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 דשוק ותדבר

 ה"זצוקללה ק"הגה ר"אדמו מרן ק"כ מאת

 ויצאפרשת 

 ר"א( .צא) חולין' ובגמ(. כה:לב" )השחר עלות עד עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויותר"
 .מגופם יותר ממונם עליהם שחביב לצדיקים מכאן, קטנים פכין על שנשתייר ראלעז

 ח"לת מכאן יצחק ר"א ',עמו איש ויאבק' .בגזל ידיהם פושטין שאין מפני ,למה כך וכל
 .בלילה יחידי יצא שאל

, אחיו לעשו מנחה בידו הבא מן ויקחההוא  בלילה שם וילן" כתיב דלעיל לדייק ויש
 עד ,לעשו שלוחה הוא מנחה וכולם( טו-יד:שם) "'וגו עשרים םותישי מאתים עזים

 והכל ",פגשתי אשר הזה המחנה כל לך מי" ואמר הגדולה המחנה על עשו שתמה
 הנשאר המחנה והיה" פ"עה י"ברש וכמבואר ,תוא להלחם יצטרך שלא לפייסו

 לדורון ,דברים לשלשה עצמו התקין עמו אלחם כי כרחו על י"ופרש ",לפליטה
 אם" למלחמה ",אברהם אבי אלקי יעקב ויאמר" לתפלה", פניו על המנחה תעבורו"

 ,כתב שם ן"וברמב ".לפליטה הנשאר המחנה והיה והכהו האחת המחנה אל עשו יבא
 עצמו והתקין ,מבחוץ לבנים בגדים והלבישם מבפנים זיינם ?עשה מה ,במדרש וראיתי

 השביעני אבי"( ה:נ) ויחי' בפ גם. (שו"וילק תנחומא ועיין) עיקר וכן ,דברים לשלשה
 (י"ברש הובא) ובמדרש ",'וגו כנען בארץ לי כריתי אשר בקברי מת אנכי הנה לאמר
 כרי אותו ועשה לבן מבית שהביא וזהב כסף כל יעקב שנטל ,דגור כרי לשון כריתי
 .מגופם עליהם חביב שממונם אמר וכאן ,במערה חלקך בשביל זה טול לעשו ואמר

 דלא בגין, בחנם מצוה ליקח דאסור( א"ע ח"קכ) תרומה' פ בזוהר ש"לפמ נראה ואשר
 דחרשי ובספרא, שלים באגר אלא דקדושה רוח עליה לאמשכא כלל עובדא בההוא זכי

 מיני לאעברא לאשתדלא דבעי מאן כל מלכא לשלמה יאאשמד דאוליף[ כשפים ספרי]
 בגין ,רב בין זעיר בין ניהמי שיבעין מה בכל שלים באגר ליה למיקני בעי מסאבא רוח

 נשא לבי ואנוס, אגרא בלא ואזדבן, ובריקנייא, במגנא תדיר איזדמן איהו מסאבא דרוח
 ה"משנ ספרינו ועיין .ש"ע ,פיתויין בכמה עמהון לדיירא לון ומפתא עלייהו למישרי

 (.א"שס' סי ת"מהד א"ח)

 המצוה שלקח אלא רב טורח ואפילו פרטיה בכל ומקיימה במצוה דהטורח והנראה
 .מלא בכסף המצוה לקנות דוקא צריך אלא ,כלל דקדושה רוח עליו ממשיך אינו ,בחנם
 מה כל אלא ,מקפיד היה לא אתרוג או תפילין מצוה איזה קונה' כשהי ל"ז י"והאר

 .(ט"סקל ד"תנ' סי) החיים כף ועיין ,מיד משלם אותו ששאלו

 בגופו ומטריח ממקיים יותר ףעדי ממון ומשלם כשלוקח מצות דלקיים מבואר פ"עכ
 שכר לשלם ודוקא מצות לקיים ושאיפתם מגמתם כל דהצדיקים כיון נמצא בחנם

 לקיום הממון שצריכין מגופם יותר ממונם עליהם חביב צדיקים שפיר ולכן המצוה
 הלוקח שהרי בגזל ידיהם פשטו שלא מפני בזה נמי מתוקן ומה. גופם ולא נפשותם

 מכם יקריב כי אדם" ובקרא .בעולה גזל שונא' ה אני כי מצוה נואי גזל של בממון מצוה



 אמרו שפיר ולכן .מקומות כמה ועוד ט"כ סוכה' ובתוס י"רש ועיין .הגזל מן ולא "קרבן
 .מגופם יותר ממונם עליהם חביב

 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת ל"ז חכמינו דברי בזה מתקו ומה
 יש אלא ',מאדך בכל' נאמר למה 'נפשך בכל' נאמר אם ל"ז רשווד( ד:ו דברים) מאדיך

 עסקינן בשופטני דאטו ב"וצ .מאדך בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם לך
 אתי ש"ולפמ .ש"רק של ראשונה' בפ הדברים נאמרו ז"וע ,מגופו עליו חביב שממונו

 שצדיקים מכאן ש"וכמ ,מגופם עליהם חביב שממונם צדיקים הם באמת שהרי ,שפיר
 את כבד בממונו מצות שיקיים מאדיך ובכל אמר ולכן מגופם יותר ממונם עליהם חביב

 דזה'( ט דף ק"ב' )התוס' פי מ"מ חומש עד עשה במצות שאמרו ואף, ממש מהונך' ה
 עד להודיע זהובים אלף בעד אתרוג שלקח ג"בר ומעשה מוסיפין המוסיף אבל מדינא

 .ליהןע חביבין המצות היו כמה

 פדיון מצות לידו שבא שכיון ,(ח:לב) "'וגו העם את ויחץ" הקרא לשון בזה מדויק ומה
 נמי ומבואר, למחצה ועד מחומש אפילו יותר הוסיף אדרבה אלא חש לא שבוים

 אשר כל המכפילה במערת חלק לקנות לו נוגע' שהי כיון)נ:ה(  "לי כריתי אשר בקברי"
 ככרי עשאן אדרבה אלא ממונו חשך לא זה ועל ,ההקדוש חלק שהוא נפשו בעד יתן לו

 מגופם עליהם חביב שממונם הצדיקים דרך וזה ,מצוה בעד נתן לו' שהי וזהב כסף וכל
 םחביבי גופם כי הרשעים כן לא ,הנפש לצרכי הממון צריכים כי מנפשותם לא אבל

 נפשה לצרכי נשאר ולא וצרכיו הגוף עבור שלהם הממון ומבזבזין מנפשותם עליהם
 .הנשמה שהוא

 של ובממון בגזל ידיו פשט שלא בדורו יעקב היה שאחד לבדו יעקב ויותר צחות ובדרך
 כה שים ביתך כלי מכל מצאת מה כלי את מששת כי עמו וירב ללבן אמר כאשר חבירו

 פשט שלא וצדקתו בתמימתו לבדו יעקב ויותר וזה שנינו בין ויוכיחו ואחיך אחי נגד
. לבדו יעקב רק' הי לא דור באותו( .קסה ב"ב) בגזל רובם ל"חז מרושא והגם, בגזל ידיו

 אצל ערמה עשה שהרי גזל של אבק אצלו יש פ"דעכ "עמו איש ויאבק" שאמר דזה ל"וי
)תהלים  "פתלתת עקש עם"ו כתיב שהרי "לו יכול לא כי וירא," המקלות עם לבן

 .דועכי דאורייתא בתומכין ק"ובזה "יעקב ירך כף עתקויח:כז(, "



 מגיד משנהליקוטי 
 יצאו פרשת

 מחלוקת רש"י והרמב"ן בביאור קפיצת הארץ

משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה,  ,רש"ייפ א(.:)כט "וישא יעקב רגליו"
מ שכתבו רש"י והרמב"ן בענין "נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת. נראה עוד לפ

קפצה, לשון תקפוץ, נתקצרה רש"י כתב  .קפיצת הארץ, באיזה אופן קפצה לו הארץ
 ונתקמצה לו. והרמב"ן כתב שהלך מהלך כמה ימים כהרף עין.

 ביאור הפסוק

, שהגביה את רגליו מן הארץ, וקפצה הארץ תחתיו 'וישא יעקב רגליו'ונראה לשון 
 .אונתקמצה לו, שאם לא היה מגביה רגליו לא היה יכול לקפוץ תחתיו

❖ 

 יעקב חשש שמא יקברו עשו אצלו

רש"י: צפה ברוח הקודש יפ יא(.:)כט "שק יעקב לרחל וישא את קולו ויבךוי"
. ונראה שחשש דילמא עשו יקבר אצלו, ואין קוברין , ע"כשאינה נכנסת עמו לקבורה

                                                           
מובא בשם הגאון ר' יצחק הורוויץ מהאמבורג זצ"ל, איתא בזוהר שיש שני מיני קפיצות  א

( על אברהם שעשה 'ג ג"ב"ר מהדרך, חדא שאדם הולך מהרה ונעשה קל ברגליו, כמו שדרשו )
שהאדם הולך  ,קפיצה הב' .כל פסיעה שלו ג' מילין כשרדף אחר המלכים, וזהו קפיצת אדם

"מ בין ב' פבדרכו והארץ עם המקום שצריך לשם הולך נגדו, וזהו קפיצת הארץ. ומאי נ
שאם נאמר שיעקב נעשה קל ברגליו והלך מהרה וחרן עמד במקומו, נמצא  ?הקפיצות הנ"ל

ואם נאמר שחרן בא לכאן עם הארץ, נמצא לא היה יעקב  .עבר דרך הר המוריה ולא התפלל שם
"מ, אם יעקב בא לחרן קל ברגליו, נמצא פכי חרן בא לכאן. והנה יש עוד נ ,בהר המוריה

ואם אמרינן שבא חרן לכאן, והר המוריה נשתייר  .כשרוצה לילך להר המוריה צריך לחזור
לילך להר המוריה צריך לילך לפניו ולא לחזור לאחוריו. והנה יעקב במקומו, נמצא כשרוצה 

 מזה, באמת כשהלך לחרן היה לו קפיצת אדם, ועבר דרך הר המוריה לחרן, אבל הוא לא ידע
לא היה א"כ וסבר שמא היה לו קפיצת הארץ וחרן בא לכאן, והר המוריה נשתייר במקומו, ו

יהיב דעתיה למיהדר, כי  .רתי על מקום אבותי וכו'יעקב בהר המוריה. לזה אמר יעקב אפשר עב
לא ידע לילך לפניו או לאחריו, וכשחזר עד בית אל וראה שהר המוריה בא אצלו כנגדו, ידע 

וזאת היא קפיצת הארץ. לזה אמר רש"י, ואומר אני שזו  ,שהקפיצה הראשונה היתה קפיצת אדם
 יתה קפיצת אדם.היא קפיצת הארץ ששנינו בשחיטת חולין, כי הראשונה ה

ד"ה ויצא השני(, מדוע לאליעזר היה קפיצת הדרך  אעוד נביא ביאור נפלא מהחתם סופר )פ' ויצ
בעת חיפש שידך ליצחק, משא"כ ליעקב לא היה קפיצת בעת שהלך ללבן לחפש את זיווגו, 
וז"ל: והנה נשאלה שאלה, מדוע היתה זאת שאליעזר עבד אברהם קפצה לו ארעא בהליכתו 

להביא את רבקה, וליעקב לא קפצה לו הארץ, רק בשובו להתפלל אל הר המוריה. ויש לחרן 
לומר כך, שרמז לאבות הוא סימן לבניהם אחריהם, כי אליעזר כנעני היה וקפצה לו חרן שהיא 
חוצה לארץ, לסימן שעתידים בני כנען להתגרש מארץ ישראל, ותמהר הארץ לשלחם ולהקיא 

בעיא בצאתו מארץ ישראל לא קפצה חו"ל נגדו, ילא מ - ו בהיפוךאותם. משא"כ ליעקב נרמז ל
 אלא בהיפוך שתמהר אחר הגלות ותקפוץ ארץ ישראל נגדו, כי חלקנו היא.



כמבואר בסנהדרין מז.(, שהרי היו עוד ב' קברים במערת המכפלה. ) ברשע אצל צדיק
שרה, יצחק ורבקה, והיו עוד ב' אדם וחוה, אברהם ו - שכן אמרו ד' זוגות נקברו שם

קברים, וקנאם יעקב מעשו בעת שקנה הבכורה. אבל כשראה שאין רחל נכנסת עמו 
שלא יקבר עם עשו  'ויבך'לקבורה, והוא לא ראה שיקח לאה ונכנסת עמו, ולכן 

 )שנת תשכ"ג( הרשע.

❖ 

 דינה נתחלפה ביוסף

ש"י: שדנה לאה דין ריפכא(. :)בראשית ל "ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה"
בעצמה, אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות, והתפללה עליו ונהפך 

ם יונתן: ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה יהיב יוסף במעהא ולנקבה. ואיתא בתרג
ן ו. ובספר לוית חן )מהגאגרחל ודינה במעיה דלאה, ועי' מדרש תלפיות )ענף דינה(

סקאהל( יוסף מתחלף יצירתו מלאה, ומזרע שלה היה רבי אריה יהודה לייב אב"ד 
ה משום מ  ראוי לתלות בלאה יותר מברחל, דכן תולין הנקבה יותר באביה מבא  

 ,"ושאול בן הכנענית"פ "שהיא באה מזרע האב וכו'. וראיתי בפענח רזא )פ' ויגש( עה
יונה איך לקח שמעון אחותו דינה. וי"ל שעיקר הר ,וקשה .רש"י שנבעלה לכנענייפ

 ב.א  ם, אלא מ  א  היה בבטן רחל. מבואר מזה שדינה לא היתה אחותו של שמעון מ  

 הולד נחשב לאם השניה

בזה יכולים לפשוט השאלה, בענין שאמרו הרופאים שיש כבר במציאות או בקרוב 
להשתיל אשה לחברתה עם העיבור, מה יהא דין העיבור הנולד לענין ירושה, ומי 

עברה או מקום שנולד. לפי הנ"ל מבואר כי הולד נחשב על מקום שנת - םנקראת הא  
 האם השניה ולא על המזרעת.

 לענין ירושה

ומיהו לענין ירושה נראה פשוט, דכיון דהירושה הולך אחר האב, אין נפ"מ באיזה 
מ לענין אם "בטן נולד, אלא מי הוא האב האמיתי אותו הוא יורש. אלא שיהיה נפ

                                                           
ט( בעצם רשע יש לו ריח רע, "דבר נורא כתב בספר רב ייבי )ח"א עירובין יט. ד"ה עוד בדף י ב

בשביל שהורגלו  ?מו אינו מרגישוגם הרשע בעצ ,ולמה אין אנו מרגישין בריח רע של הרשע
י שלא יריח אותו ריח רע מן הרשע, דעם אותו הריח וכו'. ולפיכך אין קוברים רשע אצל צדיק, כ

כיון שפושט את הגוף אזי כל החושים צלולים, לכך גם חוש הריח זך וצלול אצלו, ומרגיש 
ו( מעשה "י' רסובמהדורת מק"נ ס ,ה"בריח רע של הרשע. וכן כתב בספר חסידים )סי' תש

בת"ח צדיק שקברוהו אצל מי שאינו הגון, בא הצדיק לכל בני העיר בחלום באמרו: הרעותם לי 
אבנים בין קבר הצדיק לקבר הרשע  ּומׂששקברתוני אצל בית הכסא שריחו רע, וקשה לי העשן. ו

 כמחיצה, ומשם והלאה לא בא להם בחלום.

ור לרחל, על כן בא יוסף כנגד צדיק יסוד עולם וז"ל: והנה כפי זאת הדעת דינה הוא יוסף הבכ ג
ונתחבר עם השכינה שהיא בתו של הקב"ה. והנה כמו שנמסרה דינה ביד שכם בן חמור, נמסר 

, עד שבא משה שהוא משבט לוי " )יחזקאל כג:כ(אשר בשר חמורים בשרם"יוסף ביד המצרים 
יקח משה את עצמות יוסף ו"ונקם במצרים כמו שעשו שמעון ולוי בשכם. וע"כ תמצא שכתוב 

 . וכיון שבשכם באה תקלה לדינה, גם בשכם באה תקלה ליוסף." )שמות יג:יט(עמו



"מ סי' וועיין שו"ע )ח .ם הוא מורישרושה, לאיזה א  יורש את אמו באופנים שיש י
י"א( מי שנסתפק לנו אם הוא בכור או פשוט, כגון שנתערב עם אחר, אינו ע' ז ס"רע

אם הוכרו ולבסוף נתערבו, כותבים הרשאה זה לזה,  ,וכיצד עושין .נוטל פי שנים
וטלין חלק ואם לא הוכרו, כגון שילדו במחבואה אחת, אין נ .ונוטלים חלק בכורה

בכורה. וכתב הרמ"א ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון, אינו יורש אחד 
 בהרשאה מן הספק. 'כורה אפיבמהן, והבא אחריו אינו נוטל חלק 

 ו("ב סי' תל")שו"ת משנ"ה חי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ומי שילמוד במשנה הלכות
 ב"ה אם יהי' לי זכות בעוה"אי

 להתפלל בעדו אשתדל
 ט"תשס' מהד ה"משנ ת"שו מהקדמת



 מצוה יומית
 תשפ"ג כסלו י"ב שיכתוב המלך ספר תורה .קגמצוה ת

 אם מחויב לכתוב ספר תורה חדש ,מלך שירש ספר תורה

ג( במלך ישראל שירש ב' "מה שיצאתי בחקירה בספרי ספר מצות המלך )מצוה ק
וכתבת דאין מקום לחקירה זו ספרי תורה, אם צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. 

( דמה שהמלך אה" גהכסף משנה שהסביר דברי הרמב"ם )הל' מלכים פ" "שלפמ
יוצא ידי חובת ספר תורה של הדיוט בירושת אבותיו, הוא מטעם שעכ"פ יכתוב 

וא"כ מה מקום יש לחקירה  .לעצמו לכה"פ ספר תורה משום מצות עשה של מלך
ודאי צריך לכתוב  - אם צריך לכתוב אחרתאם ירש ב' ספרי תורה משל אבותיו 

 אחרת בלי ספק.

 חייב לכתוב ספר תורה לעצמו

ולאחר הסליחה מכבוד מעלתו, לא דקדקת בדברי, ולא בדברי הכ"מ כראוי לת"ח 
ולפי שיטתך לא היה לך לדייק מדברי הכ"מ  .כמותך, ולכן בשתים לא עלתה לך

בעת שישב המלך על כסא "שב חקירתי, שהרי מפורש כתב הכסף משנה שם ילי
, כלומר ספר תורה שני שהמלך חייב בו יתר על "מלכותו כותב לו ספר תורה לעצמו

ע"ש. והנה מבואר  ,הניח לו אביו שני ספרי תורה 'הספר שהניחו לו אבותיו, ואפי
 הניח לו אביו שני ספרי תורה כותב לעצמו אחת. 'ומפורש כתב הכסף משנה שאפי

 ספר תורה קודם שנתמנההשאלה אם כתב לעצמו  

והשנית דבאמת לא דקדקת בדברינו, תמחול לעיין בספרי הנ"ל עוד הפעם, ותראה 
וספקתי לא היתה במי שירש מאביו, אלא  .כי מעולם לא הסתפקתי במה שכתבת

ב' ספרי תורות מקודם שנתמנה להיות מלך וכתב  לעצמונסתפקתי במי שכתב 
ך לכתוב אחרת לשמו לאחר התמנות תרווייהו לשמו, אם כשאח"כ נתמנה צרי

דוקא, או דילמא סגי ליה במה שכתב לעצמו כשהיה הדיוט, שהעיקר להיות לו ב' 
ספרי תורה שכתבם לעצמו לשמו. והחילוק בין זה לירושה הוא פשוט, דבירושה לא 
כתב לעצמו אף ספר תורה אחת, אלא באו לו בירושה, ואנן לשמו בעינן עכ"פ ס"ת 

בם לעצמו לשמו אפשר דמהני. ובדיוק כתבתי בספרי הנ"ל אם אחת. אבל אם כת
, ולא כתבתי אם ירש ב' ס"ת, וא"כ חקירתי מקודם שנתמנה מלךהיה לו ס"ת 

 אכתי במקומה עומדת.

 מדברי הרמב"ם משמע שצריך לכתוב בעת ישיבתו על כסא מלכותו

ישב בעת ש'ברם מה שנראה כעת בעיקר החקירה, שלכאורה מלשון הרמב"ם שכתב 
, משמע לכאורה דתלוי דוקא בעת 'המלך על כסא מלכותו כותב לו ס"ת לעצמו

 שישב על כסאו ולא קודם לכן.

