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'ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד' )ויקרא כו ו(
קול  יוצא  ישראל,  כנסת  בעד  והמליצות  הטענות  שלאחר  ואמר 
הבחינות,  בכל  למטה,  הייחוד  שיתגלה  בארץ',  שלום  'ונתתי  מלמעלה 
'ושכבתם  ]ראה פע"ח שער העמידה פ"כ[,  כידוע ש'שלום' הוא התחברות 
ואין מחריד', כי 'שכב' הוא ש' כ' ב', כי ש' – שם ה', וכ"ב – הוא כ"ב 
אתוון, שיתגלה השם בבחינת כ"ב אתוון. ובחינה זו הוא מבחינה למעלה מן 
ההשתלשלות, וכמו שכתוב )בראשית ל טז( 'וישכב עמה בלילה הוא', שמצד 
בזוה"ק,  כ"ב, כמו שכתוב  יש  'וישכב' –  לכן  נסתר,  'הוא' שהוא  בחינת 

ונולד יששכר שהוא התורה, וזהו )דברים ו ז( 'בשכבך ובקומך' וד"ל.
)עמוד מא(

'וישן מפני חדש תוציאו' )ויקרא כו י(
הפירוש הוא, היצר הרע נקרא 'ישן', כמאמר הכתוב )בראשית ד ז( 'לפתח 
חטאת רובץ' ]שרובץ וממתין בלב האדם מיד כשנולד[, 'מפני חדש' – היינו 
היצר טוב, שהוא בא לסוף י"ג שנים )קהלת רבה ד יג(, 'תוציאו' – את היצר 

הרע מפניו, וד"ל.
)עמוד פ( 

ביאת  שלפני  לרמז,  בא[  זה  ]פסוק  א(  יח  )שמות  יתרו'  'וישמע 
ויתירה  גדולה  חמלה  רחמנות,  בחינת  היינו  יתרו',  'ישמע  המשיח 
'כהן מדין' – הוא לשון דינים, שהוא איש  'יתרו'[.  ]כמרומז בתיבת 
מדין ומלא כעס ודינים. 'חותן משה' – מי שתולה במעשה אבותיו 

ביחודו. הכל יתוקנו בביאת המשיח, ודי למבין.
)שער התקשרות עמוד סז(

'אם יהיה נדחך בקצה השמים' )דברים ל ד(, מה שלא כתוב 'אם 
תהיה נדח' וגו', הענין הוא, משום כשאוחזים 'בקצה' ]השמים[ לגמרי 
אז חוזרים למקורם בדילוג הערך, ]שהקב"ה מחזירם כמו שכתוב 'משם 
אחטא  האומר  כי  זה,  תעשה  בעצמך  אתה  שלא  רק  וגו'[,  אקחך' 
ואשוב וכו' )יומא פה:(, פירוש שלא תאמר אחטא כדי שאהיה 'בקצה' 
וגו', כי יכול ליפול מאוד מזה ח"ו, אבל 'אם יהיה נדחך' ]שלא בכוונה, 
אלא שיפול למצב כזה[, ו'יהיה' הוא בחינת משיח, שיהיה אז הצירוף 
י"ה י"ה, כמ"ש )זכריה יד ט( 'והיה ביום ההוא י"ה י"ה', בקרוב לביאת 

המשיח יעשה ה' זאת, ויאמר 'למעני למעני אעשה', וד"ל.
)שער התקשרות עמוד עה(

קאראסטיןאנטוורפןלונדוןניו יורקבני ברקירושלים

כניסת 
השבת

6:577:127:538:388:378:37

יציאת 
השבת

8:148:179:0210:019:4510:02

8:508:479:2410:0610:4011:34רבינו תם

שארית ישראל
דברי תורה וסיפורים מרבינו 

הרה"ק רבי ישראל דוב בער מווילעדניק זצוק"ל
יו"ל ע"י מוסדות 'שארית ישראל' ווילעדניק בעיר קאראסטין אוקריינא 

אור הפרשה
דברי תורה מרבינו בתוספת ביאור בסוגריים מרובעות

אור הגאולה
ליקוטים מדברי רבינו בעניני הגאולה השלמה

זמני כניסת ויציאת השבת

גיליון י"ט 
פרשת  בחוקותי  ]בחו"ל - בהר[

תשפ"ב



גב

גוזז

ובין  	 בכלי  בין  ביד  בין  ציפורניו  או  שערו  ליטול  אסור 
בשיניו, וכן אסור לתלוש פיסות עור שפירשו קצת מעל ידו.

