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פניני אור

אמרות טהורות מרביה"ק ותלמידיו

ְך ְצָדָקה,  ל ּכָ ים ּכָ ַאַנ"ׁש ִמְטָרְהִוויץ ָהיּו ַמְפִריׁשִ
ר  ַמֲעׂשֵ ִקים  ְמַחּלְ ֵאין  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  אְמרּו  ׁשֶ ַעד 
ְלַעְצָמם,  ר'  'ַמֲעׂשֵ ִאיִרים  ַמׁשְ א  ֶאּלָ מֹוָנם,  ִמּמָ

ָאר ָממֹוָנם ִלְצָדָקה...  ִקים ׁשְ ּוְמַחּלְ

)שיח שרפי קודש(

דרך שקר הסר ממני
'איזה מזל רע' הוא תוהה לעצמו בקול, הפסדים מהפסדים שונים 
והלכה  הכביסה  מכונת  לו  נתקלקלה  יום  באותו  אותו,  מקיפים 
לעולמה, וכמה שעות לאחר מכן שבק חיים גם המקרר. לתוספת, 
יום  של  בערבו  לתקנו,  עוד  אפשר  שאי  באופן  נקרע  מעילו  גם 
הודיעו לו על סילוק בנו מן הישיבה, כשגם שכנו נוזף בו על וויכוח 

כלשהוא שהיה ביניהם בנזקי שכנים. 

כמטרה  אותי  שמו  למה  השמים,  מן  ממני  רוצים  'מה  נחמץ;  לבו 
לחץ, האם אין די בכל החובות והמעברים שיש לי עד כה?!'. הוא 
כועס ועצב על היותו שליים-מזל שכזה, הוא רואה עין בעין שחינו 
סר למעלה ושהחליטו לגמור אתו את החשבון באיבה וזעם ח"ו. 
בתפילת  אחת  תיבה  אפילו  לכוון  יכול  היה  לא  הוא  לילה  באותו 
ללמוד  אפשר  'איך  הקבוע,  שיעורו  את  ללמוד  לא  וגם  ערבית 

ולהתפלל מתוך יסורים שכאלו?!'.

יבין כלל מדוע  אם נבוא ונאמר לאדם זה שהוא שקרן וכזבן, לא 
אנו מכנים אותו בכינוי גנאי שכזה, אולי – הוא מסכים בדוחק – 
חסר לו במידת ה'השתוות' לקבל כל מאורעותיו באהבה, ומתנחם 
בלבו שסוף סוף זו מדרגה גבוהה, אבל מדוע אומרים עליו שהוא 

שקרן וכזבן.

נתן המוציא מתוך דברי  נציית להארת דברי קדשו של רבי  הבה 
חז"ל )ע"ז ד.( דרך הסתכלות נפלאה על יסורים ודוחק פרנסה:

חז"ל הקדושים מגלים לנו את דרכי מידת הדין של הקב"ה שהם 
מלאים רחמים, ושכשהוא דן את ישראל על עוונותיהם הוא נפרע 
את  כך  על  דורשים  והם  שפוכה,  בחימה  ולא  מעט  מעט  מהם 
כוונת  "ואנכי אפדם והמה דיברו עלי כזבים":  ז-יג(  )בהושע  הפסוק 
הכתוב להוכיח את ישראל ש"אני אמרתי אפדם בממונם בעולם 
הזה כדי שיזכו לעולם הבא, והמה דיברו עלי כזבים", השי"ת טוען 
לעמו, כשהבאתי עליכם יסורים הבאתי אותם מעט מעט ולא בגוף 
אלא הפסדתי לכם את ממונכם כדי לפדות אתכם מן הדין הקשה 
ושתוכלו לזכות לשלימות השכר בעולם הבא, אך אתם דיברתם 

עלי כזבים כאילו כוונתי לרעה!  

כך גם דורשים חז"ל על המשך הכתוב שם )שם, שם טו( "ואני יסרתי 
הוא,  ברוך  הקדוש  "אמר  רע":  יחשבו  וֵאַלי  זרועותם,  חזקתי 
זרועותם  שיחזקו  כדי  הזה  בעולם  ביסורים  אייסרם  אמרתי  אני 

לעוה"ב, ואלי יחשבו רע".

"דרך  אלו  בדברים  מוצא  ד-יב(  וטעינה  פריקה  הלכות,  )לקוטי  נתן  ורבי 
יתברך  לה'  תמיד  האדם  שיתקרב  נפלא  והתחזקות  טובה  ועצה 
יש מי שמטעה את  מכל מה שיעבור עליו בגוף וממון ונפש": "כי 
והתלאות  היסורים  מרבוי  יתברך  לה'  להתקרב  יכול  שאינו  עצמו 
מבואר  זה  ועל  ביתו,  בני  ועל  עליו  שעובר  הפרנסה  ודחקות 
בדבריהם הנ"ל שהיסורים הם בחסד גדול, לקרב על ידם דייקא לה' 
יתברך ולא לרחק על ידי זה. כי ה' יתברך אינו נפרע מישראל באופן 
שדייקא  באופן  מעט,  מעט  מהם  נפרע  הוא  רק  לגמרי,  שיחריבם 
על ידי זה יזכרו וישובו ויתקרבו לה' יתברך ויזכו לעולם הבא. וה' 
יתברך מסבב עם האדם שיש לו דחקות בממונו ופרנסתו, והוא רק 

לטובה, כדי לפדותו על ידי זה מהגיהנם ומהשאול תחתיות שהיה 
מגיע לו לפי מעשיו כמו שיודע בנפשו, ולא די בזה גם יזכה על ידי 

זה לעולם הבא"

רק  יתברך  ה'  כוונת  עיקר  "כי  נוקבים:  בדברים  מסיים  והוא 
דיברו  'והמה  יתברך,  לה'  יתקרב  זה  ידי  על  שדייקא  כדי  לטובה, 
שאומרים כזבים על ה' יתברך כאילו ה' יתברך מרחק  עלי כזבים', 
מחמת  יתברך  לה'  להתקרב  לנו  אפשר  אי  הלא  ואומרים:  אותם, 
'ואני  דכתיב  מאי  וכן  להיפך.  הוא  באמת  אשר  הפרנסה.  דחקות 
זרועותיהם', שהיסורים בעולם הזה כדי שיתחזקו  יסרתי חזקתי 
זרועותיהם לעולם הבא, 'ואלי יחשבו רע', שאומרים להיפך, כאילו 

ה' יתברך שולח להם היסורים לרעתם ח"ו לרחקם ח"ו".

אלא  ההשתוות,  במדת  מדרגה  חסרון  רק  כאן  אין  מעתה:  אמור 
כזב ושקר! מהפכים את האהבה הכי גדולה לשנאה וריחוק, ואת 

המתנה הכי נאצלה והארת הפנים הנשגבה לרע ונקמה.

לא  המלכים  מלכי  מלך  של  בנו  שכזה;  לשקר  להסכים  לנו  אסור 
שכזו.  שפלה  טובה  כפיות  בנפשו  לסבול  לעצמו  להרשות  יכול 
הוא חייב להתחיל לחזור בפיו את ההיפך ולגלות את האמת בכח 
הטוב  תכלית  על  לומר  ולא  מקום  של  בטובתו  להכיר  דיבוריו, 
האמיתי  לתכליתם  היסורים  יגיעו  אכן  ואז  הגמור.  הרע  שהוא 
ויגרמו ל"דרך ועצה טובה והתחזקות נפלא שיתקרב האדם תמיד 

לה' יתברך מכל מה שיעבור עליו בגוף וממון ונפש".

מעשה המרגלים האמור בפרשתנו הינו שורש פורה ראש ולענה 
עד ימינו אנו; הבכייה לדורות על אותה בכיה של חינם )ראה תענית 
כט.( מלמדת אותנו שעדיין מקננת בנו אותה מידה רעה של בכיית 

עלינו  הדורות  בכל  כן  ועל  ולהלל.  להודות  שעלינו  במקום  חינם, 
לבכות בכייה הפוכה, שתתקן את אותה כפיות טובה. 