 בגמרא משמע שיצא אם כתב לפני שנתמנה למלך

וכותב ס"ת לשמו, תנא  ,)סנהדרין כא:( נראה להיפך דאיתא שם 'אמנם מלשון הגמ
מיותרת הוא, היה לו  'בלבדו'. ולכאורה תיבת , ע"כובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו



אכן . ו'כדי שלא יתנאה בשל אבותיו', או 'שלא יתנאה בשל אבותיו ,תנא'לומר 
, 'ובלבד'. וי"ל דבכיון דייק התנא 'ובלבד'בתוספתא ובירושלמי כאן ליתא לתיבת 

ובלבד שלא ' - כלומר דאין נפ"מ אימתי יכתוב המלך אלו ספרי תורה לעצמו
יתנאה בשל אבותיו או בשל אחרים, וכל שאינו מתנאה  , דעיקר הטעם שלא'יתנאה

 בשל אחרים, שהרי הוא כתב לעצמו לשמו אף שעדיין הדיוט היה די בזה.

 ספר תורה של מלך צריך להיות מוגה ע"י ב"ד של ע"א

ואין להקשות שספר תורה של מלך צריכה להיות מוגה מספר העזרה ע"פ ב"ד של 
ם, וכשכתב והוא הדיוט לא עשה כן, זה אינו שבעים ואחד, כמו שכותב הרמב"ם ש

שנראה לפענ"ד פשוט דבשעה שנעשה מלך עדיין בידו להגיה ע"פ ב"ד של  .כלום
ע"א, ודי בזה. או שאפשר דגם יחיד יכול להגיה ספרו ע"פ ב"ד של שבעים ואחד 
מספר העזרה, אם הב"ד מסכימים בזה. ואולי כיון שהוא בן מלך, הסכימו ב"ד 

 ד(")שו"ת משנ"ה ח"ה סי' קפ ן.לכתוב לו כ



 ח"דא

 א"ר שליט"ק מרן אדמו"מכ

 תשפ"ב יצאופ' 

 שיעור לחברי הכולל -יום ד' 

 בית ,שדה ,הר - ביאור שלשה השמות של הבית המקדש

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה "יט( -בפרשתן נאמר )בראשית כח:טז
ים וזה שער קהמקום הזה אין זה כי אם בית אלואנכי לא ידעתי. ויירא ויאמר מה נורא 

 קר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אותה מצבה ויצוקוהשמים. וישכם יעקב בב
 ."שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית א־ל ואולם לוז שם העיר לראשונה

בים והלכו עמים ר"ב:ג(  ')פסחים פח.(, ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב )ישעי 'ובגמ
י אברהם קאל'ולא  'י יעקבקאל', "י יעקב וגו'קואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אל

אשר יאמר היום "? אלא, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר )בראשית כב:יד( 'ויצחק
ויצא יצחק לשוח ", ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר )שם כד:סג( "בהר ה' יראה

ויקרא את שם המקום "ר )בראשית כח:יט( , אלא כיעקב שקראו בית, שנאמ"בשדה
 ."ההוא בית א־ל

, 'שדהקראו ', ויצחק 'הר'ויש להבין למה באמת אברהם אבינו קרא לבית המקדש 
, ואיזה חילוק יש בין שלשה שמות הללו. ויש על זה מימרא נפלאה 'בית' קראו ויעקב

י קרשים "נה עק של מטה נב"בספרי קבלה, דהביהמ 'מהצדיקים לבית בעלזא, דהנה אי
י "נבנה בתחילה הכותל הראשון ע ק של מעלה"ויריעות, וכסף וזהב ונחושת, אך הביהמ

 .(103), שהוא בגימטריא ק"ג 'מחנה'י השם הק' הנקרא "הקב"ה כביכול, ע

י שהוסיף "כ בא אברהם אבינו ובנה כותל נוסף ע"ועפ"ז ביארו אדמור"י בעלזא, שאח
 .(206) , העולה ב' פעמים מחנה עם הכולל'הר'קדש ולכן קרא להבית המ ',מחנה'עוד 
, ולכן קרא את הבית 'מחנה'י שהוסיף עוד "כ בא יצחק אבינו ובנה כותל נוסף ע"ואח

בא יעקב אבינו ובנה את הכותל  יו, ואחר(309), העולה ג' פעמים מחנה 'שדה'המקדש 
העולה ד' פעמים  ,'בית', ולכן קרא את הבית המקדש 'מחנה'י שהוסיף עוד "הרביעי, ע

 .(412)מחנה 

ועדיין היה חסר להבית המקדש גג, כדי שזה יוכל להיחרב למטה, ולכן בא משה רבינו 
 .תפילות שיזכה להיכנס לארץ, ואז לא היה חרב הבית לעולם (515)והתפלל תקט"ו 

אחת, ולכן התפלל תקט"ו תפילות העולה ה'  'מחנה'ומשה רבינו רצה בזה להוסיף עוד 
 .א, ודפח"ח(515)מחנה פעמים 

                                                           
ומסופר שהרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע אמר פעם מימרא זו בפני הגה"ק רבי אלחנן וסרמן  א

 הי"ד, וקילסו מאד.



 רק כשיש עשרה מישראל יש חיוב לבנות בית הכנסת

 ',צבור'ס"ת  "רויאמ ומשנת ביעק ץוייק"עוד אפשר לבאר עפ"מ דאיתא בבעל הטורים, 
תפילה  'בור )ברכות ו.(. והנה הרמב"ם )הלילומר שאין תפלתו של אדם נשמעת אלא בצ

שיכנסו בו  ביתל צריך להכין לו פי"א ה"א( פוסק, כל מקום שיש בו עשרה מישרא
 .'הכנסת בית'לתפלה בכל עת תפלה, ומקום זה נקרא 

להם רק בן אחד, ולכן לא היה  וז אפשר לבאר, דהנה אברהם אבינו ויצחק אבינו הי"ועפ
להם חיוב לבנות בית הכנסת, כיון שלא היה במקומם עשרה מישראל, ולכן קראו את 

ל יעקב אבינו שידע בנביאות שעתיד להוליד י"ב אב .ביתהבית המקדש הר ושדה, ולא 
שבטים כמבואר ברש"י )בראשית כט:לד(, נמצא שיהיה במקומו עשרה מישראל, לכן 

הכנסת, במקום  ביתדייקא, כדי לקיים המצוה של בניית  ביתקרא את הבית המקדש 
 שיש עשרה מישראל.

 מחלוקת הראשונים אם יש חיוב לבנות הבית המקדש השלישי

יש מחלוקת הראשונים אם היום יש חיוב לבנות בית המקדש, או שהוא חיוב רק  והנה
ק של אש ולא יהיה מצוה על ישראל "לימות המשיח, או שגם בביאת המשיח ירד ביהמ

 ק."לבנות את הביהמ

רש"י )סוכה מא. ד"ה אי נמי( כתב, מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא, יגלה 
)שם ד"ה  '. והסכימו התוס"מקדש ה' כוננו ידיך"שמות טו:יז( א משמים, שנאמר )וויב

ק "ל שיש חיוב לבנות ביהמ"אי נמי( לדברי רש"י. אמנם שיטת הרמב"ם משמע שס
הלכות בית 'עוד בזמן הגלות. שהרי כתב חיבור שלם  'בביאת המשיח, ואולי אפי

שהבית  'ותוסל כרש"י "כ בודאי לא ס", איך בונים המקדש וכלי המקדש, וא'הבחירה
כ לא היה כותב כל ההלכות של בניית "המקדש ירד מן השמים בנוי ומשוכלל, כי א

 המקדש מאחר שאינם נוגעים למעשה כלל.

כ"ק אאמו"ר הגה"ק זי"ע מסר פעם שיעור בכולל קדשים, ודיבר מענין מחלוקת 
בחים הראשונים בזה. וציין שברי"ף והרא"ש אנו רואים שלא כתבו חיבור על מסכתות ז

פסחים  'ומנחות המדברים בענין הקרבנות, וכן לא כתבו חיבור על חלק נכבד ממס
, כיון שאין [מפרק תמיד נשחט עד פרק ערבי פסחים] המדבר מענין הקרבת הקרבן פסח

זה נוגע בזמנינו שחרב המקדש. ורק הרמב"ם עשה חיבור הן על הלכות הקרבנות, והן 
ש מצוה גם בזמנינו לבנות המקדש ולהקריב על הלכות בית הבחירה, כי לשיטתו י

 קרבנות.

פ רואים מזה שאין ללמוד דבר שאינו נוגע למעשה היום, רק יש ללמוד אורח חיים "ועכ
מ בזמנינו שפיר עשו מה שפתחו "ויורה דעה וכדו' הנוגע להלכה למעשה. והסיק, דמ

אד מאד לביאת , וכמו שכבר אמר החפץ חיים, שהיום אנו כבר קרובים מ'כולל קדשים'
 המשיח, ואנו עומדים ומצפים בכל רגע שיבוא, ולכן זה כבר נוגע למעשה.

 



 האם מותר להקריב קרבנות בזמן הזה

ר יהושע, שמעתי שמקריבין ")מגילה י.( וא 'ז איתא בגמ"ולגבי הקרבת קרבנות בזמה
ומעשר שני פ שאין קלעים, קדשים קלים "פ שאין בית, אוכלין קדשי קדשים אע"אע
 ל."פ שאין חומה. מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה, וקידשה לעת"אע

ט"ז(: לפיכך מקריבין הקרבנות כולן -בית הבחירה פ"ו הט"והל' וכן פסק הרמב"ם )
פ שהיא חריבה ואינה "פ שאין שם בית בנוי, ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"אע

פ שאין שם "ירושלים אעמוקפת במחיצה, ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל 
 א.ושהקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לב ,חומות

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר 
ארץ ישראל לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת 

והרי הוא אומר )ויקרא כו:לא(  .בטלהושכינה אינה  ,המקדש וירושלים מפני השכינה
פ ששוממין בקדושתן הן עומדים. אבל ", ואמרו חכמים אע"והשמותי את מקדשיכם"

בוש רבים, וכיון שנלקחה יחיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כ
בוש, ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן יהארץ מידיהם בטל הכ

 ועיי"ש עוד.ארץ ישראל. 

ד( חולק על הרמב"ם וסובר ממש להיפך, שקדושת ארץ ישראל "אבל הראב"ד )שם הי
ל: "נשאר לעולם לענין שביעית ומעשרות, ואילו קדושת ירושלים והמקדש בטלה. וז

א, לא אמר אלא ולרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לב 'שאני אומר שאפי
מקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש לשאר ארץ ישראל, אבל לירושלים ול

וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם, כך נגלה לי 
 עכ"ל. ועיין שם בכסף משנה. ,מסוד ה' ליראיו

א לירושלם יקריב קרבן, וואכן הכפתור ופרח מביא בשם הר"ח מפאריז שאמר, שכשיב
לבנות מזבח מותר בטומאה לצורך קרבן ציבור,  'ידקרבן ציבור הותר בטומאה, ואפ

 וראיה מחשמונאים שבנו המזבח אף שהיו טמאים.

דהרי  (א - דאי אפשר לנהוג כך למעשה מכמה וכמה סיבות ,וטענו האחרונים כנגד זה
וקיי"ל דאין אוכלין  ,דכהיום הוו כל הכהנים כהני חזקה (אין ידוע לנו מקום המזבח. ב

דהאבנט כלאים היה דיש בו  (כ כמו כן אין יכולים להקריב. ג"ואבתרומה דאורייתא, 
בשו"ת בנין ציון כתב,  (ד תכלת, ואנו אין לנו תכלת, ובגדי כהונה מעכבים לעבודה.

, "והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם"דיש מקרא מפורש )ויקרא כו:לא( 
מ חסר הריח ניחוח, וממילא אי פ דיש חלות קרבן מ""והיינו דבזמן שיוצאים לגלות אע

אפשר לקיים דין הקרבן כתיקונו, דהרי בעינן לשם ששה דברים הזבח נזבח )זבחים 
פ שחל "וכיון שכן אע .ולשם ניחוח, וזה ליכא בזמן החורבן במו:( ושנים מהם לשם ריח

                                                           
שהאב מקריב מים בשעת הברית מילה, כי הוא כעין קרבן, ׂשהספרדים נוהגים להריח ב ב

מים ׂשכביכול את בנו להשי"ת, והקרבן צריך להיות לשם ריח ולשם ניחוח, ולכן הם מריחים ב
 בשעת הברית מילה.



הקרבן, מ"מ לא קיים דין הקרבן כתיקונו, ומשום הכי לכתחילה אין מקריבין קרבנות 
 הגלות. בזמן

ונאכל שם מן 'ז אפשר לבאר את נוסח הברכה של ליל הסדר לפני שתיית כוס שני, "ועפ
, דהנה כתב הנצי"ב, שגם 'הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון

ובהכרח  .ק המשיכו להקריב קרבן פסח בירושלים במקום המקדש"אחר חורבן ביהמ
 כ קשה, מדוע לא הקריבו גם שאר קרבנות?"ם. ואל שבנו מזבח שעליו יזרקו את הד"צ

, ובתוכחה כתוב "ולא אריח בריח 'לריח ניחוח'ומתרץ הנצי"ב, שבשאר הקרבנות כתוב 
ולכן שאר קרבנות שמטרתם ריח ניחוח, לא יכלו להקריב אחר החורבן גם  .ניחוחכם"

לריח 'בו  ורק קרבן פסח, שלא נאמר .אם היתה אפשרות להקריבם כאשר אין הבית קיים
אותו בלבד  - ה על בתי בני ישראל במצרים", אלא הוא זכר לנס שפסח הקב'ניחוח

 רבן.ואפשר להביא גם לאחר הח

אשר יגיע דמם על קיר מזבחך 'בנוסח הברכה  כוונהז מבאר העמק ברכה, דזהו ה"ועפ
, כלומר אף שגם עכשיו בימי הגלות אפשר להקריב קרבן פסח, בכל זאת אנו 'לרצון

, דהיינו שיהיה בו גם ריח ניחוח, לרצוןשים שנקריב קרבן פסח שנתינת דמו תהיה מבק
 כשיבנה בית המקדש ויחזור ה' שנית לחפוץ בנו.

 בזמן הגלות 'יעשה תשובה ויתכפר לו, לעולם תעמוד אפי -עצת ה' 

נפש החוטאת מה ענשה?  ,והנה איתא במדרש )אוצר מדרשים פסיקתא( שאלו לחכמים
אמרה,  ?החוטא מה ענשו ,שאלו לנבואה .(:כא)משלי יג "ם תרדף רעהחטאי"אמרו, 

אמרה,  ?חוטא מה עונשו ,שאלו לתורה .(:כ)יחזקאל יח "תמותהיא הנפש החוטאת "
 ,שאלו להקב"ה .(:ד)ויקרא א "ונרצה לו לכפר עליו"דכתיב  ,יביא אשם ויתכפר לו

וב וישר ה' על כן יורה ט"חוטא מה ענשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו, דכתיב 
 ., ע"ש(:ח)תהלים כה "חטאים בדרך

עדותיך נאמנו מאד "את הפסוק )תהלים צג:ה( אוהב ישראל  ספה"קבאר וז מב"ועפ
והנה התורה אמרה  .קאי על התורה 'עדותיך'. "דש ה' לאורך ימיםולביתך נאוה ק

העצה  - 'דותיךע'ועל זה אומר הפסוק,  .ורק אז יתכפר לו ,שהחוטא יש לו להביא אשם
בזמן  - 'לביתך נאוה קודש', אך הוא עצה טובה רק 'נאמנו מאד'של התורה הק' 

' לאורך ימים'העצה של השי"ת, יעשה תשובה ויתכפר לו, זהו עצה  - 'ה''אבל  .המקדש
עתה בזמן הגלות, ודפח"ח. ובאמת גם עצת התורה יש לנו גם עתה בזמן הגלות,  'אפי -

 ות קי.( כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה.וכמו שאמרו חז"ל )מנח

אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא "אפשר לבאר מה שאמר יעקב אבינו בפרשתן,  לדרכנוו
אנכי לא '. כלומר, "יםקידעתי, ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אל

החורבן כשלא יהיה בזמן  'ק במקום הזה, ואפי"אין ביהמעוד שאפילו עתה כש 'ידעתי
תשובה מ יש עצת השי"ת, יעשה "כלומר מ -' יש ה''מ "מקדש בפועל במקום הזה, מ

 ואפשר לעסוק בתורת הקרבנות ונחשב כאילו הקריב קרבנות בפועל. ,ויתכפר לו



, כי כאן הולכים להקריב הקרבנות שזהו עצת התורה 'מה נורא המקום הזה'כ אמר "ואח
, כלומר עצת התורה אינה מתקיימת 'זה כי אם בית אלקים אין'לכפרת העוונות, אמנם 

 רק כשיש בית אלקים בנוי.

 כל בנין הבית המקדש היה כדי שנוכל להתקיים בגלות

. ואפשר לבאר עפ"מ שכתב הישמח משה 'וזה שער השמים'ויעקב אבינו הסיק ואמר, 
, דעיקר בנין )מלכים א' ח:יב( "ה' אמר לשכון בערפל"פ של ההפטרה, "פקודי, עה 'בפ

הבית היה בשביל החורבן והגלות, שאלמלא רושם השראת שכינתו במקום הנבחר, 
, ח"ו לא היו יכולים לעולם אין השכינה זזה מכותל מערביב'(  'כאמרם )שמו"ר ב

י שגם עתה כביכול שורה שם בערפל, זו היא מעמדן ומצבן של "להתקיים, רק ע
 ישראל, והבן.

, כלומר, כל טעם בנין 'וזה שער השמים'שאמר יעקב אבינו ועפ"ז יש לבאר דזהו מה 
לאחר  'ק הוא כדי שבמקום הזה ישאר שער השמים והשראת השכינה אפי"הביהמ

 החורבן.

 אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד

אוהב ה' ")ברכות ח.(, מאי דכתיב )תהלים פז:ב(  'עוד אפשר לבאר עפ"מ שאמרו בגמ
אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות  ?"מכל משכנות יעקבשערי ציון 

ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא, מיום שחרב בית 
 ., ע"כה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד"המקדש אין לו להקב

, כלומר, 'השמיםוזה שער 'והנה יעקב אבינו ראה אז כל הגלויות של ישראל, ולכן אמר 
שערים המצויינים בהלכה,  -בימי הגלות רק זה ישאר להקב"ה בעולמו, שער השמים 

כוללים ובתי מדרשות שעוסקים בהם בהלכה למעשה, שבזה יכולים להשלים תכלית 
 הבריאה תמיד.

 יעזור השי"ת שנזכה ללמוד לשמה בלי מכשול, ונזכה לסייעתא דשמיא בכל הענינים.

