
יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
בס"ד, שנה ד', גליון ק"ע, פרשת בחוקותי, תשפ"ב לפ"ק

העצות ל"ועשיתם אותם" גם במצוות שאי אפשר לקיים בפועל

)ויקרא כו, ג(. אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם 

)ראה  התורה  מצוות  תרי"ג  למקיימי  המיועדים  לרוב  והשפעות  ברכות  נמנו  בפרשתינו 

ויקרא כו, ג-יב(. 

ישנן  כי  מקום,  ובכל  זמן  בכל  לקיימן  אדם  לכל  שאי-אפשר  מצוות  שישנן  מאחר  ברם, 

כך,  משום  וכיו"ב,  המקדש,  בזמן  רק  הנוהגות  מצוות  וישנן  בכהנים,  רק  הנוהגות  מצוות 

מצאו לנו רבותינו הקדושים פתרונים איך יוכל כל אחד לקיים את כל המצוות בכל זמן.

והעצות הן: 

א. עסק התורה, כי כשם ש"כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה" )מנחות קי, א(, כך 

כשאדם עוסק בתורה בפסוקים ובהלכות של מצוות שאי-אפשר לקיימן בפועל, ייחשב לו 

ע"י הלימוד כאילו קיימן בפועל.

תשוקה, כשאדם משתוקק ומייחל לקיים מצוה, אזי ע"י התשוקה למצוה נחשבת לו  ב. 

כאילו  לנו  תיחשב  ביכורים  להבאת  התשוקה   - לדוגמא   – כך  ומתוך  בפועל,  קיימה  כאילו 

הבאנו ביכורים, וכן הלאה כיו"ב.

זוהי העצה הראשונה  )רש"י(,  - "שתהיו עמלים בתורה"  "אם בחוקותי תלכו"  זהו שכתוב: 

יא  לז,  בראשית  הכתוב  דרך  )על  וציפיה  תשוקה  מלשון   - תשמרו"  מצוותי  "ואת  התורה,  עסק  של 

"ועשיתם אותם", ייחשב לכם  "ואביו שמר את הדבר"(, שזוהי העצה השניה האמורה, ועל ידי זה 

כאילו קיימתם את כל המצוות בפועל ממש, וממילא תהיו ראויים לכל הברכות המפורטות 

בהמשך הפסוקים. 

)סעודה ב' תשלו(

העיקר הוא העבודה ולא הגילויים והאורות

)ויקרא כו, ג(.  אם בחקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם 

בדרכי  שתלכו  אב"ת,  תיבות  ראשי  ת'לכו  ב'חוקותי  "א'ם  רמז:  כתב  הטורים"  ב"בעל 

אבות".

והשגות שמימיות,  ואורות  לגילויים  לזכות  ומאוויים היא  בני-אדם שכל חפצם  יש  הנה, 

ויעשו כל פעולה שבעולם כדי לזכות לכך כמה שיותר. 

אנשים כאלו יעסקו תמיד בפנימיות התורה ובנגלות התורה, שבאמצעותן יזכו להשגות 

"עבודה"  הן  המצוות  קיום  כי  המצוות,  קיום  פני  על  זה  עסק  ויעדיפו  עילאיים,  ואורות 

גילויים  גם  בה  יש  "עבודה"  היותה  מלבד  התורה,  עסק  ואילו  והשגה,  גילוי  ללא  כפשוטה, 

והשגות לרוב.

עשה  מצות  אינה  אליהו  "גילוי  כי  זי"ע  מדינוב  מהרצ"א  הרה"ק  לנו  גילה  כבר  ברם, 

בתורה", כי רצון השי"ת אינו בהשגות ובגילויים שמימיים, אלא רצונו הוא שיעבדוהו בכל 

לב ובכל נפש ויעשו לו נחת רוח ע"י תורה ומצוות )וההשגות והגילויים הן מתנה משמים, ואינן עבודה(.