אמרו  ישראל  שבני  רבינו  משה  מפי  לומדים  אנו  דברים  בפרשת 
מצרים  מארץ  הוציאנו  אותנו  ה'  "בשנאת  המרגלים  מעשה  בעת 
להאמין,  לא  א-כז(.  )דברים  להשמידנו"  האמורי  ביד  אותנו  לתת 
אבל כך הפכו את כל נסי יציאת מצרים לשנאה, וכפי שגם מבואר 
אל  אותה  תרו  אשר  הארץ  דיבת  "ויוציאו  הפסוק  על  בפרשתנו 
בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אותה ארץ אוכלת 
יג-לב( כשכוונתם לכך ש"בכל מקום שעברנו  )במדבר  יושביה היא" 
ארץ  להם  שמנחילים  ראו  הם  שם(.  )רש"י  מתים"  קוברי  מצאנום 
שגורמת מות וכליון חלילה, בעוד שבאמת "הקב"ה עשה לטובה 
)שם(. אותו מראה עיניים  כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו" 
של קבורת מתים יכול להתפרש לתכלית הטוב וההצלה ומאידך 
וחשדנות  שנאה  ברגשי  ָעקֹוב  הלב  אם  תלוי  וריחוק,  לשנאה 
ש"השם  להבין  שעמלים  או  חלילה,  ה'  על  כזב  לדבר  שגורמים 
מאד  רוצה  והוא  רחמנות,  מלא  העולם  וכל  רחמים,  מלא  יתברך 

בהעולם" )לקו"מ ח"ב מט(.

יתברך  לשם  שתקרבנו  הטובה  והעצה  לדרך  עצמנו  נדבק  הבה 
מכל מצב שהוא לטוב לנו לעד.

בעוד כמאה ימים יעמידו אותנו במשפט לפני מלך 
מלכי המלכים. תקוותנו שנזכה כבר עד אז לגאולה 
עינינו  להיות  צריכים  מעתה  כבר  אולם  השלימה, 
נשואות שנזכה לכח העליון והנורא שכל עניינו של 
רבינו הקדוש תלוי בזה: להיות עמו ב'ראש השנה 

שלו'.

באוקראינה  המלחמה  קולות  פשוט;  לא  המצב 
 - יום  יולד  מה  דעת  מבלי  בגייסות,  שמשובשת 
מחייבים אותנו לקחת תיכף ומיד ובכל כובד הראש 
לכבוש  ולהתחיל  שלנו,  הנצחיים  הזיין  כלי  את 
את הדרך ולסללה לרבבות אלפי ישראל החפצים 

לזכות בתיקון נפש ותיקון העולם. 

חשכת  בתוך  הנפלא  לגילוי  זכינו  לחינם  לא 
פלאי  את  זר  ולא  ראו  עינינו  כאשר  ההסתרה, 
דהילולא  ביומא  ע  ָהֶרׁשַ כוחות  כל  מול  ההשגחה 
חומות  נבקעו  הרבים  תפילות  בכח  אשר  דרשב"י, 
ונשברו מבצרים, ונסללה הדרך לכל ֲחֵפֵצי קרבת ה' 
לבוא ולשוש שם למעלה מדרך הטבע - אלא כדי 
להכין לבנו גם עתה ש"הטבע מחייב כן, והתפילה 

משנה הטבע" )ליקוטי מוהר"ן, ז(. 

בתקיעת  קולות'  ה'מאה  חובת  את  למדו  חז"ל 
ָבה על איחור  ּבְ ּיִ שופר מפעיותיה של ֵאם סיסרא ׁשֶ
ממלחמתו  בחזירתו  הרשע  בנה  של  פעמותיו 
הערוך  בשם  שיעור  תוד"ה  לג:  ר"ה  בגמ'  )ראה  ישראל  נגד 
צעקת  על  מרמזים  השופר  קולות  תקצ"ב(.  סי'  ובטור 

נפשנו,  פדות  על  להשי"ת  והשוועה  התפילה 
אנו  "וע"כ  יז(:  ד,  )ערלה  הלכות'  ב'ליקוטי  וכמובא 
תוקעים כמה וכמה קולות כמה פעמים, כי כן הדבר 
ימי  כל  לה'  ושוועות  בצעקות  להרבות  שצריכים 
לבל  רביז"ל  שהזהיר  כמו  לעולם,  יתייגע  ולא  חייו 
הדגישו  מוסר  ובעלי  לעולם".  הצעקה  מן  נתייאש 
נלמדים  הקולות  ְמַאת  הזה;  המופלא  הלימוד  את 
של  איחורו  את  שביכתה  זו  ארורה  של  מפעיותיה 
שכל  ללמדך  ועמו,  ה'  נגד  ממלחמה  הרשע  בנה 
מעוררת  ביותר  והגרוע  השפל  של  ואפילו  צעקה 

רחמים ופועלת באופן נשגב.

בהם  ונרבה  הללו  הימים  ְמַאת  את  אנו  גם  ניקח 
וזכנו'.  עננו  רחום  'אנא  וצעקות,  פעיות  במאות 

וחזקה על תפילה וצעקה שאינן חוזרות ריקם. 

3323796@gmail.com
 ניתן לקבל את הגיליון באימייל מידי שבוע 



ליבון נושאים וסוגיות במשנת ברסלב לעובדא ולמעשהמשנת ברסלב

שאלות ותשובות בעבודת ה'

קירוב נפשות – כיצד? )ב(

פרקי אבות
גדול הנהנה מיגיעו מעצם המלאכה ולא מקבלת השכר

אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות )אבות א, י(. כוונתו לומר שלא יהיה 
אוהב שכר המלאכה שנוטל על עשייתה ושונא המלאכה עצמה וקץ בה 
ויהנה  עצמה  המלאכה  עם  שמח  יהיה  אלא  בה,  ויגע  טורח  שהוא  בעת 
וישמח בעת עשייתה כאילו אינה עליו לטורח ועל כזה אמרו חז"ל )ברכות 
ח, א( גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, רצה לומר לא שיהנה משכר 

ושמח  נהנה  יהיה  אלא  מלאכתו,  על  בשכרו  לו  שנותנין  וממה  היגיעה 

מן היגיעה עצמה ושמח במה שחלקו לו מן השמים להיות בעל מלאכה.
מדרש שמואל פרק א משנה י יט-45

אהוב את המלאכה שברבנות ושנא את הכבוד שבה
אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות )אבות א, י(. פירש הרה"ק רבי מנחם 
אהוב את המלאכה שברבנות היינו עסק התורה,  מענדל מקאצק זצ"ל: 

ושנא את השררה והכבוד שבה. 
יינה של תורה אבות אות סט יח-12  

פנינים מאירים וחידושים מזהירים מלוקטים מספרי גדולי הצדיקים זי"ע לקט ספרי"ם
מתוך רשימותיו של הגרי"ם שכטער שליט"א אשר ציין ורשם לפניו לזיכרון.

לאסוקי שמעתתא
נערך ע"י הרה"ג ר' משה בהגרי"ק בראנדסדארפער שליט"א

ראש כולל בקהילתינו  “והיא לא תצלח”
אבל בימינו ‘תצלח’...

ם עְֹבִרים ֶאת  ה ַאּתֶ ה ּזֶ ה ָלּמָ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
י ה' ְוִהוא לֹא ִתְצָלח ּפִ

ה'מעפילים'  על  נאמר  זה  פסוק 
שהעפילו לעלות ההרה שלא כרצון ה', 
ולהם אמר משה: "למה זה אתם עוברים 

את פי ה' והיא לא תצלח".