❖ 

משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי: ויירא ויאמר מה וייקץ יעקב "
מדרש וב(. יז-טז:כח" )ים וזה שער השמיםקנורא המקום הזה אין זה כי אם בית אל

אין בית המקדש של מעלן גבוה מבית  ,א"ר שמעון בן יוחאיז'( ט "ויצא ס 'פ ר"ב)
מלמד  ,ד"א .'וזה'מנין  - "שער השמים וזה" ,מ"ט .המקדש של מטן אלא י"ח מיל

ויירא ויאמר מה נורא המקום "ה ליעקב בית המקדש בנוי וחרב ובנוי, "שהראה הקב
הרי חרב  -" אין זה"ו ".ים ממקדשיךקנורא אל"( :לוזה בנוי, המד"א )תהלים סח -" הזה

" יםקכי אם בית אל" ".על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו"( :יזכמד"א )איכה ה
 ."כי חזק בריחי שעריך"( :יגא, כמד"א )תהלים קמזוומשוכלל לעתיד לב בנוי -

י הבית "ומזה ראה שע ,יותווהכוונה אולי בהקדם דהיינו שהראה לו הקב"ה ד' גל
או יאמר  (פקודי 'פ)וכמ"ש בספר ישמח משה  .המקדש ישארו מעמדן ומצב של ישראל



הבית היה בשביל החורבן דעיקר בנין  ,יב(:)מלכים א' ח "ה' אמר לשכון בערפל"
לעולם ב'(  'בשאלמלא רושם השראת שכינתו במקום הנבחר כמאמרם )ש"ר  ,והגליות

י שגם עתה כביכול "ח"ו אין היו יכולים להתקיים רק ע ,אין השכינה זזה מכותל מערבי
 .והבן ,זו היא מעמדן ומצבן של ישראל -שורה שם בערפל 

 " )שמות כה:ח(,עשו לי מקדש ושכנתי בתוכםו"גם יש לומר כי כבר אמרו חז"ל עה"פ 
וראיתי בנועם מגדים )הובא  .של כל א' וא' 'בתוכו'לא אנאמר  אל 'בתוכה'ודרשו 

פקודי( שפירשו הכוונה דהקב"ה פ' וכעין זה עיין במגיד משנה  רשוני,הגקוט ביל
 קרא"כו' וברחמיו ובחסדיו המרובים בעת מצוק של בני ישראל אשר ח"ו היו ראוים 

( :הביאו רש"י כעי"ז קידושין לא)ודרשו חז"ל  " )איכה א:טו(,עלי מועד לשבור בחורי
שהבין במדרש מזמור אחד שבספר תהלים שלא  ,בעודו גחין לפניו -איסתייעא מילתא 

ים באו קמזמור לאסף אל"וי"מ שמקרא זה לבדו דרש  .היה מבין בו קודם לכן לדורשו
ודרש כך שאמר אסף שירה על שכילה  .מיבעי ליה 'קינה לאסף' -" גוים בנחלתך וגו'

שאלמלא כך  ,ומתוך כך הותיר פליטה בישראל ,ה חמתו בעצים ואבנים שבביתו"הקב
ויצת אש וגו' כלה ה' את חמתו "וכן הוא אומר  ,לא נשתייר משונאי ישראל שריד

 ,שראליות ונשארו כלל יו(. וממילא אחרי שראה יעקב אבינו כל הגל:יא)איכה ד "בציון
 .'וזה שער השמים לקיםאין זה כי אם בית א'אמר 

❖ 

 חומש רש"ישיעור  -' היום 

 עיקר בניית בית המקדש היה להצלת כלל ישראל מגזירת כליה

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה "יז( -בפרשתן נאמר )בראשית כח:טז
ים וזה שער קכי אם בית אל ואנכי לא ידעתי. ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה

ב(, וכן אתה מוצא ביעקב שראה אותו ]את "וזאת הברכה שנ ,ובמדרש )ספרי ."השמים
ויירא ויאמר מה נורא המקום "ק[ בנוי וראה אותו חרב וראה אותו בנוי, שנאמר "הביהמ

הרי בנוי  -" ים וזה שער השמיםקכי אם בית אל"הרי חרב,  -" אין זה"הרי בנוי,  -" הזה
 ע"כ. ,אומשוכלל לעתיד לבו

ועשו לי ")שמות כה:ח(  פ"האפשר לבאר דברי המדרש עפ"מ שכתב הנועם מגדים ע
, ופירש האלשיך הק', ושכנתי 'בתוכו' לא נאמר, רק ושכנתי "מקדש ושכנתי בתוכם

'בתוכם', בתוך כל אחד ואחד. ומבאר הנועם מגדים הכוונה בזה, דהנה כשחטאו ישראל 
ה הקב"ה חסד גדול לכלל ישראל, שכילה חמתו על עצים ואבנים בזמן המקדש, עש

א( אמרו "י' ד ר"במדרש )איכ שמ"ולא עשה כליה בכלל ישראל. וכ בחורבן הבית
לכך אני מזמר,  - ה החריב את מקדשו, ואתה יושב ומזמר? אמר להם"ף, הקבילאס

 ה חמתו על עצים ואבנים ולא על ישראל."ששפך הקב

וק, 'ועשו לי מקדש' כדי שיהיה קיום לכלל ישראל, ולא יהיה נגזר וזהו כוונת הפס
ק, ולא "עליהם כליה רח"ל, כי הקב"ה ישפוך חמתו על עצים ואבנים של הביהמ

בתוך כל אחד ואחד, כיון שיתקיימו ולא ימותו. ונמצא,  - ועי"ז 'ושכנתי בתוכם' .עליהם



י שיהיה "זירת כליה, כי עק היה כדי להציל את כלל ישראל מג"שעצם בניית הביהמ
 , יהיה אפשרות לשפוך את החימה על העצים והאבנים ולא על כלל ישראל.ק"המבי

יעקב נתיירא מאד כשראה  - 'ויירא'ז אפשר לפרש את הפסוק והמדרש הנ"ל, "ועפ
 ', פי'אין זה כי אם בית אלקים'ק עתיד להיחרב, אך ניחם את עצמו ואמר "שהביהמ

וזה 'ק שהוא עצים ואבנים ולא על כלל ישראל, "רק על הביהמ הקב"ה ישפוך חמתו
 ז מתקיימים כלל ישראל לעולם ולנצח נצחים."עי -' שער השמים

 יש להתעורר מכל דבר ששומעים או רואים

ואנכי לא ', פירש"י, "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי"והנה על מה שאמר יעקב 
 -ום קדוש כזה. והספורנו כתב, ואנכי לא ידעתי שאילו ידעתי לא ישנתי במק - 'ידעתי

 לו ידעתי הייתי מכין עצמי לנבואה, ולא כן עשיתי.ישא

עוד יש לבאר, דהנה ידוע דברי הבעל שם טוב בענין השגחה פרטית, שכל דבר שהאדם 
 .הכל הוא בהשגחה פרטית, כדי שילמד מזה איזה דבר לעבודת ה' - שומע או רואה

דבר מגוי, יש להאמין שהגוי הוא שליח מאת ה' להשמיעו דבר  כששומע איזה 'ואפי
 , ויש לו ללמוד מדברי הגוי איזה לימוד לעבודת ה'.גזה

                                                           
ושמעתי על זה סיפור נורא מהרה"ק רבי שלמה מבאבוב בסעודת ראש חודש כסלו שנת  ג

דו אז ט, ולימ"תש"מ: כשהתולדות יעקב יוסף נתקרב אל הבעל שם טוב, ישב בביתו של הבעש
ט יסודות החסידות, שיש השגחה פרטית בכל דבר שהאדם רואה או שומע או מדבר, "הבעש

 והכל קיבל התולדות יעקב יוסף בלב שלם.

ט, גוי שהיה עבודתו לתקן תיקונים בבתים. וניגש אל "פתאום נכנס גוי אל ביתו של הבעש
, לא. והגוי ט"ש. ענה לו הבעאם יש כאן בבית איזה דבר הצריך תיקון וושאל אות ,ט"שהבע

יצא מן הבית. בצאתו, אמר הבעש"ט להתולדות: גם דבר זה הוא בהשגחה פרטית, ויש לנו 
להאמין באמונה שלימה שהגוי היה שליח מן השמים לעורר אותנו לתשובה, שנחקור בדרכינו 

 אם יש לנו איזה דבר הצריך תיקון ותשובה.

איך יתכן שהשכינה יתלבש בתוך גוי, ושהגוי  - חידוש זהלכשמוע התולדות דבר זה, התנגד 
הוא שליח מן השמים, הלוא הגוי הוא מהשלשה קליפות הטמאות, ואיך יתכן דבר כזה. 

הרע נעשה כסא לטוב, והיינו, שכיון שהיהודי  'עוד, שאפיוהבעש"ט הסביר לו דבר זה עוד 
ז יש "והכנה להטוב ההוא שנתעורר לזה, ועימתעורר לטוב מדברי הגוי, נעשה הגוי והרע כסא 

ה להרע, והביא על זה ראיות. אך התולדות עמד על דעתו, שלא יתכן דבר כזה, יכמעט עלי
 ושבשום אופן אינו מסוגל להבין דבר כזה.

כ "עד שעמד התולדות על רגליו ואמר: אם אתם סבורים כך, שהגוי הוא שליח מן השמים, א
ולהיות תלמידכם! ופנה לצאת מן הבית. אמר לו הבעש"ט: "דו לקבל מרותכם,  יכולאיני 

אתה יכול להבין דבר זה, רק אינך רוצה[! התולדות -קענסט פארשטיין, נאר דו ווילסט נישט" ]
 ... יעקב יוסף לא הגיב כלום על דיבור זה, ויצא מן הבית שלא על מנת לחזור

יתו, היה כל כולו שקוע ט והלך ברחוב העיר בחזרה אל ב"כשיצא מביתו של הבעש
. באמצע, עורר אותו גוי אחד ממחשבותיו, ט"שבמחשבותיו, על דבר הויכוח שהיה לו עם הבע

כשמראה לו על העגלה שלו שהיתה מליאה עם קש שנתהפכה, וביקש הגוי מהתולדות שיעזור 
לו להעמיד העגלה בחזרה, ולהעמיס את כל הקש על העגלה. התולדות שהיה שקוע 



ים ירא קסוף דבר הכל נשמע את האל"ואפשר לומר דזהו כוונת הפסוק )קהלת יב:יג( 
זהו כל האדם, שלאחר ששומע איזה דבר או  '. פי"ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם

 -איזה דבר, הסוף דבר יהיה שישמע מן הכל לימוד ליראת ה' ושמירת המצוות  רואה
 .'את האלקים ירא ואת מצותיו שמור'

ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך "תולדות )בראשית כז:ה(  'וכמו שנאמר בפ
ברוח קודשא.  -ומבאר התרגום יונתן, ורבקה שמעת  ".עשו השדה לצוד ציד להביא וגו'

אפשר לומר דזה גופא הוא רוח הקודש, כשהאדם יודע ומאמין באמונה שלימה שכל ו
 , והוא מקבל בזה שליחות מן השמים.דדבר קטן שהוא שומע הוא בהשגחה פרטית

וזה היה אצל רבקה, ששמעה איך שיצחק אבינו אומר לעשו שהוא רוצה לברכו, והבינה 
הוא בהשגחה פרטית ולימוד מן  שלא שמעה את הדיבורים על חינם, רק 'רוח קדשה'ב

השמים שתעשה איזה דבר נגד זה, ולכן ציוותה על יעקב בנה לעשות כל המעשה 
 ולקבל את הברכות.

 הרשע אינו מתעורר אפילו כששומע כביכול מפי השי"ת עצמו

 כותלאצל והנה מסופר על הרה"ק הלב שמחה מגור זי"ע, שבכל פעם כשהיה מגיע 
, רק היה ניגש לכותל ונשק את הכותל ומיד , לא היה מתעכב שם כלל וכללהמערבי

מהר, ענה לו הרבי, "א  כ"כ הגמתנחזר. פעם שאל אותו איש יהודי אחד, למה הרבי 
ן ווינק". כלומר, להשי"ת לא צריך להרבות בתפילות, כי 'היימישער פארשטייט אויפ
 י תנועה קטנה שהאדם עושה."כביכול השי"ת מבין מיד ע

ן 'ם הפתגם הזאת גם לענינינו, "א היימישער פארשטייט אויפואפשר להשתמש ע
י כל תנועה קלה, שהכל הוא בהשגחה פרטית מאת "ווינק", שצריכים להבין מיד ע

א( שהחכם מאמין באמונה שלימה "לך לך אות ל 'מהבעש"ט )פ 'השי"ת. וכמו דאי

                                                                                                                                  
שבותיו, ענה להגוי, שהוא לא יכול לעזור לו כעת. צעק עליו הגוי: "דו קענסט, נאר דו במח

 ווילסט נישט".

מרוב התפעלות והתרגשות, הלוא  השתאהכשמוע התולדות דיבורים אלו יוצאים מפי הגוי, 
עכשיו ראה עין בעין שהבעש"ט צודק, כי הנה הוא רואה בחוש, שהגוי היה שליח מן השמים 

לומר לו דברי הבעש"ט, "דו קענסט פארשטיין, נאר דו ווילסט נישט". מיד רץ בחזרה לחזור ו
, וסיפר לו כל המעשה. ומאז, 'לבית הבעל שם טוב ואמר לו: 'מורי ורבי, אני מקבל מרותך עלי

 נהיה לתלמידו המובהק.

ות ט שיוכיח להתולד"... שהזמינו הבעש ולבי אומר לי, שהגוי לא היה אחר מאליהו הנביא
כדבריו. אך מזה גופא יש לנו ללמוד, שכמו אצל אליהו הנביא אנו מבינים שהוא שליח 

 מהשי"ת, כך יש לנו להאמין שכל גוי האומר לנו דבר הוא שליח מן השמים.

ושמע איך שגוי עומד ומכריז שיש  ,הרה"ק משינאווא זי"ע הלך פעם ברחוב באמצע השבוע ד
הי בעת סעודה שלישית בשבת קודש שלאחר זה, סיפר לו פירות למכור עבור סכום כסף. וי

הרה"ק לנוכחים מה ששמע מהגוי, ועל זה אמר את התורה, תורה שלימה! כי היה חי עם 
מגוי הכל הוא בהשגחה פרטית  'האמונה בהשגחה פרטית, שכל דבר קטן ששומעים ואפי

 ומדוקדקת.



ורים קטנים כשיש לו יס 'ולכן אפי .שכל דבר קטן שנקרה אליו הוא בהשגחה פרטית
וקלים, הוא יודע שמאת ה' באה לו זאת כדי שיתעורר לתשובה, והוא שב מיד בתשובה, 
ובזה מונע מעצמו יסורים אחרים, גדולים וקשים, כי כיון שכבר נתעורר לתשובה 

 מהיסורים הקלים, שוב אינו נצרך ליסורים גדולים.

לו הושיט ידו לכיס ליטול אפי ?)ערכין טז:( עד היכן תכלית יסורין 'וזהו דאיתא בגמ
. והביאור בזה, שאם הוא מתעורר לתשובה מהיסורים כ, ע"שלש ועלו בידו שתים

 .הקלים הללו, שנצרך להושיט עוד פעם את ידו לכיס, הוא משלים בזה תכלית היסורין
וזה נחשב כאילו קיבל כבר היסורים הקשים והמרים, כיון שתכלית שניהם אחת הוא, 

 לעוררו לתשובה.

ביותר צריך 'ב( :מסקולען זי"ע מה שכתב רש"י )ויקרא ו 'נועם אליעזר'פירש ה ז"ועפ
היינו, דמי שאינו מתעורר לתשובה מבחינת  '.הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס

'חסרון כיס', מזה שצריך להושיט את ידו פעם שניה לכיס, לאדם כזה 'צריך הכתוב לזרז 
ורים יותר גדולים, כדי שלפחות יסורים הללו ביותר', היינו שמוכרחים להביא עליו יס

 יעוררו אותו לתשובה.

אבל מי  .מבין אפילו בתנועה 'א היימישער'וזהו מה שדקדק הרה"ק הלב שמחה ואמר 
תנועה, רק אפילו כשכביכול  פ"שאינו היימישער, רק הוא גוי גמור, לא די שאינו מבין ע

 מבין. השי"ת בכבודו ובעצמו מדבר אליו ברור, איננו

יש לאל ידי "וכמו שרואים בפרשתן אצל לבן, שאמר ליעקב אבינו )בראשית לא:כט( 
י אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב קלעשות עמכם רע ואל

כ "א ,ת הזהירו"( ויש לתמוה, מאחר שהשי'מקשה הערבי נחל )ויצא דרוש או. "עד רע
 אין לאל ידו.

הנה  ".ו'וגעם יעקב  מדברהשמר לך "השי"ת אמר ללבן  ומתרץ הערבי נחל, דהנה
לו רע, והוא, כי מובן הדבר  עשותהזהירו שלא ידבר אליו רע, ולא הזהירו עדיין לבלתי 

אולם לבן  .כל שכן על עשות לו רע ,מפאת קל וחומר, שאם על דיבור רע הוא מקפיד
מאחר שלא הזהירו אשר הוא מסטרא דידיה, התיר לעצמו עשיית רע  'ֵאל אחר'מצד 

 עליו. ע"כ.

מ "כשכביכול השי"ת בכבודו ובעצמו מזהירו בדרך ברור, מ 'ורואים מזה, שהגוי אפי
אין הגוי מבין, ועושה פלפולי סרק להתיר לעצמו לעשות ההיפך ממה שציוה אותו ה', 

 , הוא נשאר אותו לבן.'יש לאל ידי לעשות עמכם רע'וממשיך לומר 

 לא לעשות רצון ה'שגל להבין שיש מציאות משה רבינו לא היה מסו

כ להבדיל אלף אלפי הבדלות אצל משה רבינו, היה בהיפוך גמור מן הקצה אל "משא
ויאמר ה' אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל "כד( -הקצה. וכמו שנאמר )שמות יט:כא

 ה' לראות ונפל ממנו רב וגו' ויאמר משה אל ה' לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי
אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו. ויאמר אליו ה' לך רד ועלית אתה ואהרן 

ה היה מאמין בדברי "יתרו( דהנה משה רבינו ע 'ומבאר הקדושת לוי )פ ."עמך וגו'



 בזריזות גדול הבורא יתברך באמונה גדולה ושלימה, והיה מקיים דברי הבורא יתברך
ה היה סבור כמו שהוא מאמין לדברי הבורא "ע תיכף כששמע הציווי. והנה משה רבינו

 יתברך ואינו עובר על דבריו, כן האמונה וההנהגה בלב כל איש ישראל.

 "ו'וגאשר ידעו ה' פנים אל פנים "ה, "ובאמת אין אנו במדריגה גדולה כמשה רבינו ע
 י(, והיה רואה תמיד כל עת גדולת הבורא יתברך שמו, והיה לו אמונה חזקה:)דברים לד

ו על רצונו, כי היה תמיד דבוק בה' "לשמור הציווי אשר יצא מפי ה', ושלא לעבור ח
 והיה במדריגה גדולה.

ו' ויאמר משה אל ה' לא וגויאמר ה' אל משה רד העד בעם "וזהו הרמז בפסוק הנ"ל, 
, כלומר משה אמר אל ה' למה אשוב לומר "ו' כי אתה העדותה וגו'וגיוכל העם לעלות 

ון שצוית להם פעם אחד בודאי לא יעברו על דבריך, כי זה היה זר בעיני עוד להם, כי
משה שיהיה אדם בעולם שיעבור על ציווי הבורא יתברך, כי משה היה במדריגה גדולה 

 והיה סבור שאי אפשר לאדם בעולם שיעבור על ציווי הבורא יתברך.

ה גדולה ואתה תמיד ת אמר למשה אתה במדריג", השי"ו'וגויאמר אליו ה' לך רד "וזהו 
דבוק אלי, לכך קשה לך איך אפשר לעבור אדם על ציווי שלי, 'לך רד', כלומר רד 
ממדריגתך, ותראה שבמדריגה התחתונה יכול אדם לעבור על ציווי שלי, ולכך לך פעם 

 שנית והעד בם. עכלה"ק.

ה היה , ונרמז בזה שז'רצון'עם הכולל עולה בגימטריא  'משה'ואפשר להוסיף על זה, ד
המהות של משה רבינו, שהיה לו רק רצון אחד לעשות רצון השי"ת, ולא היה לו כלל 

 רצון עצמי, רק היה מבטל את רצונו לגמרי לעשות רק רצון ה'.

 י הבת קול שיוצאת בכל יום יש להאדם הרהורי תשובה"ע

 , ולכן יש לנו לאחוז)תיקו"ז קי"ב ע"א( והנה אתפשטותא דמשה הוא בכל דרא ודרא
את דרכו הקדושה של משה רבינו, ולהתעורר מכל מה ששומעים כי הכל הוא בהשגחה 
פרטית, ולא לעשות פלפולי סרק כדרכו הטמאה של לבן הרשע ולומר, שהיות ולא 

 נצטוה בפירוש מפי השי"ת, אין הוא מחויב להתעורר משום דבר חלילה.

עש"ט, מה שאמרו חז"ל ויקרא(, דהקשה מורי הב 'וכמו שכתב התולדות יעקב יוסף )פ
אם אי  - )אבות פ"ו מ"ב( בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת וכו'. ממה נפשך

, הא"כ למה יוצא בת קול כלל, ואם אפשר שישמע ,אפשר שישמע שום אדם הכרוז הזה
 א"כ מאי טעמא לא נשמע, שאם יאמר אדם ששמע ידונו אותו כנביא השקר.

רק עולם המחשבה, א"כ מה שמגיע  - אומר ואין דברים וביאר הבעש"ט, כי למעלה אין

                                                           
מוכן  היהורר אותנו בבוקר, ומי שכשהיינו ילדים צעירים, היה כ"ק אאמו"ר הגה"ק זי"ע מע ה

 10בראשונה, היה לו הזכיה רבתי ללוות את אאמו"ר למקוה. פעם אחת ]נדמה לי שהייתי אז בן 
שנים[ כשנפלה הזכיה הגדולה בחלקי, שאלתי בתמימות את אאמו"ר, אם הוא שומע את הבת 

פעמים הוא כן שומע ... ושאלתי אותו אם ברוב  קול, וענה לי שלא בכל יום הוא שומע את זה
 את הבת קול, וענה לי, כן! אך לא בקביעות.



לאדם הרהורי התשובה הוא מן הכרוז וכו', ודפח"ח. הרי כי אם יטה אוזן לשמוע קול 
 הקריאה והכרוז, אפשר לכל אדם שישמע, והיינו במחשבה.

אמנם אם הוא בר דעת להבין שזהו המחשבה הוא קול הכרוז, והבת קול ממנו יתברך 
זן לשמוע ותפשטותו בעולמות עד שמגיע למחשבת אדם זה, ויטה אי ה"בעצמו ע

כלמודים לשמוע ולעשות, אזי יוסף ה' דבר עמו איך יתנהג בדרכי ה', כמו שנאמר 
כ לאחרים, כשבאין "משא ".ו'גטוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך ו")תהלים כה:ח( 

תנו שכר למרי נפש )עי' לו הרהורי תשובה מהכרוז, נתעצב והולך לבית היין, לומר 
 עכלה"ק. ,משלי לא:ו(

ורואים מזה שוב הנקודה הנ"ל, שבודאי הבת קול יוצאת, אך צריכים להטות אוזן 
ולשמוע, ולהתעורר מכל תנועה ומכל דבר קל ששומעים או רואים, ומכל דבר שנסבב 

 לו לעשות, שהוא בהשגחה פרטית לעורר אותו לאיזה דבר.