הביה"ל  	 כותב  בשפתיו  התלויות  עור  בפיסות  ואף 
שאפשר שיש בזה חיוב חטאת אפי' שתולשן בידו, שכן הדרך 

לתלשן ביד.

לפי  	 במסרק,  בשבת  שערותיו  לסרוק  לאדם  אסור 
גוזז,  איסור  בזה  ויש  קצת שערות,  יתלשו  שלא  שאי אפשר 

אבל מותר להבדיל בידו בנחת את שערותיו זו מזו.

הגוף  	 על  המודבק  פלסטר  כשמורידים  להיזהר  יש 
אסור  שערות  שיתלשו  לוודאי  קרוב  שאם  שיער,  במקום 

להסירו.

אם  	 ואפי'  השיער,  במקום  אף  בראשו  לחכך  מותר 
שאינו  מאחר  לחשוש,  אין  זה  ידי  על  שערות  כמה  נתלשו 

מתכוין לזה, ואינו פסיק רישיה שיתלוש. 

מעשה  ולבסוף  הלב,  נקודת  לבחינת  להגיע  התפילה  ענין 
עצמן  התפילה  ואותיות  תיבות  של  הדיבור  ענין  שהוא  ביותר, 
והתיבות  והדגש האותיות  והרגש,  והיינו התפעלות הלב  דווקא, 
או  החכמה  מבחינת  המשכה  עיקר  כל  כי  ביותר,  התפילה  של 
התורה  ותיבות  הלב,  התפעלות  לבחינת  להגיע  הוא  הבינה 

והתפילה בדיבור דווקא וכו'.

לבחינת הביטול  להגיע  גדולים שיכולים  צדיקים  יש  כי  הגם 
לאין סוף יתברך בבחינת התפשטות הגשמיות, ולא ירגישו כי אם 
הארת האותיות לבד, הנה כל זה הוא רק בצדיקים גדולים, וגם זה 

הוא לפרקים דייקא.

)שער התקשרות עמוד ו( 

מאמר חז"ל 'אם הרב דומה למלאך ה' צבאות', שהוא צדיק 
כנ"ל – אז 'תורה יבקשו מפיהו', פירוש בכל היוצא מפיו, אפי' אם 
מדבר במילי דעלמא – יבקשו בזה תורה, כי כל דיבוריהם הוא 
תורה, אבל אם אינו צדיק כזה – אז 'מכל מלמדי השכלתי', רק 

בשעה שאומר תורה, וד"ל. 

)שער התקשרות עמוד נו(

כ' אייר – הרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל בהרה"ק ר' מנחם נחום זצ"ל
ש

כ"א אייר – הרה"ק רבי שמעון שלמה אבי הרה"ק ר' משה צבי מסאווראן ב"ר אברהם זצ"ל
ש

כ"ב אייר – הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין בהרה"ק ר' ישראל מרוז'ין זצ"ל
ש

כ"ה אייר – הרה"ק רבי ברוך מריקא תלמיד הבעש"ט ב"ר מאיר זצ"ל
הרה"ק ר' חיים מקאסוב בהרה"ק ר' מנחם מנדל זצ"ל

הרה"ק רבי יהושע אשר מפוריסוב בהרה"ק ר' יעקב יצחק מפרשיסחא זצ"ל
ש

כ"ו אייר – הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין בהרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר זצ"ל
הרה"ק ר' מרדכי יוסף בהרה"ק ר' דוד מזלטיפולי זצ"ל

הרה"ק ר' שלמה מזוויעהל בהרה"ק ר' מרדכי זצ"ל
ש

אור ההלכה
פסקי הלכה קצרים בהלכות שבת

אור העבודה
פנינים מרבינו בעניני ודרכי עבודת ה'

יומא דהילולא



גב

הירש  צבי  רבי  צבי,  החכם  של  שמו 
בכל  ונפוץ  ידוע  זצ"ל,  אשכנזי  יעקב  בן 
במורביה,  נולד  הוא  ישראל.  קהילות 
ההיא  בתקופה  שהשתייך  ארץ  חבל 
כשלש  לפני  צ'כוסלובקיה,  למדינת 
בלעלוב,  ונפטר  שנה  וחמישים  מאות 
במהלך  ושמונה.  חמישים  בגיל  גליציה, 
לשמש  צבי  החכם  הספיק  הקצרים  חייו 
בקודש כרב בגרמניה, אמשטרדם, לונדון 
אף  שם  ספרדיות,  בקהילות  וכן  ופולין, 

זכה לתואר הספרדי "חכם" שדבק בו.