חיזוק נפלא על פסוק זה, כותב הגרי"מ 
שליט"א באחד ממכתביו:

מלובלין  צדוק  מרבי  מקרוב  זה  "ראיתי 
זצ"ל, שבעת הזאת, לא עת לחשוב הרבה 
לעשות  שאפשר  היינו  השם,  בעבודת 
לפי  שאפילו  רמים  עניינים  אפילו 
מעשינו אנו רחוקים מזה, ולחטוף תמיד 
ית"ש, אפילו  לעשות נחת רוח להבורא 

אם הוא כמו שהוא. 

ומה שאמר משה רבינו ע"ה להמעפילים 
שאינם ראויים לעלות "ְוִהוא לֹא ִתְצָלח" 
- מדייק )הר"צ הכהן( 'והיא' לא תצלח, אבל 
בעקבתא דמשיחא מי שיהיה לו מסירות 
ואינו  הגון  אינו  אם  אף  ה'  בעבודת  נפש 

כדאי - אז תצלח. 

יסגי",  חוצפא  דמשיחא  "בעקבות  וזה 
מידת  חשובה  ותהיה  שתתגדל  ר"ל 
שגם  היינו  שמיא  כלפי  אפילו  החוצפה 
את  יעזוב  לא  בחטאים  המלא  רשע 
ב'עשה  מצוה  איזו  יחטוף  אלא  השי"ת, 
טוב', וימעט בעבירה ב'סור מרע'. אמנם 
הוא  זאת  בכל  כי  חוצפה,  לזה  צריך 
הזאת  החוצפה  אבל  עדיין,  רשע  בגדר 
גדולה  'יסגא', תהיה  בעקבתא דמשיחא, 
היא  וזאת  השי"ת.  אצל  מאד  וחשובה 
זה,  וענין  השם.  בעבודת  חשובה  נקודה 
הלכות,  בליקוטי  מובא  אחר  בלשון  רק 

והבן.
)אוסף מכתבים, מכתב נה(

לא לדחוק את 
השעה!

לּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר ְעּפִ ַוּיַ

השעה',  'דחיקת  הוא  ה'מעפילים'  ענין 
זמנם,  טרם  לעלות  השעה  את  שדחקו 
שלא כרצון ה'. וגם כיום, צריכים להיזהר 
מ'העפלה' ומלעלות לא"י לפני הזמן. כי 
אין  ולטרוח,  להתייגע  ממתין  שאינו  מי 
לו את הכלים לקבל קדושתה האמיתית. 
ולא באנו להכריע  )וכמובן שיש בזה פרטים רבים, 

להלכה למעשה(.

נחמן  ב"ר  אברהם  רבי  שכותב  וכפי 
המלאה  עמוקה  ]תפילה  לה'  בתפילתו 
גנות  בענין  מרחיב  ושם  נוראות,  בהשגות 
כדי  היא  לממון  כשהתאווה  גם  ממון  תאות 
הוא  ושם  וכיו"ב,  לא"י  עי"ז  לעלות  לזכות 

כותב גם בין השאר את המילים דלהלן:[

"ולזכור ולבלי לשכוח, שבדחיקת השעה 
קודם הזמן, כשמעפילים, אי אפשר לבוא 
שבדחיקת  האיסור  עצם  מלבד  לשם. 
ענין  האדם  בידי  כלל  יעלה  לא  השעה, 
בערב  שטרח  מי  כי  האמתית,  הקדושה 

שבת וכו'" )תפילות רבי אברהם, תפילה ו(.

ענינא דיומ"א
עיונים בפרשת השבוע

באספקלריא המאירה של הנחל נובע

אחר שנתבאר בשבוע שעבר, שעיקר הקירוב-נפשות מתחיל עם בני 
בענין  נקודות  כמה  עוד  לבאר  נמשיך  הקרובה,  הסביבה  ועם  הבית 

הקירוב. 

רבים חושבים שעיקר הקירוב הוא לילך למקומות רחוקים ולקרב שם 
חילונים או את המון העם וכיו"ב, ושוכחים שעיקר מעלת הקירוב הוא 
בפירוש,  רבינו  שאמר  וכמו  והמיוחסים.  הלמדנים  את  דווקא  לקרב 

כדאיתא בחיי מוהר"ן:

היה  אז  כנ"ל,  יתברך  להשם  נפשות  לקרב  להשתדל  מזה  "כשדיבר 
במעלה  הפחותים  רק  יתברך  להשם  לקרב  המשתדלים  מאלו  מתלוצץ 
השפלים  אנשים  בזה  וכיוצא  הארצות  ועמי  ואביונים  עניים  כגון  מאד, 
האדם  בני  יתברך  להשם  לקרב  להשתדל  הוא  העיקר  כי  מאד.  במעלה 
קשה  כאלו  אדם  בני  כי  חשיבות,  איזה  להם  שיש  במעלה  הגדולים 
מאד  גדול  דבר  הוא  כי  לו.  אשרי  לקרבם  וכשזוכה  מאד,  לקרבם 
והשפלים  הקטנים  אלו  ואז  יתברך,  להשם  גדולות  נפשות  כשמקרב 
כי  יתברך,  להשם  ומתקרבים  אליו  ממילא  ונטפלים  נופלים  במעלה 

מתבטלים לגבי הגדול מהם שנתקרב לדרך האמת להשם יתברך. 

ושאלתי אותו ז"ל: מי הוא הגדול? השיב בחיפזון בדרך גערה, על שאני 
שואל דבר פשוט כזה: מי שהוא למדן יותר - חשוב יותר, מי שהוא עשיר 
- חשוב יותר, מי שהוא מיוחס - חשוב יותר. והמובן מדבריו היה שכל 
ויחוס,  מי שיש לו איזה חשיבות ומעלה מצד עשירות או מצד חכמה 
בוודאי נשמתו גדולה וגבוה יותר. וכמו כן יש לו יצר הרע גדול ביותר, 
וגם בו תלויים כמה נפשות ביותר. ועל כן העיקר להשתדל לקרב מבני 
הנעורים החשובים שבעיר, כגון בני העשירים ואותן שמוחזקים בלימוד, 

ואז הקטנים מתקרבים ממילא וכנ"ל" )חיי מוהר"ן, תקמג(. 

ולמותר לציין שבוודאי אין הכוונה שצריכים לקרב רק את החשובים 
שאדרבא,  רבינו,  לימדנו  כבר  שהרי  והפחותים.  הפשוטים  את  ולא 
מאד.  הרחוקים  אפילו  אליו  כשמתקרבים  הוא  ה'  וכבוד  גדולת  עיקר 
וכבר כתב מוהרנ"ת על אלו שאינם מקרבים רק את החשובים ולא את 

הנמוכים המונחים בדיוטא התחתונה, וזה לשונו:  

"אלו הגדולים במעלה שאינם יכולים לקרב נפשות לה' יתברך, ואפילו 
כשהם מקרבים נפשות אינם מקרבים רק הגדולים שהם באיזה מדרגה, 
אבל הנמוכים והמונחים בדיוטא התחתונה אינם יכולים לקרב - כל זה 
נמשך מהדעת שלהם, מחמת שנדמה להם שכבר הם יודעים איזה ידיעה 
אליו  לקרב  אפשר  אי  יתברך  ה'  גדולת  את  ידיעתם  וכפי  יתברך,  מה' 

יתברך מרוחק ומגושם כזה, בפרט אם הוא פגום מאד. 

נפשו  מוסר  הוא  משה,  בבחינת  מאד  מאד  במעלה  הגדול  הצדיק  אבל 
בעד כל ישראל, אפילו בעד הגרוע שבגרועים, אפילו בעד פושעי ישראל 
ומשתדל ומתייגע כל ימיו במסירות נפש ומקבל על עצמו יסורים קשים 
ומרים כדי לקרב כולם לה' יתברך. כי הוא הגיע ל'תכלית הידיעה אשר 
יתברך  שה'  העצומה  בהשגתו  משיג  הוא  זה  מחמת  ודייקא  נדע',  לא 
כל  אדרבא,  ביותר.  התחתונות  מדרגות  מכל  ושעשועים  תענוג  מקבל 
מה שהדרגא נמוכה ביותר, מקבל ממנה שעשועים יותר ויותר כשעולה 
כשהרחוקים  יתברך  גדולתו  עיקר  זה  כי  משם,  רוח  נחת  איזה  לפניו 

ביותר מתקרבים אליו יתברך כמו שמבואר במקום אחר" )ליקוטי הלכות, 
נדרים ד, יד(. 