כשאדם יודע דרך אמת זו, הרי הוא יודע שזמן תורה לחוד וזמן מצוות לחוד, ורצונו של 

מקום הוא שיעסקו בשתיהן, ובהגיע זמן המצוה יפסיק מתלמודו ויקיים המצוה ולאחר מכן 

יחזור לתלמודו, כי אף שמצד ההשגה והגילוי עדיפא תלמוד תורה מקיום המצוות, עם זאת, 

מצד העבודה הנדרשת מן האדם, שתיהן שוין לטובה.

יסוד אמיתי זה חזינו ראינו אצל האבות הקדושים: 

א. אברהם אבינו זכה לקבל פני השכינה - גילוי אלוקי, ואעפ"כ הבין שרצון הקב"ה הוא 

השכינה"  פני  "קבלת  של  השמימי  הגילוי  פני  על  אורחים"  "הכנסת  מצות  פני  את  שיבכר 

)שבת קכז, א(. 

לערב  שבת  מערב  דלוק  נר  גדולים,  ואורות  השגות  אשתו  ברבקה  ראה  אבינו  יצחק  ב. 

ידע  כי  המקום,  לפני  עבודתה  טיב  את  שבירר  לפני  לקחה  לא  ואעפ"כ  כהנה,  ועוד  שבת, 

כ"ק מרן מהר"י זי"ע בדברי התרגום עה"פ בראשית  שהעיקר הוא העבודה ולא ההשגה והגילוי )כפי שרמז 

עבודתה  את  שראה  לאחר  שרק  אימיה",  שרה  כעובדי  עובדהא  תקנין  והא   - אמו'  שרה  האהלה  יצחק  "'ויביאה  סז:  כד, 

"ותהי לו לאשה"(. 

ג. יעקב אבינו ישן במקום המקדש, וזכה לגילויים עצומים, והשתומם מכך שניתן לזכות 

לגילויים בשעת השינה, ועל כך אמר לו הקב"ה )בראשית כח, יז(: "אין זה כי אם בית אלקים" - 

גילויים אלו מקומם ב"בית אלקים" ולא בעולם השפל, ואילו "וזה" - הלימוד והעבודה בבית 

שם ועבר, הוא "שער השמים" - דרך ונתיב להתעלות לעילא ולעילא.

אבות,  בדרכי  כשתתבוננו  אב"ת,  תיבות  ראשי  תלכו"  בחוקותי  "אם  הכתוב:  יובן  מעתה 

תראו לנכון שהעיקר הוא העבודה והיגיעה ולא הגילויים וההשגות, ומתוך כך תאחזו מזה 

ועשיתם  תשמרו  מצוותי  "ואת  והן  בתורה",  עמלים  שתהיו   - תלכו  בחוקותי  "אם  הן  ומזה, 

אותם", כי שתיהן הן תפקיד המוטל עליכם עלי אדמות.  

)סעודה ג' תשמח(

- לל"ג בעומר - 

"נעשה אדם" בלשון רבים - לפי שיטת רבי 
שמעון שאין עכו"ם קרויים אדם

)זמר "בר יוחאי"(. סוד תורה כציצים ופרחים נעשה אדם נאמר בעבורך 

"ויאמר  כו(  א,  )בראשית  הכתוב  לשון  בביאור  בראשית(  )פר'  ה"ישמח משה"  דברי  עפ"י  יתבאר 

שלימות  רק  אחר,  שלימות  להם  אין  הדברים  "כל  כי  רבים,  בלשון   - אדם"  נעשה  אלקים 

אל  להגיע  כדי  ויגיעה  עבודה  מהם  נדרשת  ולא  בפועל",  שלימים  נוצרו  כי  המציאות... 

השלימות, ואילו האדם אינו כן, כי הקב"ה הטביע בו כוחות, והוא צריך לעבוד כדי להוציא 

כוחות אלו מן הכח אל הפועל ולהגיע אל השלימות הנדרשת הימנו.

