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מיום  -למה לא נתנו מכס מגמלים?/ בדרך נס 
שנלקח המלקוח עד היום שהופרש ממנו 

המכס וניתן לאלעזר לא מת אחד מכל 
 - אש חודשהמקנה/ אהרן הכהן נפטר בר

  בימים שבני ישראל מתאבלים לדורות
קח אחד אחוז מן החמשים מן האדם מן יוממחצית בני ישראל ת

 ונתתה אותם ללוים וגו' ן הצאן מכל הבהמההבקר מן החמורים ומ
"ואם  :בספר 'אמרי נועם'(הובא )הקשו  '. רבותינו בעלי התוס)לא, ל(

, והלא היה להם במדין מגמליםתאמר, למה לא נתנו כאן מכס 
ְך ] )ישעי' ס, ו(הרבה גמלים, כדכתיב  ים ְתַכסֵּ ְפַעת ְגַמלִׁ ְדָין  [שִׁ י מִׁ ְכרֵּ בִׁ

יָפה , כדכתיב 'בכרי מדין' ומתרגמים שהיו קלים לרוץ ,. ויש לומרְועֵּ
ְכָרה ַקָלה :, כמו''הוגני גמלים בחורים וקלים לרוץ  ,)ירמי' ב, כג( בִׁ

וכשכבשו  ,והלכו להם כל הגמליםשמא ברחו להם על הגמלים 
 ".אותם ישראל לא מצאו גמלים

בהמה' כולל בתוכו גם גמלים, הכל מכתב ש' ה'אבן עזרא'אולם 
כל הבהמה, כמו גמלים. והנה לא לקח אלעזר מהם חלק, וז"ל: "מ

, ועל כן לא נזכר המספר שהביאו, ולא המספר היו מעטיםאולי 
 .שלקחו הלוים"

בזה"ל: "... כי  )ליקוטים לפרשתנו( ה'שפת אמת'ואכן כיוון לזה 
באמת רחוק שלא יהיה בשלל רב כזה שום בעל חיים אחר, כסוסים 

ושאר המינים שלא היה ם רק אלפים, וגמלים, רק דהפסוק מונה ש
 1, וגם לא היה מזה מכס להכהן..."מגיע לאלף אין נמנה בפסוק

 .)וע"ע 'חזקוני' ו'פנים יפות'(
 

צאים בצבא מספר הצאן שלש מאות אלף וותהי המחצה חלק הי
: הרמב"ן. כתב )לא, לו( ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות

כמה המחצה וכמה המכס, שיזכיר  ,"הוצרך הכתוב לפרט הזה
להודיע כי מן היום שלקחו המלקוח הזה עד שמנו אותו וחצו אותו 

מכל המקנה הגדול והפרישו ממנו המכס ונתנוהו לאלעזר הכהן, 
 .2"וכן במחצת העדה ללוים וזה נס, הזה לא מת אחד,

 
)לג,  ויעל אהרן הכהן וגו' וימת שם וגו' בחדש החמישי באחד לחדש

ז"ל ביאר:  ה'שפת אמת'אא"ז : "'ליקוטי יהודה'ר מובא בספ. לח(
, מעשה בחסיד אחד שהיה גומל חסדים, 3ב'ספר חסידים'איתא 

שגמל חסד  ,כן אהרן הכהן .גמלו כולם עמו חסד, עי"ש ,וכשנפטר
עם כל ישראל, לכך נפטר בראש חודש מנחם אב, בין המצרים, 

בלו הימים שכל ישראל מתאבלים, כדי שכל ישראל ישתתפו בא
  .)וע"ע ב'שפת אמת' בפרשתנו שנת תרנ"ט( "לדורות

ואפשר להטעים דברים ע"פ דברי בעלי התוס' הנ"ל, דכיון דברחו  .1
ה'חתם הרבה גמלים לכן לא נשאר כי אם מעט מזעיר. ויצויין שגם 

הביא תירוץ זה בשם  )משנת תקס"ג, ועי"ש בהגהות 'שער יוסף'( סופר'
"דשארי מינים היו שם שלא  -וקילסו  -זצ"ל  רפאל גלוגאידידו הג"ר 

הגיעו לסך אלף, ולא היה המחצה חמש מאות, ולכן ביוצאים 
שהיה -)למלחמה לא קחשיב אותם, כיון שלא ניתן מהם מכס לאלעזר 

, אבל במחצית בני ישראל שניתן אחד מחמשים ניתן אחד מחמש מאות(
ן גם מהם, ולא רצה לפרטם כיון שלא פרטם ביוצאים לצבא, על כ