מתלוצץ  היה  שרבינו  אלא  כולם,  את  לקרב  צריכים  שבוודאי  לך  הרי 
מאלו שמתעסקים בעיקר לקרב את ההמון עם ואינם שמים אל לבם 
שהדרך האמיתי הוא לקרב את החשובים, ובזה יתקרבו ממילא כולם, 

ואכמ"ל בזה. 

גם  אלא  רבות',  'נפשות  דווקא  לקרב  צריכים  שאין  לידע  צריכים  עוד 
מי שאינו מקרב אלא 'נפש אחת' מישראל להשם יתברך, וגם אם אינו 
מקרבו בשלימות אלא שגורם לו להתנתק מעט מהתאוות והגשמיות 
למאד.  עד  וחשוב  יקר  זה  גם   – ה'  בעבודת  דמעט  מעט  ולהתחזק 
ריבוי  של  הידוע  החשבון  ע"פ  צירופים,  ורבבות  אלפים  מזה  ונעשים 
הבתים הנזכר בתורה ח' תניינא, וזה משפיע על כל העולם שיתקרבו 

כולם להשם יתברך. 

המקומות  ובאחד  מקומות,  וכמה  בכמה  מוהרנ"ת  בזה  שמאריך  וכפי 
הוא כותב בסוף דבריו: 

להחזירו  אחת  נפש  לקרב  ותשתדל  באמת  ה'  בדרך  לילך  תזכה  "אם 
למוטב, או על כל פנים לנתקו ולהעתיקו קצת ממקומו שהיה מתחילה, 
שימעט עתה בפגמים וכו' וירבה בתפילה בכוונה וכו', ויתוסף להקיבוץ 
הקדוש - הרי כמה וכמה אלפי אלפים וריבי רבבות מיליאן בתים קדושים 
יהיו נעשים על ידי זה ... ואז תצא גם אתה ידי הערבות על ידי התקרבות 
נפש אחת להקיבוץ, מכל שכן כשתזכה לקרב נפשות יותר, מאחר שעל 
ידך נתרבו הבתים כל כך, עד שגם כל הרחוקים לגמרי המונחים בראש 
כל חוצות נתכנסו לתוך הבתים דקדושה כנ"ל, והבן היטב מאד" )ליקוטי 

הלכות, פריה ורביה ה, יב(.

ולסיום, יש לציין נקודה חשובה ונחוצה מאד בענין הקירוב, אשר רבים 
נבוכים בה, והיא:

אותם,  ומקרבים  הרחוקים  אל  שהולכים  באופן  ]דווקא[  אינו  הקירוב 
אלא באופן שמרוב חיותו וחשקו והתלהבותו בעבודת ה' הוא משפיע 
ואמר:  רבינו  ששח  מה  דרך  ועל  האמת.  אור  אל  ומקרבם  סביבתו  על 
האב  איך  וואו   - העיר!  כל  את  הוא  כובש  י,  ֵמֲאָנׁשַ אחד  ששוכן  "היכן 

איינער פון מיינע לייט, נעמט ער אפ די גאנצע שטאט!" )שיש"ק ב, סו(. 

והאופן אשר אותו חסיד כובש את כל העיר, אינו בזה שהולך ומדביק 
מודעות בכל העיר או כיו"ב. אלא שמאחר שאותו חסיד עוסק בתורה 
דיבורי  שופע  והוא  והתחזקות,  בהתעוררות  ושמחה,  בחיות  ותפילה, 
אמת, עי"ז הוא 'מדביק' את סביבתו בבחינת 'טופח על מנת להטפיח', 

עד שהולך וכובש את כל העיר. 

וכבר אמרו אנ"ש בזה בדרך צחות )והוא גם ע"פ פשוטו ממש( ודייקו בלשון 
ע"י  הוא  ההפצה  שאופן  חוצה",  מעיינותיך  "יפוצו  הידוע  הפסוק 
ש"מעיינותיך" עוברות על גדותיהם עד שהם נשפכים חוצה, אבל לא 
שיהיה המעיין הפרטי שלך ריק ללא מים ותשפוך מים רק בסביבותיך, 

ודוק מאד.



תקיעה או תרועה גדולה
ראש  הלכות  ערוך  בשולחן  השבוע  למדנו 
"לאחר התפילה מריעים  )סי' תקצו ס"א(:  השנה 
ברורה  ובמשנה  תקיעה".  בלא  גדולה  תרועה 
)סק"א( כתב בשם המטה אפרים )שם ס"א(: "שאין 

אנו נוהגים כן, רק בסיום תקיעה אחרונה של 
תקיעה  אומר  המקרא  קולות,  מאה  השלמת 
משאר  יותר  בה  מאריך  והתוקע  גדולה, 

תקיעות".

המקור לתקיעה ותרועה גדולה
גדולה  ולתרועה  גדולה  לתקיעה  המקור 
)ו ה( בשעה שכבש  יהושע  בספר  אנו מוצאים 
מן  מצוה  יש  כידוע  כי  יריחו,  עיר  את  יהושע 
מלחמה  בשעת  בחצוצרות  להתריע  התורה 
ָתבֹאּו  "ְוִכי  ט(  )י  נשא  בפרשת  שכתוב  כמו 
ֶאְתֶכם  ַהּצֵֹרר  ר  ַהּצַ ַעל  ַאְרְצֶכם  ּבְ ִמְלָחָמה 
ישראל  בני  עשו  וכן  ֲחצְֹצרֹת".  ּבַ ַוֲהֵרעֶֹתם 
בספר  ונאמר  ישראל.  ארץ  את  כשכבשו 
ְמֲעֶכם  ׁשָ ּכְ ַהּיֹוֵבל  ֶקֶרן  ּבְ ְמׁשְֹך  ּבִ "ְוָהָיה  יהושע 
רּוָעה ְגדֹוָלה  ֹוָפר ָיִריעּו ָכל ָהָעם ּתְ ֶאת קֹול ַהּשׁ
שם  ופירשו  יָה".  ְחּתֶ ּתַ ָהִעיר  חֹוַמת  ְוָנְפָלה 
תקיעה  תוקעים  היו  שהכהנים  המפרשים 
האחרונה  ובתקיעה  ושמחה  נצחון  לאות 
את  העם  וכשמוע  הקול,  את  מאריכים  היו 
תרועה  העם  כל  הריעו  הגדולה  התקיעה 
ואז  ביחד  הקולות  שני  שהתערבו  עד  גדולה 

נפלה חומת העיר.

מנהג התוקעים להאריך בסוף לנעימות
ענין  שיש  בש"ס  מפורש  מצינו  לא  והנה 
משמע  אבל  האחרונה,  התקיעה  את  להאריך 
שכך היה המנהג בסדר העולם, כפי שמשמע 
רש"י  פירש  וכן  יהושע.  בספר  הנ"ל  מהפסוק 
שנאמר  הפסוק  על  ת"ש(  ד"ה  )ה:  ביצה  במסכת 
ה ַיֲעלּו ָבָהר"  ְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהּמָ במעמד הר סיני "ּבִ
מן  שכינה  בהסתלק  השופר  קול  שימשוך   -
'כמנהג התוקע  ויאריך התוקע את קולו  ההר 
נהוג  שהיה  מלשונו  ומבואר  ע"כ.  באחרונה' 
מנחה  ובספר  האחרונה.  בתקיעה  להאריך 
ז"ל  הכהן  מנחם  אברהם  רבי  להגאון  בלולה 
רפא מפורט )אבי משפחת הכהנים רפפורט, וירונה שנד 
- על התורה פר' יתרו( הסביר על הפסוק 'במשוך 

להפסקה,  סימן  הוא  הקול  'שאריכות  היובל': 
ודבר זה מורגל לבעלי מוסיקה אשר בהפסקם 

יאריכו הקול לרבות הנועם'. ע"כ.

