .במשכן

בלבו של הקדוש ברוך הוא על ישראל 

שעד עכשיו הוא ?על מעשה העגל

עומד בכעסו כנגדם והוא בקושי 

נוהג או הוא מתרצה להם והוא ,עמהם

מיד פייסו .במידת רחמים עמהם

הקדוש ברוך הוא שאין בלבו על 

ואמר כמו לשעבר עד ,ישראל כלום

ו אותו מעשה הייתי נוהג שלא עש

כך עכשיו ,ת הרחמיםדעמהם במי

באותה .אנהוג עמהם במידת הרחמים

,שעה שמע משה קול נאה משובח

אמר הקדוש ברוך הוא למשה לשעבר 

נאה ביני ש,היתה איבה ביני לבין בני

אבל ,ניבתחרות ביני ובין ,ובין בני

אהבה ביני ,עכשיו שנעשה המשכן

אימתי ,שלום ביני ובין בני,ובין בני

בזמן ששכן כבוד ,היה שלום לישראל

' וכבוד ה"הקדוש ברוך הוא במשכן 

."מלא את המשכן

)'א- ב "ר י"במד(

המשכןהוקםהראשוןבחדשויהי

)ז"י- ' מ(

צביחנוךרביק"הרה: מסופר

ק רבי"פגש את הגהא"מבענדין זיע

מתריםא כשהוא"זיעשפיראמאיר

ישיבתו בנייןלמעןנפשותעושהו

מאיררבילוסח,"חכמי לובלין"

ויקם"פקודיבפרשתנאמר:שפירא

ונאמר)ח"י'מ(" המשכןאתמשה

" המשכןהוקם"שלפניובפסוק

פשרמה,מעצמוהוקםכאילו

במדרשל"חזאמרוועוד,הדברים

שכולםעלמשהשהצטערתנחומא

פייסוולכן,ממנוחוץלמשכןתרמו

ולמה,המשכןבהקמתה"הקב

:והביאור הוא? תרםלאבאמת

התפללא"זיעהקדושט"הבעש

שלוהחבריאעםאחתפעם

ולאחר,גדולה מאדבהתלהבות

,המעלותכללהםשהיהגילהמכן

גם.והכנעהלבמשיברוןחוץ

והמסוגלחסרזהדברהיהלמשכן

שחשב,רבינומשההיהלכךביותר

מפניתרםלאשכאילועצמועל

לעומתבתרומהכוונותיומגרעות

ובאמת,ממנושטובאחריהודיכל

המשכןאתשהקיםהוארבינומשה

המשכןשלגופווזהו.לבבשיברון

מזהידעלאוהוא,הרוחניתהקמה

עליוודמהרוחושפלותלגודל

.בעצמוהמשכןהוקםכאילו

:שבתהזמני כניסת
5:24: א"ת5:09: ירושלים

:שבתהזמני יציאת
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אמןיענושהיהודיםומחכהיושבהמשיח