 עורר מכל מקום שעוברים שםאנכי לא ידעתי שיש להת

ק מדוע לא "וזהו מה שפירש"י בפרשתן )כח:יז(, ואם תאמר, וכשעבר יעקב על ביהמ
עכבו שם, איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמים 

וילך "יעכבוהו? איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד הנשה )חולין צא:(, וקרא מוכיח 
חרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי , כי מטא ל"חרנה

 יהב דעתיה למהדר וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ. .בו

ורואים מזה, שכל עוד ואין מתעוררים בעצמם מכל מה שרואים ושומעים, אין מעוררים 
שוב את האדם שיתעורר בעל כרחו, ולכן לא עיכבו את יעקב אבינו בהר המוריה, כיון 

וא לא נתעורר מכח עצמו להתבונן למה נסבב מן השמים שאעבור בדרכי דרך הר שה
המוריה. ורק כשהגיע לחרן, אז התבונן למפרע למה נסבב לו מן השמים לעבור דרך הר 
 המוריה, והבין שבודאי היה זה בהשגחה פרטית מן השמים, לעורר אותו שיתעכב ויתפלל

 למיהדר, ונעשה לו נס וקפצה לו הארץ.במקום שהתפללו אבותיו, ולכן יהב דעתיה 

אכן יש ה' במקום הזה " ז אפשר לפרש את הפסוק, דזהו מה שאמר יעקב אבינו"ועפ
, כלומר, לא ידעתי שיש לשים לב בכל מקום שעוברים ד"יש ה' "ואנכי לא ידעתי

במקום הזה", כלומר, שמן השמים סיבבו בדוקא שתעבור דרך המקום הזה, שאילו 
יתי ממשיך בדרכי, רק מיד הייתי עוצר ומתפלל במקום שהתפללו אבותי. ידעתי לא הי

, כלומר, כל בית שרואים "אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים"וזהו מה שאמר, 
 ונקלעים לשם, צריכים לדעת שהוא בחינת בית אלקים ומן השמים שילחוהו לשם.

 יש לנו להתעורר שאנחנו כבר קרובים מאד לביאת המשיח

ומובן מאליו שיש לנו לקיים כל זה הלכה למעשה, להתעורר מכל דבר ודבר. ולדוגמא, 
היום ששומעים כל הזמן על הצרות והגזירות החדשות שיוצאים על כלל ישראל, יוקר 
המחיה, המחיר של כל דבר עולה ומתייקר, זה צריך לעורר אותנו לדברי הגמרא )סוטה 

 קר יאמיר.מט:( בעקבות משיחא חוצפא יסגא, ויו



הרי שיש גמרא מפורשת שעוד יגיע זמן שהיוקר יאמיר, ושהזמן ההוא נקרא "עיקבות 
והגם שגם לפני כמאה שנה כבר היה בחינה זו של יוקר יאמיר, אך היום  .משיחא"

רואים שכבר מתקיימים כמעט כל הסימנים של עיקבות משיחא, ובכן כמה יש לנו 
וב קרוב מאד לביאת המשיח, וכבר צריכים להתעורר מזה, שאנחנו עומדים כבר קר

 לעשות הכנה בפועל לקבלת פני משיח צדקנו.

זה היה מידתו ועבודתו הקדושה של כ"ק אאמו"ר הגה"ק זי"ע, שתמיד היה משתוקק 
עזרי אבי הבעל  עד מאד לביאת המשיח. פעם אחת כשהוא ביקר אצל מרן הרב שך

ים צריכים לדאוג שמשיח כבר יבוא. זצוק"ל, אמר לו אאמו"ר שהראשי ישיבות הזקנ
ענה לו  !מוכן יבל איננא ,אני יודע - !גרייטט נאך ניאיך בין  ,וייסוענה לו הרב שך, איך 

ושתק הרב שך ונראה בת  ?, וכי בשביל זה אין המשיח צריך לבוא ח"וּואאמו"ר, נ
 שחוק על פניו.

את עצמינו ולדבר זה אנו צריכים להתעורר עתה כשרואים שהיוקר יאמיר, להכין 
 לקראת ביאת המשיח, ולהיות מוכנים ועומדים ומחכים לביאתו בקרוב ממש.

 בימי ההכנה לחנוכה יש להתעורר לאמונה בהשגחה פרטית

, כבר נמצאים בחודש כסלו, ובבחינה אחת כל הימים יםובא יםהחנוכה מתקרב ימיהנה 
ט.( שיש ג דף כ"של חודש כסלו שייכים לחנוכה, כדאיתא בזוהר הק' )תיקו"ז תיקון י

הפסוק הראשון שיש בזה  .יחודא עילאה ויחודא תתאה - בקריאת שמע שתי יחודים
כ"ה אותיות נקרא יחודא עילאה, וברוך שם וכו' שיש בזה כ"ד אותיות נקרא יחודא 

 תתאה.

ומבאר הזוהר הק', דהכ"ד יום מתחילת ר"ח כסלו ועד חנוכה, הוא נגד היחודא תתאה 
חמה והניצוח עם יון, וביום כ"ה כסלו המורה על היחודא , ואז היה המל'ברוך שם'של 

כ"ה. -ולכן זה נקרא חנוכ"ה, חנו .עילאה, שיש בו כ"ה אותיות, אז נעשה הנס הגדול
כבר חלק מהיו"ט של החנוכה, כי ו ימי ההכנה לחנוכה הם ונמצא שגם הימים הללו

 י ניסים גדולים."בימים הללו ניצחו החשמונאים את היוונים ע

אים מהזוהר הקדוש שיש שייכות בין ימי ההכנה לחנוכה, וימי החנוכה, להיחוד של ורו
ולכן דייקא בימים הללו צריכים להתעורר  .קריאת שמע, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד

וזהו שמע ישראל, כל אחד מישראל צריך לשמוע מכל  .לענין הנ"ל של השגחה פרטית
 אחד, והכל הוא בהשגחה פרטית.דבר שהוא רואה ושומע, שה' אלקינו ה' 

)תהלים ס:ו(, זה חודש של ניסים, אשר עשה  "נתת ליראיך נס להתנוסס"יעזור השי"ת, 
ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה מתעורר שוב הניסים הגדולים, ומכח זה נעשה 

שיושפע התעוררות רחמים וחסדים, ויוושעו בבנים ובני  עת רצון גדול. יעזור השי"ת
שידוכים טובים ופרנסה בניקל,  נים עוסקים בתורה ובמצוות, אריכות ימים ושניםב

 אמן. להגאולה השלימה במהרה בימינו נזכהושמחת החיים והרחבת הדעת, 
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 ליל שב"ק

 'שבת'מ' יעולה בג [מ"ם צדי"ק בי"ת ה"א] ו'מצבה' במילואהחת"ס: 

כי הנה המג"א  ,חתם סופר זצ"ל. איתא בס' תורת משה למרן ה" )כח:יא(ויפגע במקום"
ברים ידערבית היא נגד א ,כתב דבליל שבת יש להתפלל ערבית ביום (סי' רס"ז סק"א)

ולפ"ז  .ברים ופדרים של חול אינם קרבים בשבתיוא ,ופדרים של תמיד של בין הערבים
כי  ,ע"כ התפלל ערבית טרם בוא השמש כנ"ל ,י"ל דזה הי' בערב שבת סמוך לחשיכה

ברים יותפלת ערבית היא נגד א ,ופדרים של ערב שבת אינם קריבים בשבתאיברים 
 .( נותן כיסו לנכרי.והוא ע"ד )שבת קנג ,והנה אליפז לקח את כל ממונו אשר לו .ופדרים

כי כל  ,והיינו נחלה בלי מצרים ",ו'גופרצת ימה וקדמה ו"יד( :ועל כן ראה בחלומו )כח
ויקח את האבן אשר שם "וע"כ  .(ח.)שבת קי השומר שבת נותנים לו נחלה בלי מצרים

במילואו שי"ן  'שמן'כי (, יח:כח) "מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
מ' יבמילואו מ"ם צדי"ק בי"ת ה"א עולה בג 'מצבה'ו ,מ' שומ"רימ"ם נו"ן עולה בג

 .והיינו שומ"ר שב"ת ,שב"ת

כי  ,טפחים 'יצה למעלה מיונראה דעד עתה לא שימש יעקב בשם הקדוש לעשות לו קפ
כדאיתא  ,והנצרך אסור לו לשמש בשמות הקדושים ,חשש אולי יצטרך לבריות
ופירש"י  ,"כי לא אעזבך"אך עתה נאמר לו בחלומו  .ז("בירושלמי )יומא פ"ג סוף ה

' הוהי' 'ע"כ נא  ,דהובטח שלא יצטרך לבריות ',נתן לי לחם לאכול'כ( דהיינו ו:)שם כח
שע"י שם של  'פי ',וישא יעקב רגליו'וע"כ  .ול להתשמש בשמותשיכ 'לי לאלקים

( אין .כמ"ד )עירובין מג ,טפחים 'והלך בשבת למעלה מי ,קפיצה נשא רגליו מעל הארץ
 .עכ"ד ,חומין למעלה מי'ת

 דילפינן מינה מלאכת שבת ',בית אלקים'

דקאי על  ים",לקאין זה כי אם בית א" ,ולענ"ד יש להוסיף עוד נופך בזה לבאר הכוונה
ב"ק )ובגמ'  .נחלקו מהיכן ילפינן ל"ט מלאכות :(מט)דהנה במס' שבת  .שמירת שבת

ומה שלא היתה חשובה נקרא  ,אי' דכל מלאכה שהיתה חשיבה במשכן הוה אב .(ב
הוא דוקא  ותדמה שנחלקו מהיכן ילפינן ל"ט מלאכ ושם(שבת )ועיין ברשב"א  .תולדה

עיי"ש. עכ"פ ברור  ,או תולדה בודאי ילפינן ממשכןאבל מה שיהי' אב  ,לדעת מספרם
מה "מסיים יעקב אבינו  זה ועל .דילפינן שביתת השבת הכל מעבודת מלאכת המשכן

                                                           
 ,( ואי קשיא לך למאן דיליף ממלאכה ומלאכות שנכתבו בתורה:חידושי הרשב"א )שבת מט ו

אטו מדעת עצמן  ,מנא ליה דהאי אב והאי תולדה, ומנא ליה דהני נינהו מלאכות שנאסרו בשבת
שכן היתה  ,( המושיט חייב.ן בפרק הזורק )צוועוד דבהדיא תנ ?בררו להן חכמים המלאכות

וי"ל דכולהו ילפי ממשכן מדנסמכה פרשת שבת למלאכת המשכן, אלא דמר  .עבודת הלוים
יליף כולה מילתא ממשכן ומר לא יליף מניינן ממשכן אלא ממלאכה ומלאכות, וחשיבותן 

מוך תניא כמאן וא"ת אם כן מאי קאמרינן בס .כלומר אבות המלאכות בלחוד ילפינן ממשכן
דתניא אין חייבין אלא במלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, והא כולי עלמא מודו  ,דאמר ממשכן

י"ל דמדקתני הם זרעו ואתם לא תזרעו קא מסייע ליה דמינה משמע דעיקרא דמילתא  .בהא
 וממלאכות שבמשכן אזהרינהו רחמנא. ,מהתם יליף



י בית אלקים נלמד מזה כל "דהיינו שע ",אם בית אלקיםכי אין זה הזה, נורא המקום 
 .'וזה שער השמים' ,הלכות שבת

כי " .( עה"פסנהדרין מב)ובגמרא  .ת השי"תוהנה העיקר העיקרים לנצל כל רגע לעבוד
במי אתה מוצא  ,אר"א ב"ח אר"א אר"י " )משלי כד:ו(,מלחמהלך בתחבולות תעשה 
רב יוסף אנפשיה  קרי .במי שיש בידו חבילות חבילות של משנה ?מלחמתה של תורה

ולעמוד  ,ופירש"י מלחמתה של תורה הוראותיה " )משלי יד:ד(,ורב תבואות בכח שור"
לא באדם המפולפל ומחודד ובעל סברא ולא למד משניות  ,בוריה ועל עיקרה על

שאם יצטרך לו טעם  ,כי מהיכן יתגלה הסוד אלא בבעלי משניות הרבה ,וברייתות הרבה
יבין מתוך משניות  ,או אם יקשה לו דבר על דבר ,בכאן ילמדנו מתוך משנה אחרת

 עכל"ק. ,אחר אומר כךהא מני פלוני הוא ששמעניהו במקום  ,הרבה שבידו

הנה למדנו דלא תמצא מלחמתה של תורה ואי אפשר לעמוד על בוריה של תורה מתוך 
וכ"ש שלא יעמוד על  .אלא מתוך לימוד הרבה משנה וגמ' ופוסקים ,דודיפלפול וח

ואף שאינו  .הוראות התורה אלא מתוך לימוד הרבה חבילות חבילות משניות וברייתות
כי אם לא עמד על בוריו במקום הזה יבין הדבר  ,ע בשעת הלימודאין זה מגר ,מבין כ"כ

יבין הענין שיחזור עליו  ,ואם לא נתגלה הסוד בפעם הראשונה .בלימודו הבא אחריו
 קונטרס שערי המשנה( - ז"רמ 'ח סי"שו"ת משנה הלכות ח) שנית.

 קיבאל כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק'ואולי דזה היתה כוונת היונים שאמרו 
ופירש"י  ",ורב תבואות בכח שור"והכוונה  ' )ירושלמי חגיגה פ"ב ה"ב(,ישראל

וזה היתה רצון היונים  .מלחמתה של תורה הוראותיה ולעמוד על בוריה ועל עיקרה
וימים האלו  .ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ,לבטל אמיתי דרך ולימוד התורה

להיפוך כל  ,קי רצונךותך ולהעבירם מחנזכרים ונעשים שלא יהי' להשכיחם תור
 .מגמתינו בעולם אינו אלא לעבוד את השי"ת בכלל לבבנו

והאר  ,וברצונך תרום קרננו למעלה ,השי"ת יעזור שנזכה להיוושע בכל מיני ישועות
 ובימי כסליו יושפע שפע רב בנים ובני בנים עוסקים ,נו בתורתך ודבק לבנו במצותיךיעינ

 .כהניך הקדושים בב"א "יושם נדליק את המנורה ע ,שע ציון ועריהב יוווובקר ,עלינו
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 ר"דורעסעודת 

וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את "
(. ב-א:לא) "ד הזה: וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשוםוכל הכב

הכוונה של בני לבן שאמרו י' ש להבין מה ההרי התורה מביא דבריו י ,וצריך ביאור
וכדאי'  ,הרי הכל הי' של יעקב אבינו -" כל הכבוד הזה עשה את ומאשר לאבינו"

 .במדרש כי אחר כל הערמות שעשה לבן נשאר עני ואביון כמו קודם שבא יעקב אבינו

 'תי והבנים בני והצאן צאניוהבנות בנ'

תי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה ות בנויען לבן ויאמר אל יעקב הבנו"וכן לקמן 



וכבר  .מג(:)לא "תי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדוואה לי הוא ולבנור
ופי' ר"י  '?הבנים בני'ואיך אמר לבן  ,וא"ת והרי הולידן יעקב ,הקשה הריב"א

" )שמות האשה וילדיה תהיה לאדוניה"וכתוב  ,מאורליינ"ס שיעקב היה עבד עברי
וכן גם מה ענין שהביא  ,ר גדול צריךומ"מ ביא ', ע"כ.הבנים בני'ולכך אמר לבן  א:ד(,כ

 .איזה טוב ואיזה רע - )לא:כט( מה שאמר לו השי"ת אל תדבר מטוב ועד רע

 הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו

 .(מ נט"ב)וכמ"ש  ,ןוואינו פחות מיששכר וזבול ,אמנם הרי לבן נתן ליעקב ב' בנותיו
נא איתא ושאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו. וכי האי גו

להניח ברכה אל "דכתיב  ,בלא ברכהוכו' שרוי  ,כל אדם שאין לו אשה סב:( יבמות)
ומבאר בס' תורת חיים )ב"מ שם( והטעם נראה כמו שכתב  )יחזקאל מד:ל(. "ביתך

י בזמנא דבר נש הוא בביתיה עיקרא דביתה תא חז ,וזה לשונו (בראשית 'פ)הזוהר 
ויביאה יצחק "כמה דתנינן  ,]ד[ביתהו בגין דשכינתא לא אתעדי מן ביתא בגין ]ד[ביתהו

בגין דשכינתא אתא לביתא רזא  ,דשרגא אתדלקת מ"ט " )כד:סז(.האהלה שרה אמו
דמלה אימא עלאה לא אשתכחא לגביה דכורה אלא בזמנא דאתקנת ביתא ואתחברו דכר 

 ונוקבא כדין אימא עלאה אריקת ברכאן לברכה לון בגוונא דא אימא תתאה וכו'.

וחד  ,עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכת המזון )ברכות נא.(ונראה דהיינו הא דאיתא 
 .ומפרש התם כי היכי דתתברך דביתהו ,לאנשי ביתובמתנה מינייהו הא דמשגרו 

דלכך שאלו לשגר לה כוס של  (," )יח:טאיה שרה אשתך)ב"מ פז.( עה"פ "ואחז"ל 
הטעם נראה דדוקא אשתו של אדם מסוגלת לכוס של ברכה לפי שהמברך ברכת  .ברכה

כמו שהאריך  ,המזון על הכוס הוא מושך שפע ברכה העליונה מלמעלה למטה ומתברך
 ,עקב נמצא דכוס של ברכת המזון כוס ישועות הוא ומלא ברכה עליונה 'בזוהר ריש פ

 ,לכך נכון לשגרו במתנה לאשתו כדי שתתברך ממנו ,שרויה בביתו ועל ידו הברכה
נמצא כשהיא  ,דכיון דהאשה עיקרא דביתא ואין הברכה מצויה בבית אלא בשבילה

כדאשכחן בברכת  ,שותה כוס של ברכה ומתברך הבית ממנה תוספת ברכה בשפע רב
י "תחילה וע שהקב"ה מברך לכהנים " )במדבר ו:כז(,ואני אברכם" כהנים דכתיב בהו

 " )בראשיתךיואברכה מברכ"וכתיב  .כן נמשך הברכה בשפע מן הכהנים על ישראל
 .נושהוא יתברך מברך תחילה להמברך מהטעם שפירשיב:ג(, 

לישדר מר כסא דברכתא  ,דקאמר ליה רב נחמן לעולא )ברכות נא:(וכן משמע שם 
מתברך אלא מפרי בטנו אין פרי בטנה של אשה  ,ואמר ליה הכי אמר רבי יוחנן ,לילתא

לא נאמר וכו' משמע  'פרי בטנה' -" )דברים ז:יג( וברך פרי בטנך"שנאמר  ,של איש
ולהכי לא בעי  ,דעולא סבר דברכת הבית לאו באשה תליא אלא באיש ,דהא בהא תליא

אבל למ"ד משגרו לאנשי ביתו ס"ל דאין הברכה  .לשדורי לה כסא דברכתא לילתא
ולכך משגר לה כוס של  ,כדאמרינן הכא ,א בשביל אשתומצויה בביתו של אדם אל

 ברכה כדי שתתברך ממנו ותשפיע תוספת ברכה בביתה.

דהיינו אלא  ,וכן כתב בזוה"ק בפרשתן למה לא נתגלה השכינה ליעקב מקודם בגילוי
ומיישב כי לא הי' נשוי  יג(.-" )כח:יבוהנה ה' נצב עליווגו' ויחלום "כמו שאמר  ,בחלום



מזה המשיך  ,ועיי"ש שהתנא שביאר ואמר טעם זה .ן השכינה שורה כו'ואי ,אשה
 נישואין לבנו עיי"ש.