תקיעה גדולה בראש השנה
שופר  )הל'  מהרי"ל  במנהגי  מובא  זה  ענין  ואכן 
ו( לענין התקיעות בראש השנה, שבסיום  אות 

תקיעות דמיושב ציין לתקוע 'תקיעה גדולה'. 
וכתב שם )באות יג(: 'מאריכים בתקיעה אחרונה 
העם  ישמעו  למען  גדולה,  תקיעה  ונקראת 
העם  אשרי  ויאמרו  הקולות  שסיימו  וידעו 
זה  שאין  נראה  הדברים  ולפי  תרועה'.  יודעי 
רק סימן למען ישמעו העם, אלא היא גם חלק 
שהיה  כמו  הקול  ונעימות  התקיעה  מתנועת 

במעמד הר סיני.

תרועה גדולה בראש השנה
השנה  בראש  גדולה  תרועה  לתקוע  המקור 
עמרם  רב  בסדר  הגאונים;  מזמן  כבר  הוא 
)סדר ראש השנה( כתב בזה הלשון: "ולאחר  גאון 

שלשה  ובלא  תקיעה  בלא  מריעים  התפילה 
את  לערבב  כדי  גדולה  תרועה  מריע  שברים, 
עמו  ר"ה  )הל'  גיאת  מהרי"ץ  הביא  וכן  השטן". 
רב סעדיה גאון ושכן הוא מנהג שתי  נז( בשם 

הישיבות. וכתב הטור בשם רב האי גאון שלא 
שיחידים  אלא  מנהג  בתורת  כן  עושים  היו 
מתעסקים בזה כל אחד ואחד לפי תאוותו, וגם 
בזמן הגמרא היו רק היחידים רגילים לתקוע 
אחר תפלה, שמצוה מן המובחר להתריע אחר 
סיום התפלה כדי לערבב את השטן. ואם אין 

עושים כן אין בכך כלום )עיי"ש(. ע"כ.

הטעם לערבב את השטן
כאמור, הטעם לתרועה נוספת כתבו הגאונים 
שהוא כדי לערבב את השטן, וביאר הט"ז )שם 
התקיעות  מכח  התערבב  שכבר  שאף  סק"א( 

והתפילות מוסיפים תרועה זו כדי שלא יקטרג 
ולשמוח  ולשתות  לאכול  כשהולכים  עליהם 
הדין.  יום  מאימת  יראים  שאינם  יאמר  שלא 
)סימן  בשו"ת מן השמים  וכדבריו מבואר  ע"כ. 
מקומות  שיש  על  "שאלתי  הלשון:  בזה  פה( 

שתוקעין בראש השנה אחר התפילה, אם ראוי 
לעשות כן אם לא. והשיבו: הלוא תדע כי בכל 
עליהם  מרחם  והקב"ה  בצער  שישראל  זמן 
ויוצאים מן הדין לשלום השטן בא ומתמרמר 
שהוא  זמן  ובאותו  עולם,  אדון  לפני  ומתחנן 
עושה זה וישראל יצאו מן הדין צריך לתקוע 

לו כבתחילה ויצאו בשלום". ע"כ.

טעם תקיעה גדולה לערבב השטן
השוה  סה(  סי'  )ח"ב  אלעזר  מנחת  בשו"ת  והנה 
הטעם של תקיעה גדולה לשל תרועה גדולה, 
גדולה  בתקיעה  שמאריכים  שהטעם  וכתב 
זה  על  ותמה  השטן,  את  לערבב  כדי  הוא 
מוסף  תפילת  לאחר  רק  מקומו  אין  כן  דאם 
שלא  וכתב  דמיושב,  תקיעות  בסיום  ולא 
האריז"ל  ובכתבי  בפוסקים  רמז  שום  מצא 
גדולה  כוונה לתקיעה  והמקובלים שיש שום 
כתב  למעשה  אכן  דמיושב.  תקיעות  בסוף 
דכיון שיש לזה מקור בדברי המהרי"ל שהוא 
התפילות  במנהגי  בפרט  אשכנז  בני  של  רבן 
הביא  והוא  השנה  בראש  ופיוטים  ותקיעות 
עוד  היה  בודאי  בימיו,  קבוע  כמנהג  זה  את 
לפניו מעולם, ואם כן יש בזה משום 'אל תטוש 

תורת אמך' וחלילה לגרוע ולשנות.

כתב  שם(  אפרים  מטה  )על  המטה  באלף  גם 
היא  גדולה  תקיעה  תוקעים  שאנו  דהטעם 
כדי לערבב השטן שלא יקטרג אחר התפילה 
שהולכים לאכול ולשתות בשמחת החג, וכדי 
השופר  ענין  את  לשכוח  לבלי  הלב  לעורר 
אל  ויראים  חרדים  להיות  לזכרון  ויעמוד 
לשון  מפשטות  נראה  וכן  השי"ת.  משפט 
היא  שלנו  גדולה  דהתקיעה  ברורה  המשנה 
הזכירו  ולא  שלהם.  גדולה  תרועה  במקום 
תקיעות  סיום  לאחר  רק  גדולה  תקיעה  שיש 

של קדיש תתקבל.

גדולה  דהתקיעה  לזה  סמך  להביא  ואפשר 
מהפסוק  גדולה,  התרועה  במקום  עומדת 
שתקעו  שבשעה  שמבואר  הנ"ל  ביהושע 
את  העם  תקעו  גדולה  התקיעה  את  הכהנים 
וכן  לזה.  זה  ששייכים  הרי  גדולה,  התרועה 

התקיעה  לגבי  תרכג(  ססי'  )עי'  הפוסקים  כתבו 
גדולה במוצאי יום כיפור שהיא סימן לסילוק 
שכינה במשוך היובל רק לאחר גמר התפילה.

תקיעה גדולה כסיום בנעימות
אכן לפי הטעם שהבאנו מספר מנחה בלולה 
לסיום  מיוחד  כקול  משמש  גדולה  שתקיעה 
גדולה  תקיעה  תוקעים  למה  מובן  בנעימות, 
שבזה  סימן  שהיא  דמיושב,  בתקיעות  גם 
דין  מעיקר  המחויבים  התקיעות  מסיימים 
לא  למה  כן  גם  מובן  זה  טעם  ולפי  תורה. 
כאן  שאין  לפי  המנהג,  את  הפוסקים  הזכירו 
לערבב  נוספת  תקיעה  לתקוע  מיוחד  דין 
התקיעות,  בצורת  מנהג  היא  רק  השטן, 
בה  מאריכים  האחרונה  התקיעה  שצורת 
יותר משאר התקיעות כסימן לנעימות הקול. 
לתקוע  צורה  באיזה  המנהגים  ששאר  וכשם 
אינו  התרועה  ואת  השבר  ואת  התקיעה  את 
מופיע בשולחן ערוך ובפוסקים רק הוא הולך 
שונים,  מנהגים  בזה  ויש  דור,  מדור  בקבלה 
מופיע  אינו  האחרונה  התקיעה  צורת  גם  כך 
דור,  מדור  בקבלה  הולך  והוא  בפוסקים 
נוספת  תקיעה  שהיא  גדולה  תרועה  דין  ורק 

הוצרכו הפוסקים להביא.