)ומבואר מדבריו שהמכס ללוים ניתן אף אם לא ניתן כללם ב'כל הבהמה'". 
 .לאלעזר, וראה סוף הערה הבאה(

כתב בענין המספרים הכתובים כאן  )פסוק ל(הנה ה'משך חכמה'  .2
דלכאורה "יפלא שלא היה יותר במספר הזה ממספר המתאים מכוון 

ת שהיה לאלפים, ולא למאות ועשיריות. ונראה דבאמת יכול להיו
שלפי מספר התרומה לא היה מגיע שיעלה אחד יותר... רק 

, ולכן אמר אחד נפש ולא חצי... ולכן אמר לא חשבם -מחמש מאות 
אף שהיה מגיע להלן בתרומת הלוים 'את האחז' וכו', היינו 

לתרומת לוים שהוא אחד מחמשים איזה יותר, רק כיון שלא היה 
אות, ולא היה אחוז מגיע לתרומת אלעזר שיהא אחד מחמש מ

". יעו"ש. ]וראה ב'חבצלת בתרומתו, לכן לא היו נוטלים גם לויים
שמדברי הרמב"ן  )עמ' תשלז(ו'מגדים חדשים'  )קרליבך, עמ' א'ז(השרון' 

, דאם מתבאר שהסכומים הכתובים כאן בתורה הם בדיוק ממש
שהיו יותר אלא שלא נחשבו רק מה שהגיע לחמש  -כדברי המש"ח 

"כ לאיזה צורך היה הנס שלא מת אחד מהם, דאף אם היו א -מאות 
מתים מהם לא היה משתנה סכום המכס. ]ובעיקר דברי המש"ח, 
דלא ניתן ללוים מה שלא ניתן לאלעזר, מבואר בחת"ס הנ"ל דלא 

 כדבריו, וע"ע במש"ח פסוק לא, וצ"ע[.
: "מעשה באדם אחד שהיה נוהג בעצמו, )סי' תלד( 'ספר חסידים'ז"ל  .3

יה אדם אבל, היה חוזר לביתו בלא מנעלים להצטער עם האבל, כשה
והיה אותו יום שמת בו, יום שנקבצו כל הקהילות לאותו העיר, ויום 
ט' באב היה, והלכו הכל יחפים. והראה הקב"ה שהטוב והישר 

 בעיניו עשה, אע"פ שלא הוצרך לעשות".

 
 לשמח את המלך דוקא בעת עצב

 בעלוץ צדיקים רבה תפארת 
 ן ברכאן דנפישיןבעידנא דחדוותא בגו צדיקיא גם שפוון ירחשי

 אל מול פני המנורה הטהורה קדוש ישראל ותפארתו
 מבעלזא שליט"אאדמו"ר כ"ק מרן 

 ני"ו בהולדת הניןהשמחה במעון הקודש  לרגל 
 שליט"א אהרן מרדכיהרה"צ רבי  כש"תפאמ"ק  נכד לבנו
 שליט"א חיים מאיר בהר ך כמדרשו"האבר בנובן ל

 ונהורא גופא בריות מתוךתענוג ו נחת רוב א"שליט רבינו ןמר ק"כ שירווה, לרקיעיא יהון מיליא איליןו
 ישראל בית לכל שמחות ושובע ברכות שפע שפעוי זו צדיקים בית תמשמחו, ט"לאויוש מעליא

 מעתירים בתוך מקהלות רבבות בית ישראלהכו"ח בשם המערכת ו
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מקרה של אבל  ,רחמנא ליצלן ,כאשר יקרה

יתאבל גם טבע הדבר מא, אן דהוועצב אצל מ

 נהלחיו תרדעל מלא יגון ותילבו  ,חבירוקרובו ו

ת. אם לא ישתתף בצער ריעו ויתנהג ודמע

במהלך יומו כתמול שלשום ללא הבדל, כל רואיו 

ולאן נעלמה  ךאיה קירבת"ינודו לו לאמר: 

ך גם ללב תנוגע ךאין צרת קרוב למה ך?ידידות

ה אהבתו אליו הלא יגיע שהרי אם כנ ",אתה?

העצב גם אל חיקו. ואין צריך לומר שאם סיבת 

האבל עצמה נוגעת גם אליו, כל שכן שתגבר 

התמיהה עליו אם אין פניו נופלים, כי למה יחׂשוך 

את עינו מן דמעה אם גם הוא שותף חלק כחלק 

 אל אותו צער ויגון.