ויען לבן " וממילא .אה לתורה ועבודהולנב ,י נישואין זוכה להשראת השכינה"והרי ע
אה לי הוא ותי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רוויאמר אל יעקב הבנות בנ

דהיינו מכחו בא אליו הכל מחמת  ",לבניהן אשר ילדו תי מה אעשה לאלה היום אווולבנ
דהיינו החלק א'  " )לא:ל(,אלהיאת למה גנבת "שהבנות בנותי ]ואולי בדרך מליצה 

 ."ומכל אשר לאבינו עשה כל הכבוד הזה"וזה כוונת בני לבן  .שלו[

 עיניו צרות, לא יהיה לו עונג מתורתו לעתיד לבואשמחזיק עוסקי תורה 

בהקדם מה שכתב הנצי"ב כמה פעמים בספר הרחב דבר  ,ינו אמר לואבל יעקב אב
וכתיב שני פעמים במקרא   -"תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"  (:ד)דברים לג

, וגם אינו מדויק )משלי ג:יח( "מחזיקים בה ותומכיה"זה שכר החזקת תורה, ונקראים 
אלא יש שני מחזיקי  .ומכיהמיבעי כמו ת 'מחזיקים אותה'א ולשון מחזיקים בה, והל

שהוא משכיל שאינו מגיע למעלת שוקד בתורה בעוה"ב שהוא יושב בצל  (תורה, א'
משא"כ בבעל מעשים טובים והוא אינו בעל תורה, על זה הוא מחזיק ידי לומדי  .תורה

( כל המטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב :פסחים נג)תורה, ויהי שכרו עמו כדאיתא 
נמצא מחזיק  " )קהלת ז:יב(.כי בצל החכמה בצל הכסף"שנאמר  ,מעלהבישיבה של 

באהבה והוא מחזיק עצמו בה, לא שהוא מחזיק את התורה שלא תשכח אלא מחזיק 
, נמצא אינו 'תומכיה'זהו הנקרא  ,ויש שמחזיק את התורה שלא תמוט ח"ו .עצמו בה

 - "כ לפי החזקתםוהשכר ג .מחזיק באהבה ובכבוד, אלא שומר את התורה שלא תשכח
 'עץ חיים היא'המחזיק עצמו בה, א"כ הוא נהנה וחושב לכבוד במה שזכה לזה, לו 

, והוא אינו נהנה בזה אלא בעל כרחו נצרך לשמור את 'תומכיה'בעוה"ב, משא"כ 
בפי הבריות בשוה עם מחזיקים עצמם בה, שהרי אין הבריות  'מאושר'התורה, הוא 

א לא יתענג בצל החכמה. והיינו דאיתא ועתיד לבאבל ל .יודעים מחשבת התומכים
ע"ה מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים עיניו מתעשנות בחופתו, היינו שהוא  .(ב"ב ד)

מחזיק עוסקי תורה אבל עיניו צרות, שאין חושב לו לכבוד שמחזיק עצמו בה, לא יהיה 
הוא לא יהנה  לו עונג מתורתו לעתיד לבוא, אלא שיהא מאושר שיש לו חופה נאה, אבל

 ממנה שעיניו מתעשנות:

 שלא זכה שיהי' חלק בתורת יעקב "וגו'כי מששת את כל כלי "

ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי: כי "
 "מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו

אז נמשך עליו  ,ן כדבעיוהנותן רוצה להיות זבול - 'תומכיה מאושר'אם רק (. לז-לו:לא)
אם אינו רוצה אלא בכפיה ולא מרצונו הטוב, אינו מקבל על שיהי' נחשב אבל  .השכר
 -דהיינו אין אתה זוכה לזה  ",כל כלי מה מצאתאת כי מששת "ועל זה ענה לו  .כשלו

דהיינו שמה שנתן לו ליעקב לקח  ,וגם שרמה אותי מאה מונים .הכל בא לי מהשי"ת
כי "וזה אשר אמרה רחל ולאה  .ל ליעקביאלא שהקב"ה הצ ,ממנו ורצה לקחת ממנו

 .וגם מה שיש ללבן שיש לו לתת בא מזכות(, טו)שם: "ויאכל גם אכול את כספנו מכרנו



עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא "( נג-נבשם:וזה שהי' כאשר נשבע על גל עד )
 ר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה:וך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אליואעב
 ".י אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחקקאל

חול: והכוונה שחלק  -חול: אלהי אביהם  -קדש: ואלהי נחור  -י אברהם קוברש"י  אל
 ן ממש.ואלהי חול ולא נחשב כזבול משא"כ לגבי לבן נשאר ,של יעקב נשאר בקדושתו

 גל עד

ונקדים מה דאי' )ב"ק טז( דרש רבא  .אמנם מכל מקום זכה שיהי' גל עד ויגר סהדותא
אמר ירמיה לפני  ".יהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם"כג( :מאי דכתיב )ירמי' יט

לא בשעה שעושין צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים כדי ש ,ע"רבש ,ה"הקב
שהכתוב מיירי באנשי ענתות שקיללם ירמיה הנביא בעונש  .ע"כ ,יקבלו עליהם שכר

אמנם ידוע שכהיום אין מקפידים ואינם מבחינים  .שימציא להם אנשים שאינם מהוגנים
ומתאמרא משמיה דהרה"ק רבינו ר' זושא זיע"א שהמליץ זכות  .בין הגון לשאינו הגון
כ( "וכתב היד רמ"ה )אות ק .ו ג"כ מעלה ויתרוןמצד שני יש ב ,שהגם שיש בזה עונש

שאם לא כן הרי אף אם  ,שמכאן מוכח שהנותן צדקה לעני שאינו הגון קיים מצות צדקה
 .יתנו לאנשים שאינם מהוגנים עדיין קיימו מצות צדקה

ביאר שבזה גופא נחלקו רבי יצחק ורב נחמן בסוגיא  (קדושים 'ראש דוד פ)והחיד"א 
שרב נחמן בר יצחק הדורש שהכוונה  ",רודף צדקה וחסד"הכתוב בדרשת  :(ב"ב ט)

שהקב"ה ימציא לו בני אדם מהוגנים לעשות להם צדקה סובר שאם יהיו בני אדם 
ואילו רבי יצחק סובר שאף אם יזדמנו לו אנשים  .שאינם מהגונים לא יקיים מצות צדקה

לפיכך דורש שכוונת ו .מ יקיים מצות צדקה שהרי התכוין לצדקה"מ ,שאינם מהוגנים
 .הכתוב שהקב"ה ימציא לו מעות לצדקה

 האם אמרינן חשב לעשות מצוה ,אינו הגוןמי הנותן צדקה ש

הרי אמרו  ,אמנם כבר הקשה בשו"ת שבות יעקב וכן בפני שלמה בשם הלחמי תודה
לחושבי שמו' שאם חשב אדם לעשות מצוה '( על הפסוק 'קידושין מ ',חז"ל )ברכות ו

 .והקב"ה מצרף מחשבה למעשה ,עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאהונאנס ולא 
מה לי שלבסוף נתנו לעניים שאינם מהוגנים  ,וכיון שאנשי ענתות התכוונו לעשות צדקה

שלא אמרו שהקב"ה  (ד"ה וראיתי)ותירץ הפני שלמה  .הרי סוף סוף קיימו מצות צדקה
המחשבה היא הכשר שאז  ,מצרף מחשבה למעשה אלא על מצוה שצריכה כוונה

אבל  .לכן נחשב המחשבה לבד למצוה ,המצוה ובלי מחשבה המצוה אינה חשובה
האומר סלע זה לצדקה בשביל :( י )ב"בצדקה שאין צריך לתת לשמה כמו שאמרו 

 .צ כוונה לכן כוונה בלי המצוה אינה כלום"וכיון שא .הרי זה צדיק גמור וכו' שיחיו בני

 ,אבל מצות צדקה אפי' שלא לשמה הוה מצוה (בא"ד ,וכן בס' עיני שמואל )ראבין
והטעם בזה כי  .ה"ז סלע לצדקה בשביל שיחיה בני ה"ז צדיק גמור .(פסחים ח)וכמ"ש 

אם צדקת מה תתן "כל המצות הוא רק מצד הפועל ואם אין כוונתו רצויה מה מועלת כי 
אבל  ,ל המצותאם כי הוא גם מצד הנותן כמו כ ,אבל מצות צדקה .ז(:)איוב לה "לו

 .ואם אין כאן עני אינו מחויב ליתן ,עיקר המצוה הוא מצד המקבל להחיות נפש העני



מה לו למקבל על איזה אופן היה הנתינה אליו מצד  ,וכיון שעיקר הוא מצד המקבל
אמנם אם נותן לעני שאינו הגון  .המקבל לעולם המצוה בשלימות במה שהחיה אותו

הנה אם היה הנתינה זו  ,והוא יסייע עוד ידי עוברי עבירהוע"י נתינה זו ישמן ויבעט 
 ,לשמה ומחשבתו היתה לטובה אף שנזדמן לו עני שאינו הגון והמעשה אינו כלום

אעפ"כ עכ"פ שכר המחשבה בידו כי הוא התכוון לטובה אבל אם המחשבה לא היתה 
 לשמה וגם המעשה לא היה לעני הגון אין בידו כלום.

מ"מ סגולת המצוה כמו  ,דאפילו אם מקיים המצוה (ח"ט סי' ר"ה) ועיין במשנה הלכות
ות שאוכלים פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת ומתן בסתר יכפה אף או דהרי הוה מהמצ

וכן שאר  ,ובודאי לא יגרע שכרו בעולם הבא אבל שיהי' שכר בעולם הזה ,לו לעוה"ב
 הסגולות אין לו עיי"ש.

הי' צדיק, ולבן הרמאי זכה ונתן לו ב' בנותיו ומרוב  וממילא היות שלמעשה יעקב אבינו
קדושת יעקב אבינו זכה להעמיד כלל ישראל הגם שמחשבת לבן היה לרעה וכמו שאמר 
 יש לאל ידי לעשות עמכם רעה גו' מ"מ היות כי הי' לו זכות שנעשה על ידו זכה לגלעד.

השי"ת ירחם על עם עמוסים ויושפע רב חסדים גלוים וכמוסים, ויאיר עולמו מחסדו 
ה ואור תורה ונתת ליראיך נס להתנוסס, ויתברך ונזכה כולנו במהרה לאורו נר מצ

ושלום בין  ,בכלליות ובפרטיות ברוחניות ובגשמיות בשידוכים טובים נאה ומתקבל
ובקרוב נוושע בתשועת  ,ובריוח עד בלי דיאדם לחבירו ובין איש לאשתו, ופרנסה בנקל 

 .עולמים בביאת משיח צדקנו בב"א



 שיעור הלכה

 לפ"ק פרשת ויצא שנת תשע"ו' א וםי

 בתשהלכות 
 (ד")ח ה"רפסי'  ח"וא

***** 

 השלמת שנים מקרא ואחד תרגום

סע' ד' "מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת, ואם לא השלים קודם  שו"ע

ישלים אחר אכילה, עד המנחה, ויש אומרים עד רביעי בשבת, ויש אומרים עד  אכילה

 ".[דהיינו בשמחת תורה שאז משלימים הציבור]שמיני עצרת 

שכח לקרות שנים מקרא ואחד תרגום, או שנאנס ולא הספיק לאומרו בזמנו, עדיין לא אם 

ס' ברכות )ח:( פקע חיובו, ומוטל עליו חיוב כל העת להשלימו עד שמחת תורה, ובמ

מסופר על רב ביבי בר אביי שרצה להשלים שמו"ת של כל השנה בערב יום הכיפורים, עד 

ויש להקדיש לכך את היום ולא לקריאת  ,שאמרו לו שיש מצוה לאכול בערב יום הכיפורים

 .אפרשיות

 השלמת שמו"ת של השבוע ושל שבוע קודמת איזה קודם

של שבת שעברה, ונמצא שיש עליו עכשיו לקרוא נזכר בערב שבת שלא העביר הסדרה ואם 

שתי פרשיות א' של השבוע וגם של שבוע הקודם, דנו הפוסקים איזה סדרה יקדים לקרוא 

 של השבוע שעכשיו הוא זמנו, או שמא של שבוע הקודם כדי שיקרא על הסדר.

 שמקדים תפילה שעכשיו זמנה יש לדמות לדין תפילה

ח להתפלל בשוגג או באונס ומשלים אותם בתפילה לגבי תפלה מצינו שמי ששכוהנה 

הסמוכה לה יש להקדים להתפלל התפילה שזמנה עכשיו ואח"כ מתפלל תפלה הנוספת 

ב'(, ולפי זה לכאורה גם בשנים מקרא יש להקדים -בשביל תשלומין )סי' ק"ח סע' א'

 הפרשה של השבוע שהוא חובת השעה ואח"כ ישלים פרשה הקודמת.

 

                                                           
מבאר העיון יעקב דאפשר לפי שהיה רב ביבי ומה שחשב להשלים דוקא בערב יום הכיפורים  א

להכי היה  .בר אביי מבני עלי שנתקצרו שנותם, והמשלים פרשיותיו מאריכין לו ימיו ושנותיו
לכן  ,שלמחר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים ,רוצה להשלים פרשיותיו במעלי יומא דכיפורא

 היה רוצה להשלים כדי שיכתב לאלתר לחיים.

י הו"ר( כתב שטעמו של רב ביבי בר אביי היה כדי שלא יהא נחשב לו עון ובאבודרהם )בדינ
 ביום הכיפורים.



 הוא רק בזמן התעסקות בתפילה תשלומין תפילת
 משא"כ תורה שבכל זמן ובכל עת זמנה הוא

יש לדחות ולומר דכאן שונה מתפילה כמו שמבאר הבאר משה )ח"א סי' ע"ט( כי ברם 

בתפילה הטעם הוא כמ"ש הרשב"א דלא תיקנו רבנן השלמה אלא בזמן התעסקות בתפילה 

רה בכל זמן ובכל עת זמנה הוא, וכדמטו חיובית ולא קודם לכן, וזה לא שייך בשמו"ת, כי תו

מצוה )סוטה כא.( זין זצוקללה"ה לפרש הא דאמרו חז"ל אמוואלמשמיה דהגאון רבי חיים 

א בין שלא בעידנא, כי מי שאוכל מצה בסוכות או יושב נבעידנא מגן ומציל ותורה בין בעיד

' סוכה בפסח בסוכה בפסח אינו עושה כלום, משא"כ מי שלומד הל' פסח בסוכות או הל

הלא תורה למד, ולכן מצוה היינו מצה רק בפסח וסוכה רק בסוכות מגן ומציל, משא"כ 

ואף שיותר נכון  ,בורה אפילו הל' הפסח שלא בעידנא היינו בסוכות ג"כ מגן ומצילת

בודאי לכל פרשה  תי לדעת את המעשה אשר יעשון, משא"כ שמו"דללמוד הל' החג בחג כ

 ורה בכל עת ובכל זמן.ופרשה יש ללמוד מן הת

 על הסדר משום תורת ה' תמימהסדר הפרשיות יש לקרות 

כן יש צד אחר לומר שיקרא הפרשיות על הסדר כמ"ש בדבק טוב )סי' ה'( ]הנספח וכמו 

לשו"ת משנה שכיר ח"א, ומחברו הוא הגאון רבי יצחק ווייס זצ"ל אב"ד ווערבוי שהריץ 

שובה שנביא ממנו להלן בהמשך מיועד השאלה הזאת אל הגאון מהרש"ם זצ"ל שהת

להנ"ל[. משום תורת ה' תמימה, עם באפשר שנאמר גם בזה קפידת המגיד למרן הבית 

יוסף זי"ע להשתדל לבוא בהשכמה לבית הכנסת בכדי להתפלל כסדר כמובא בבאר היטב 

 סי' נ"ב.

 ת מה קודם"יתלה פשיטות הספק ממחלוקת הפוסקים בהשלמת קריה

רצה לפשוט הספק מדברי הפוסקים לגבי סדר הפרשיות בהשלמת טוב )שם( בדבק 

קריאת התורה, דהרמ"א פסק )סי' קל"ה ס"ב( ש"אם בטלו שבת אחת קריאת הפרשה 

בציבור, לשבת הבאה קורין אותה פרשה עם הפרשה השייכה לאותה שבת". ונחלקו 

קודם הפוסקים בסדר קריאת הפרשיות, שבס' צנצנת המן פסק לקרות חיוב דיומא מ

ומדמה לתפילה דחיוב קודם לתשלומין, אמנם בס' לשון חכמים כתב דאותה שבטלו 

צריכים לקרות בראשונה ואח"כ חיובא דיומא דתורת ה' תמימה וצריך כסדרן, והעיד 

בשם הגאון הנודע ביהודה ז"ל שפסק כן בשנת תקמ"ד שביטלו קריאת התורה בשבת 

 למת שמו"ת יש לעשות כהנודע ביהודה.מחמת תגבורת המים. והרהרתי שגם לענין הש

 מהרש"ם: יש להקדים פרשת השבוע
 משום תדיר ושאינו תדיר דתדיר קודם

מהרש"ם )ח"א סי' רי"ג( הכריע שיש להקדים פרשת השבוע לפרשה הקודמת  בשו"ת

                                                           
 ראה כעין זה בבארות המים להרה"ק הרבי ר' הירש מרימנוב זצ"ל, פ' לך לך. ב



מטעם דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, ומה שיש צד שיתחיל לקרות בפרשה הקודמת 

הרי קיימא לן דבתרי ענינים אין מוקדם ומאוחר בתורה אם כן  דלא לקרות שלא כסדרן,

מאן יימר דהכי הוא שלא כסדרן, וגם יש להקדים חובת היום קודם התשלומין כמו 

 בתפילה.

 שבהשלמת קריה"ת יש לקרוא כסדרן מהרש"ם האו"זבסוגריים מביא 

ר דברי הרמ"א מביא בסוגריים שהראו לו באור זרוע )הל' שבת סי' מ"ה, והוא מקוושוב 

צוה ה"ר אליעזר בר' שמעון זצ"ל  ,בסי' קל"ה שהזכרנו לעיל( שאם לא קראו פרשת אמור

ומבואר דס"ל דיתחיל פ' של  .ולקרות פ' אמור וגם פ' בהר ע"ש ,להתחיל בשבת של פ' בהר

 עכ"ד. ,שבת שעברה, וע"ש שכ' שאין קבע לפרשיות של שבת זה או זה ע"ש היטב

 לחזור בו ולומר שגם בשמו"ת צריך לומר כסדרןבית ישראל: כוונתו 

נראה כוונתו שחזר בו ממה שכתב מקודם שיקדים פרשת השבוע אלא כמו ובפשטות 

דסבירא ליה להאו"ז לגבי קריאת התורה דיתחיל מפ' של שבת שעברה, והכי נמי לגבי 

ו"ת שמו"ת צריך קודם להעביר הסדרה של פרשה הקודמת ואח"כ של השבוע. וכן הבין בש

ובפוזנא  לז"ו (סי' תקנ"ד ס"ק ו') גן אברהםמהמהביא סמך לזה ובית ישראל )סי' ע"ב(, 

היום  לאמש וש למחרתו אומר שלרק  שעה באבים ושיר היחוד בתלנוהגין שאין אומרים תה

היום משמע  לאמש וש לים שלאומרים תה שעה באבת למחרתו שלמדקאמר ש ל.עכ"

. וא"כ גם בזה יקרא קודם של מחר לש כבת"ב ואח"אמש מה שחסרו  לדקודם אומרים ש

 שבוע הקודם ואח"כ פרשת השבוע.

 השבוע ממה שהכריע שבשמו"ת יש להקדים שלבצל החכמה: לא חזר בו 

בשו"ת בצל החכמה )ח"א סי' ט'( חלק על הבנה זו במהרש"ם דהמעיין היטב אולם 

שמו"ת, אלא שכנראה לא בתשובה הנ"ל יראה שאין כל הוכחה לחזרה מפסק הקודם לענין 

הביא הגאון המחבר שם דברי האור זרוע אלא כלפי מה שהביא בתשובה הנ"ל שיטות 

הפוסקים בבטלו קריאת איזה פרשה בציבור שדינם לקרות בשבת הבאה שתי פרשיות, 

איזה מהם יקראו תחילה, ובתחילה הכריע המהרש"ם שיש להקדים חובת היום, ולזה כתב 

 כן, אלא פ' שבת שעברה יש לקרות תחילה.אח"כ במוסגר שאינו 

 של השבוע שמו"ת שאני מקריאת התורה כי יש קבע לאותה פרשה

כל זאת, לענין קריאת הפרשה בציבור, דבזה י"ל אין קבע לפרשיות, משא"כ ומעתה 

לענין שמו"ת, פשיטא שיש קבע, כי הפרשה שקורין אותה בתורה בציבור, הוא הפרשה 

לת על כל יחיד להשלימה שמו"ת, וכדאמרינן לעולם ישלים אדם הקבוע לאותה שבת ומוט

פרשיותיו עם הציבור וכו' ובלבד שלא יקדים ולא יאחר )ברכות ח:(. וע' הגהות מיימוניות 

)פי"ג מהל' תפילה אות ש'( בשם הראב"ן שדקדק דהנך תיבות 'עם הציבור' למה לי, 

 אותה הפרשה שקורין בציבור.ולהנ"ל ניחא דלהורות בא שלעולם מוטל עליו להשלים 



 בשמו"ת יש חשש שלא יגמור ב' הפרשיות ולכן יקדים של השבוע

נתן טעם הגון לחלק בין קריאת הפרשה בציבור ובין קריאת שמו"ת של כל יחיד, ועוד 

דבשמו"ת, אם יקרא כסדרן ויתחיל בפ' שבוע שעבר, אולי ע"י איזה סיבה לא יספיק 

השלים פרשיותיו עם הציבור, משא"כ אם יתחיל לקרוא פ' לקרוא ב' הפרשיות, ונמצא לא 

שבוע זה, גם אם לא יספיק לקרוא ב' הפרשיות, ויקרא רק פ' שבת זו, אין מגרעת במה 

שלא קרא גם פ' שבוע שעבר, כי בלאו הכי אין מוטלת עליו לקראתה בשבת זו, רק מדין 

אבל בקריאת התורה  תשלומין, והרי יכול להשלימה גם לשבת הבאה עד שמיני עצרת,

בציבור קורין כסדרן דבציבור לא חיישינן לאונס וכדו' כמבואר בכמה דוכתי, ובודאי 

 יגמרו קריאת ב' הפרשיות.

