
 

 
 
 
 
 

 (ט, א)ויהי ביום השמיני 
ומהו הצער שהיה ביום הקמת  )מגילה י, ב(ויהי לשון צער  כל

השכינה שרויה בלב  המשכן, אלא כי אלמלא חטא העגל היתה
כל אחד ואחד מישראל, והיה לכל אחד משכן בפני עצמו, ועתה 

 )הרה"ק מרוזין זיע"א(כשחטאו, ווי כי מוכרחים למשכן ולמזבח.       
· • • 

 (ט, ו) זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא א_ליכם כבוד ה'
הלך  שהרב הקדוש אדומו"ר מו"ר זושא זצללה"השמעתי  דהנה

פעם בדרך ולא ידע לאן 
יפנה, כי היו לפניו ב' דרכים, 
וראה באיזה דרך השם הוי"ה 
עומד לנגדו, ובדרך זה הלך. 
והנה יש בני אדם אשר 
נתעורר בלבם לעשות איזה 
דבר ואינו יודע אם הוא מצוה 
או לא, לזאת מלמדו הכתוב 
כאן, 'זה הדבר אשר צוה ה'', 
אם תרצה לידע אם צוה ה' 

ר ההוא לילך את הדב
ולעשות זאת, 'וירא אליכם 
כבוד ה'', אם תראו שיבא על 
ידה כבוד ה' זהו הדרך האמת 

 (דעת משה)          .     לכו בה
· • • 

ואת היותרת מן הכבד מן 
 י( )ט, החטאת

אדם רודף אחר  כאשר
הכבוד, ידע אשר זהו  מותרות

מן החטאת, שעוד לא תיקן 
 ושב מחטאיו. מעשיו

 ("אזיע מרדכי מנדבורנא הרה"ק רבי)
· • • 

יהם דבר וכו' זאת אמר א_לאהרן _ל משה וא_ל וידבר ה' א_ל
 ב(-א, )יא החיה

לדקדק מאי לאמר אליהם. והנראה דהנה רש"י ז"ל כתב על  ויש
האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות,  (שמות ב, ז) פסוק

על מצריות הרבה לינק ולא ינק לפי שהוא עתיד  שהחזירתו
לדבר עם השכינה לפיכך לא רצה לינק מטמא משום שעתיד 
לנבא לישראל מפי השכינה. והרמב"ן הקדוש כתב, מה שאסרה 
לנו התורה אלו הטמאים משום שאלו מולידים טבע אכזריות 
בגוף האדם וישראל עם קדוש צריכין להיות להם מדת החסד 

א עתיד הקדוש ברוך הוא לדבר עם כל איש ולעתיד לבו
ונבאו בניכם ובנותיכם, ונמצא  יואל ג, א(( מישראל כמו שנאמר

כיון שהקדוש ברוך הוא ידבר עמהם ואיך שייך שהפה שאכל 
טמא ידבר עמו השכינה. וזהו הרמז וידבר כו' לאמר אליהם, 
הרמז שאני עתיד לאמר אליהם לכל אחד ואחד ולכך לא יאכלו 

  )קדושת לוי(א.                                                     מדבר ט

                                                           
מה שאמרתי כבר בנוסח אשר  לךואגב אומר וזה המשך דבריו הקדושים:  (*

קדשנו במצותיו פי' שהוא קידש אותנו ע"י המצות שנהיה אנחנו מקודשים 
כמו האשה המקודש' לבעלה וכמ"ש כמה ספרים הקדושים. ולכאורה יש 
לתמוה כיון דפסקינן בש"ע אה"ע סי' כ"ז דבקדושין צריך שיתן הבעל כסף 

רי' שהקידושין הם ע"י קידושין לאשה ולא שתתן היא משא"כ אנחנו אומ
המצות שאנו עושין במעשה ידינו ויש ליישב הענין כדאית' שם באדם חשוב 
אפי' נתנה היא מקודשת והטע' מאחר שהוא אדם חשוב בההי' הנאה דמקבל 
מתנה ממנה גמרה ומקני' נפשה. וי"ל גם בנידון דידן הואיל שיש ליוצרנו 

הקודש המהללים שמו  יתברך מלאכים ומשרתים ושרפים ואופנים וחיות
תמיד וכבודו ית' פונה ברחמים ואבה תהלה לקבל מתנה ומצות מדרי גיא 
ומדלי מעש בההי' הנאה אנחנו מקנין נפשותינו בקנין גמור ונתקדש בקדושה 

 .של מעלה אמן

  (יא, ג) מפריס פרסה כ_ל
צדקה, דלא די במה שהאדם  יש ללמוד מזה לענין בדרך צחות

נותן בעצמו נדבתו בעין יפה, רק צריך גם בכבודו ובעצמו ללכת 
מצינו בתורה הק' דשני סימני טהרה  ולזהלקבץ נדבות מאחרים. 