הרי באמת לא יהיה בגדר אדם בעת בריאתו כל  "ואם כן, איך יאמר יתברך 'אעשה אדם', 

'נעשה  כוחו לפועל... רק בצירוף פעולת עצמו, שהוא בחירתו... לזה אמר  זמן שלא הוציא 

אדם'... אני והוא האדם עצמו, על ידי שנינו יהיה אדם, על ידי הקב"ה - בבריאתו... ועל ידי 

האדם עצמו - בהוציא הכח ההוא לפועל שלימותו בבחירתו ורצונו". עכדה"ק. 

'אדם'  קרויים  ד"אתם  האומר  א(  סא,  )יבמות  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  רק  ניחא  זה  כל  והנה, 

אדם" קאי רק על בני-ישראל,  ואין עכו"ם קרויים 'אדם'", ואם כן, בעל כרחך, תיבת "נעשה 

לכלל   - לעיקר  רק טפלים  הם  כי  כלל,  נחשבים  אינם  זאת,  עם  תולדות אדם הראשון,  הם  )אף שגם  עכו"ם  על  ולא 

ישראל(, ולדידיה עולה יפה הפירוש הנ"ל. 

אבל לפי הסוברים שגם עכו"ם בכלל "אדם" )עי' תוס' יבמות שם(, ו"נעשה אדם" מתפרש על 

יונח הפירוש הנ"ל, כי איך נאמר "נעשה  )שכולם הם תולדות אדם הראשון(, לא  כלל המין האנושי 

אדם" בלשון רבים?! הרי כלולים בזה גם העכו"ם, ואצלם לא שייך לומר בלשון רבים, שהרי 

מהם לא נדרש לסייע לבוראם לבוא לידי מדריגת "אדם"?!

זהו שאומרים: "נעשה אדם" - בלשון רבים, "נאמר בעבורך" - דייקא לפי שיטתך שעכו"ם 

אינם בכלל אדם, כי אם עכו"ם הם בכלל "אדם" לא יונח פירוש אומרו "נעשה אדם" בלשון 

רבים. 

)ל"ג בעומר תשמב(

א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

לעילוי נשמת הרבני החסיד המפואר מוהר"ר ר' מנחם שמואל חיים בן הרה"ח ר' אפרים ז"ל פריעדמאן

► "ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     )שטייעדיגע תורה(◄ 
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 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה

הרה"ח ר' יעקב רוטנר שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת לידת בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' אביגדור קליין שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הבה"ח שלמה ני"ו

במז"ט ובשעטו"מ

סיפורי קודשסיפורי קודש
על  הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע - כ' איירעל  הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע - כ' אייר

אמירה נעימהאמירה נעימה
על ל"ג בעומרעל ל"ג בעומר

אמירה נעימהאמירה נעימה
על פרשת השבועעל פרשת השבוע

יצחק אייזיק פריעד שליט"א מדור זה נודב ע"י ידידינו הרה"ח ר' 
פריעד ז"ל  אברהם צבי  אלכסנדר ב"ר  לעילוי נשמת אביו החסיד המפואר המפורסם הבלתי נשכח, אש קודש לבעלזא ר' 

מדוע נברא לרבי שמעון "חרוב 
למאכלו" ולא "גלוסקאות"?!

כאשר התחבאו התנא האלוקי רבי שמעון ובנו רבי אלעזר 
ומעיין  חרובים  עץ  בשבילם  ונברא  נס,  להם  נעשה  במערה, 
שמעון  רבי  היו  ומהם  א(,  א,  זוהר  )תיקוני  ולשתיה  לאכילה  מים 
נעשה  שבת  ובערב  ושבעים,  ושותים  אוכלים  אלעזר  ורבי 
הנס ונהפכו להם חרובים לתמרים )מדרש תלפיות ערך חרוב(, כדי 
שיוכלו לסעוד את לבם ולצאת בכך את סעודות השבת )"תמרי 

זייני", ברכות יב, א(. מיזן 

אז  נברא  שהעץ  מאחר  הקשה,  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק 
הרי  מפירותיו,  לאכול  להם  מותר  היה  איך  חדשה,  בריאה 
"שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" )ויקרא יט, כג(?! ותירץ, 

שמאחר שהעץ נברא ע"י נס לא שייך בו ערלה.