עולים  הרבות  תשובותיו  מתוך 
הסוערים,  ונדודיו  חייו  מאורעות 
ובכללם פרשת שבתאי צבי באמשטרדם. 
במורביה,  צבי  החכם  למד  בצעירותו 
כדי  לשאלוניקי  נשלח  עשרה  שש  ובגיל 
לרכוש שם גם את דרך הלימוד הספרדית.

משפחת  של  המפורסם  סיפורה 
רוטשילד העשירה כרוך אף הוא בתולדות 
חייו, אולם לא רבים יודעים את הדברים 
אותו  של  הקלעים  מאחורי  שהתרחשו 

מאורע.


שמעון  ר'  היה  ופשוט  צנוע  אדם 
משכים  היה  בוקר  עם  רוטשילד.  אנשיל 
שסייע  ולאחר  שחרית,  לתפילת  קום 
אל  זאטוטיהם  את  לשלח  לרעייתו 
המלמד, היה חובש את מגבעתו ושם את 

פעמיו לעבר חנותו.

השוק,  בקצה  וארוך  צר  חדרון 
הקנה לר' שמעון את תארו כבעל חנות. 
כמחסן  משמש  הקטן  החדר  היה  בלילה 
לסחורתו ועם בוקר היה ר' שמעון מוציא 
את ארגזיו ופורס את מרכולתו על ארגזי 
את  לקוח  תפס  לא  מעולם  ישנים.  עץ 
באחד  מהמתרחש  ידיעה  באי  שמעון  ר' 
אחד  לכל  הקטנים.  ארגזיו  מעשרות 
מהם היה תפקיד, ודומה היה שהפריטים 
השונים שאופסנו במרכולתו ידעו להגיע 
בכוחות עצמם אל מקומם המדוייק. לעת 
ערב, משהחלה השמש לאסוף את קרניה, 
האהובים  ארגזיו  את  בקפידה  אורז  היה 
וביד רחימאית מניח ארגז אחר ארגז על 
חנותו.  של  חללה  שנתמלא  עד  מקומו 
לעבר  פונה  היה  מלאכתו  את  משסיים 
בפעם  שבדק  לפני  לא  המדרש,  בית 

המי יודע כמה, אם אמנם נעל את שער 
חנותו.

בעל אופי שכזה היה ר' שמעון משחר 
נעוריו, וכבר עשרות שנים היה רגיל לכך 
יש  חפץ  ולכל  ועת,  זמן  יש  דבר  שלכל 

מקום.

ויהי היום, ר' שמעון אנשיל נטל את 
ערב.  לארוחת  משפחתו  עם  והיסב  ידיו 
ליד  מקומם  את  חרישית  תפסו  ילדיו 
לכל  מניחה  הבית  עקרת  בעוד  השולחן, 
אחד את מנתו. המסובים החלו באכילתם, 
אך מישהו אחד לא היה רגוע... היה זה 
בעל הבית, שעיניו כמעט יצאו מחוריהן. 
שמעון  ר'  הצליח  כבירים  במאמצים  רק 

אך  הרכים,  ילדיו  בפני  דבר  לומר  שלא 
הבינה  בעלה,  נפש  את  שידעה  רעייתו 

לרוחו.

ר' שמעון הביט לעבר הכסא המיותם 
החזיקה  החרתה  רעייתו  לידו,  שניצב 
הריק  בכסא  ובהו  ישבו  ושניהם  אחריו 
על  שהונחה  בצלחת  שנותרה  ובמנה 
לאורח  המיועדת  הצלחת   – השולחן 
ששוב  שבביתם,  הגג  בעליית  המתאכסן 
להתחשב  בלי  הערב,  מארוחת  נעדר 
בית  של  והמקובעים  הקבועים  בסדריו 

מארחיו.

סיימו  הגואה,  במתח  שחשו  הילדים 
במהירות את ארוחתם ונעלמו במהירות 
הוריהם  את  מותירים  כשהם  החדר,  מן 

אובדי עצות.

ואז לפתע, שוב החל הרעש המטריד 
מעליית הגג, הרעש שמזמזם כבר תקופה 

מנוח  נותן  ואינו  ביתם  בחלל  ארוכה 
כדי  עשו  לא  מה  השלווה...  לנפשם 
לפתור את הבעיה? מבטים, רמזים דקים, 
רמזים עבים יותר, והבחור בשלו. מרעיש 

מלמעלה.