הוי מעלה גרה ומפריס פרסה, לרמז שכל מי שרוצה להיות 
היינו  מעלה גרהבבחיהת טהור עליו לקחת הב' סימנים אלו, 

, ואם צריך להיות )זעקסערל בל"א(סו הגירה להעלות בעצמו מכי
, היינו ללכת לקבץ מעות להחיות בהם נפש כל מפריס פרסה

 (הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זיע"א)                                          1 חי.
· • • 

  (יא, יט) ואת החסידה
למה נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה  וברש"י

במזונות. וקשה מאחר שהיא חסידה כ"כ למה היא עוף טמא. 
ואילו לעוף אחר אלא מפני שעושה חסד עם חברותיה דוקא, 

שלא מחברותיה אינה עושה חסד ולא עוזרת אפילו במעט אוכל 
 ומכאן רק אדרבה היא דורסת אותה למות, ולפיכך היא טמאה.

לימוד שמי שנוסע לצדיק 
אחד אל ישנא את חבירו 

 .שנוסע לצדיק אחר
אדמוה"ז הרה"ק רבי ישראל יצחק )

 • • ·2 (מווארקי זיע"א
מהם  י חרס אשר יפ_לכ_ל וכ_ל
אשר בתוכו  תוכו כ_ל א_ל

 )יא, לג( יטמא
שכלי חרס מטמא רק  הטעם

מתוכו, ואין לו טהרה במקוה, 
וכלי מתכת מטמא מגבו ויש 
לו טהרה במקוה. כי כלי חרס 
נעשים מעפר שאין לו ערך 
רב. כל חשיבותו מתחילה 
משעה שנעשה כלי, על ידי 
תוכו. ולכן מטמא רק מתוכו, 

הוא, כי בלי זה חספא בעלמא 
ואין לו טהרה במקוה, כי 
אבדה כל חשיבותו. אולם כלי 
מתכת יש לחומר חשיבות 
לפני שנעשה כלי, לפני 
 שקיבל איזה תוך, ולכן מטמא
מגבו, כי גם לחומר יש ערך וחשיבות מסויימת ולכן יש לו טהרה 
במקוה. כך גם באדם, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, ככלי חרס. 

מפנימיותו ולכן מטמא רק מתוכו. ואם  ,כל חשיבותו היא מתוכו
התוך נפסד ומקולקל, אין לו תקנה אלא שבירה, שבירת הלב. 

 (ע"אצק זיא)הרה"ק מק              לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה. 
· • • 

 (א, מב)י ך ע_ל גחוןכ_ל הו_ל
חצי תורה באותיות".  "אות ו' דגחון (, א)קידושין לאמרו חז"ל 

והכוונה בזה, כי היצר הרע זה הנחש, רוצה תמיד לחלק את 
התורה ולפלג אותה לאברים, לעשות חילוק והבדל בין הימים 
הקדמונים, כדרך הרשעים שאומרים תמיד: 'כל זה היה לפנים, 
שהיו צריכים לעבוד על אש ועבודה אסור בשבת, אבל אין זה 

ור וכבר דולק', יוצק צואה שום מלאכה לתת דפיקה בכפת
, להורות ]שהיא אות החיבור[רותחת לתוך פיהם. ובא אות ו' באמצע 

שאין הבדל ופילוג, והתורה היא החיבור של הדורות הראשונים 
 )אוצרות החן(ת.            והאחרונים עד סוף כל העולם וכל הדורו
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 אמרות קודש
 שליט"אאדמו"ר מראחמיסטריווקא מכ"ק 

 ארצות הברית
ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל, 

 בתולדותאיתא ( ב -ט, א) ויאמר אל אהרן קח לך עגל וגו'
הרמז בזה לתלמידי חכמים היושבים כל ימיהם )דיבור א( 

בבתי מדרשות מופשטים ומובדלים מכל עסקי העולם הזה 
ועוסקים בתורה ותפילה ועבודת השי"ת, הנה לפעמים 
עלול להכנס בלבם איזה מחשבת גיאות ופניות, להרגיש 
התנשאות על שאר בני אדם הטרודים בעסקי משא ומתן 

כד חלילה בדברים בלתי בשווקים וברחובות שעלולים להל
רצויים, "זיי קענען אמאל אדורך פאלן מיט נישט קיין גוטע 
זאכן חס ושלום", מה שלא שייך אצלם, מצד היותם כל 
היום בביהמ"ד שמורים מכל הנסיונות השכיחים בשוק, הנה 
יש להם לדעת כי מחשבה זו כשלעצמה, אשר מתנשאים 

משאר כל על זולתם, מדה גרוע היא מאוד, עוד יותר 
 המעשים הבלתי טובים.