 בצל החכמה: קודם חצות יקרא כסדרן ולאחר חצות יקדים של השבוע

שאם הוא בערב שבת קודם חצות יקרא כסדרן, קודם הפרשה הקודמת ואח"כ של  ומסיק,

אבל בערב שבת אחר חצות שהוא עיקר זמן מצות קריאת שמו"ת לפי מ"ש המג"א השבוע, 

)סק"ה(, וממילא דפ' של שבת שעברה הוי באותה שעה תשלומין, ולכן יקדים תחילה של 

 .גשבת זו

מהרש"ם כפי הבנת הבית ישראל ובאר משה יקרא כסדרן  :השיטות להלכהסיכום 

ש"ם להבנת בצל החכמה יש להקדים של ומהר .ואל יקדים של שבת זו לשל שבת שעבר

ובצל החכמה מסיק לחלק בין קודם חצות שאז קורא כסדרן, ולאחר חצות שאז  .השבוע

 מקדים של השבוע.

*** 

 קריאת שנים מקרא בשעת קריאת התורה

 'סע' ה' "יכול לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה )ועי שו"ע

שו"ע סע' ב' "ולקרות שנים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת קמ"ו(" שם כ' ב 'לעיל סי

 התורה שרי".
                                                           

ומוסיף שלפי מה שהביא השערי תשובה )סק"א, והבאנו זה במשנת השבוע פ' חיי שרה(  ג
ביום ששי מיד אחר תפלת שחרית, מי שמקפיד לנהוג אולי מהאר"י הקדוש  שהיה קורא שמו"ת 

 ה"ה לעניננו יקרא אז פ' השבוע תחילה ואח"כ פ' שבוע שעבר.

"י ודעתו לחזור, וחל יו"ט שני של חג השבועות רוהנה שם דן בשאלה של בן חו"ל הנמצא בא
עושין יו"ט  "י שאיןר)וה"ה לח' של פסח( בש"ק, ובחו"ל קורין בה בענינא דיומא דיו"ט, ובא

"י ראלא יום א' בלבד, אותו יום השבת להם הוא כבר אחר החג וקורין בו פ' נשא, ואם ישאר בא
לשבת הבא, ואז הרי קורין פ' בהעלותך, והוא לא קרא בשבת שעברה פ' נשא, מתי יקרא 

 שמו"ת של פ' נשא.

אחר השבת, ואם ופוסק שיקרא פ' נשא עד יום ד' בשבוע, כי י"א שיכול להשלים עד יום ד' ש
ואח"כ יקרא  ,יקרא פ' בהעלותך תחילה שהיא חובת היום ,איחר ולא קרא עד עש"ק אחר חצות

 פ' נשא לתשלומין. ע"ש.



 רשאי לקרות עם הש"ץ גם כשאינו אומר עמו מילה במילה

ברורה שם )ס"ק י"א( מבואר שאפילו אם מחמת זה אינו קורא ממש בפסוק במשנה 

ן שהשליח ציבור קורא דהיינו שאינו אומר עמו מילה במילה, מ"מ שרי כיון שעוסק מעי

מה שקורא הש"ץ. אלא שיש לקרוא בלחש שלא לבלבל דעת השומעים. ולהמג"א )שם 

סק"ה( רשאי לעשות כן גם כשיש מנין מצומצם של עשרה אנשים, ולהכרעת הביאור הלכה 

)שם ד"ה ולקרות( רשאי רק כשיש עשרה אנשים שמקשיבים לקריאת התורה חוץ ממנו. 

 ' ביה"ל ד"ה בשעת קריה"ת(.י)וע

 להחמיר להקשיב לקריאת התורה מפי השליח ציבור של"ה: יש

ברורה )ס"ק י"ד( הביא מהמגן אברהם )שם סק"ה( בשם השל"ה שמחמיר בזה המשנה 

שאין לעשות כן אלא הכל צריכין לשמוע הקריאה מפי השליח ציבור, וכן הוא דעת הגר"א 

ומש ולא שהובא בספר מעשה רב )סי' קל"א( דצריך לשמוע כל תיבה ותיבה ולראות בח

מצוה יסייע להקורא כלל. ומשמע שתפסו לעיקר כדעת השבלי הלקט )סי' ל"ט( בשם רבו ד

, ואם יקרא "ואזני כל העם אל ספר התורה"ג( :ח 'דכתיב )נחמי ,לשמוע קריאת התורה

 .ע"ש בספר יתן לבו להבין את שלפניו ולא יכול להבין מה שקורין,

 הש"ץ אין להחמיר בזהמשנה ברורה: לקרוא בלחש מילה במילה עם 

במ"ב, ומ"מ נראה דלקרוא בלחש מילה במילה עם השליח ציבור אין להחמיר בזה, ומסיק 

כיון שמכון אז גם לשמוע כל תיבה מפי השליח ציבור, והמג"א הביא שם בשם המטה משה 

)סי' ר"נ( דלכתחילה נכון לעשות כן. וראיתי שמביאים המלקטים מארחות רבינו )ח"א 

שכן נהג הגאון הקהילות יעקב זצ"ל ברוב שבתות השנה, דבערב שבת היה  עמ' קכ"ג(

קורא פעם א' מקרא, ובשעת קריאת התורה יחד עם הבעל קורא קרא עוד הפעם מקרא, 

 ובין גברא לגברא קרא התרגום, והוא כהכרעת המשנה ברורה להקל בזה.



 

 
 

 

 קדוש זי"עליקוטים קצרים מתוך שו"ת משנה הלכות ושאר ספרי רבינו ה
 אין ללמוד מכאן הלכה למעשה  ינזבורגגמרדכי צבי נערך ע"י הרב 

 במסגרת דף היומי
 אע" ז"ל נדרים
"ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם" 
)דברים ד:יד(, וכתיב "ראה למדתי 
אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה'" 
)שם:ה(, מה אני בחנם אף אתם נמי 

"ו( איתא, בחנם. הנה בטור )יו"ד סי' רמ
וכתב א"א הרא"ש ז"ל שנהגו האידנא 
ללמד הכל בשכר אם אין לו במה 
להתפרנס שרי ואפי' יש לו אם הוא שכר 
בטלה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו 
ומתנו שרי וללמוד לקטנים שרי משום 

 שכר שימור וכו'.

וכתב הדרכי משה )שם סק"ד( וז"ל, 
ובהגמי"י )פ"א דהל' ת"ת( דלאו דוקא 

ימור, אלא ה"ה כל אדם שקשה שכר ש
ללמדו וכו'. ותמה חכם אחד, דמה 
חילוק יש בין אדם בר הבנה שקל 
ללמדו, ובין אדם קשה ההבנה לענין מה 
דכתוב בתורה מה אני בחנם, הא על כל 

 אדם נאמרה.

ורבינו )שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' 
קע"ו( כתב לתרץ דמה שכתב בהגמי"י 

שהוא אדם שקשה ללמדו, אין הכוונה 
מחוסר ההבנה או קשה ההבנה, אלא 
הכוונה שקשה ללמדו היינו במציאות 
שהוא אדם קשה )א שווערער מענטש( 
ללמוד עמו אף שהוא בעל הבנה גדולה, 
מ"מ הוא אדם קשה וצריך ביטול זמן 
והתאמצות גדולה ללמדו. והיסוד בזה, 
שלא נימא שכר שימור הוא דוקא 

ימור בקטנים, ואדם גדול שאינו צריך ש
אינו בכלל זה, קמ"ל דכל שהוא גורם 
לטירחה יתירה להמלמד מותר ליטול 

 שכר עבור זה. ועי' עוד בתוך התשו'.

והנה חקרו גדולי ישראל בענין אי יש דין 
ירושה לבנים אשר אביהם חיבר חיבורים 
בדברי תורה שיוכלו לאסור על כל אדם 
הדפסת החיבורים בלי רשות משום 

מא כיון דקיי"ל השגת גבול, או דיל
בסוגין מה אני בחנם אף אתם בחנם אין 
ליורשים זכות לעכב הדפסת החיבורים 

 ולמנוע הפצתם.

ורבינו )שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' 
קצ"ד( כתב דודאי אין בזה איסור, ומותר 
להדפיסם ]א"ה, וזה לא מטעם מה אני 
בחנם, אלא משום דיש בזה משום ביטול 

ו מהמרדכי והביא ראי' לדברי .תורה[
)הביאו רמ"א חו"מ סי' רצ"ב סע' כ'( 
דבמפקיד ספרים אצל ת"ח מותר לקרות 
ולהעתיק מהן, וכתב הש"ך )ס"ק ל"ה( 
דהטעם משום דאיתא במדרש משלי על 
הדין קרא "לא יבוזו לגנב כי יגנוב" 
)משלי ו:ל(, שאין לבזות מי שגונב ד"ת 
ומעתיקן ]ובתוספתא )ב"ק פ"ז הל' י"ג( 

חר ושונה פרקו אע"פ המתגנב מא
שנקרא גנב זוכה לעצמו, שנא' "לא 
יבוזו" סוף שמתמנה פרנס על הציבור[ 
דבקורא בספרים ודאי אדעתא דהכי נתנו 
לו אך להעתיק ודאי לא הפקיד אדעתא 



דהכי ומסתמא מקפיד, ומ"מ מותר 
להעתיק משום "לא יבוזו". כעין שכ' 
בתשו' הרא"ש )כלל צ"ג סע' י"ג, הובא 

ם( במקום שאין ספרים ברמ"א ש
נמצאים יכולים ב"ד לכוף לאחד 
להשאיל ספריו ללמוד מהן, ע"ש. וא"כ 
בודאי אין ביד היורשים לעכב הדפסת 
הספרים, דבמקום ששייך בי' ביטול 

 תורה לא חיישינן להיורשים.

ומביא רבינו ראי' להמרדכי והתוספתא 
ממה דאיתא )יומא לה:( דהלל לא הי' לו 

יהמ"ד, ועלה ע"ג פרוטה ליכנס לב
ארובה ללמוד. ולכאורה האיך עשה כן 
כיון דמי שלא נתן פרוטה ליכנס לא 
התירו לו ליכנס, וא"כ הוה כמו שאסרו 
שלא ישמע למי שלא שילם, וא"כ האיך 
עבר. אלא צ"ל דבמקום ששייך ביטול 
תורה לא חיישינן לגניבה כמו המרדכי 

 והתוספתא. ועי' עוד בתוך התשו'.

שערי דעה )ח"א סי' קמ"ח(  והנה בשו"ת
נשאל בגדול אחד שצוה לבניו קודם 
פטירתו להדפיס כתבי הקודש שלו, ויש 
ביניהם בכור ופשוטים, האם הבכור 
נוטל פי שנים מהריוח שיגיע מן 
החיבורים לאחר הדפסתם והפצתם. 
והרה"ג השואל האריך להוכיח שהזכות 
שהיתה למחבר לפרסם דבריו ברבים 

בניו, והבכור נוטל פי יכול להורישה ל
 שנים.

והגאון המחבר כתב לחלוק על זה, 
שאפי' לרבא דמסיק )קידושין לב:( 
שהתורה דילי' היא, דכתיב "ובתורתו 
יהגה יומם ולילה", היינו דוקא לענין 
שהרשות בידו למחול על כבוד תורתו, 
אבל ברור שאין בידו למכור וליתנו 
לאחר, כדאמרינן )סוטה כא.( מדכתיב 

ם יתן איש את כל הון ביתו באהבה "א

בוז יבוזו לו" )שיה"ש ח:ז(, ועיקר הדבר 
איננו דררא דממונא כלל כדאמרינן 
)נדרים לז.( מה אני בחנם אף אתם בחנם, 
וכן פסק הרמב"ם )הל' ת"ת פ"א ה"ז(, 
וא"כ איך יהי' זה בכלל "]לתת לו פי 
שנים בכל[ אשר ימצא לו" )דברים 

ור וכו' וכל זה כא:יז( האמור לענין בכ
 פשוט לפענ"ד.

והג"ר עובדי' יוסף )שו"ת יביע אומר 
ח"ז חו"מ סי' ט'( כתב על הגאון בעל 
שערי דעה דלכאורה הי' מקום לומר 
שאע"פ שאמרו מה אני בחנם אף אתם 
בחנם, אולם זהו לענין לימוד הדברים 
בעל פה, אבל לא מצינו שהוטל חיוב 
לטרוח בכתיבה והדפסה, שהרי כמה 

וני עולם לא העלו חידושיהם על ספר גא
והסתפקו במה שלימדו תורה בע"פ, 
ות"ח שטרח ויגע וקיבל על עצמו טורח 
הכתיבה וההדפסה, זכותו הוא וממילא 
יכול גם להוריש זכותו לבניו אחריו 

 ]והבכור יכול ליטול פי שנים[, ע"כ.

וכן כתב הגאון הנצי"ב )שו"ת משיב 
ה שכתוב דבר חאו"ח סי' כ"ד( והסביר מ

)עירובין נד.( "וממדבר מתנה" )במדבר 
כא:יח(, שהתורה ניתנת לו במתנה שלא 
ישכחנה, "וממתנה נחליאל" )שם:יט( 

ל, כלומר שמסייעים אותו לחדש -נחלו א
חידושיו בתורה ושתהי' נחלתו שאין לה 
הפסק, וכמ"ש )ר"ה יב:( מה נחלה אין 
לה הפסק וכו' ולכן יכול להוריש או 

חידושיו לכל מי שירצה, ליתן זכות 
 עכת"ד.

ועי' בשו"ת בית יצחק )יו"ד ח"ב סי' 
ע"ה( ובשו"ת שואל ומשיב )מהד"ק 
ח"א סי' מ"ד( ובשו"ת התעוררות 

 .תשובה )ח"א סי' רל"ב(
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 הילולא דצדיקיא
 ט"כרת כסלוי"ד   "ערבי מנחם נחום פריעדמאן משטעפינעשט זיהרה"ק 

 (ד"ח"ה, קובץ תפארת ישראל חלק לקורות: נר ישראל )מ

, כבנו הרביעי לאביו הרה"ק למס'( 1823-4) 'ד-ג"רבינו מנחם נחום נולד בשנת תקפ
זי"ע, נכד המגיד הגדול  (Ruzhyn, Ukraine) רבי ישראל פריעדמאן מרוז'ין

זי"ע, והמאור עינים זי"ע, ולאמו מרת שרה ע"ה,  (Mezhyrich, Ukraine) ממעזריטש
 זצ"ל. (Berdychiv, Ukraine) ה מבארדיטשובבת הג"ר מש

רבינו נשא לאשת את בתו של רבי אליעזר קושאנסקי ז"ל מגזע התשואות חן זי"ע. 
ז היה רבינו כנגד סדר "הרה"ק מרוז'ין אמר: כי בניו משולים לששה סדרי משנה, לפ

 זיקין.פ המובא )ב"ק ל.( האי מאן דבעי למיהוי חסידא לקיים מילי דנ"נזיקין, וזאת ע

 שח רבינו בתוך אחת השיחות אודות נחלתם הרוחנית ,אחרי פטירת אביו מרוז'ין זי"ע
של האחים הקדושים, מה שירשו מאביהם הקדוש, ואמר: "אחי רבי שלום יוסף יש 
לו הצורה של אבינו, אחי רבי אברהם יעקב לקח את המוח מאבינו. אחי רבי בער יש 

משה יש לו היראה מאבינו. אחי רבי מרדכי  לו התפשטות של אבינו. אחי רבי דוד
 פייבוש יש לו המושכל ראשון של אבינו, ויתר המעלות לקחתי אני בשבילי".

 על כס ההנהגה

 (Zolotyi Potik, Ukraine) לאחר הסתלקות אביו הקדוש דר רבינו תקופה קצרה בפאטיק
 ((Ștefănești ,România יחד עם אחיו הקדושים, ולאחר שנה עקר משם ועבר לעיר שטעפינעשט

אשר ברומניה, שם החל להנהיג נשיאותו ברמה. עם בואו לעיר שטעפינעשט הקים 
את חצרו ובית מדרשו אשר שימשו כמגדלור ליהודי רומניה במשך של יותר 
משמונים שנה, והוו מוקד משיכה רב עוצמה לכל המבקש יראת ה'. רבינו הפיח 

והעמיד שם את יסוד חיי הדת על תילה,  בקרב תושבי רומניה רוח חיים של תורה,
ואכן רוח היהדות שנשמרה ברומניה יש לזקוף בחלקו הגדול לרבינו, שהאציל 

 קדושתו על אלו שדבקו בו.

סביב רבנו התרכזו חבר אברכים, יחידי סגולה מופלגים בתורה ויראה, שהתפרסמו 
את כל  , ואשר שהו בחצרו שבועות וחדשים, תוך שהניחו אחריהם'יושבים'כ

הדאגות הגשמיות, והתמסרו בכל מאודם ללימוד התורה הקדושה והעליה והשגשוג 
ביראת ה'. הם התחקו אחרי דרכו המופלאה של רבינו, ושמו את אזניהם כאפרכסת 
לשמוע כל דיבור שיצאה מפיו בקדושה, אליהם התגלה מעט רבינו בהרעיפו להם 

הם ודרכי הקדושה. מעורה היה מנועם אמרותיו, ובהדריכו אותם בהנהגות עניני
רבינו בכל הרוחניים, וכך הוליך אותם בדרך העולה בית אל, בהרימו אותם טפח 
וטפחיים משאון העולם וגשמיותו. רבינו אף דאג לכל מחסורם, והרבה מאנשי העיר 

 הרגישו זכות מיוחדת לסייע לרבינו בנטל הכבד, לפרנס חבורת אנשי סגולה אלו.

אלקים, ראה והרגיש רבינו את צרכיו של כל הפונה אליו עוד  כקדוש עליון ואיש
בטרם פתח ההוא בבקשותיו. ואמר פעם לאחד שהאריך מאד בכתיבת הקוויטל 
שלו: "אם אתה חושב שאתה צריך להזכיר כל פרט ולכתוב הרבה, ובלי זה אנו לא 

אלינו, יודעים, הנך טועה וחבל על נסיעתך לכאן. כי האמת היא, שכל מי שבא לכאן 



ועדיין עומד מהצד השני של הדלת מבחוץ, אנו כבר יודעים למה הוא זקוק, ועליו 
להאמין זאת, כי אם לא מאמינים בזה, חבל על הטרחה וההוצאות שבאת אלינו". 

עדיין לא קרה שאדם ידרוך על מפתן חדרי וידבר אלי " :ופעם אחרת התבטא ואמר
 צה לשמוע".מה שהוא רוצה, אלא תמיד מדבר מה שאני רו

, שהיתה אחת מהערים החשובות Iași, România)) פעם באחת מביקוריו בעיר יאס
והמרכזיות של ישוב אחב"י ברומניה, ורוב תושביו היו מחסידיו הנאמנים, נגש אליו 
יהודי שנוכח בקבלת פנים ההמונית שהיתה נערכת לכבודו, ואמר לו: "זוכר אני 

ן, נערכה קבלת פנים בהשתתפות אלפים רבים, שגם לאביך מרוז'ין בבואו פעם לכא
ובערת "יט( :וכן לכבודו, ומה הטעם לזה"? השיב רבינו: "בתורה כתוב )דברים יט

במקום שמבערין את הרע, לשם באים העם  -" הרע מקרבך וכל העם ישמעו ויראו
 בהמוניו לשמוע ולראות".