הטעם שאין נוהגים בתרועה גדולה
ויש ליתן טעם למה אין העולם נוהגים לעשות 
השולחן  בדברי  הנזכר  גדולה  התרועה  את 
ערוך, אף שמקורו מיסוד הגאונים. כי מלשון 
רב האי גאון הנ"ל מבואר שבמקור המנהג לא 

היה הבעל תוקע מתריע תרועה נוספת בסיום 
בגמר  כן  עושים  היו  הציבור  רק  התפילה, 
שכתוב  למה  מאוד  מתאים  וזה  התקיעות. 
לתקוע  הכהנים  שכשסיימו  יהושע  בספר 
תרועה  מתריעים  העם  היו  גדולה  תקיעה 
שלאחר  הם  גם  עושים  היו  זה  וכדרך  גדולה, 
גדולה  התקיעה  את  סיים  תוקע  שהבעל 

התחילו כל העם להתריע תרועה גדולה.

לתקוע  שאסור  הרמ"א  שפסק  מה  לפי  והנה 
יש  טוב,  ביום  שבות  איסור  משום  בחינם 
מתריעים  הציבור  שהיו  בזמנם  שרק  לומר 
של  גדולה  לתקיעה  כהמשך  גדולה  תרועה 
הש"ץ, היה הדבר נחשב כחלק מהמצוה, אבל 
העומדים  לקהל  שופרות  מצוי  שאין  בזמנינו 
לתקוע  יכול  תוקע  הבעל  רק  הכנסת  בבית 
כתרועה  נחשב  שזה  אפשר  גדולה,  תרועה 

בפני עצמה שאסור לתקוע בחינם.

המנהג לעשות תרועה גדולה
שנוהגים  קהילות  יש  כיום  גם  כידוע  אכן 
כפסק המחבר ותוקעים תרועה גדולה לאחר 
בתקיעה  להאריך  שנהוג  למה  בנוסף  מוסף, 
ופשוט  שליט"א.  הגרי"מ  נוהג  וכן  אחרונה, 
שאין בזה שום חשש איסור שבות ביום טוב, 
ומלשון  הקדמונים.  מנהג  על  מיוסד  שהוא 
שהבעל  משמע  גאון  סעדיה  ורב  עמרם  רב 
גדולה,  תרועה  מתריע  היה  בעצמו  תוקע 
וזה נחשב  ואנו ממשיכים בזה את מנהג הזה 

למצוה וצורך יום טוב.

אליבא דהלכתא
פניני 'הלכה למעשה' 

לאסוקי שמעתתא
נערך ע"י הרה"ג ר' משה בהגרי"ק בראנדסדארפער שליט"א

ראש כולל בקהילתינו

הסתכלות על הציצית וכוונת ה'זכירה'
השבוע בפרשה אנו קורים את פרשת ציצית 
כל  את  וזכרתם  אותו  "וראיתם  בה  שנאמר 
פסוק  טו  )פרק  אותם"  ועשיתם  השם  מצות 
הלבישה  מעשה  לעצם  שבנוסף  דהיינו  לט(. 

הציצית,  את  ולראות  להסתכל  מצוה  יש 
כמה  ולדעת  השם,  במצות  ידה  על  ולהיזכר 
נחשבת  הציצית  על  ההסתכלות  ראשונים 

כמצוה בפני עצמה )עי' ב"י סי' כד ס"ב(.

המצוה:  לקיום  זמנים  ג'  מבואר  בפוסקים 
קריאת  בשעת  ב,  הטלית.  עטיפת  בשעת  א, 

שמע. ג, במשך כל היום בטלית קטן.

א. כתוב בשולחן ערוך )סי' ח ס"ז( שצריך לכוין 
להתעטף  המקום  'שציונו  העטיפה  בשעת 
שבנוסף  והיינו  מצותיו'.  כל  שנזכור  כדי 
שצריך  כוונה'  צריכות  'מצות  של  להכלל 
אני  זו  שבמעשה  הלבישה  בשעת  לכוין 
מקיים מצות השם, יש לכוין גם שהציצית בא 
מעשיות  המצוות  כל  לקיים  אותנו  להזכיר 
ידי  שעל  )שם(  הגר"א  וכתב  סקי"ט(.  שם  )משנ"ב 

עליהם  שנאמר  מאותם  יהא  לא  זו  כוונה 
'ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה'.

זו  דכוונה  ערוך  השולחן  מלשון  ומשמע 
צריכה להיות בשעת לבישת הציצית דוקא. 
לענין  ס"ג(  כד  )סי'  ערוך  בשולחן  מפורש  וכן 
להסתכל  שטוב  הציצית,  על  הסתכלות 
וכפי  כשמברך.  עטיפה  בשעת  בציצית 
בזמן  יתיה  'ותחמון  יונתן  בתרגום  שתירגם 
את  לראות  שצריך  בהון',  מתעטפין  דאתון 

הציצית בשעת הלבישה.

ב. בנוסף לזה יש חיוב ללבוש ציצית בשעת 
בלי  שמע  קריאת  שהקורא  שמע,  קריאת 
יהא  ולא  בעצמו,  שקר  עדות  מעיד  ציצית 
כקורא פרשת ציצית ואינו מקיימו )משנ"ב שם 
שמנהג  ס"ד(  )שם  ערוך  בשולחן  וכתוב  סק"ג(. 

כשאומרים  הציצית  על  להסתכל  יפה 
הציצית  בראיית  ולכוין  אותו',  'וראיתם 
כ"ו,  כמספר  שהוא  הוי"ה  שם  על  שמרמז 
וגם ט"ז חוטין עם י' קשרים שבשתי ציציות 
שלפניו עולה כמספר כ"ו, וציונו הוי"ה ברוך 

הוא לקיים מצוות מעשיות.

ג. גם במשך שאר היום שהולך עם הציצית, 
יש להסתכל עליהם ולהיזכר על ידם בחיוב 
קיום המצוות, כפי שנפסק בשולחן ערוך )שם 
סי"א( 'עיקר מצות טלית קטן ללבשו על בגדיו 

ומובא  המצות'.  ויזכור  יראהו  שתמיד  כדי 
עוד בשולחן ערוך )סי' כד ס"א( 'נכון להיות כל 
כדי  היום  כל  קטן  טלית  ללבוש  זהיר  אדם 
ה'  בו  יש  כן  ועל  רגע,  בכל  המצוה  שיזכור 
קשרים כנגד חמשה חומשי תורה וד' כנפים 

שבכל צד שיפנה יזכור'.

ומלשון הפוסקים נראה שעיקר המצוה היא 
הטבוע  המלך  חותם  הוא  שהציצית  להיזכר 
לקיים  ומחוייבים  עבדיו  ואנחנו  בבגדינו 
הרמזים  את  להבין  חיוב  אין  אבל  מצותיו, 
ואיך  לתרי"ג  רומזים  הציצית  איך  בפרטיות 
הם רומזים לשם הוי"ה. והראשונים נתנו את 
השם,  ביראת  הדבקים  נפש  לבעלי  הרמזים 
בקיום  הכוונה  עיקר  את  מעכב  זה  אין  אבל 
המצוה  )עי' רמב"ן עה"ת ובספורנו כאן ובגר"א סי' ח סי"א(. 

ְוַעל ִלּמּוד ַהּפֹוְסִקים ִהְזִהיר ְמאֹד ְמאֹד ְּביֹוֵתר ִמָּכל ַהִּלּמּוִדים...  ְוהּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד...
 ְוָאַמר, ֶׁשָּכל ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ְמֻחָּיב ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום 'ּפֹוְסִקים' ְוֹלא ַיֲעבֹר. 
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בריזל  אלעזר  רבי  הגה"צ  של  למשפחתו  צמודים  שכנים  בהיותנו 
התפילות  את  ביומו  יום  דבר  לשמוע  הזכיה  את  לנו  הייתה  זצ"ל, 
ואת הברכות שנאמרו בביתם בקול רם, כאשר צאצאיו הלכו בדרך 
ואי  לביתינו,  עד  תמיד  נשמעו  ברכותיהם  וקולות  הצדיק,  אביהם 
אפשר לשכוח את הטעם הערב והמבושם של הזמירות והניגונים 

בשבת-טישן שלהם.

ובל נשכח את הקידוש שלו, שהיה נשמע ברמה בכל רחבי הדייטשן 
פלאץ, ובפרט בחג הסוכות.