 עגלכי  )מאמר רא( בעוללות אפריםעל זה מה שכתב  והביא
)ב"ב קסה, ר"ת ע'ריות ג'זל ל'שון, היינו מה שאמרו בגמרא 

רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע, וביאר א( 
)סוטה ד, כי איסור עריות היינו גסות הרוח, כדאיתא בגמרא 

כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו בא על כל העריות,  ב(
הגאוה עוד כמה ענינים חמורים כיוצא ומבואר שם בגנות 

בזה, לכן צריך הת"ח להשים אל לבו, כי אף אם אמנם נכון 
הדבר שהוא יושב בביהמ"ד בכל היום ועל כן לא יצוייר 
שיבוא במגע עם הנסיונות הנמצאים בשוק, עם כל זה הנה 

גרועות, כדוגמת הגיאות ושאר מדות רעות, המדות ה
אין לו במה  חמורים כמו כל העבירות החמורות רח"ל, וא"כ

 להתנשא על שאר בני אדם.
שאמר הכתוב ויהי ביום השמיני, היינו אחרי כלות  וזהו

שבעת ימי המילואים אשר בהם החלו אהרן ובניו לעבוד 
כמו  העבודה באהל מועד והיו פרושים ונבדלים מכל העם,

ומפתח אהל מועד )ח, לג( שנאמר בסוף הפרשה הקודמת 
)שם כמאה"כ  –לא תצאו שבעת ימים וגו', לכפר על ישראל 

כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשות לכפר עליכם,  לד(
לכפר אלו מעשי יום הכיפורים, )יומא ב, א( ודרשו חז"ל 

 ולמדו מזה לדורות ששבעת ימים קודם יוהכ"פ מפרישין
כהן גדול מביתו, וא"כ כמו שאצל ז' ימים קודם יוהכ"פ 

שצריכים  )פע"ח שער תפילות ר"ה פ"ז( בכתבי האריז"לאיתא 
לכפר על שבעת ימי השבוע, לתקן בהם הז' מדות 
המכוונים נגד ימי השבוע, ועל כן הפרישו בימים אלו את 
הכהן גדול משאר כל העם כדי שיהיה פנוי להתבונן 

תשובה ולתקן הז' מדות, כמו כן באלו ז' במעשיו ולשוב ב
ימי המילואים שהיו הכהנים עוסקים בעבודה, היו מופרשים 
ונבדלים באהל מועד, כדי שיוכלו ביום השמיני להמשיך 

הנה אחרי כל עבודתם, אחרי שהיו  –כפרה לישראל 
 גדולה כזו, שבעת ימים מכל העם ועסקו בעבודה מופרשים

 התנשאות, להעלות בלבם דיהיה מקום לחוש שמא באו לי
, וגיאות הלא היא מדה גרוע מאוד, שא ומתןמשאר כל ישראל הנמצאים בשוק בעסקי מ מחשבה קלה שהם חשובים יותר

וחמורה ככל העבירות החמורות, וכיצד יוכלו להמשיך כפרה לישראל, לזאת קרא משה לאהרן ולבניו, לעורר אותם לבל 
קח לך עג"ל, כלומר תתבוננו באלו ג' עבירות חמורות שהם ר"ת עגל, ותשימו יתנשאו על שאר ישראל, ויאמר אל אהרן 

לב שעודכם צריכים לתקן עצמכם בשלשה ענינים הללו, שאף שאין לכם שייכות להם במעשה, עכ"ז כיון שכל המתגאה 
הנמצאים  אדם כאילו בא על העריות, נמצא שגם אליכם שייכים כל אלו העבירות, ושוב אינכם חשובים יותר משאר בני

בשווקים וברחובות, ועי"ז יכנע לבכם ולא ולא יתנשא מהיותכם פרושים שבעה ימים, כי תדעו נאמנה שאף בהיות האדם 
 פרוש בתוך ביהמ"ק עדיין עלול להיכשל ולעבור על כל העבירות החמורות רח"ל.