חד עם חבירו רבי י (Khatyn, Belarus) פעם הסתופפו הרה"ח רבי יצחק מחאטין
משה חזקאל'ס בשטעפינעשט על חג הסוכות אצל רבינו. בשמחת תורה בשעת 

ך ]עוגה ממולאת במרקחת[, והיה עומד ּוק-הסעודה חילק רבינו לכל המסובין ראהן
ומחלק מה שהגבאי הושיט לו. מובן שנדחקו אז מאד, סמוך למקומו אמר רבי 

זו שאנו מזיעים כאן למאד, בזכות  יצחק לחבירו רבי משה בחשאי: "הלואי שבזיעה
זה נינצל מחולי הזיעה" ]טיפוס שהיתה מהלכת אז[. רבינו שמע דבר זה מהם, תיכף 
הניח מידיו הפרוסה שאחז, וישב על כסאו ונאחז בסבך עומק מחשבותיו הקדושים, 

ן דעם וייס זאלט איר ניצל ווערין פודעם שו טואמר: "אזוי זאגסטו, אז מי
ן איך זאג אז די מענשטין וזאגט, אעטאטע זכרונו לברכה האט ג שלאפקייט. דער

ן אין גיהנם". ]כך אתה אומר 'יצון נישט שוען ביי אונזער טיש וועל'יצווואס שו
שבזיעה זו תנצלו מהחולי המהלכת עתה. אבי ז"ל אמר, וגם אני אומר, שאותן בני 

 יהנם[.אדם המזיעין אצלנו בעת עריכת השולחן, לא יצטרכו להזיע בג

מסור: פעם נכנס רבינו לביהמ"ד בליל ניטל, וראה שם אברכים שיושבים ומשחקים 
. כשראו את רבם עומד לפניהם, נעמדו (checkers - דמקה)במשחק הדאם 

ממקומותיהם, ואחזתם רעדה על שתפסם בקלקלתם. רבינו שאלם, אם הם יודעים 
לפניו, שרוצים הם  את כללי המשחק. והבינו שברצונו לומר להם דבר, ואמרו

לשמוע מפה קדשו. ואמר: "יש ללמוד ממשחק זה, שלכל אחד ישנה דרך שבה 
התחיל, ורק בה יוכל לילך. טוב להניח שיקחו ממנו אחד עבור שלאחר מכן יוכל 
ליקח שנים. יש לילך תמיד לפנים ולא לאחור, עדי יבוא לתכלית הנרצה, לבוא 

 צונו".למעלה, וכיון שבא למעלה יכול לילך כר

פעם אמר רבינו: "מנהג העולם הוא בעת ששותים לחיים, מברכים אחד לשני בנוסח 
א ', והכוונה 'לחיים ולשלום'של לחיים עם כל הפירושים. ואני אומר שצריכים לומר 

". ופירש את דבריו: "הנה אנו אומרים בתפילות ימי הנוראים 'גאנצער לחיים
אלא  ?, וכי החיים צריך חתיכה'החותך'לת 'החותך חיים לכל חי', ויש לעמוד על מ

הענין הוא, אם ח"ו נגזר על האדם גזירת מיתה רח"ל, אבל הלוא הוא ית' לא יחפוץ 
במות המת, לכן ברוב רחמיו וחסדיו הוא מהפך את עונשו שיסבול במקום זה דלות 

לו התקבלתי לפי דבריהם ז"ל שאמרו )נדרים סד:( עני יועניות, וייחשב לפניו כא
שוב כמת. והנה תיבת 'חיים' עולה במספרו ס"ח, חצי מהמספר עולה כתיבת 'דל', ח



לכל 'לחצאין, והיינו 'דל', שיהיה  'חיים'ר"ל הוא חותך תיבת  -' החותך חיים'וזהו 
א גאנצער ', בכדי שיוכל להישאר בין החיים. ולכן אני אומר שצריכים לברך 'חי

לחצאין, אלא שנזכה לחיים  'חיים'יבת , פי' שלא נצטרך גם לזה שיחתכו ת'לחיים
 עם עושר וכבוד".

 דרכו בקודש

דרכו של רבינו בעבודתו הקדושה היה פלאי. עסק שלם היה לו עם מילי דבדיחותא, 
הוא בעצמו היה מדבר ומספר גוזמאות. גם היה מעוניין לשמוע מאחרים גוטע 

גם כשאמר בעצמו ווערטליך, וכשהיה שומע א גוט ווערטיל, היה שוחק שחוק רב. 
איזה ווערטיל היה שוחק הרבה, וכן היה לו בדחן שיבדח לפניו תמיד. ואילו בעבודת 
התפילה לא היה נוהג להאריך בה הרבה, מה שכן נהגו שאר אחיו הקדושים. אביו 
הרה"ק מרוז'ין זי"ע אמר עליו: "שאלמלי היה מאריך קצת בתפלתו, ואלמלא לא 

ול להתקיים, כי היה בטל במציאות מפחד השי"ת היה לו מדת הצחוק, לא היה יכ
, ובתרגום "נתיב לו ידעו עיט"ז( :והדר גאונו". גם קרא עליו מאמר הכתוב )איוב כח
 שם איתא: שביל אילן חי דלא חכמיה סמא"ל וכו'.

על העבודת קודש של רבינו בענין הצחוק נשמע מפי כ"ק אדמו"ר רבי מרדכי שלמה 
 (Sadhora, Ukraine)ה זי"ע בשם זקינו אדה"ז מסאדיגור (Boyany, Ukraine) מבאיאן

שאמר: "אחי משטעפינעשט צוחק על הגשמיות שבעולם הזה, ואילו דרכו בקודש 
זי"ע היה להיפך, כי היה בעל בכי  (Chortkiv, Ukraine) של אדה"ז מטשארטקוב

גדול. והרה"ק מטשארטקוב אמר בעצמו: "אחי משטעפינעשט פועל יותר עם 
 ק שלו, מאילו אני עם הבכי שלי".הצחו

בשטעפינעשט, ושמעו הגוזמאות מרבינו. אח"כ היו  הפעם אחת היו חסידי סדיגור
אצל האדמו"ז, וסיפרו לו הגוזמאות ששמעו מרבינו. אמר להם הרה"ק  הבסדיגור
 דער האט דאך א גאלדין גיוויכט אין מויל".ו: "מיין הייליגער ברהמסדיגור

 ,אחד מנכדי הרה"ק מרוז'ין, אשר בה השתתפו כמה צדיקיםפעם היה חתונה אצל 
זי"ע, וכדרכו בקודש דיבר רבינו גוזמאות.  הובראשם רבינו והרה"ק מסאדיגור

 החתנו של הרה"ק מסאדיגור ,זי"ע (Mogielnica, Poland) הרה"ק רבי זעליג ממאגלניצא
מאות. אשר היתה עבודתו ע"י תעניתים וסיגופים, הרהר במחשבתו אחר הגוז

לאכסניא, אמר לו הרה"ק: "בעולם  הכששבו רבי זעליג וחותנו הרה"ק מסאדיגור
את עצמו לשמוע  (Chernivtsi, Ukraine) העליון דוחף רבי חיים טשערנאוויצר

 הגוזמאות מהאפטר רב", ובזה היה לו תשובה על הרהוריו.

הרה"ק רבי גודל בטחונו של רבינו בה' משתקף היטיב מסיפור שלפנינו: פעם היה 
זי"ע חולה מאד, ובאו אליו כל אחיו הצדיקים לבקרו.  האברהם יעקב מסאדיגור

באותה שעה היה אצלו הרופא, ואמר שמצבו קשה מאד, והיה משמע מדבריו 
 שמסתבר כי לא יתרפא בדרך הטבע. נענה רבינו וסיפר, שהרה"ק רבי זאב מזבאריז

(Zbarazh, Ukraine)  לסופרו או משמשו ר' שניאור, שיצא זי"ע אמר פעם לפנות בוקר
לראות אם כבר האיר השחר, ויצא וישב, ואמר: "ס'איז שוין מחויב טאג צו ווערן". 
]כבר מחויב להיות יום[. ונתרגש רבי זאב מזה ואמר: "מה זה מחויב, אם ה' יצוה 

 לשמש שתצא, תצא, ואם לאו לא תצא".



ע, הוא אצלם שלא מדרך וסיים רבינו: "מאחר שהצדיקים מה שהוא מדרך הטב
הטבע, הרי מה שהוא חוץ לדרך הטבע, יכול להיות אצלם בדרך הטבע". וכעבור 

 .השעה קלה הוקלה לגמרי מחלתו של הרה"ק מסדיגור

פעם כשקידש רבינו על היין בליל שבת קודש, טעה תחילה בנוסח הקידוש, והתחיל 
העולה מבין החסידים בנוסח הקידוש של יום טוב. אחר קידוש הבחין ושמע ברחש 

מעטרי שולחנו, שעשו עסק גדול מהטעות, שבודאי דברים בגו. כששמע נענה וביטל 
דבריהם, ואמר: "חסידים עושים עסק גדול אפילו מטעות". והמשיך ואמר: אמרו 
חז"ל )שבת קיט.( כל האומר ויכלו נעשה שותף להקב"ה במעשי בראשית, 

, האם זה פלא שאפשר להתבלבל ולטעות וכשמתבוננים עם מי הולכים להיות שותף
כאומר שמרוב פחד וקדושת השותפות, דבר פשוט הוא שאפשר  ?בנוסח הקידוש

 ('זכרונם לברכה'מובא ב ,)מרבה חיים לטעות.

רבינו הפליא מאד את המעלה הנפלאה החשיבות הגדולה של סיפורי צדיקים, 
דיק לפני התפילה מי שחוזר בבוקר על מאמר אחד של הצ ,ואמר: "בדורות אלה

נחשב לו כדף זוהר הקדוש, שני מאמרים חשוב כמו שני דפים זוהר, ואילו שלשה 
מאמרים הרי זה טוב וטוב, ואין לה שיעור וערך. כמו כן לחזור על מאמר אחד 
מצדיק לפני השינה, חשוב כמו אמירת קריאת שמע. שני מאמרים חשוב כמו 

הפטירה. ואילו ג' מאמרים הרי זה טוב  הקריאת שמע הנאמרת עם וידוי הגדול לפני
לא כן,  - וטוב". וסיים: "כסבורים אתם שהמאמר צריך להאמר דוקא לפני אחד

אלא כמו קריאת שמע שנאמרת בינו לבין קונו, כמו כן אדם שאין לו למי לספר 
סיפורי צדיקים, יספרו בינו לבין עצמו, ופועלת ועושה את שלה, אפילו כשהיא 

 ורא עולם".נעשית בינו לב

 (Husyatyn, Ukraine) פעם סיפר הרה"ח ר' שלמה להרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין
זי"ע, מה שאומרים העולם, שמהאור המאיר אף אחד לא יצא ידי חובתו. ענה 
הרה"ק: "בוודאי שזה נכון, דודי השטעפינעשטר זי"ע סיפר זה, והוסיף איתא 

ה או כולו זכאי או כולו חייב. בגמרא )סנהדרין צח.( אין בן דוד בא עד שיהי
והסביר: אם אין ליהודי תמיד, הוא זכאי כי מה היה יכול לעשות, הרי לא היה לו. 
אבל אם יש לו הרחבה תמיד, הוא נשאר חייב. יתן ה' שנהיה חייב ויהיה הרחבה 

 א(")כתבי החסידים אות של לישראל.

 פועל ישועות

מניה, ובפרט האדמורי"ם לבית דרכם של אדמור"י בית רוז'ין שהתיישבו ברו
רבינו ובנו הרה"ק רבי אברהם מתתיהו זי"ע, היתה להחדיר את  -שטעפינעשט 

האמונה בלבות המוני בני ישראל ברומניה ע"י מופתים. כאמור בחבלי ארץ רבים 
ברומניה היתה הבורות שולטת, והם בכח תפילתם חוללו נפלאות עד כדי שינוי 

היה נראה  'צדיק גוזר והקב"ה מקיים')מו"ק טז:(  מעשה בראשית, כשמאמר חז"ל
אצלם בחוש. אך תמיד היה מדגיש רבינו ובנו הרה"ק רבי אברהם מתתיהו לכל אלו 
שבאו לחלות פניהם, ושיפעלו ישועה עבורם, כי כל הישועות שהם מבקשים, הם 
מהקב"ה, והוא אינו רק עומד בתפילה לפניו, ובדרך זו התחזקה האמונה בה 

 תו בכל רחבי רומניה.ובתור

פאליקמאן, בבקשה שאין לו עוד  סמסופר: פעם אחת בא אל רבינו הרה"ח רבי פנח



ילדים וכבר עברו כמה שנים מחתונה שלו. הבטיח לו רבינו שיהיה לו ילד לשנה, וכך 
 הוה, שנולד לו בן זכר לשנה, ואמר אז לאשתו שצריכים לנסוע אל הרבי ליתן לו תודה.

היו, ושלג וכפור היו פזורים על כל פני הארץ. הם העטיפו את הילד  הימים ימי חורף
בפרווה חם, ועלו על העגלה ונסעו. באמצע הדרך נפל הילד מהעגלה מבלי שירגישו 
ההורים בדבר. כשכבר נסעו כמה קילומטר ראו שהילד איננו, הם נבהלו מאד, 

עבור רגעים אחדים וחזרו על עקבותיהם, בתקווה שעדיין ימצאו הילד חי וקיים. כ
ראו מרחוק כמה נקודות שחורות. הם רצו להתקרב לשם, אך הסוסים לא רצו 
להמשיך הלאה. סיבת הדבר היתה כי הנקודות השחורות שראו מרחוק לא היו אלא 
זאבים, והסוסים פחדו מאד להתקרב אליהם. אמנם ההורים שלא ידעו מזה 

ונח על הארץ ושני זאבים החזירו אותם בכח. כאשר התקרבו ראו את הילד מ
שחורים עומדים על ידו לשמרו מכל רע, ומוציאים כל הזמן הבל חם מפיהם כדי 
שלא יכפור הילד מקור. כשהתקרבו ההורים, הלכו הזאבים לדרכם, והם לקחו את 
הילד, ונסעו אתו לרבינו. כשדרכו אך על מפתן חדרו של רבינו, אמר להם: "וויא 

 ".גיפעלין דיר מיינע וועלף

ד מסופר: פעם כשנסע בנו רבינו הרה"ק רבי אברהם מתתיהו זי"ע עם מלוויו וע
ליאס לרגל יומא דהילולא של רבינו, נתעכב על אם הדרך ליד בית יהודי כפרי, כדי 
להשקות הסוסים ולהאכילם וגם לפוש קימעא. יהודי הכפרי יצא אליהם, וניגש אל 

שלו, ואמר אל הרבי: "איהר זענט הרה"ק משטעפינעשט והתבונן בדיוקנא קדישא 
הרבי  "א וודאי אויך פון די חברה, אבער פריץ פגר, קענט איהר אויך דאס מאכין?

 לא ענה לו מאומה, רק הגבאי שאל את הכפרי מה כוונתו בשאלה זו.

ענה הכפרי: "זקני היה חייט. באחד הימים הזמין אותו הפריץ, ומסר לו בד יקר 
חליפה חדשה, והזהיר אותו שאם יקלקל את הבד אזי אוי  מאד, וצוה עליו לתפור לו

ואבוי לנפשו. אכן זקני עשה את מלאכתו בזהירות, אך לפתע נתקלקל הבד, עד כדי 
כך שלא היה עוד ביכולתו לתקנו. זקני נסע אל הרבי משטעפינעשט, ושפך לפניו את 

יו". הגם מר שיחו, ובכה מאד. השיבו הרבי: "סע הביתה, והחליפה תהיה טוב על
שידע זקני שהחליפה אינה טובה עליו, בכל זאת האמין בה' ובברכת הצדיק. בדרך 
חזרה לביתו פגש בו מנהל המשק של הפריץ, אשר שאל אותו: "איפוה הייתי? 
הפריץ מת, וצריכים את החליפה מיד, כדי לקברו עם החליפה החדשה כפי המנהג". 

ת על הפריץ מת, ולא מצאו בו שום והנה הנס קרה והחליפה היתה מגוהצת ומסודר
דופי, ונתקיימו דברי הרבי. ואל זה התכוונתי אם גם האברך הזה, שמראה פניו 
מעיד שהוא נמי שייך לאותו סוג חברה, האם הוא יכול להראות גם דברה כזה 

 שיאמר פריץ פגר, ויהיה פריץ פגר"?

 אחרית ימיו

ופאים, ולנסוע לעיירות מרפא. בהיותו ידוע חולי ומכאוב, הרבה רבינו לדרוש בר
מסופר פעם אחת לאחר שנבדק ע"י אחד מגדולי הרופאים, קבע הרופא כי מספר רב 
של מחלות מקננות בגופו, וכל אלו נובעים כנראה מתשוקה עזה פנימית לדבר נכסף, 
ובהבינו שבמעמדו לא נמנע ממנו למלאות תשוקותיו, ע"כ הוא מייעצו למלאות כל 

 ימצא מזור ותרופה למחלותיו.חמדותיו, ובהם 

בצאתו מבית הרופא, פנה רבינו למלווהו נענה ואמר: "היבין גוי תשוקה וחמדה 



 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שאינה יודעת גבול ומדה, היא התשוקה והחמדה להדבק בחי העולמים, אשר כל 
 עוד הנפש שוכנת בגוף בתי חומר אינה יכולה לבוא על סיפוקה".

 .רבינו, שיבוא להיות הסנדק לבנה-האחות רבינו מרת גיטל ע"ה, ביקשה מאחי
והיות שהברית היה צריך להיות בט' באב, ולכן לא רצה רבינו לבוא לברית, ורק בא 
לקריאת שמע בימים שלפני הברית. וגם אמר לה שהוא מפחד שהיא תבכה. ואמרה 
לו אחותו: "אעפ"כ אבקשך שתבוא", ובא. כשהגיע הזמן ורצה כבר ללכת, שאלה 

קראו לרך הנימול"? ענה ואמר: "מנחם, היות ואנו הולכים עכשיו אותו: "ואיך י
בחודש מנחם אב, יקראו לו מנחם נחום". ונפלה בחלשות, והבינה שבשנה זו הוא 
 יסתלק מזה העולם, וכך הוה שבחצי שנה מאז בכסלו הסתלק אחיה מהעולם הזה.

ינו בפעם האחרונה שעזב רבינו את שטעפינעשט בכדי לנסוע ליאס, אמר רב
למקורביו: "אני נוסע ליאס, הכנתי שם דירה יפה". ביושבו על הכרכרה אמר לעגלון 
שיעבור אתו על כל הרחובות של העיר שטעפינעשט, ואח"כ יצאו את העיר, ואז 

 אמר רבינו למקורביו: "איך האב זיי שוין איבערגעלאזט פרנסה לתמיד".

סידר פאות ראשו  ,ץ פניושעתיים לפני יציאת נשמתו עזב רבינו את מיטתו, רח
וזקנו, לבש את בגדיו ישב על הספה, והתחיל לומר ניגון ידוע של אביו הרה"ק 
מרוז'ין זי"ע, ניגון בלי מילים מלא ערגה וכיסופין. קולו הלך ורפה, עד שאסף רגליו 
אל הספה, ונשמתו הטהורה עלתה השמימה בעיר יאסי, אשר לשם נסע לשאול 

 כסלו תרכ"ט, ושם מנו"כ. בעצת הרופאים ביום י"ד

 (Nizhny Novgorod, Russia) כה הספידו הגה"ח רבי יחיאל מיכל היבנר זצ"ל אבד"ק ניזנוב
)נחלת ישראל(: "אש תוקד בקרבי, בהעלותי על ראש שמחתינו, שנפלה עטרת 
ראשינו, וניטל ממנו בימים הללו אדמו"ר קודש הקדשים, רבינו נחום מק"ק 

דוש ישראל מסאדיגערא זי"ע ,אשר מרגלא בפומיה לומר שטיפנעשט זצ"ל, בן הק
תמיד על זרע קודש הללו, כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קדשים. ובוודאי 
הם עמודי העולם, עמודי התווך. ועכשיו נפל עמוד אחד בבירה גדולה אשר הכין 
ו לעצמו בישיבה של מעלה, ואותנו עזב לאנחה, והלך באמצע שניו, אחר התחיל

, ובודאי ראוי הוא לחלל עליו שבת, נוזן דאבה נפשיוא למשמע אואצלו ימי בינה. הל
 ולהרבות בבכיה והספד על כמה שבתות שנתחללו ע"י העדרו וכו'.

וכמו כן אני קורא לר' נחום בן של קדש קדשים, דלא אסתכל בצורתא דזוזא, אמנם 
מכון שבתו בא"י  'ר היכי היה מתנהג בפשיטות, והיה מדבר דברים פשוטים, וכאש

הוא עיר פאטיק יע"א, היה הוא המשגיח ומסייר נכסי. אכן הקדוש אביו זי"ע אמר 
ובוודאי  ,עליו שהוא הולך בנתיב לא ידעו עיט, ובוודאי לא שם לבו לשום דבר גשמי

 היה נשמה גדולה מאד".