מנהג נפלא היה נהוג בבית משפחת בריזל בשעת הבוקר, שכל ילד 
בירך לפי סדר את ברכות השחר בנוסח קרלין המתנשא ברמה, וכל 
שאר בני המשפחה ענו אחריו 'אמן' במקהלה. כמו כן הקפיד כל ילד 
לברך בקול את ברכת 'שהכל' על הקפה כאשר כולם עונים אחריו 
אמן. הקולות היו נשמעים היטב בחצר ביתנו, היות וחלון ביתם היה 

פתוח ומשקיף לחצר שלנו.

הדבר הזה היה למציאה של ממש עבור הצדיק הקדוש רבי אפרימ'ל 
מפשעדבורז זי"ע שהיה מבקר תכופות בביתנו, כאשר אז היה יוצא 
מבית  שנשמעו  והאמן  הברכות  לקולות  בשקיקה  ומאזין  לחצר 
שהיה  עד  שחקים  הרקיעה  ברכה  מכל  והנאתו  בריזל,  משפחת 

מקפץ ממקומו על כל ברכה ואמן.

פעם  יצאה  שאם  וחסודה,  צדקנית  באשה  התברך  אף  אלעזר  רבי 
לחצר לא ראו אותה אלא את צניעותה.

זצ"ל  מורי  אבי  של  טוב  ידיד  אלעזר  רבי  היה  שכן  להיותו  נוסף 
היו  לא  ההם  בימים  ולמצוות.  לתורה  פעלים  בעשיית  ושותפו 
עבור  החסה  את  ולמשל  כהיום,  נפוצים  הכשרות  התפתחויות 
המרור בחג הפסח היו רוב האנשים קונים מהערבים שהיו חותכים 
מהקונים  כאלו  שהיו  וכמדומה  מחומצות,  טריפה  בסכיני  אותם 
שקילפו את החסה במקום חיתוכה. אך רבי אלעזר ושכנו אבי מורי 
זצ"ל נהגו סלסול בעצמם, והייתי הולך עם רבי אלעזר בשליחותו 
של אבי זצ"ל עד סמוך לכפר סילוואן אשר ליד מעיין השילוח, ושם 

היינו חותכים יחד את החסה, עם סכינים מיוחדים כשרים ונקיים.

עקב חומרותיו של אבי וחששותיו מפני החרקים שהיו מצויים לרוב 
בעלי החסה, סבור היה שכמעט ולא שייך לנקות את העלים לגמרי, 
ולכן נהג לאכול רק את הקלח הפנימי של החסה, ועל כן הייתי צריך 
הכזיתים  כל  עבור  די  שיהיה  כדי  חסה  של  נכבדה  כמות  לחתוך 

הנצרכים עבור ליל הפסח.

כאשר הזכרנו, היה רבי אלעזר מקנא קנאת ה' על כל פרצה בעיר 
מארגנים  הציונים  היו  שבשעתו  מבניו  מאחד  ושמעתי  העתיקה, 
הצליחו  שבמסגרתם  הרש"ש,  הכנסת  בית  בחצר  לילה'  'שיעורי 
במעשי השטן להעביר על דתם צעירים וצעירות, ורבי אלעזר היה 

יוצא ללחום נגדם בחירוף נפש. 

פעם נודע לו, לאחר שיראי ה' עשו תיקונים בבית משנאי ה', שהללו 
זצ"ל  מורי  אבי  את  ושיתף  נפשו,  את  ולבקש  בו  להתנקש  זוממים 
המתרחש  את  כשמעו  ואבי,  כנגדו.  שנרקמת  החשאית  במזימה 
התקומם והתבטא: "אם במסירות נפש עסקינן - הנני מוכן ומזומן". 

כזאת,  בעת  דווקא  במחאות,  להשתתף  דרכו  היה  תמיד  שלא  ואף 
כשראה שאיומי הרשעים עלולים למנוע את מחאתם של יראי ה', 
אלעזר  רבי  עם  ויצא  התוקף,  במלוא  להתייצב  שחובה  אבי  הבין 

לעבר מקום הפירצה.

כשהתקרבו מסר אבי לרבי אלעזר את ספר התהלים שהיה בכיסו, 
אלעזר  מרבי  וביקש  בדם]![,  להתלכלך  עלול  שהספר  באומרו 
ואמר  פחד  בלי  הלך  ואז  בראש.  לבדו  ילך  והוא  במקום,  להמתין 
לאנשי הבליעל בוודאות ובנימה שאינה נשמעת לשני פנים: "באיש 

הזה לא תעיזו לפגוע"!

ואכן מאז לא נשמע מצידם שום איום או תאוות נקם, כי כל כוחה 
של הסטרא אחרא אינה אלא הדמיון והספק, וכאשר הם שומעים 

את הוודאות התקיפה והברורה סר מעליהם כל כוחם.

מירון,  קדישא  באתרא  הרשב"י  בצל  שעשיתי  השבתות  באחת 
עליתי אחר הצהרים ליד ציונו של התנא רבי יוחנן הסנדלר במעלה 
ההר, ורבי אלעזר זצ"ל ירד אז עם עוד אברך למורד ההר כדי למחות 
צעקות  עליהם  וצעק  שבת,  של  בעיצומו  שנוסעות  במכוניות 
אדירות שנשמעו עד למעלה ההר, ואע"פ שהיה זה ביום ולא בלילה 

שמעתי היטב את שאגותיו, שמסתמא הרתיעו את כל הנהגים...

מלחמת  בזמן  השמחה.  עיתות  בהגיע  וגיל  ששון  השרה  מנגד, 
המילים  על  המפורסם  הניגון-ריקוד  לאור  יצא  השניה  העולם 
כמה  כמה,  כמה,  נפשי,  לך  צמאה  צמאה,  צמאה,  צמאה,  "צמאה, 
כמה, כמה לך בשרי", ואז התקיימו במירון ריקודין קדישין לכבוד 
כמה  עוד  עם  הרוקדים  מעגל  במרכז  עמד  אלעזר  רבי  הרשב"י. 
את  מבהילה  והתלהבות  דבקות  אומר  וכולו  הקהל,  את  שהלהיבו 
הרעיון, וכמורגש בחוש שכאשר מתפרסם שיר חדש הרי זה מביא 

התעוררות, ואז הייתה התעוררות ממש פלאי פלאות.

כך גם כשהיו שומעי לקחו עולים לסוכתו בחג הסוכות, או כשהיו 
כמלך  יושב  היה  החורבה  בחצר  שיעורם  בחדר  בפורים  נפגשים 

והשמחה היתה בוקעת רקיעים.

זכה רבי אלעזר לעבוד את השי"ת כל ימי חייו, וכל מי שהתבונן בו - 
ראה עליו בעליל שעובד את השי"ת בכל המעת לעת!

זכינו בשבתנו בעיר העתיקה שרבי אלעזר עשה רבות לרוחניותה, 
יחיאל  רבי  הגה"צ  הוא  הלא  שלו,  ה'עוזר'  את  לשבח  להזכיר  ויש 
ונצורות  גדולות  פעלו  משותפים  שבכוחות  זצ"ל,  שלזינגער  יודא 

בירושלים, בחינוך הילדים בצניעות ובכל חלקי התורה והעבודה.

יראתו, הן בהיותנו  ולשאוב ממעיין  אהבנו מאד לשהות במחיצתו 
מתגוררים בשכנות לביתו, הן בהיותו המלמד שלנו בתלמוד תורה, 
הן בשיעוריו בחצר החורבה, אך גם בל עת מצוא. פעמים רבות היינו 
בני הלוויה שלו בלכתנו מהעיר העתיקה לעבר השכונות החדשות 
והעדפנו  ערביים,  של  ריכוז  יש  יפו  שער  ליד  באשר  ירושלים,  של 
ללכת בצוותא עם יהודי נוסף, ומה מאד שמחנו כאשר נתוודע לנו 
שרבי אלעזר יוצא לדרך ואז היינו מתלווים אליו ועושים את הדרך 
ומעוררות  טהורות  אמרות  משמיע  היה  הדרך  וכל  בצוותא,  איתו 

ליראת שמים!