אולם לפעמים, אם אהבתו גדולה מאד, יתכן 

ירבתו ימחה את דמעתו מעל לחיו, שדוקא בגלל ק

ופניו ילבשו מעטה של שמחה. הא כיצד? כאשר 

יבקר במעון ידידו המתאבל, ורואהו מתגולל 

בצערו וממאן להינחם ואין מעצור לבכיו, הרי 

לבו על טובת חבירו וכל אשר לאל ידו יעשה על 

מנת להרגיע את כאבו ולהשקיט את יגונו, ולּו 

זאת לובשת נפשו במקצת מן המקצת. בשעה כ

עוז ותעצומות להשכיח את כאב האבל מלבו 

תעטף בארשת של רצון ואף שמחה, כדי מהוא, ו

שבהימצאו בסביבת חבירו יצליח להרגיעו מעט 

ולהסיטו מיגונו, לשמח את נפשו בהשיאו את 

לבבו לדברים אחרים המרצים ומרגיעים את 

 רוחו של אדם.

אלא שעל מנת לערוך "שמחה" זו זקוקה 

מים רבים לא ר שאהבתו להיות כה רבה עד א

יוכלו לכבותה. הגה בעצמך, הרי גם הוא עצמו 

שותף ליגון ולצער התוקף את בית ידידו, וגם הוא 

בוכה מאין הפוגות ולא ידע נחמה. ועל אף יגון 

לבבו, מסוגל הוא לשכוח מדאגת עצמו ורוח 

אחרת תהיה עמו אך ורק למען ייטיב להרים את 

כמה גדולה ועזה אהבתו וחיבתו, עד רוח ידידו. 

שיוכל להניח צרתו הוא למען יחלץ את ריעו 

 מיגונו, במקצת.

הוא הדבר אשר פוקד אותנו, בני ישראל, בימי 

בין המצרים. צרה ויגון של חורבת בית מקדשנו 

נרגש כביכול למעלה עד אין שיעור, וגם אנו 

שותפים לאותה צרה, חרב בית מקדשנו גלינו 

נתרחקנו מעל אדמתנו, וסמוכים אנו מארצנו ו

על שולחן זרים בעוונותינו הרבים. אוי לנו כי 

 כזאת נפלה בגורלנו, ועדיין אין תרופה למכתנו.

 אותיות מחכימות
הנה הפרשה הזאת נקראת תמיד בין המצרים, שהם נחשבים 

וכ"א יום וכ"א לילות הם מ"ב )איכה א, ג( כ"א יום, כמו שפירש"י 

ות, שצריך לעבוד בין המצרים בכמה מסעות, לתקן כנגד מ"ב מסע

הכל ולעבוד את ה'. הגם שהזמן גרמא להיות עצב ונאנח על חורבן 

לחזק את עצמו ולטהר לבבו ולעבוד ה'  בית ה', עם כל זה יש

 .בתורה ותפלה בשמחה בפרט בשעת אמירת שירות ותשבחות

כל  ולהבין זה על פי משל ומליצה, מדרך מלך בשר ודם שיש לו

מיני טוב ומיני שמחה, וגם מנגנים בתוף ומחול בכנור ועוגב. 

ובודאי כאשר טוב לב המלך והוא שרוי בשמחה אין מן הצורך לו אל 

המשוררים והמנעימים בקולי קולות, כי בלאו הכי יש לו שמחת לב. 

אכן כאשר לפעמים בא עת עצב ויגון ממקרה אשר הקרהו, אז 

 ולזמרם לשמח לבבו ולהצהיל פנים. יקראו הפורטים על נבל לשירם

משרתיו  יוכן הנמשל ודוגמא כביכול אל קדושתו יתברך. שבודא

חרב יש  ת המקדשברקיע מנעימים לו ומקלסים שמו, רק בזמן שבי

, אז צריכים מי אשר נגע ה' בלבו )עי' חגיגה ה:(עצב בבתי בראי 

 להתחזק ולכנוס אל בתי גואי ולהפשיט עצמו מכל מיני עצבות,

ולשמח כבוד המלך, ולומר לפניו אתה מלכנו מעולם וגם עכשיו 

ותמלוך לעולם ועד והכל כאין נגדך, ועלו מושיעים בהר ציון, 

 ויאתיו כל לעבדך ויתנו לך כתר מלוכה...
 עבודת ישראל

ובכל זאת עזה אהבתנו אל אבינו שבשמים, 

שדוקא בגלל קירבתנו אליו יתברך, ראוי להחדיר 

גון עמוק בלבבות, ולעבדו ולהטמין את הי

בשמחה ובטוב לבב, ובפנים מאירות למלא פינו 

שירה וזמרה לעלה ולקלס לשמו המפואר, למען 

 את רבון העולמים. ,כביכול ,נוכל במקצת לשמח

 