ע"י  אכילתם  להם  בא  שממילא  מאחר  עוד,  להקשות  ויש 
שיברא   - יותר  גדול  נס  עבורם  להזמין  יכול  הקב"ה  היה  נס, 
שתוציא  אר"י  "עתידה  )כדוגמת  וכיו"ב  גלוסקאות  של  עץ  להם 
גלוסקאות", שבת ל, ב(, ומדוע הוכרחו להצטמצם באכילת חרובים 

במשך ימי השבוע?! 

יז, ב( על רבי חנינא  )ברכות  רז"ל  ונראה בהקדם מה שאמרו 
בן דוסא: "כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני 
די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת", ותמוה נמי, מאחר 
חנינא,  רבי  ובזכות  בשביל  היא  גדולה  בהרחבה  שההשפעה 
איך יתכן שרבי חנינא עצמו יצטרך להצטמצם בקב חרובים?!

יוחאי  בר  שמעון  רבי  הקדושים  הצדיקים  דבאמת  ונראה, 
ורבי חנינא היו ניזונים ממזון רוחני, כדרך שניזונו בני-ישראל 
במדבר מהמן שהיה מזון רוחני )"לחם אבירים", תהלים עח, כה(, ולא 

היו צריכים כלל למזון גשמי, ואף לא לחרובים. 

ומושפעים  ניזונים  להיות  מוכרחים  היו  זאת,  בכל  ברם, 
הכלל  על  גשמית  השפעה  בזכותם  שתהא  כדי  גשמי,  ממזון 

כולו, בבחינת "מיגו דזכו לנפשייהו זכו נמי לחברייהו". 

ואולם, מחמת טעם זה די בשבילם מזון גשמי כל-דהו כדי 
הסתפק  ולכן  כולו,  לכלל  הגשמית  ההשפעה  תחול  שמכוחו 

רבי שמעון בעץ חרובים ורבי חנינא בקב חרובים. 

)ל"ג בעומר תשס; תשסא(

"ונתתי גשמיכם" כוחות חדשים 
לצדיק "בלילי שבתות"

השבוע,  באמצע  למשכב  שנפל  אחד  צדיק  על  מסופר 
הקהל  אל  יצא  קודש  שבת  ליל  בהגיע  אולם,  מאד,  ונחלש 
הדבר  והיה  והתלהבותו,  כוחו  בכל  הטהור  שלחנו  את  וערך 

לפלא בעיני החסידים.

בליל שבת פתח ואמר: 

בעתם",  גשמיכם  "ונתתי  ד(:  כו,  )ויקרא  בחוקותי  בפר'  כתיב 
"ונתתי  היא:  בזה  והכוונה  שבתות",  "בלילי  רש"י  פירש 
חדשים,  גשמיים  כוחות  לצדיק  נותן  הקב"ה   - גשמיכם" 
"בעתם - בלילי שבתות", כדי שיוכל לערוך את השלחן כראוי.

אף  שעל  זי"ע,  מהר"א  מרן  כ"ק  אצל  בחוש  ראינו  זה  ענין 
חדשים  כוחות  בו  ננסכו  שב"ק  בהגיע  ותשישותו,  חולשתו 

והיה עורך את שלחנו הטהור משך זמן ארוך. 