בזמנו של, לפני קרוב לחמש מאות שניםאירעהמעשהסיפור

יומא (,א"זיע"הלבושיםבעל"יפהמרדכירביהגאון הקדוש

הקטנותהעיירותבאחתישיבהוראשרבבהיותו)אדר' דהילולא ג

ובידהפוזנןמהעירמשלחתיפהמרדכירביאלהגיעה,פוליןשל

רבי,ישיבהוראשדיןביתאבכרבאצלםולכהןלבוא,רבנותכתב

לפניכיהמשלחתלחבריאמראולם,להצעההסכיםיפהמרדכי

בחכמתתחילהלהשתלםעליו,עירםשלהרבנותכסעלשישב

כךולשם,באסטרונומיהיסודיתידיעההדורשדבר,החודשעיבור

הספרדיםמחכמיאחדאצלשםוללמודלאיטליהלנסועעליו

אתקיבלופוזנןשלוחי.זובחכמהבמיוחדכבקיאיםהידועים

עדלחכותמוכניםהםכיקהילתםראשיבשםהודיעווהם,התנאי

פארלכהןויבוא,החודשעיבורבחכמתישתלםיפהמרדכישרבי

,לדרךפעמיואת"הלבושיםבעל"למחרת היום שםואכן.בעירם

רביהספרדיהחכםשלבביתווהתארחשבאיטליהלוונציההגיע

אתללמדווהסכים,יפותפניםבסבראותוקיבלהלה,א"אבוהב זיע

בביתויפהמרדכירביישבחדשיםשלשה.האסטרונומיהחכמת

שהיוהדבריםובמיוחד,וחכמהתורהלמדוהם,אבוהברבישל

.העיבורבחכמתלהשתלמותולונחוצים

הקטןבנולחדרנכנס,ולמדוישבוהשנייםכאשרהימיםבאחד

,העץפריבוראהפריעלבירךהילד,פריובידוהספרדיהחכםשל

,בתלמודושקועשהיהיפהמרדכירביאולם,אמןאחריוענהואביו

,מאדהשתומםהספרדיהחכם.אמןאחריוענהולאבוהשגיחלא

יפהמרדכירבי,אחרי הברכהאמןענהלאכיעלבתלמידוונזף

שלושיםבמשךהדיןלפירבולפניהתראהולא,הנזיפהאתקיבל

ולפני, ומחילהסליחהממנווביקשרבואלבאמכןלאחר.יום

,אמןלענותהחובהעלכדרבונותדבריםלואמר,לושרבו מחל

הואאםהבדלללא,אמןענייתעללהקפידאותו להתחייבוביקש

משפתיואו,בציבורבתפלההמדרשבביתהברכהאתשומע

כילתלמידואבוהבהרבאמרזאתעםיחד, יהודיילדשלהטהורות

בומקוםשבכליהיהתיקונווכי,חטאועללגמריכיפרהלאהנזיפה

אתויעורר,אמןענייתבזכותדרשותישא,הביתהבדרכויעבור

כןכמו,וצריכה חיזוק גדולמוזנחתשהיאזומצוהלקיוםהלבבות

,אחריובניובניועלבניועללצוותיפהמרדכירביאתביקש

מחל,זאתכלהבטיחוכש.אמןענייתשלזומצוהקיוםלהקפיד על

.שלםבלברבולו

וביקשו,הבאהסיפוראתאבוהבהרבלוסיפרזובהזדמנות

יהודיבספרדחישניםלפני:אפשריתהזדמנותבכלעליולחזור

שלמחכמתונהנההמלך,למלכותקרובשהיהוצדיקחכםתלמיד

ענינימיניבכללפעםמפעםבולהיוועץהיהונוהגהיהודיידידו

ששנא,מובהקישראלשונאאישיכומרגםהיהספרדלמלך.המלוכה

להסבתמידהשתדלזהכומר,המלךשלהיהודיידידואתבמיוחד

הצעותומפעם לפעם הציע,המלךבמדינתשישבוליהודיםצרות

היהודי הידידבהשפעתתמידנתבטלואלוהצעות,היהודיםלגירוש

שגמר,הכומרשלחמתואתיותרעודהעלהזהודבר,המלךשל

כושרלשעתחיכההוא.מהויהיהדרךמןהיהודיאתלסלקאומר

.לבואאיחרהשלא

כלאתלגרשהכומרלויעץ,לכסףנזקקהמלךכאשרפעם

באושוב, המלוכהאוצרלטובתרכושםאתולהחרים,היהודים

להתערבוביקשוהו,המלךשלהיהודיידידואלהקהילותמנהיגי

חמימהבידידותהמלךידיעלנתקבללארמוןבבואו,הגזירהלביטול

כיובטוחסמוךשהיההיהודי השתלדןאתמאדשימחדבר זה,כתמיד

מלוכהפקידיהגיעובינתיים.הגזירהאתבידו לבטליעלהגם הפעם