 



              
              
 יתרון דעת   

 אמרות טהורות      
 )ט( רפואתם של ישרא'ל                                                                            

עניני רפואה במשנתו הטהורה של מרן רבינו 
 אותישראל בעל שם טוב הק' זי"ע, ועובדות נפל

  
משל  ,הבעש"ט הק'(-) ז"ל קיניזבי אדוני שמעתי מא

לרופא אומן וחכם מופלא בענייני הטבעים מזגים של בני 
הוא יכול לעמוד על  ,כשבא לחולי קשה ושומעו ,אדם

וכמעט  ,דעתו וליתן לו סממנים אף שהם חדים ומרים מאד
אך מחמת שהוא מבין היטב הדבר  ,מסוכנים למות מהם

אבל רופא אחר זולתו אין  ,ריך סממנים ההםשלזה החולי צ
כי בקל יכול  ,שאינו חכם ובקי כמו הוא ,רשאי לעשות כך

 .לטעות ולאבד נפש
 . יעו"ש באריכות(ר"פ אחרי)דגל מחנה אפרים 

האר"י בן שרה הריב"ש כל האותות והמופתים שעשה 
, ריפא חולים גוססים, פיתח סומים שנתעוורו עיניהם, טוב

נפקדו על ידו עקרות זקנות, מופתים פליאים  פתח מעיינות,
שלא נשמעו מימות ר' חנינא בן דוסא וחבריו, הכל היה 
שהיה מייחד ומתפלל לתקן זה הענין למעלה בכנסת 
ישראל, וממילא נמשך למטה כל טוב וכל מיני תיקון, כי 

 לית אתר פנוי מיניה ממש, בכל תנועה אלופו של עולם.
 ()סו"פ בהעלתך היכל הברכה

בא איזה דאקטור גדול ומפורסם לדוכסה עם אחת פ
כי אדם  ל שם טובסה בשבח הבעכותתפאר הדו ,שבעיר

י אחריו חשל :אמר הדאקטור .גדול הוא וגם בקי ברפואות
אין זה כבודו כי אם לשלוח אחריו  :ותאמר .שיבא לכאן

 חותשל .כי אדם גדול הוא ,עגלה גדולה כדרך השרים
שאל הדאקטור מהרב אם אמת וי ,םהאחריו ויבא לפני

באיזה  רויאמ .אמת הדבר :והשיב לו .שהוא בקי ברפואות
ויהי  .ינלמד תהשי" :ויאמר ,מקום ומאיזה מומחה למד

וישאל אותו עוד אם הוא מבין  .לצחוק בעיני הדאקטור
תבין הדופק  וןהנה אני יש לי איזה חסר :ויאמר הרב ,בדופק

ולקח הדאקטור את  .ואני אראה ואבחין הדופק שלך ,שלי
אבל אינו ידוע מה  ,הבין שיש איזה חסרוןו ,הדופק של הרב

מה  ,כי לאמת היה חולה חולת אהבה לשם יתברך ,הוא
אח"ז תפס הרב את  .של הדאקטור שזהו למעלה מבינתו
והחזיר הרב פניו להדוכסה ושאל  ,הדאקטור בדופק שלו

זה  ,כן :אמרתו ,הנגנבו ממך חפצים יקרים אלו ואלו :ממנה
שלחו  :ויאמר הרב .כמה שנים שנגנבו ואיני יודעת איה הם

פצים חתמצאו את כל הוותפתחו תיבתו  ,לאכסניא שלו
ונסע  .ושלחה תיכף ומצאה כדבריו הקדושים .שלימותב

 .הדאקטור משם בחרפה ובוז
 )עמ' קסח( שבחי הבעש"ט

פעם אחת בא איזה רופא מומחה אצל הבעש"ט זי"ע 
ופקו, ואמר שמכיר בדפק שלו שיש בו ובדק הרופא את ד

שני כוחות נפלאים למעלה מדרך הטבע המנגדים זה לזה, 
ואילו היה בו רק אחד מהם לא היה יכול לחיות בעולם 
מחמת גודל הכח של כל אחד מהם, אבל מאחר שיש בו 
שניהם יחדיו, והם כוחות הפכיים, משקיט האחד את חבירו, 