מעורר הלבבות
פרק נוסף על הגה"צ רבי אלעזר בריזל זצ"ל

נערך ע"י הרה"ח רבי נחמי' שווארטץ שליט"א בעמח"ס "אוצרות עלים לתרופה".

 רבי שמואל אייזיק
מדאשיב זצ"ל )ד(

ונפש  בלב  מקושר  היה  אייזיק  שמואל  רבי 
לרבינו ז"ל, אבל לא נשאר לנו ידיעות מחייו, 
ממה  וכן  ז"ל,  רבינו  עם  עליו  שעבר  ממה 
ועם  ז"ל,  רבינו  הסתלקות  אחר  עליו  שעבר 
מעט  רק  דיליה.  קדישא  וחבריא  תלמידיו 
וכן  אגב,  בדרך  מוהרנ"ת  ורשם  שציין  ממה 
מה שמקובל קצת בין חסידי ברסלב, ונפרטם 

כאן.

"היו כרוכים אחריו מאד"
לרבינו,  והתקשרותם  התקרבותם  גודל  על 
שהוא  תקס"ג  "בשנת  וז"ל:  מוהרנ"ת,  כותב 
בברסלב,  בכאן  שהייתי  הראשון  השנה  ראש 
עשי"ת,  וכל  השנה  ראש  על  אצלו  הייתי  אז 
נסעתי  כיפור  יום  ואחר  כיפור.  יום  אחר  עד 
נשארו  אייזיק  שמואל  ורבי  יודל  ורבי  לביתי, 
בכאן על חג הסוכות וכו'. ופ"א ביום הושענא 
ששני  אעשה  ומה  העולם:  בפני  אמר  רבא 
כן  פי  על  אף  ואומרים  עלי,  עומדים  רוצחים 
בידו  והראה  יהוד(?!  גיטער  )שקורין  מנהיג  שאני 
על רבי יודל ורבי שמואל אייזיק בעת שאמר 
מחמת  נתכווין,  שעליהם  היינו  רוצחים,  שני 

שהם היו כרוכים אחריו מאד" )חיי"מ סי' רס"ג(.

"היו יקרים בעיניו מאד, מגדולי מקורביו"
וממשיך מוהרנ"ת וכותב:

כי  אלו,  דברים  פירוש  להבין  יזכה  "ומי 
האנשים הנ"ל היו יקרים בעיניו מאד, מגדולי 
עמהם  דיבר  עצרת  שמיני  וביום  מקורביו. 
מענין ריקודין והמחאת כף, ומה שמהפכין את 
האלקים  אל  עלה  ומשה  בחינת  שזה  עצמם 
פ"ו(,  סי'  הר"ן  שיחות  )עיין  סיני  הר  על  ה'  וירד 
וענין הפריסיטקיס שעושין וכו', ודיבר עמהם 
דברים נפלאים. אחר כך התחילו לכנוס המון 
ושמחה  בניגון  אלו  שבאו  העיר  מאנשי  עם 
יודל  לר'  אמר  ואז  עצרת,  שמיני  ביום  כנהוג 
להם  והלכו  לכם.  לכו  אייזיק:  שמואל  ולר' 

ממנו" )שם(.

ביטול בכלות הנפש
על גודל דבקותו והתקשרותו של רבי שמואל 
אייזיק לרבינו, מסופר, שפעם אחת בנסעו עם 
חבירו לרבינו לברסלב, לא יכול היה להבליג 
עגלתו  עם  העגלון  שיסתדר  עד  ולהתמהמה 
בכניסת  תיכף  רק  ממש,  רבינו  לבית  להגיע 
לבית  רגלי  ורץ  מהעגלה  קפץ  להעיר  העגלה 
של  קודש  נאוה  לביתו  כשנכנס  ומיד  רבינו, 
רבינו ז"ל נפל לרגלי רבינו הק' והתעלף מרוב 
דביקותו, ורבינו ז"ל דיבר אז לפני אנ"ש תורה 

)שיש"ק ח"ה אות נ"א(.

שליחות נעלמת
ולחברו  אייזיק  שמואל  לרבי  מסר  אף  רבינו 
בענין  ונעלמת,  נסתרת  שליחות  יודל,  רבי 

"הספר הנשרף", וכמסופר בחיי מוהר"ן:

הנ"ל  הספר  ז"ל  רבינו  מסר  תקס"ו[  "]בשנת 
]ה"ה  מאנ"ש  אנשים  ב'  ליד  הנשרף[  ]הספר 
עליהם  וציוה  אייזיק[,  שמואל  ורבי  יודל  רבי 
לנסוע בעיירות, ולומר בכל עיר ועיר מעט מזה 
הספר, וגם ציוה עליהם ליקח איזה קונטרסים 
בספר  שנדפסו  שגילה  התורות  של  מכת"י 
דפין  איזה  עיר  בכל  וישאירו  מוהר"ן,  ליקוטי 
מהם, כי אז לא נדפס עדיין שום ספר מספריו 
האנשים  ב'  של  זה  בענין  יש  ועוד  הקדושים, 

הנ"ל כמה סיפורים" )חיי"מ סי' קע"ד(.
)עוד מענין שליחות זו, יסופר בשבוע הבעל"ט אי"ה(

אנשי  הצדיק
תולדותיהם ואורחותיהם

של אנשי שלומנו

  
072.3323.796

קול אנ"ש דקהילתינו
מערכת שיעורים נפש משיבת
שיעורי הרה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א

072.332.3300 בא"י:  
1-929.8415.876 בארה"ב: 
באירופה:    44-203.1500.313

הליכות ועובדות מחכימותהסיפור ולקחו
שנערכו ונעבדו מתוך אוצרות שיחותיו 

של הגרי"מ שכטער שליט"א

 ברכת מזל טוב
 שליט"אשמחה סטארט  להרה"ח ר' 

 ני"ו  אריההבה"ח  לרגל אירוסי בנו
 עב"ג בת

 שליט"אאנשין   יוסףנתן  הרה"ח ר' 
 לבנות בית נאמן בישראל יה"ר שיזכו

 בדרך רביה"ק זיע"א

 ברכת מזל טוב
 הי"ושמעון וייס   להר"ר

 שליט"א עמרם וייסולאביו הרה"ח ר' 
 שליט"א אוריאל בלוםולחותנו הרה"ח ר' 

 הנכד\לרגל הולדת הבן
 יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה

 ולמעש"ט ולרוב נחת דקדושה 

 ברכת מזל טוב
 שליט"א אברהם שמואל קורנבליט  להרה"ח ר'  

 בשעטו"מ נישואי בתולרגל 
 הי"ון שפירא  גדליהו אהר עב"ג הר"ר  

 שליט"אנתן שפירא  בן הרה"ח ר' 
 לבנות בית נאמן בישראל יה"ר שיזכו

 בדרך רביה"ק זיע"א

 ברכת מזל טוב
 שליט"איואל יהודה אנשין  להרה"ח ר' 

 הי"ו אברהם אנשיןהר"ר  לרגל נישואי בנו 
 עב"ג בת

 שליט"אשאול סירוטה  הרה"ח ר' 
 לבנות בית נאמן בישראל יה"ר שיזכו

 בדרך רביה"ק זיע"א

 ברכת מזל טוב
 שליט"א יעקב מאיר שכטערר'   להרה"צ 

 ןלרגל אירוסי הני
   שליט"א דוד גולדברגרולנכדו הרה"ח ר'  
 ני"ו שמעון הבה"ח  נולרגל אירוסי ב 

 עב"ג
 שליט"א  דוד גרינהויזהרה"ח  תב
 לבנות בית נאמן בישראל בדרך רביה"ק זיע"א  יה"ר שיזכו