. שיחהעמהםניהלוהלה,המלךשלהאישכומרוגםוביניהםחשובים

כברשהיהומאחר,מנחההתפלללאעדייןכינזכרשלנוהיהודי

אורחיועםעסוקהיהשהמלךההזדמנותאתניצל,במקצתמאוחר

.עשרהשמונהלהתפללוהחלשקטהבפינהלונעמד,האחרים

הואכיואמרפתאוםקםהוא,הערמומיהכומרלהזדמנות זו חיכה

סייםכאשר,אמןאחריהיענוהנוכחיםוכל,קדושהברכהלמלךיתן

שמונהוהתפללשעמדשלנוליהודיפרטאמןכולםענו,ברכתואת

,ידואתפכרהוא,מאדשמצטערכמיפניםהעמידהכומר.עשרה

ענהשלאבכך,הברכהאתלוקלקלשהיהודיוצעקראשואתתפס

רוצהלאהוא,למלךצעקשלךהנאמןהיהודיהידידזהוהנה,אמן

,מזימותנגדךוחורש,לךבזהואשבלבובגלל,בברכתיחלקליטול

שכה היהודינגדלהשחיתבערההמלךשלחמתו.הארסיהכומרסינן

ולשלחהבמיתה משונהלהורגמידלהוציאוציווההוא,העליבו

את גזירתשיבטלמיהיהלאהפעםמאליו כימובן.למשפחתו

היהודי שלהנוראמזלו,המלךממדינתגורשוהיהודיםוכל,הגירוש

רבההתרגשמכולםויותר, היהודיםכלעלופחדאימההפילהצדיק

יראבתורהכירהואאותו,הקדוששלחברושהיה,הקהילהשל

יכולולאהתפלאהרב, כחמורהקלהבמצוההנזהרמושלםשמים

הטיללאהוא, חמורכהכזהצדיקשלסופוהיהמדועלהביןהיה

תמיםהצורכילוברורוהיה,העליונהההשגחהבצדקתספקכמובן

מהלצדיקקרהולמהמהעללדעתרוצההיהזאתבכלאך, פעלו

למות כהשגרםהצדיקשלחטאוהיהמהלדעתרצההוא,שקרה

, יחטאולבלתיהיהודיםאתלהזהירכדיזאתלדעתרצההרב, משונה

מןלושיודיעווביקשוהתפלל, אחדותתעניותבצוםהרבהתענה

כדי,בחלוםאליובאוהצדיקנענתהבקשתו.הדברסיבתאתהשמים

:לווכך אמרהדברפשרלהודיע



הסיבהאתלךלומרבזהבאתיאני,תפחדואלתדאגאל

ובכן,כזהקשהדיןלגזרזכיתיומדועלמה, ככהסופיהיהמדוע

כחוטהצדיקיםעםמדקדקהואברוךהקדושכייודעהלאאתה

אמןענייתהחסרתיאחתפעםכי,היההיחידיחטאי,השערה

היהזה,הארץמןלחםהמוציאברךהקטןבניכאשר,אחד

מתןאתודחהאפוהאריךה"הקבאולם,חטאי היחידאיפוא

עלאמןעניתילאכאשר,באהזושעה,מצואלשעתהעונש

העמידוזובשעה,מאדנעלבעצמוהרגישוהמלך,הכומרברכת

דבריםהלא,אמרוהקטיגור,מעלהשלדיןביתבפנילדיןאותי

אם,חמורהלעבירהנחשבודםבשרמלךלפניומה,וחומרקל

מלכימלךבפני,אותושמברכיםברכהעלאמןעוניםלא

,למיתהדינייצאוכך,וכמהכמהאחתעלה"הקבהמלכים

.הקטןבנישבירךהברכהעלאמןעניתישלאעלונענשתי

אתנאספר,בחלום הלילהלחברוהצדיקאמרידידיועתה

כדי,עמךבמגעהבאיםהיהודיםולכל,ביתךלבניהזההסיפור

אחריאמןענייתשלהזההחמורבעניןכולםלהיזהרשיידעו

אחתגםוזובכךנזהריםהיהודיםאיןהצערלמרבה,ברכה

שהיהודיםבמיוחד,כהעדבאעדיין לאהמשיחמדועהסיבות

בענייןהקשורותברכותשתיאחריאמןבענייתמזלזלים

שמיד,"לציוןשכינתוהמחזיר"ברכתהיאהאחת,הגאולה

עלאמןתחילהשיענהמבלי,דרבנןמודיםהקהלאומראחריו

גם"שלוםסוכתהפורס"ברכת:היאוהברכה השניה,הברכה

לאמן" ושמרו"האתמקדימים,"ושמרו"זהאחרישאומריםכאן

שהיהודיםומחכהיושבוהמשיח.הברכהאחרילענותשצריכים

.הללוהברכותשתיעלאמןיענו

רביאתאבוהבהרבשובביקש,סיפורולספר אתבכלותו