התנשאות לדמות שהם חשובים יותר מזולתם יען שהם  המוסר השכל ללומדי התורה, שלא יעלו במחשבתם מחשבת וזה
 לומדי תורה, רק ישימו ללבם כל הענינים שאמרו עליהם חז"ל 'כאילו', ויבינו שעדיין אינם חשובים יתר משאר כל אדם.
 )אמרות טהורות פרשת שמיני(

 



 

  
 זיע"אשמעלקא ל שמוא רבי הרה"ק

 מניקלשבורג
תקל"ח אייר 'א

פ"ו, לאביו הרה"ק רבי צבי הירש הלוי הורוביץ ת בשנת הפציע זיע"אשמואל שמעלקא מניקלשבורג  רבי רה"קה רבינו של אורו
 .אשר יחוס משפחתו עולה עד שמואל הנביא שהיה מגזע משפחת היצהרי בן קהת בן לוי אבדק"ק טשורטקוב

 זיע"א קנו חכמה אצל הג"ר אברהם אביש מפרנקפורקט מח"ס 'ברכת אברהם'.רבי פינחס בעל ה'הפלאה' ואחיו הרה"ק רבינו 
, שם הקים את ישיבתו הרמה, אליה נהרו מופלגי תורה, בישיבה תקי"ד לערך נתקבל לרבינו לכהן גאב"ד ק"ק ריטשוואל בשנת

הונהגה סדרים מיוחדים ע"י רבינו. לאחר כעשר שנים עבר רבינו לכהן כאב"ד ק"ק שינאווי, שם הרחיב וביסס את ישיבתו. ולאחריו 
 זיע"א. י אלימלך מליזענסקהרבי רבנתקבל לכהן כאב"ד ק"ק ניקלשבורג, ועל מקומו של רבינו בשינאווי נתקבל לאב"ד הרה"ק 

 זיע"א. המגיד ממעזריטשהביאו להיכל הרה"ק שזיע"א, רבי אברהם מקאליסק התקרב אל דרך החסידות ע"י הרה"ק  רבינו
רבי משה לייב זיע"א, הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א, הרה"ק  המגיד מקאזניץתלמידיו של רבינו נמנים הרה"ק  מבין

 זיע"א.  רבי יעקב יצחק 'החוזה' מלובליןזיע"א, הרה"ק  רבי מנחם מענדל מרימנובהרה"ק זיע"א,  מסאסוב
  .ניקלשבורגו"כ בנמקל"ח, ותאייר שנת  לחודש 'אביום  עמיו אל ויאסף

 
גדול במצות צדקה היה רבינו, ולא בלבד ממשכורתו  עסקן

הדלה נתן לעניים, אלא אף טרח לאסוף כספים מעשירים ובעלי 
יכולת, וכפה עליהם ליתן כפי יכלתם בכל הדרכים שעמדו 

 לרשותו, וחילק ממון רב לצדקה.
נכנס עני לבית רבינו לבקש נדבה, ובבית אין כל, והצטער  פעם

לתת לעני כלום, ועלה בדעתו לתת את רבינו מאד שאינו יכול 
טבעת אשתו שנמצאה בחדרו, ונתנה לעני. כשהרגישה אשתו 
הרבנית בכך, אמרה לו הלא הטבעת שווה הרבה מאד, ואיך נתת 
לו טבעת כה יקרה, והוא אינו יודע כלל את ערכה. מיד רץ רבינו 
אחרי העני והשיגו, ואמר לו: 'דע לך כי טבעת זו יקרה היא מאד 

 תמכרנה בזול...'. ואל
סיפר רבינו סיפור זה לתלמידיו, ואמר כי עכשיו נודע  בשבת

'א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש  )שבת י, ב(לו פירוש דברי הגמ' 
לישראל לך והודיעם',  לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה

ולכאורה יש להבין מה ענין הודעה זו, הלא כשיקבלו את השבת 
יראו וידעו שקיבלו שבת, אך הענין 
הוא שא"ל הקב"ה למשה לך והודיעם 

ת השבת, שידעו ושאת גודל יקרת קד
את ערך מתנת השבת שאני רוצה 
לתת להם, ושלא יעבירו את השבת 

  באכילה ושתיה...
בא עני לבית רבינו וביקש ופעם 

מעות, ונתן לו רבינו. לאחר זמן חזר 
ובא אותו עני פעם נוספת ושוב 

ושוב נתן לו רבינו, ושוב בא בשלישית, וכן חזר ובא פעמים ביקש, 
מספר, ובכל פעם נתן לו רבינו סכום כסף, ואמר רבינו כתיב 'נתן 