שמעון  ר'  של  עצביו  היום,  אבל 
אנשיל כבר לא עמדו לו. סבלנותו פקעה. 
לכל דבר יש סוף! הוא קם מכסאו, ונטל 
זרדים ענק שעמד בפינת  בידיו מטאטא 

החדר...

התחננה על נפשה: "שמעון,  רעייתו 
עצור! למה לנו ללכת בדרך שכזו? אולי 
עד  יידע  והאורח  נוספת  תקופה  תעבור 
כמה הדברים האלה מציקים לך וטורדים 

אותך משלוותך".

שהוא  תוך  דבריה  את  שמע  הוא 
המחוספס  המקל  על  סנטרו  את  משעין 

של המטאטא, וכמעט שנענה לה.

היא,  גם  הבינה  דקה  לאחר  אך 
והתרופפו  הלכו  שעצביו  היקר,  שבעלה 
הגג,  מעליית  לבקוע  שהמשיך  מהרעש 
"כלו  שכזו.  בעת  לחשות  מסוגל  אינו 
כל הקיצין", אמר לעקרת ביתו הנבוכה, 
המטאטא  את  תפס  המשתאות  ולעיניה 

וחבט קלות בתקרת הבית...


האורח,  ישב  הגג,  בעליית  למעלה, 
ותפס  צבי',  ה'חכם  רבינו  הוא  הלא 
לעלות  שהחל  הסומק  בידיו.  ראשו  את 
אדמו  ופניו  במהירות  התפשט  בלחייו, 
האורלוגין  בשעון  חטופה  הצצה  כסלק. 
של  זמנה  חלף  מכבר  שזה  לו  הבהירה 

ארוחת הערב, והוא לא ידע את נפשו.

מתגורר  כבר  קצרה  לא  תקופה 
המסודרים  הזוג  בני  של  בביתם  הוא 
ואונם  מהונם  להעניק  שהחליטו  הללו, 
שעה,  באותה  ויום,  יום  בכל  תורה.  לבן 
את  עבורו  מכינה  הבית  עקרת  היתה 
לו לקראת צאתו  מנת הבוקר שהמתינה 
עבורו,  הקצו  גג  עליית  ואף  ללימודיו, 
בספריו,  ולהתעמק  להתרכז  יוכל  שם 
גדולות  לו  שנכונו  הבחינו  כבר  שהרי 
לאשתו,  שמעון  ר'  אמר  יתכן",  "ולא   –
"שעוד יתבעו אותנו בשמים – מדוע לא 
התאמצתם בכל כחכם להעניק לתלמיד 

<< המשך בעמוד  ד'

אור הצדיקים
א מעשה פאר מלוה מלכה

"בזכות מצוות הכנסת 
אורחים - תזכה אתה 
ודורותיך לעשירות 

מופלגת" 
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 'דער וואס וועט נאר אנכאפן מיין קלאמקע וועט געהאלפן ווערן' 

 ]-מי שרק יגע בידית דלתי יוושע[

סיפר החסיד ר' שלמה ניסל משמשו של רבינו סיפור נורא 
ששמע מבעל המעשה עצמו הלוא הוא החסיד ר' מיכל סופר 

ז"ל. 

המקוה  נתקלקלה  החורף  בימות  אחת  פעם 
בדיוק  בו.  לטבול  יכולים  היו  ולא  בוויעלדניק 

מיכל  ר'  רצה  שמחמתה  סיבה  אירעה  אז 
ירא  שהיה  ומחמת  מאודו,  בכל  לטבול 
שמים מופלג היו לו ייסורים גדולים מכך 

שאינו יכול לטבול.

מה  והרהר  במטתו  מיכל  ר'  שכב 
ביכולתו לעשות לכך. הרי המקוה מקולקל 

בו.  לטבול  באפשרות  ואין  קפוא  הנהר  וגם 
ברגעים אלו ממש עבר רבינו ליד חלון ביתו של 

ר' מיכל. רבינו ניגש אל החלון וקרא: מיכל! מיכל! רוצה 
אתה לטבול במקוה?

ר' מיכל שהכיר את קולו של רבינו, השתומם למראה רוח 
קדשו של רבינו. קפץ מיד ממיטתו ורץ החוצה אל רבינו, ואמר 

לו שבוודאי הוא רוצה לטבול, אבל המקוה הרי מקולקל.