הדבר על ידי כך שיפרסם את עניין אתשיתקן,יפהמרדכי

עוניםלאכאשרכיגםלוהוא אמר,בכל הזדמנות" אמן"עניית 

תהיהההיאשהברכהלכךגורמיםציבורשליחשללברכה

ה"הקבמחליףאותה,שמיםבידיו מיתה"חומתחייבים,לבטלה

דבריואתסייםאבוהבהרב.כמתחשובשענילאחרבעוני

בבחינתהואיהודיכל"צדיקיםכולםועמך"כתובכי,באומרו

ק"צדישאותיותמהכלאתיוםכלהמקייםזההואוצדיק,צדיק

"ד"אומר ,ברכותעלאמןעוניםפעםתשעים" צ"על מרמזות

מרדכירבי.ברכות' קואומר,קדישים"י"שומע,קדושהפעמים

,"הלבושיםבעל"כיותרמאוחרשהתפרסםהגדולהגאוןיפה

אסירהיההוא,באיטליהלימודיואתשסייםלאחרהביתהנסע

גםאלא,העיבורחכמתלימודיבשלרקלאאבוהבלרבתודה

שלהגדולההנחיצותבדברהמועילותהערותיובגללובעיקר

.וברכהברכהכלאחריאמןעניית

שנראה מעלת חברנו ולא את חסרונו

במרחקיםונדד,אביוביתאתעזבשבןמשל ל

לפניהתפאר,כשחזר.רביםימיםאחרותבמדינות

מאביווביקש, תלויהמנורהלעשותלמדהואכיאביו

להםשיראהכדיבעירוזואומנותבעליכלשיאסוף

כלאתואסףבקשתואתאביועשה. באומנותחכמתו

מכוערתמנורההבןהוציא, זובמלאכתהאומנין

עלדעתםלשאולכולםאצלהאבהלך, להםוהראה

מכוערתבעיניהםנראיתהיאכילווהודו, המנורה

לכםהראתי: לאמרהבןהתפארכןפיעלאף, מאוד

נראיתהיאאיןוהריהאבלואמר. זובאומנותחכמתי

דווקא, הבןלוהשיב. האומנותבעליכלבעינייפה

, לכולם חסרונותיהםהראיתיכי, גדולתיהראיתיבזה

אחדכלשלהמגרעותכלישנןזובמנורהכי

, מכוערפלוניחלקזהאצלתראההלא, מהאומנין

אחרשחלקאלא, יפהעשויזהחלקהשניאצל

, זהבעינירעשנראהמה, כולםאצלוכן, מכוער

כשהיא, זומנורהעשיתיואני, חברובעינייפהנראה

כדי, ואחדאחדכלשלהמגרעותמכלמורכבת

שנראהומה, שלימותבושאיןאחדלכללהראות

אבל. ומכועררעחברובעינינראה, ויפהטובבעיניו

.משוכללתמנורהלעשותאנייכולבאמת

והעיכוביםהחסרונותכלאת ונידעאילווהנמשל

ראושלאאף,הדברמהותיודעיםוינהי,דברכלשל

הצורותוכל,לחברודומהאדםאין.מעולםהדבראת

כל,בלבד" אדם"בתיבתהיינוהראשוןבאדםהיו

מעשיוכןבלבד" אור"בתיבתנכלליםהיוהמאורות

אחדעלהאיןהאילןשלהעליםואפילו.בראשית

עםלחיותשאפשרבעולמנוחכמותויש.לחברודומה

.ושתיהאכילהבליבלבדהחכמות

)א"ק רבי נחמן מברסלב זיע"הרה(



בחסות רשת חנויות 

גל פז
ר

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

נקיון הכפיים של רבה של ירושלים

ממדינתעשירהמסופר על אשה

שנים בניםחשוכתשהיתההונגריה

בה העיררבאלהאשהבאה,רבות

שלסכוםובידה, היא התגוררה

וביקשה,זהוביםמאותארבע

לאחדכדורוןאותםלשלוח

שתיפקדעבורהשיתפללהצדיקים

לשלוח הרבהציע.קיימאשלבזרע

חייםיוסףק רבי"להגההכסףאת

רבה של ירושלים א"זונענפעלד זיע

,הכסףאתהאשהרהמס.ו"ק ת"עיה

יוסףלרביהסכוםאתשלחוהרב

בעלבאשבועותכמהכעבור.חיים

כך על,בתרעומתהרבאלהאשה

כזהגדולסכוםלקבלשהסכים

הצטדקהרב,ידיעתובלאמאשתו

עשתהשהאשההיה בטוחש, ואמר

העשיראולם,מידיעת בעלהזאת

הכסףשיוחזרידרוששהרבתבע

נעיםהיהלאלרב.מירושלים