 תתן' אפילו מאה פעמים.
היה רבינו שונא כסף, וכל מטרתו היתה רק לעשות  מטבעו

צדקה וחסד. ופעם התבטא, 'כסף נחשב אצלי כמו צואה'. קרה 
לעשיר אחד ללוות כסף, ואמר העשיר  ובינו את משרתרושלח 

וכי למאי צריך הוא לכסף הלא אמר שכסף נחשב אצלו כמו צואה, 
לאחר זמן חלה העשיר במחלת העצירות, ושלח לרבינו שיתפלל 
בעדו, והשיב רבינו, כסף הוא באמת כמו צואה, אך גם צואה 
שנעצרת במעיים לא טוב הוא, אז הבין העשיר כי הגיע לו העונש 

שעצר הכסף אצלו מלהלוות לרבינו, והתחרט על מעשיו על 
 וקיבל על עצמו להלוות וליתן צדקה כפי הצריך, ונתרפא.

שהעשיר שהשפיע לו הקב"ה שפע יה ריגלא על לישנ והוי
טובה, הוא בעצם צינור להמשיך טובה לעניים ולא לעכב השפע 

היינו  לעצמו, ואם ח"ו סותם הצינור אזי השפע מתפשט לצדדים
לחיצונים והנהר יחרב ויבש, וכמו המשפך רחב מלמעלה וקצר 
מלמטה, וע"י שיוצא מלמטה יש מקום להכנס מלמעלה, אבל אם 
יסתום לגמרי, אז ילך השפע לצדדין וכמו שפירש האלשיך הפסוק 

'מתן אדם ירחיב לו', שע"י שנותן, ממשיך לעצמו שפע )משלי ח, טז( 
מתפלל תיכף אם ברחבות, ומי שמקמץ ואינו נותן צדקה אזי אף 

ולומד, הרי הוא מקטני אמונה, שהרי סיבת הקימוץ מטעם שדואג 
דאגת המחר, שאם עתה יפזר שמא למחר לא יהיה לו וימות ברעב, 

מי שיש לו פת בסלו כל  )מח, ב(וזהו חסרון אמונה כדאיתא בסוטה 
ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמנה, וגם הלא כתיב 
'וצדקה תציל ממות', ואם יתן צדקה אין לו לחוש שמא לא יהיה 
לו וימות, אלא ודאי ע"י הנתינה יאריך ימים ומאן דיהיב חיי יהיב 

עיקר השפע שבא לעשירים הוא בזכות תפילת שמזונא, ומלבד 
שומע תפילתם וכדכתיב 'תפילה לעני כי יעטוף', העניים והקב"ה 

ועל ידם יש שפע לעשירים והם ניזונים על ידם, אבל אם יקפצו 
 ידיהם מליתן צדקה הרי הם גורמים מיעוט השפע.

• • • 
ועסק  רלא הלך רבינו לישון ע"ג המיטה, אלא ישיב תדימעולם 

תנומה, ומיד התעורר וחזר ללימודיו,  בתורה ועבודה עד שחטפתו
וששאלוהו אמאי לא הולך לישון אמר, וכי מי שיש לו אבן טובה 

 בידו, ישליכו מידו ארצה וילך לישן.
מיוחדות היו לו כדי שלא ישקע בשינה, שהיה לוקח נר  ועצות

בידיו, שאף אם יתנמנם לא יוכל להאריך בשינה מחשש שיכוה 
היה לו צנצנת מים ע"ג שולחנו  כשתגיע השלהבת לידיו, וכן

וכשהגיע רבינו לעייפות עצומה הניח מצחו הק' ע"ג הצנצנת כדי 
  שלא יוכל להאריך בשינה.

זיע"א  רבי אברהם יהושע העשיל מאפטאביקר הרה"ק  פעם
הרבנית מרים אחות רבינו במאהלוב, וביקש ממנה שתספר  אצל

ידוע שאחי לו איזה דבר מאחיה הקדושים, וסיפרה לו כי זאת 
 הרבי ר' שמעלקא לא ישן כלל אא"כ חטפתו שינה לאונסו, פעם 

אחת נפלה עליו תרדמה, והניח ראשו ע"ג הצנצנת ובתוך         

כך כבה הנר, ותיכף התעורר ורצה להמשיך ללמוד, והצטער על 
ששקע בשינה ונתבטל מתורתו, ומיד רץ להדליק הנר, וכשהגיע 