 צאצאיו

מקומו הרה"ק רבינו השאיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, ואלו הן: בנו וממלא 
רבי אברהם מתתיהו זי"ע. בתו מרת בת שבע ע"ה, אשת ש"ב הרה"ק רבי אברהם 

, בן הרה"ק רבי יצחק (Adjud, România) יהושע העשיל פריעדמאן זי"ע מאדזוד
זי"ע, נכד הרה"ק מרוז'ין זי"ע. בתו מרת גיטל ע"ה,  (Buhuși, România) מבאהוש

 זי"ע בזיווגו השני. הגוראשת אחיו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדי



 מגיד משנה לנוער
"

י " יםכִּ ית ֱאֹלקִּ ם בֵּ ית יז(:)כח "אִּ יֶבער ֶדעם בֵּ יז ַארִּ "י: ֶווען ַיֲעֹקב אִּ . ָזאְגט ַרשִּ
י ְקָדש, ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען אִּ יְשט ָאְפֶגעְשֶטעְלט. ָנאר ֶער ָהאט הַהמִּ ם נִּ

יְשט ֶגעְטַראכְ  ין נִּ ט צּו ַדאֶוועֶנען ַביי ֶדעם ְפַלאץ ָוואס ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָהאבִּ
י יֶמעל ָהאט ֶמען אִּ יז הֶגעַדאֶוועְנט, ָאֶבער פּון הִּ ם ָאְפֶגעַהאְלְטן. ֶווען ֶער אִּ

ין ָחָרן יֶבער ֶדעם  ,ָאְנֶגעקּוֶמען אִּ ין ַארִּ יְך בִּ ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: ֶקען ַזיין ַאז אִּ
ין ֶגעַדאֶוועְנט, א ּוואְפַלאץ ו יְשט ּוַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָהאבִּ יְך נִּ יְך ָזאל מִּ ן אִּ

ייֶען,  ?ָאְפְשֶטעְלן יק גֵּ יַצת  אּוןָהאט ֶער ֶגעָוואְלט צּורִּ ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְקפִּ
"י ְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען  ייֶען ַפאְרָוואס ַרשִּ ַהֶדֶרְך. ַדאְרף ֶמען ַפאְרְשטֵּ

י י ַקְשָיא אֹויף ַיֲעקֹב ם האִּ יז ָדאְך דִּ יְשט ָאְפֶגעְשֶטעְלט, ְשֶטעְרֶקער אִּ נִּ
יְשט ָאְפֶגעְשֶטעְלט אֹויף ֶדעם ְפַלאץ ווא יְך נִּ ַזייֶנע  ּוַפאְרָוואס ָהאט ֶער זִּ

יז ְשֶווער ָווא ין ֶגעַדאֶוועְנט. ָנאְך אִּ יְך  סֶעְלֶטעְרן ָהאבִּ ין אִּ ייט 'ֶאְפָשר' בִּ ְשטֵּ
יֶבער, ֶע  יֶכער ַארִּ יז זִּ יֶבער, ֶער אִּ ין  סַארִּ יְך בִּ ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ָזאֶגען: אֹוי אִּ

יֶבער ֶדעם ְפַלאץ ווא  ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָהאְבן ֶגעַדאְווְנט. ּוַארִּ

ין ְגָמָרא  ייט אִּ ייֶען, א )ַמכֹות י:(ֶעס ְשטֵּ ויל גֵּ ֹויף ֶדעם ֶוועג ָוואס ַא ֶמעְנְטש וִּ
י יְרט ֶמען אִּ ין ָפסּוק הָדאְרט פִּ ייט אִּ ים קמום. אּון ֶעס ְשטֵּ לִּ ְרצֹון " יט(:)ְתהִּ

ם יעֵּ ְשַמע ְויֹושִּ ָאיו ַיֲעֶשה ְוֶאת ַשְוָעָתם יִּ ד ַהֶמֶלְך "ְירֵּ יר ְטֶרעֶפען ַביי ָדוִּ . אּון מִּ
ים קיטְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעָזא לִּ דֶֹתיָך" נט(:)ְתהִּ יָבה ַרְגַלי ֶאל עֵּ ייט  ."ָוָאשִּ ֶעס ְשטֵּ

ְדָרש אֹויף ֶדעם  ין מִּ ד ַהֶמֶלְך ָהאט ֶגעָזאְגט ('ה א")ויק"ר לאִּ ֶיעֶדען ָטאג  ,ָדוִּ
יְך ֶגעְטַראְכט ייֶען צּו ֶדעם ְפַלאץ  ַאז ָהאב אִּ יְך ֶוועל גֵּ צּו ֶדעם ְפַלאץ,  אּוןאִּ

ְדָרש ַאַריין.יַמייֶנע פִּ ָאֶבער  ית ַהמִּ ין בֵּ יְך ַאַרייְנֶגעְטָראְגן אִּ ין מִּ  ס ָהאבִּ

ייֶען ַקיי ר ֶשַבע, ָהאט ֶער ֶגעָוואְלט גֵּ יז ַארֹויס פּון ְבאֵּ ינּו ֶווען ֶער אִּ ן ַיֲעקֹב ָאבִּ
י אּוןָחָרן,  ויֶלען, ָהאט ֶמען אִּ יז ֶגעֶווען ַזיין וִּ ם הַווייל ָדאס אִּ ן ַהָשַמיִּ ם מִּ

ין ְגָמָרא  ייט אִּ וי ֶעס ְשטֵּ ין צא:(ֶגעָהאְלְפן ָדאְרט ָאְנצּוקּוֶמען, ַאזֹויוִּ ַאז ֶער  )חּולִּ



יצַ  אט ָאְנֶגעהֹויְבן ת ַהֶדֶרְך. קּוְמט אֹויס ַאז ְגַלייְך ֶווען ֶער ָה ָהאט ֶגעַהאט ְקפִּ
יַצת ַהֶדֶרְך,  ייֶען ָהאט ֶער ֶגעַהאט ְקפִּ יז ְגַלייְך ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין  אּוןצּו גֵּ אִּ

ְתַפְללּו 'ָחָרן. ֶוועֶגען ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט  י ָמקֹום ֶשהִּ ֶאְפָשר ֶשָעַבְרתִּ
י ָוואְרט  - 'ֲאבֹוַתי י 'ֶאְפָשר'דִּ ייְנט ַאז ֶער ָהאט זִּ ק ֶגעֶווען  ְךמֵּ ְסַתפֵּ  אּוןמִּ

יֶבער, ַווייל ֶער ָהאט ָדאְך  יְך ַארִּ ין אִּ ָלה 'ֶאְפָשר' בִּ ְלשֹון ְשאֵּ ֶגעְפֶרעְגט בִּ
יז  יְשט ֶגעֶזעְהן ֶוועְלֶכע ְפַלאץ ֶער אִּ יַצת ַהֶדֶרְך, ָהאט ֶער נִּ ֶגעַהאט ְקפִּ

יֶבער.  יֶבער ֶד  אּוןַארִּ יז ַארִּ עם ְפַלאץ. ֶוועֶגען ֶדעם ָהאט ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ֶער אִּ
יֶבער, אּון ְגַלייְך ֶווען ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט  יְך ַארִּ ין אִּ ֶער ֶגעָזאְגט 'ֶאְפָשר' בִּ

יַצת ַהֶדֶרְך.  ָדאְרט ָאְנצּוקּוֶמען ָהאט ֶער ֶגעַהאט ְקפִּ

י ייט ֶמען ַפאְרָוואס ֶמען ָהאט אִּ יט ֶדעם ַפאְרְשטֵּ ן המִּ יְשט ָאְפֶגעַהאְלְטן מִּ ם נִּ
יְשט ֶגעְטַראְכט ָדאְרט ָאְנצּוקּוֶמען, ָאֶבער אֹויב ֶער  ם, ַווייל ֶער ָהאט נִּ ַהָשַמיִּ

ָאיו ַיֲעֶשה"'ס ָוואְלט ֶגעֶווען טָוואְלט ֶגעְטַראְכט, ֶדעָמאלְ  ַווייל , "ְרצֹון ְירֵּ
יְך  ים. ַפאְרֶדעם אֹויב ָוואְלט ַיֲעֹקב זִּ יקִּ י ַצדִּ י ָרצֹון פּון דִּ יְלט דִּ ַהָקָב"ה ֶדעְרפִּ

ייט  ְקָדש,  אּוןצּוֶגעְגרֵּ ייֶען צּום ְמקֹום ַהמִּ יְך  אּוןֶגעְטַראְכט צּו גֵּ ֶדעְרָנאְך ַמְמשִּ
יַצת ַהֶד  יֶכער ֶגעַהאט ְקפִּ ָיה, ַזיין ַקיין ָחָרן, ָוואְלט ֶער זִּ  אּוןֶרְך צּו ַהר ַהמֹורִּ

יְשט ֶגעְטַראְכט פּון ֶדע ָהאט ֶמען  ,םֶדעְרָנאְך צּו ָחָרן, ָאֶבער ַווייל ֶער ָהאט נִּ
י יֶמעל.האִּ יְשט ָאְפֶגעַהאְלְטן פּון הִּ  )שנת תשל"ה( ם נִּ

ים" י ֲעֶשֶרת מֹנִּ ְרתִּ ף ֶאת ַמְשכֻּ יְך אֹויסֶלעְרֶנען מא(:)לא "ַוַתֲחלֵּ . ֶמען ַדאְרף זִּ
יט  ים פּון ָלָבן, קֹוֶדם מִּ י ַאֶלע ְשָקרִּ ינּו, ָנאְך דִּ י ַהְנָהָגה פּון ַיֲעקֹב ָאבִּ פּון דִּ

ל,  יט ָרחֵּ ָאה מִּ יג ְשַכר, ֶדעְרָנאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶגעבְ  אּוןֶדעם טֹויְשן לֵּ ויינִּ ן וֵּ
י ןאּו ים'ְר עם אֹויְסֶגענַ הֶער ָהאט אִּ יט ֶדעם ַאֶלעם ָהאט  - ט ֲעֶשֶרת מֹונִּ מִּ

י יט אִּ יְשט ֶגעֶרעְדט מִּ ייד, ֶער ָהאט ָנאר ֶגעָזאְגט ַא הַיֲעקֹב נִּ ֶער  זם ַשאְרֶפע רֵּ
יז י ַאֶלע ָיאֶרען ָוואס ֶער אִּ יְשט ְשֶלעְכט ֶגעטּוְהן דִּ ֶגעֶווען ַביי  ָהאט ָגאְרנִּ

י יהאִּ יט אִּ ְלָחָמה ַהאְלֶטען מִּ יז ֶגעקּוֶמען מִּ ילּו ַאז ָלָבן אִּ ם אּון הם. אּון ֲאפִּ
יק ֶגעַהאְלֶטען נֶע ָהאט ֶגעְבר יְך צּורִּ יֶטער, ָהאט ַיֲעֹקב זִּ ילִּ י אּוןְגט ַזיין מִּ ם האִּ



יז ַזיין ְשֶווער.  יְשט ַפאְרֶשעְמט, ַווייל ֶער אִּ י אּוןנִּ מּוד ְלדֹורֹות, יז ַא לִּ ָדאס אִּ
ְשַעת ַמְחלֹוֶקת. ילּו בִּ ים, ֲאפִּ יָנם עֹוְלבִּ ים ְואֵּ י ֶנֱעָלבִּ  צּו ַזיין פּון דִּ

ֶבט ְמַנֶשה(  )קֶֹבץ שֵּ

 

 

ים יקִּ  ָיאְרַצייֶטען פּון ַצּדִּ
י  יֶנעְשטַהְרַה"ק ֶרבִּ ְשֶטעפִּ יֶעְדַמאן מִּ  זי"ע ְמַנֵחם ָנחּום ְפרִּ

ו י"ד ְסל   ט"כרת כ 

ין ָיאר תקפֶר  יז ֶגעבֹויֶרען אִּ ם ָנחּום אִּ י ְמַנחֵּ יז ֶגעֶווען ֶדער -ג"בִּ ד. ֶער אִּ
'ין זי"ע, ַא הֶפעְרֶדער זּו רּוזִּ יֶעְדַמאן מֵּ ל ְפרִּ ְשָראֵּ י יִּ יֶקעל  ןן פּון ַהְרַה"ק ֶרבִּ יינִּ אֵּ

ם זי יַניִּ יְטש זי"ע, אּון ֶדעם ְמאֹור עֵּ יד פּון ֶמעְזרִּ "ע. ַזיין פּון ֶדעם ְגרֹויֶסען ַמגִּ
י ָטאְכֶטער פּון הג"ר מֶֹשה  יז ֶגעֶווען ָמַרת ָשָרה ע"ה, דִּ ַמאֶמע אִּ

יְטשֹוב ַזַצ"ל. ַבאְרדִּ  מִּ

י  ר ֶרבִּ יט ַזיין ַחבֵּ ין צּוַזאֶמען מִּ ְצָחק פּון ַחאטִּ י יִּ ייְנָמאל ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶרבִּ אֵּ
י'ן א יֶנעְשט ַביים ֶרבִּ ין ְשֶטעפִּ ל'ס אִּ ְמַחת תֹוָרה ַביי מֶֹשה ֶחְזְקאֵּ ֹויף סּוכֹות. שִּ

ייְלט ָראְהן י ֶגעטֵּ י ְסעּוָדה ָהאט ֶדער ֶרבִּ יְכן[ְך קּו-דִּ יז ]ַא ָסאְרט קִּ , ֶער אִּ
יְך ְשַטאְרק  ייְלט ַפאר ֶדעם עֹוָלם. ֶמען ָהאט זִּ ֶגעְשַטאֶנען אּון ָהאט ֶעס ֶגעטֵּ

ים ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּו רִּ י ֲחבֵּ י ֶגעְשטּוְפט. ֶווען דִּ י'ן, ָהאט ֶרבִּ ֶמען ָנאְנט צּום ֶרבִּ
וייס ָזאל ֶמען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן  יט ֶדעם ְשוֵּ ְצָחק ֶגעָזאְגט: "ַהְלַואי ַאז מִּ יִּ

ויְצן"  י ְקֶרעְנק ָוואס ַמאְכט ְשוִּ יז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ֶדעָמאלְ פּון דִּ י ְקֶרעְנק ט]ֶעס אִּ ס דִּ

יפּוס[ י ָהאט ֶגעֶהעְר טִּ ייְגט . ֶדער ֶרבִּ ייֶעֶרע ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַאָראפ ֶגעלֵּ ט זֵּ
יז ֶגעֶזעְצן ַפאְרְטַראְכט, אּון ָהאט  יְך ַאָראְפֶגעֶזעְצט, אּון אִּ יְכן, ָהאט זִּ י קִּ דִּ

י יר נִּ  טֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי ָזאְגְסטּו, ַאז מִּ וייס ָזאְלט אִּ ן פּון עָצל ֶוועֶר יֶדעם ְשוֵּ
יְך ָזאגֶדער ַט  ?ֶדעם ְשָלאְפַקייט ְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט אּון אִּ ְכרֹונֹו לִּ ַאז  ,אֶטע זִּ

ּנֹום". יהִּ ין גֵּ ויְצן אִּ יְשט ְשוִּ יש ֶוועְלן נִּ ויְצן ַביי אּוְנֶזער טִּ י ֶמעְנְטְשן ָוואס ְשוִּ  דִּ

י ייְנָמאל אִּ ְתָיהּו זי"ע ֶגעָפאֶרע זאֵּ י ַאְבָרָהם ַמתִּ י'ן ַהְרַה"ק ֶרבִּ ן ֶדער זּון פּון ֶרבִּ



לּוָלא פּון ֶדעם  י ְשָטאט ַיאס ְלֶרֶגל יֹוָמא ְדהִּ ייֶטער צּו דִּ יט ַזייֶנע ַבאְגלֵּ מִּ
יֶשען  יְך ָאְפֶגעְשֶטעְלט ַביי ַא יּודִּ י. אֹויְפ'ן ֶוועג ָהאט ֶער זִּ יֶנעְשֶטער ֶרבִּ ְשֶטעפִּ

יז צּוגֶ  יי, ֶער אִּ יז ַארֹויס צּו זֵּ עַגאְנֶגען צּום ָדאְרְפְסַמאן. ֶדער ָדאְרְפְסַמאן אִּ
יֶגע צּוָרה, אּון ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר  יילִּ י'ן, אּון ָהאט גּוט ַבאְטַראְכט ַזיין הֵּ ֶרבִּ
יץ ֶפֶגר, ֶקעְנט  י ֶחְבָרה, ָאֶבער ָפרִּ יְהר ֶזעְנט ַאַוַדאי אֹויְך פּון דִּ י: "אִּ ֶדעם ֶרבִּ

י י ָהאט אִּ יְהר אֹויְך ָדאס ַמאְכן"? ֶדער ֶרבִּ יְש האִּ ֶדער  אּוןט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ם נִּ
י יט ַזיין ְפַראֶגעהַגַבאי ָהאט אִּ ייְנט מִּ  .ם ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶער מֵּ

יז ֶגעֶווען ַא ְשַנייֶדער.  ייֶדע אִּ ָהאט ֶדער ָדאְרְפְסַמאן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַמיין זֵּ
י יין ָטאג ָהאט אִּ יהאֵּ יץ ֶגערּוֶפען, ֶער ָהאט אִּ ען ַא ם ֶגעֶגעבֶ הם ֶדער ָפרִּ
י אּוןַטייֶעֶרער ְשָטאף,  ייֶען ַא ַנייֶעם ָאְנצּוג. ֶדער הָהאט אִּ ם ַבאפֹויְלן צּו נֵּ

י יץ ָהאט אִּ  אּוןם ָאְנֶגעָוואְרְנט ֶער ָזאל ֶזעְהר ַאְכטּוְנג ֶגעֶבען אֹויף ֶדעם, הָפרִּ
י יֶגען ֶוועט ֶער אִּ יי'ם ַהְרגֶ האֹויב ֶער ֶוועט ָדאס ֶשעדִּ ֶדע ָהאט עֶנען. ַמיין זֵּ

יט ַא ַפאְלֶשער ַבאֶוועגּוְנג ָהאט ֶער  ְשַטאְרק ַאְכטּוְנג ֶגעֶגעֶבען, ָאֶבער מִּ
יְסן ֶדעם ְשָטאף,  יְשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרֶרעְכְטן. אּוןצּורִּ  ֶער ָהאט שֹוין נִּ

יֶנעשט, אּון ָהאט זִּ  י פּון ְשֶטעפִּ ייֶדע ֶגעָפאֶרען צּום ֶרבִּ יז ַמיין זֵּ יְך ְגַלייְך אִּ
יֶטער ַהאְרץ,  י אּוןאֹויסֶגעֶרעְדט ַזיין בִּ וייְנט ַפאר אִּ י הָהאט ֶגעוֵּ ם. ֶדער ֶרבִּ

י יים, ֶדער ָאְנצּוג ֶוועט ַזיין גּוט אֹויף הָהאט אִּ ם ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָפאר ַאהֵּ
י ייֶדע ָהאט ֶגעווהאִּ ילּו ַמיין זֵּ יְשט גּוט, ּואם". ֲאפִּ יז נִּ ְסט ַאז ֶדער ָאְנצּוג אִּ
יְשֶטער ָא  ייבִּ ין אֵּ ייְבט אִּ י ְבָרָכה פּו אּוןֶבער ֶער ָהאט ֶגעְגלֵּ ין דִּ יק. םנֶע אִּ  ַצדִּ

יץ, ָוואס  יֶרעְקָטאר פּון ָפרִּ יק ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן ֶדעם דִּ אֹויף ֶדעם ֶוועג צּורִּ
י יז ֶגעְשָטאְרבֶ הָהאט אִּ יץ אִּ יְסטּו ֶגעֶווען? ֶדער ָפרִּ וי בִּ ען, ֶער ם ֶגעְפֶרעְגט: "וִּ

י יט ֶדעם ַנייֶעם אם ַבאְגָר הַדאְרף שֹוין ַא ַנייֶעם ָאְנצּוג, ֶמען ַדאְרף אִּ ְבן מִּ
ס ֶדער ָאְנצּוג ָהאט  יז ֶגעֶשעְהן ַא נֵּ יז". ֶעס אִּ ְנָהג אִּ וי ֶדער מִּ ָאְנצּוג ַאזֹויוִּ

י יז ְמק אּוןאְסט, פַ ם גּוט ֶגעהאִּ י ֶוועְרֶטער פּוּוֶעס אִּ י. ָים ֶגעָוואְרן דִּ ן ֶדעם ֶרבִּ
יְך ָהאב ֶגעָזאְגט אֹויב אֹויְך ֶדער  ייְנט ֶווען אִּ יְך ֶגעמֵּ אּון ָדאס ָהאב אִּ
י ָסאְרט  יד ַאז ֶער ֶגעֶהעְרט אֹויְך צּו דִּ עִּ יז מֵּ ים אִּ יּוְנֶגעְרַמאן, ָוואס ֶדער ָפנִּ

יץיּוֶדען, אֹויב ֶער ֶקען אֹויְך ֶער ָדאס ַבאוֵּ  ֶדער  אּוןֶפֶגר',  ויֶזען, ֶער ָזאְגט 'ָפרִּ
ייֶגעְרט"? יץ פֵּ  ָפרִּ
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