 .ועל ידי זה יכול להתקיים בעולם

ואמר על זה הבעש"ט: הן אמת שרופא מומחה הוא 
ומבין גדול, אבל אין לו השגה במהות הכוחות הללו, כי 
באמת ישנם שני דרכים בעבודת ה', אחד הוא מדת אהבה 
וכיסופין, והשני הוא מדת יראה ופחד, ומדת האהבה שיש 
בי מגיע עד כלות הנפש עד שאי אפשר להתקיים ולעמוד 

כן מגודל היראה מרוממותו ית"ש לא אפילו שעה אחת, ו
הייתי יכול להתקיים מחמת גודל הפחד, רק מאחר שהם 

 שני הפכיים, ומתאחדים כאחד, הנני מתקיים בעולם.
)פר' תרומה, עמ' קלב( להרה"ק רבי בן ציון קדושת ציון 

מבאבוב זי"ע ]יומא דהילוליה חל השבוע בד' מנחם אב 
 )תש"א([

התחיל לשמוח ר כך ואח ,מאוד בכה פעם זי"ע הבעש"ט
שישבתי  ,והשיב ,דברהושאלוהו תלמידיו על פשר  ,מאוד

, והתבוננתי שאני ואליהו הנביא למדנו אצל רבי אחד
)ראה בספה"ק 'תולדות יעקב יוסף' פ'ר בלק אות ג:  השילוני האחי

"... אחיה השילוני שקיבל ממשה רבינו ע"ה, והי' מיוצאי מצרים 

ד המלך ע"ה והיה רבו של אליהו הנביא ורבו ואח"כ מבית דינו של דו

וכאשר אומרים שמו של  .של מורי זלה"ה". ועי' ב"ב קכא, ב(
ואחרי שמי יספרו  ",זכור לטוב"אומרים אחר שמו  ,אליהו
שאם יספר איש  שי"ת,לכן בכיתי והתחננתי לפני ה ,מעשה

 ,לו ישועה ברוחניות הישראל סיפור ממני ברוחניות תהי
לו ישועה  הני סיפור של גשמיות תהיואם יספר ממ

מי אשר  שאמרו ושמעתי כרוז יוצא מן השמים ,בגשמיות
בעד ישראל  'שיאמין בישראל בן שרה שכל עבודתו הי

לו שבוע  היהי ,שבועהוידבר ממנו בתחילת  ,בכלל ובפרט
 ,לו חדש טוב הדש יהיוחהבתחילת ומי שידבר ממנו  ,טוב

ומזה  .לו שנה טובה הישנה תההבתחילת ומי שידבר ממנו 
בעולם האמת  הכשכבר אהי פילושא ,נעשיתי מלא שמחה

 .יוושעו בני ישראל על ידי
להרה"ק ר' אליעזר חיים מיאמפאלי זי"ע  ישועת ישראל

 ב(מעשה ינכד הרה"ק הר"ר ברוך ממעזבוז זי"ע ) -

 

        

         
 אמירה נעימה     

                                                            

 

 

              
 
  

 על האדם לשמור מוצא שפתיו גם בלא נדר
ככל 'לכאורה ". )ל, ג( לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה

 ,הוא מיותר. אלא הוא תוכחת מוסר 'היוצא מפיו יעשה

שמור מוצא שפתיו, אף שלא שהאדם יהיה נאמן בדיבורו וי

היה בדרך נדר ולא היה מחויב בדברים. כענין שאמר משה 

והיוצא מפיכם : ')להלן לב, כד( רבינו ע"ה לבני גד וראובן

שקבלתם לעבור למלחמה עד כיבוש  ,"ישש ר, פיר'תעשו

וככה יתנהג האדם בין  ,ומדה עליונה מדה זו... וחילוק כו'

ככל היוצא מפיו יעשה  בענייני נפשות בין בדבר שבממון,

 של"ה הק'                                                               ".הן צדק לאו צדק

 

 כח דיבורו של האדם המקדש פיו ושומר לשונו
מלבד גופיה ". )ל, ג( לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה

דבר שום דבור דאם האדם ישמור לשונו מל ,דקרא יש לרמוז

אז כל אשר  ,אסור ויהיה נשמר מדברים בטלים ויקדש פיו

לא  - 'לא יחל דברו'הו שנאמר: יבקש מה' ישמע תפלתו. וז

 ל שכןומכ ,שלא ידבר דברים בטלים ,יעשה דברו חולין

וישמע  ה' 'ככל היוצא מפיו יעשה'אז  ,דברים האסורים

מר כל אשר יא ,ולא עוד אלא אפילו בלי תפלה ,תפלתו

 .)יומא נג: תענית כד:( כמו רבי חנינא בן דוסא ,יתקיים

 רשז"ל פי חיים ויטאלוהרב עיר וקדיש רבינו מהר"ר 

לא  - 'לא יחל דברו' :ז"ל שמעון טירנומשם הרב מהר"ר 

כי  ,'ככל היוצא מפיו יעשה'יעשה דברו חולין הלא תראה 

שאם  ,אם לטוב אם למוטב ,כל אשר ידבר הוא פועל למעלה

ר דברי תורה ודברי קדושה מעורר ברוחניות ובקדושה ידב

הוא  ,ואם ח"ו מדבר לשון הרע ודברים האסורים ,למעלה

 'ככל היוצא מפיו יעשה'הו שנאמר: וז ,פועל בסט"א ח"ו

 .עכ"ד ,אם טוב או לאו ,למעלה

דלא יפלא האדם איך  ,ואפשר לרמוז בהקדמה ששמעתי

השפל למטה ודיבורו עושה רושם  ולם הזהמדבר בע

הלא תראה היין שהוא במרתף ומונח בחבית  ,למעלה

היין  ,אף שהוא רחוק מאד ,בעת שדורכים הענבים ,סתומה

 ,ומזה נקח ראיה על הדבור .והוא פלא ,שבחבית מתנועע

 .שהוא פועל למעלה

אשי תיבות ר - יוצא'הכל 'כברו 'דחל 'יא 'ל :ולרמז זה

 דמן היין נלמד. ,הכוללעם  'יין' ריאגימט

 ,'אלול'ופי תיבות ס ל'ככ ו'דבר ל'יח א'ל :עוד יש לרמוז

 ופי תיבות:וס .ז"לבותינו ר ו שאמרוכמ ,שצריך לשוב באלול

דבשמירת הלשון  ,'ה'ו'א]אותיות[ הוא  ,ה'יעש ו'מפי א'היוצ

 ,1'ה'ו'איבא משיח ויהיה שמו וכסאו שלם שהוא אותיות 

 ".דהכל תלוי בלשון
 חומת אנך

 

 ל זמן שהאדם מקושר לגשמיותכ
 במדריגות רוחניות אינו יכול להתעלות

. )לג, א( אשר יצאו מארץ מצריםבני ישראל אלה מסעי 

 תההייאת מצרים כשם שיצ ,ביציאת מצרים תובתלה הכ"

כמו  ,לכן מצוה לזכור בכל יום יציאת מצרים ,ישועה לדורות

ם קלו, )תהליו שנאמר כמ ,הכנה לדורות -כן המסעות במדבר 

 ם יתברך. כי הש'י לעולם חסדוכלמוליך עמו במדבר ' :טז(

הן בסור מרע והן  ישראל הכין בדור הראשון עזר לבני

: זכרי' ג, זראה )' מהלך'כי עיקר האדם שנקרא  ,בעשה טוב

ללכת ממדריגה  ,("ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"

וכל זמן  ,ברך שמולמדריגה עד שיתקרב אל הבורא ית

שט אין הנפש יכול להתפ ,שאדם נאסר ומקושר בגשמיות

 ,מן המיצר ה"בולכן הוציאנו הק ,ולילך ממדריגה למדריגה

תעו במדבר : ')שם קז, ד(ו שנאמר כמ ,ואחר כך היינו כתועים

. ואז הוליך אותנו הקב"ה במדבר ועשה אותנו 'דרךבישימון 

 ,וזהו עיקר החירות .)שם פסוק ז(' עיר מושב לאללכת 'מהלכים 

רות שמדייר בי דרור זה חי: )ר"ה ט:(ו שאמרו בגמרא כמ

: )ירמי' ב, ו(הו שנאמר וז דיירא ומוביל סחורה לכל מדינתא.