שהואלבעלהציעלכן,כןלעשות

הפרטימכיסוהסכוםכלאתישלם

מדבריםהםעוד.בתשלומים

הדוורנכנס,העניןאתומסכמים

מכתבלווהביאהרבלבית

העיף,מירושליםשהגיעבאחריות

ומההשולחלכתובתמבטהרב

חייםיוסףהרבלקרואנדהם

אתפתח,מירושליםזונענפעלד

בסךהסכוםאתומצאהמכתב

' לרששלחזהוביםמאותארבע

הבעל,זונענפעלדחייםיוסף

כותבמהלשמועוביקשהתרגש

הרבנענה?רבה של ירושלים

קיבלתי":המכתבאתלפניווהקריא

אולם,הכסףבצירוףמכתבואת

אייזיקיצחקרביק"הרהעלמסופר

)אדר' זדהילולאיומא(:א"זיעמקאליב

איתוסיכם, עבירהבעללפניובאפעם

לרבניתופנה, אצלושישבותרבינו

בליל. לבריתמיוחדתסעודהשתכין

בקולעליכםשלוםהרביהתחילק"ש

בעלנהפךמיד, בקודשכדרכונעים

שנולדוכקטן, תשובהלבעלהעבירה

ק "הרהערךדשבתאבצפרא. מחדש

קיוםלרגלמילהבריתסעודתליב אמק

"לבבכםערלתאתומלתם"

אדר' בשבת קודש 
ר מאיר הגדול "ק רבי אהרן אריה ב"הרה

)ג"תקע(מפרעמילשאן 
ר שבתי מראשקוב"רבי יוסף בק"הרה
ר אברהם "ק רבי יצחק מאיר מזינקוב ב"הרה

)ו"תרט(יהושע העשיל מאפטא 
ר אברהם מרדכי מגור "ק רבי ישראל ב"הרה

)ז"תשל(

אדר' גיום ראשון 
- הלבוש (ר אברהם "ק רבי מרדכי יפה ב"הרה
)ב"שע

אדר' דיום שני 
רבי לייב (ר יוסף "ק רבי יהודה לייב ב"הרה
)א"תקנ(ס 'שרה
אוסטראה -ק רבי זאב וואלף מטשארני"הרה

)ג"תקפ(ר נפתלי צבי "ב

אדר' היום שלישי 
אוסטראה -ק רבי זאב וואלף מטשארני"הרה

)ג"תקפ(ר נפתלי צבי "ב
ר יעקב משה "ק רבי ישעיה מפראגא ב"הרה
ח"תרכ

אדר' ויום רביעי 
ר מרדכי "ק רבי דוד מאוסטראה ב"הרה

)י"תק-ט "תלמיד הבעש(טעבל 

אדר' זיום חמישי 
)ח"א תפ"ב(משה רבינו בן עמרם 

ר משה "ק רבי יצחק אייזיק מקאליב ב"הרה
)א"תקפ(יחזקאל 

אדר' חיום שישי 
ר שלמה אברהם "רבי אליהו הכהן בק"הרה

)ט"תפ-שבט מוסר (
-ט "תלמיד הבעש(ק רבי גרשון מלאצק "הרה
)ה"תקמ

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

כותבכבודושמעלתמכיון

חוששני,זאתלומסרהשאשה

רשותמבליזאתעשתהאולי

קמאבבאמסכתראה(,בעלה

אתחזרהלומשיבהננילכן)ט"קי

הסךכללמסורואבקשו,הכסף

כמובןאולם,לאשהומידתיכף

אתלמלאכךבשבילמיעטתילא

ויהי,התפילותבדברבקשתה

שיתקבלו התפילות ויזכו רצון

והבעלהרבעיני." לישועה בקרוב

ובו , התרגשותמרובדמעותזלגו

במקום שלח חזרה את הכסף 

.ירושליםלרבה של 

הכרת הטוב

קרהא"תרעבשנת: מספרים

" חייםחפץ"הק"להגהמקרה

בביתלבדשהיה,בראדיןא"זיע

לאוכמעט,והתעלףהמרחץ

לאושרו ,חייםרוחבונותרה

הבלן הממונה על באולמזלו

ולאחר.למקוםתחזוק המקווה 

.להצילוהצליחרביםמאמצים

"חפץ חיים"הכמהלתאראין

,הזהליהודי הבלןטובההכיר

אותוהעמידהואימיוכלבמשך

עמווהטיב,ידועלהכנסתבבית

ובשמחתחגבכל,הזדמנותבכל

,לחייםאתושותההיה,תורה

ומברך אותובמצחואותומנשק

יותרימיםשיהיה בריא ויאריך

ברכתונתקיימהואמנם.ממנו

,שנהלתשעיםקרובחיוהוא

לאחראחדיםחדשיםונפטר

"חייםחפץ"הפטירת