)כ"א מנ"א תשכז(

כאשר השיא הרבי ר' בער זי"ע את בנו הרה"ק ר' אברהם המלאך זי"ע, היה מצבו דחוק מאד, וכאשר קראוהו לרקוד 
"מצוה טאנץ" לא היה בידו כדי לשלם שבת-געלט לבדחן, ומשום כך נשאר על מקומו, ועגמה נפשו ביותר שלא יוכל 

לקיים "כיצד מרקדין".
כשהבחין הרה"ק ה"מאור עינים" זי"ע בכך, התכופף מתחת לשלחן, ותחב לתוך ידו של הרבי ר' בער זי"ע סכום כסף. 

אורו עיניו של הרבי ר' בער זי"ע, ותיכף ניגש לרקוד מצוה טאנץ.
לאחר מכן אמר לו הרבי ר' בער זי"ע: 

"יש לי באמתחתי נשמה גבוהה, ועד עתה לא ידעתי למי אתננה, עכשיו שאתה גרמת לי קורת רוח מרובה, אמרתי 
להעניק לך נשמה זו, אולם, אבקש ממך שבדרכך לביתך תסע דרך קארלין, ותשתטח על ציון קדשו של רבי אהרן הגדול 

זי"ע )שכבר לא היה אז בין החיים, והותיר אחריו בן ובת קטנים(, ולאחר מכן תוושע".
ואכן, מברכה זו נולד הצדיק הקדוש רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע, ובהגיעו לפרקו נשא לאשה את בתו של רבי אהרן 

הגדול זי"ע, הרבנית הצדקנית מרת חיה שרה ע"ה.
גמר השידוך היה אצל הרבי ר' בער זי"ע, ובקריאת התנאים התכבד הרה"ק ר' מנחם מענדל מוויטעפסק זי"ע, וכאשר 

הקריא את המילים "עם הכלה בת רבי אהרן" התעלף. 
מלובש  הגדול  אהרן  רבי  את  "ראיתי  וענה:  התעלפותו,  לפשר  זי"ע  בער  ר'  הרבי  שאלו  מעלפונו  שהקיצוהו  לאחר 

במלבושי כבוד, ודמות דיוקנו האירה באור יקרות שרק חד או תרי בדרא זוכים לכך".
אמר לו הרבי ר' בער זי"ע בפשטות: "נו, וכי זה היה חידוש אצלך?! וכי עד עכשיו לא ידעת מכך?!"... 

 )כ' אייר תשסא(

סיפר כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע:
אחד מזקני חסידיו של הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע הגיע אליו בתלונה: "הנה נא זקנתי, וירא אני מיום הדין 
בו אצטרך ליתן דין וחשבון על מעשי בעולם הזה, אך יותר מזה אני מתיירא מהחטאים הבאים על ידי 'כאילו', כגון מה 

שאמרו ז"ל )סוטה ד, ב( 'כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרה' וכדו'".
בן  וירצו לדון אותך על ה"כאילו", תאמר שהשארת בעולם הזה  לו רבי מרדכי: כאשר תבוא לעולם העליון,  השיב 

תלמיד חכם, ואתה רוצה ליטול רשות להתייעץ עמו על כך.
לאחר זמן קצר הלך היהודי לעולמו, וכאשר דימה בנפשו כן היה, שדנוהו בבית דין של מעלה על כל מעשיו בעולם 
הזה, ומצאוהו חף ונקי מעבירות, אבל כמה פעמים נכשל בדברים שעליהם אמרו חז"ל "כאילו". בשמעו זאת, ביקש מהם 

רשות להתייעץ עם בנו שעודנו חי בעולם הזה, והרשות ניתנה.
בלילה שלאחריו חלם בנו חלום, והנה הוא רואה לנגדו את אביו שמספר לו את כל הדברים האלה, וביקש ממנו עצה 

כדת מה להשיב בבית דין של מעלה. 
השיב הבן לאביו: "תאמר בבית דין של מעלה, כי הנה אנו אומרים מדי יום ביומו משנת 'איזהו מקומן', ואחר כל 
משנה אנו מוסיפים ואומרים 'יהי רצון מלפניך שתהא אמירה זו מרוצה לפניך כאילו הקרבתי עולה' וכו', וטעם הדבר 