 המוליךמארץ מצרים ולא אמרו איה ה' המעלה אותנו '

שבעת צרה יש לאיש ישראל  רוש,פי ,כו' 'אותנו במדבר

ובזה יוכל להיות  ,ובהילוך המדבר יאת מצריםלזכור ביצ

 ."ולכן פרשה זו נקראת בין המצרים ,נושע לעולם
   (תרס"ב) שפת אמת

ראה מדרש תהלים )מזמור ט(: "א"ר לוי בשם רבי חמא, כל זמן  .1
שזרעו של עמלק קיים, לא השם שלם ולא הכסא שלם, עד 

'. ה-כס ישיאבד זכרו של עמלק, שנאמר )שמות יז, טז(: כי יד על 
. וכשיאבד זכרו של עמלק מן ''הי"הוא היה צריך לומר על 'כס

ז במדרש תנחומא והכסא שלם" וכו' )וכעי" העולם, השם שלם
 סו"פ כי תצא(

. איש כי ידור נדר לה' וידבר משה אל ראשי המטות וגו'

 ללמדם תחלה חלק כבוד לנשיאים: "וברש"י .ג(-)ל, ב וגו'

למד שהפרת נדרים ביחיד  ,ומה ראה לאומרה כאן ,כו'ו

 וכו'. "מומחה

[ ה'אבני נזר' מסאכטשוב]בעל וכ"ק אבי אדומו"ר 

ן עיקר הנדר תלוי בראשי המטות הלא אי ,זצללה"ה דקדק

משמע  'ראשי המטות'אלא עקירת הנדר, וכשהתחיל ב

ואמר הוא ז"ל דבר  .שעיקר הנדר תלוי בראשי המטות

דלכאורה איך נתנה התורה רשות לאדם לאסור את  ,נחמד

שהוא כאילו  ,לחייב את עצמו בדבר שאינו חייב ,המותר לו

 .וגו' 'סיפולא תו'מוסיף על דברי תורה, והכתוב אמר 

שהרי אינן  ,אך באמת אין זה נחשב הוספה על המצוות

שמצוות התורה הן נצחיות בלי שינוי, וזה ישנו  ,בסגנון אחד

 .בשאלה ואם רצה לפטור ממנו הולך אצל חכם ומתיר לו

מה שהחכם יכול להתיר הנדר זה עצמו הוא סיבה  ה,ז ולפי

פיר בראשי עיקר מציאות הנדר תלוי' ש ם כןשיכול לנדור, א

 .ברי פי חכם חןהמטות. וד
 (תרע"ג) שם משמואל

ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל 

וברש"י ז"ל: "לפי שראו את נערי  .(לא, יג) מחוץ למחנה

 ישראל יוצאים לחטוף מן הבזה".

יש לומר עוד טעם למה יצא משה רבינו בעצמו 

: )פסוק ה( לקראתם, דהנה רש"י הביא לעיל על הפסוק

שנמסרו על כרחם, כי לאחר  - "וימסרו מאלפי ישראל"

ששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדין, לא רצו ללכת, 

"נקום עד כאן. ואפשר שחששו עוד דכיון שנאמר למשה 

, שמא עד שיחזרו אחר תאסף אל עמיך" -נקמת בני ישראל 

לא יזכו לראותו שוב, ומשה ידע מחששם זה, לכן מיד 

המלחמה יצא לקראתם לשמחם ולהראות להם  בשובם מן

 מדבר קדש                                                                שהוא עדיין חי.

ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה 

 בינור'הביאו  ,במדרש"איתא  .)לג, ב( מסעיהם למוצאיהם

 יש להם שיווי ,לישראכי כל המסעות שחטאו בו  ,ז"ל 'בחיי

 תאותו מקום מוכן לשריי הכי הי ,עם החטאשייכות( -) מה

בודה ם מקומות יורה עוש   ,הקליפה ותגבורת היצר ביותר

 ,כי ה' גרם ,לישראל בחטאם רוץתי ההי ם כןוא ."שיע זרה,

 נתאך האמת כי לפי בחי .שהוליכם באותן המקומות

ך בה בדרך שאדם רוצה ליל'ש ל דרךע ,מחשבתם הסיעם

וכן אמרו חז"ל כי נסיעתם מרפידים  ,:(מכות י) 'מוליכין אותו

ובנסעם מהר  ,הביאם לסיני ל כןע ,בתשובה ואחדות תההי

)עי'  ה' כתינוק הבורח מבית הספר הביאם לקברות התאוה

ע"ה בינו רשה וכל כיוצא בזה, ואמנם מ ,רמב"ן לעיל י, לה(

ני ה' תלה בהתפללו על עמו לפ ל כןע ,רצה לזכות ישראל

 החטאים במסעות שהסיעם.