זדמן לו באורח פלא אל מעקה המרפסת ורצה להמשיך בדרכו, נ
איש שהושיט ידו למעלה לעבר המרפסת שהיתה גבוהה כמה 
קומות והדליק הנר וחזר ללימודו, אח"כ התיישב רבינו ותמה איך 
יתכן שיושיט איש ידו להדליק את הנר, ונודע לו שאליהו הנביא 
נשלח מן השמים להדליק נרו, בראותם גודל עגמת הנפש שלו, 

ת אליהו, וקיבל על עצמו תעניות והצטער רבינו שהטריח א
וסיגופים. וכששמע זאת הרה"ק מאפטא זיע"א עמד ואמר בקול 
צעקה ובכיה, השמעתם גודל חטאו של רבינו שהתענה עבור 
שהטריחו את אליהו בשביל תורת אמת שלומד, ואנו מה נעני 

 אבתריה, על איזה חטאים עלינו לשוב...
זיע"א ך מליזענסק הרבי רבי אלימלאחת נזדמן הרה"ק  ופעם

בבית רבינו, ואחר שכנועים רבים פעל אצלו שילך לישן ע"ג 
מיטה בלילה, באמרו כ"י ע"י השינה יוכל רבינו לעבוד את השי"ת 

והציע בעצמו את ביתר שאת ועוז, 
המיטה לרבינו, וישכב רבינו לישן 
וירדם, בקומו משנתו היה מוחו צלול 
ביותר, ויתפלל רבינו לפני העמוד 

ה -קר, ברשפי אש שלהבת יבבו
בהתלהבות עצומה ונוראה, ובפרט 

עד שגם  הים, בעת אמירת שירת
המתפללים התלהבו מאד והרגישו 
שבאו ממש בתוך הים, והרימו שולי 

 להרבי רבי אלימלךבגדיהם שלא ירטבו, אחר התפילה אמר רבינו 
זיע"א, לא ידעתי שאפשר לעבוד את השי"ת כ"כ ע"י שינה, אך 

 אינני רוצה לשנות ממנהגי. הזל כם ע
• • • 

הם שהלכו עם מקל בידיהם משפעם ראה רבינו קבוצה  מסופר
ומשקפים על עיניהם ומגולחי זקן כדרך המתפרקים, ויפן אליהם 
ויאמר, לפנים זאת בישראל כשהגיע אדם לשנות החמישים וראה 
כי כוחו נחלש ומאור עיניו כהות וצריך ללכת במקל ומשקפיים 

התחיל להלבין שער ר תשובה כי ראה כי קיצו קרב, וכאשעשה 
זקנו עשה ג"כ תשובה, מה עשה השטן הסית לצעירים שילכו עם 
מקלות ומשקפיים ויגלחו זקנם כדי שלא יגישו שמזקינים ולא 

בה, וסיים, דעו כי חטאתכם רבה נגד ה', ואתם מניחים ויעשו תש
נו רדיפות דורות הבאים, ועי"ז סבל רבההיסודות להפקרות 

מהמתקדמים הללו, עגמת נפש וצערו של רבנו הגיע לאוזניו של 
זיע"א ומיהר ונסע במיוחד להשקיט  אלימלךבי הרבי רהרה"ק 

 רבינו.המריבה ולפרסם גדולתו של 
• • • 

שדן רבינו דיני תורה שבין אדם לחבירו היה יושב מעוטף  בעת
 בטלית לבלתי ראות בעלי הדינין.

שישב למשפט עם בית דינו, היה תלוי תרמיל של  הכסא ומעל
ואף עניים, כדי שיזכור לא להיות נושא פנים לעשירים ובעה"ב, 

אם עי"ז ירחיקו אותו ממשרת הרבנות, הוא הוא מוכן לקחת 
 התרמיל וללכת על פני תבל כאחד העניים.

• • • 
שלא לומר שום ברכה אלא אם כן יש מי ששומע  הקפיד רבינו

ע"י הברכה נברא מלאך, ולא  הברכה ועונה אמן, והיה אומר כי
 תושלם יצירתו רק בעניית אמן שהוא הרוחניות שלו.