אמר לו רבינו: הרי אפשר לטבול בנהר. אמר לו ר' מיכל: 
הרי הנהר קפוא ואי אפשר לטבול בו. אמר לו רבינו: מה איכפת 

לך, בא עימי!

לקח ר' מיכל גרזן ופנס והלך עם רבינו לנהר. 
פירצה.  בו  ובקע  בקרח  מיכל  ר'  חצב  שם 
והתמהמה  לטבול,  ראשונה  ירד  רבינו 
מהנהר  בעלותו  ארוכה.  שעה  בטבילתו 
אמר לר' מיכל: עתה רד אתה וטבול! ר' 
מיכל שכמעט קפא מהעמידה הממושכת 
והוא  לו,  קר  שמאוד  לרבינו  אמר  בקור, 

אינו מסוגל לרדת ולטבול במים הקפואים.

טבל רבינו את אצבעו במים ואמר לר' מיכל: 
טבול, יהיה לך חם בתוך המים! ירד ר' מיכל לתוך הפירצה 
למי הנהר, והנה לתדהמתו הרבה המים היו חמים כבמקוה חם. 
רבינו  הזהירו  המים  מן  וכשעלה  טבילות,  כמה  טבל  מיכל  ר' 

שלא יספר זאת לשום אדם בעולם.

חכם שכזה פינה משלו שיוכל להגות בה 
בלא מפריע?"

אבל הרעש, הרעש היה בלתי נסבל. 
פעמים  הרבה  כך  כל  רמז  כבר  הוא 
לאורחו השקדן שלא ירים את קולו יתר 
שהקולות  בעת  פעם,  לא  המידה.  על 
ממושך,  זמן  נמשכו  ראשו  מעל  שבקעו 
היה ר' שמעון מתנה את מר גורלו בפני 
רעייתו ומתנחם בכך שהוא סובל פחות 
מטיטוס... שכן הוא יכול לצאת את הבית 
של  יתושו  ואילו  לראשו,  מרגוע  ולתת 

טיטוס הלך עימו לכל מקום...

את  שהטריף  נוסף  דבר-מה  והיה 
ר'  של  והדיוק  הסדר  שוחרת  נפשו 

שמעון: ארוחת הערב!

גדול  שעון  במיוחד  קנה  הוא 
שעה  בכל  וברקים  קולות  המשמיע 

כדי  הגג,  בעליית  חגיגית  הציבו  עגולה, 
בזמן  יגיע  למעלה  שם  שיושב  שהבחור 
לארוחת הערב, אבל כלום לא עזר. הלה 
שקוע בתלמודו, וכאשר סברות ופירכות 
במוחו  חלפו  רעיונות  של  תילים  ותילי 
וצלילי  עולמו,  מכל  הוא  שכח  הסוער, 
השעון הניצב מולו במרחק נגיעה, נדמו 
עליו כרעש רחוק ועמום הבוקע מפעמון 
קטן התלוי על צווארה של כבשה הרועה 

הרחק אי שם באחו.

את  במהירות  עתה  סגר  צבי  החכם 
ספריו ופתח את דלת עליית הגג. חכמתו 
את  במהירות  להרגיע  לו  עמדה  הרבה 
מילות  כמה  לסנן  שהספיק  הבית  בעל 

זעם ושב לסיים את מנתו.


דלת  על  דפיקות  נשמעו  בוקר  עם 
משלחת  ניצבה  המפתן  על  הבית. 

מכובדת, ובידיה מכתב רבנות המזמין 
את ה'חכם צבי' לכהן אחר כבוד בעירם. 
ה'חכם צבי' נעתר לבקשתם, ובטרם יצא 
הבית  בעל  אל  נפנה  מארחיו  בית  את 
המצווה  ובזכות  ה'  "יתן  בחום:  וברכו 
שזכית  אורחים  הכנסת  של  הגדולה 
בתורה,  להגות  לי  ואפשרת  לקיימה 
לעשירות  אחריך  ודורותיך  אתה  תזכה 

מופלגת".

ובפנים  קולו  את  הנמיך  מכן  לאחר 
מרצינות אמר למארחו ההמום:

גם  לברכך  רציתי  כי  יקירי,  "דע 
בדורות ישרים מופלגים בתורה, ואתמול 
ראוי  אמנם  אם  לנסותך  משמים  ביקשו 
אתה לכך. אך לצערי הרב, יקירי", אמר 
הרב כשקולו נסדק, "ברגע אחד, הפסדת 

הכל".

רגע אחד של התגברות על המידות...
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אור הישועות
סיפורי ישועות ומופתים מרבינו
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