שאומרים כן הוא על פי מאמרם ז"ל שכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה".
"והנה, אחר כך מסיימים בתפילה 'יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו', ולכאורה יפלא, כי אם באמת 
נחשב לנו כאילו הקרבנו הקרבנות בפועל ממש, לשם מה אנו צריכים עוד את בנין בית המקדש בפועל, אלא מאי, מוכח 

מזה, שה'כאילו' אינו נחשב כמעשה בפועל".
הדברים מצאו חן בעיני האב, וחזר והרצה אותם בפני בית דין של מעלה, ונתקבלו לרצון, ויצא זכאי בדינו.

)סעודה ג' פר' בהר תשנח(

הרה"ק ר' ישראל מרוזין זי"ע העניק לאחד מבניו את השם "מרדכי פייביש" )הרה"ק ר' מרדכי פייביש מהוסיאטין זי"ע(: פייביש - על 
שם הרה"ק ר' פייביש מקרעמניץ זי"ע, ומרדכי - על שם הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע שהיה אז עדיין בחיים. 

וכאשר שאלוהו חסידיו: "הרי הרה"ק מטשערנאביל עדיין בחיים, ומדוע הרבי נותן שם על שמו?!" השיב: "ר' מאטלע 
איז שוין פיפצען יאר נישט אויף אונזער וועלט" )כבר ט"ו שנה שר' מרדכי אינו בהאי עלמא(.

)כ' אייר תשכט(

מרגלא בפומיה של הרה"ק רבי אברהם המגיד מטריסק זי"ע בנו של הרה"ק ר' מרדכי מטשערנאביל זי"ע:
צדיקי הדור העידו על אבי ז"ל שזכה לנשמה מספירת "מלכות", ולכן נסתלק לבית עולמו ביום "מלכות שבהוד", והנה 
"מלכות" היא ראשי תיבות ו'אתם ת'היו ל'י מ'מלכת כ'הנים, שהצדיקים יש להם כח למלוך )"ממלכת"( על החסדים )הנרמזים 

ב"כהנים", זוה"ק ח"ג קכא, ב( - להמשיכם ולהשפיעם לעולם התחתון.

והנה, מדת המלכו"ת שבהו"ד )עם הכולל( עולה בגימטריא כמנין "דוד מלך ישראל חי וקים", וזכותו הקדושה תגן עלינו 
לזכות בקרוב לביאת משיח בן דוד. אמן. עכדה"ק.

)כ' אייר תשסד(

הרה"ח ר' אלעזר זילבר שליט"א - י"ם
לרגל שמחת לידת בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' יהודה לוי שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת אירוסי בתו 

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' אלימלך פיליפ שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הבה"ח דוד ני"ו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' יהושע אריה גרינוולד שליט"א 
לרגל שמחת אירוסי בתו

במז"ט ובשעטו"מ 

הרה"ח ר' ישראל רנד שליט"א
מראשי כולל עיון - ירושלים

לרגל שמחת הבר מצוה לבנו 
הבה"ח עקיבא ני"ו

במזל טוב
ובשעה טובה ומוצלחת

לעילוי נשמת 
הרה"ח ר' ברוך ב"ר אברהם מרדכי ז"ל 

מרת ביילא בת הר"ר אהרן זאב ע"ה שוורץ

לעילוי נשמת 
העסקן הדגול  הרה"ח  ר' אברהם יהודה 

ב"ר ישעיהו עקיבא ז"ל פיינר 

הרה"ח ר' שמעון מנהיים שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת הבר מצווה לבניו במז"ט ובשעטו"מ

הבה"ח ישראל ני"ו והבה"ח משה ני"ו

הרה"ח ר' יעקב שפירא שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הבה"ח ניסן ני"ו

במז"ט ובשעטו"מ