רבינו קודם פטירתו, כי פעם אחת נסע לברית מילה,  וסיפר
ובאמצע הדרך הוצרך לברך ברכת 'אשר יצר', והצטער מאד על 
שאין מי שיענה אמן אחר ברכתו, והבעל עגלה היה ריק ופוחז 
שאי אפשר לצרפו למנין, ופתאום באו שני אנשים משונים בסמוך 

גדולה, וענו לו, ושמח רבינו אל בואם, ובירך 'אשר יצר' בכונה 
אמן במתיקות ובהתלהבות ומיד פרחו האנשים, והשיב רבינו 
בדעתו כי הן המה מלאכי ה' רפאל וגבריאל ובלבושי אנשים נדמו 

'והוא באחד מי ישיבנו ונפשו )כג, יג( בזה הפסוק באיוב  ופירש לו.
כשהאדם נמצא ביחידות,  'והוא באחד'דהיינו  אותה ויעש קדוש'

ואעפ"כ הוא  'ונפשו אותה'שיב אחריו אמן, מי י 'ומי ישיבנו'
נעשו עמו  'ויעש'משתוקק מאד שתהא הברכה בשלימות, ואז 

יאמר לו,  'קדוש'פלאות כדי שתוכל להיות הברכה בשלימות, ואז 
נתמנם  ונברא מלאך מליץ טוב בעדו. ואחר שפירש כן הפסוק

רבינו בעגלה מעט, והראו לו מן השמים כי יפה כיוון הן בפירושו 
 הם בידיעת המלאכים.

• • • 
זיע"א סיפר כי בעת  'החוזה' מלובלין קהרה"ק רבי יעקב יצח

שלמדו אצל רבינו שו"ע אורח חיים, הרגישו ריח נפלא ונעים עד 
מאד כריח גן עדן, ובכדי שלא ירגישו התלמידים שהריח בא 

 דושת הלימוד, הניח רבינו בשמים על השלחן.מק

• • • 
זיע"א כתב לבאר בתפילת רבי  הרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם

נחוניא בן הקנה, 'שלא אכשל בדבר הלכה שלא אומר על טמא 
טהור ולא על טהור טמא', ולכאורה הוא כפל לשון, אך הענין הוא 

 שהיה עם רבינו שנשאל בענין כשרות בהמה והיה נראה לו עפ"מ
שכשר, אך לא היה יכול לומר בפה כשר, ואח"כ בדקו ונמצא בה 
טריפה אחרת, וזהו 'שלא אומר על טמא טהור', דהיינו על דבר 
שהוא טמא בעצם מסיבה אחרת, אף שמסיבה זו שנשאל נראה 

נקרא רבינו טהור, עכ"ז לא יאמר שהוא טהור. ועוד סיפר שפ"א 
לסדר קידושין, וכשבא לקרוא ה'כתובה' אמר שאינו רואה הכתב, 
ואמר לו הסופר הנה הכתב שכתבתי, ושוב אמר שאינו רואה 
הכתב, ולא רצה לסדר הקידושין, ואח"כ נודע שהאשה היה לה 
היתר לינשא מחמת שבעלה טבע ואח"כ נמצא הבעל, וזהו 

 שמתפללין 'שלא אכשל בדבר הלכה'.
• • • 

 • ישרא_ל כ_ל וע_ל ינוע_ל יגן זכותו •
אהל יצחק, שארית יצחק, דברי שמואל, אמרי שמואל,  מקורות:)

 קורות העתים, סיפורי רמ"ח מסלאנים, , אהל אלימלך,נזיר השם
   (שו"ת מהריא"ז, בית פנחס

 בטעם המנהג לקרות פרקי אבות בין פסח לעצרת
לקבל הקדושה.  זוכין שראליי כפי בחי' הטהרה שנמצא בבנכי 

ולכן תיקון המדות בימים אלו. שקודם קבלת התורה צריכין 
לתקן המדות ולהתטהר כדי שנוכל לקבל קדושת התורה. לכן 
יסדו מס' אבות כימים אלו. והתחיל משה קיבל תורה לומר כי 
כל אלו המוסרים ותיקון המדות מלבד שהם נאים לעושיהם. 

המדות כדי להיות כלי אבל עיקר הכוונה צריך להיות בתיקון 
 )שפת אמת(                                          ה.          אל התור

• • • 
זי"ע,  ר' בונםהגיד הרבי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. 

ואלו שאין להם חלק וכו', היינו )סנהדרין צ, א( אף שאמרו אחר כך 
 )רמתים צופים(    בפנים עצמם, אבל בכלל ישראל יש להם חלק. 

• • • 
על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל 

העולם הזה הוא עולם עובר, אמנם כאשר  דהנה. גמילות חסדים
יעסוק האדם בתורה ועבודה וגמילות חסדים אז נעשה 

עולם עומד וקיים לנצח. וזהו  –מהעולם הזה שהוא עולם עובר 
שאמר על שלשה דברים העולם 'עומד', כלומר ע"י ג' דברים 
העולם העולם הזה שהוא עולם עובר נעשה עולם עומד וקיים, 

סק בעולם הזה בתורה ועבודה וגמילות חסדים והיינו ע"י שעו
נשאר רושם העולם הזה קיים לעד, דעל כן זוכה לחיים נצחיים 

 )מעגלי צדק(                                                בעולם הבא. 
• • • 

 אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא ע"מ לקבל פרס.
ולכאורה צריך ביאור, כלום יש עבד שאינו מצפה לשכר. אלא 
יש לומר הכונה הוא הגמול בשכר ועונש נוגע למצוות בפועל 
עשין ולאוין כשיעשה האדם או יחדל מעשיה. ואולם יש עוד 
חלק בעבודת השם שאינו קשור בשום פעולה מעשית, היא 

רצוף  העבודה שבלב, אשר אין לה שום ביטוי חיצוני ורק תוכה
אהבה שלמה לאלקים בכל לבו. בתחום רגשי זה בודאי יכולים 

 )תורת חיים(         אנו לשמש את הרב מבלי לצפות לקבל פרס.
• • • 

יאמר 'ויהי מורא שמים עליכם' כמו  ויהי מורא שמים עליכם.
 )משלי ג, יט(הן שמים לא זכו בעיניו', וכתיב )איוב מ, טז( שכתוב 

. היינו שהבורא יתברך גם השמים אינם 'כונן שמים בתבונה'
כל כך זכים וצלולים בעיניו, וכונן אותם תמיד ומתקן אותם. 
על אחת כמה וכמה איך צריך האדם להסתכל על עצמו תמיד 

 )עבודת ישראל(                            אם עובד את בוראו כראוי. 
• • • 

בהאי )שבת קנא, ב( על דרך דאיתא בגמרא ויהיו עניים בני ביתך. 
דאמר לדביתהו אקדימי רפתא לעניי כי היכי דלקדמו לבנייכי, 
אמרה ליה מילט קא לייטת לי, אמר לה גלגל החוזר בעולם 
הוא. ועינינו רואות שכן הוא. ואמר התנא 'ויהיו עניים בני 
ביתך', רצ"ל שידמה לך שאותן העניים הם בני ביתך, כי גלגל 

 )עבודת ישראל(           ודע מה יולד יום. החוזר בעולם הוא, ומי י
• • • 

יש  כל זמן שהאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו.
להבין מה משמיענו בזה כי ע"י שיחה עם האשה הוא בוטל 
מדברי תורה, הלא גם אם ירבה דברים עם כל אדם יבטל 
מדברי תורה כי בשעה זו אינו לומד. אך הכוונה להם להגדיל 

זהרת שיחה עם האשה, כי ע"י ריבוי שיחה עמה יזיק לו ענין ה
ג"כ אם אח"כ ילמוד ג"כ יהיו בטילים ע"י שיחתו זאת, משא"כ 
בשאר בני אדם אחר שיחתו יכול לשוב אל לימודו כדת. וזהו 
הפירוש גורם רעה לעצמו בשעת מעשה, וביטול מדברי תורה 

אחרי אח"כ כנ"ל. וזהו ולא תתורו אחרי לבבכם זהו מינות ו
כי אתם זונים 'אחריהם' ר"ל גם  )ברכות יב, ב(עיניכם זהו זנות 

אחר שתפסקו מזה ותלכו לשוב אל התורה ולימודה גם אחר 
 )תפארת שלמה(                                זה יזיק לכם זונים האלו כנ"ל. 
• • • 

אפשר לומר בדרך צחות על פי מה דאיתא  אם אין אני לי מי לי.
עני בא לדין אומרים לו מפני מה לא עסקת )לה, ב( ביומא 

בתורה אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו כלום 
היית עני יותר מהלל עיי"ש. ונמצא שמקודם לא היה ראיה 
לחייב את העניים בתלמוד תורה. וזהו שאמר הלל 'אם אין אני 

 )שארית מנחם(              לי מי לי' לחייב עצמי 'מי לי' לחייבני.

כתיב ועתה יגדל  )שמות טו, ג(ה' איש מלחמה ה' שמו 
היינו שיתן לנו כ"ח לנצח )במדבר יד, יז( נא כ"ח ה' וגו' 

היצה"ר, וזה ה' איש מלחמה איתן לנו שכל וכ"ח 
 ללחום נגד היצה"ר, ואח"כ יהיה ה' שמ"ו גימ' רצו"ן, 

 רצוננו לעשות עבודתו באהבה ויראה.      