 ,'ה'ל פי ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ע' :וזהו

למסעיהם 'זהו תלה  ,מוצאיהם שיצאו מן הקדושה רוש,פי

ואלה מסעיהם ' :, אמנם הפסוק מעיד בהיפך'פי ה'ל ע

הסיעם למסע  ל כןהואיל שיצאו ממקור חצבם ע 'למוצאיהם

 חתם סופר                                                                                    ."פלוני

והתנחלתם וגו' אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה 

פירש"י: "מקרא קצר  .)לג, נד( למטות אבותיכם תתנחלו

 לו יהיה". -אשר יצא לו שמה הגורל  מקוםהוא זה: אל 

אלימלך הרב הגדול החסיד מוה' צבי שמעתי אומרים בשם 

: "ארץ )גיטין נז.( , על פי מה שאמרו חז"ל2זצ"ל אבד"ק דיניב

מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ  -צבי" כתיב 

ולפי זה, גם קודם  ישראל אינה מחזקת יושביה וכו', עי"ש.

שהיתה פי שנתישבו בה ישראל לא היתה ארוכה ורחבה כ

שייך לומר: 'אל בימי ישיבת בני ישראל בה. ואם כן לא היה 

עדיין לא היה המקום כי אשר יצא לו שמה הגורל',  מקום

הזה, שהרי נתקמט ונתכפל, ורק בעת אשר נכנסו ישראל 

לשבת, נתפשטו הקמטים. ולכך אמר: "אל אשר יצא לו 

 .ברי פי חכם חןוד ,שמה הגורל לו יהיה"
 תניינא )פר' וירא( דברי שאול

 
)כאן על  אגרא דכלה''בספרו הק' ואמנם כתב כן בקיצור  .2

חסר תיבת  ,וירצה עוד, מחכמות תורתינו"...  :"להזב הפסוק(
, כי ארץ הק' אין לה מקום מוגבל, כי היא מתרחבת 'המקום'

 'ישעי' )הרחיבי מקום אהלך'וכענין שיהיה לעתיד  ,לפי יושביה
, עד (טז ,דניאל יא)כתיב בה  'ארץ צבי', וכעת בעוה"ר (ב ,נד

 ".שתתרחב במהרה בימינו



 
 
   

 יומא דנשמתא
 הרה"ק רבי אהרן הלברשטאם זי"ע אבד"ק צאנז והקרייז                       

 יומא דהילולא א' מנחם אב )תרס"ג(
ו עוד בחייו וממלא מקום אביו הקדוש בעל ה'דברי חיים' זי"ע, שמינוההיה בנו הרביעי רבי אהרן הלברשטאם זי"ע, הרה"ק 

 .)כחרות על מצבתו(לרבנות צאנז והגליל, בה כיהן במשך ארבעים ושש שנה, י"ט שנים בחיי אביו הק' ועוד כ"ז שנים לאחר הסתלקותו 
הוא היה מכונה בפי הכל: "דער קרייזער רב", היות שדבר מנוייו היה בחיי אביו הק', הרה"ק מצאנז, לא רצה רבינו שיכנוהו 

 מסביב, וכינוי זה נותר גם לאחר הסתלקות אביו. )=קרייז(שהרי היה גם רב הגליל  כי אם בתואר זה,
טמיר ונעלם היה מעודו, ושנות חייו היו מקשה אחת של הסתר בתוך הסתר, כאשר השכיל להסתיר שגב קדושתו ורום 

ועם כל זאת בענינים שבינו לבין קונו  מדרגותיו במעטה של רב ומנהיג העיר. תחת משרה זו לא נשא פנים לכל וגבה לבו בדרכי ה',
 ולא גילה אף טפח מדרכו בקודש, כפי שהעידו עליו גדולים וצדיקים. ,ברך מאוד, והצנע לכת בסתר המדרגההיה שפל 

  

 

 
 

שאל להיושבים עליו פירוש החרוז  אהרן זצללה"ה האב"ד דפה
, דלכאורה אין לו )"עזור לשובתים בשביעי בחריש ובקציר עולמים"(הנ"ל 

  ".ואדמו"ר הנ"ל ביאר בארוכה ע"פ הסודביאור כלל... 

 שפתותיו דובבות
דמו"ר ר' אהרן זצל"ה הנקרא קרייז מכ"ק הה"ק מרן א"   *

, רב צאנז בהה"ג ה"ק רבשכבה"ג בעל 'דברי חיים' זצלה"ה
כשהי' במרחץ מארינבאד וראה את התועבות ועבירות 

 'ויסכרו מעינות תהום'שנעשו שם, אמר: הנה אמר הכתוב 
כשנפתחו כתיב 'כל מעינות', , פירש רשיז"ל: )בראשית ח, ב(

שנשתיירו מהם אותן שיש בהם וכאן אין כתיב 'כל', לפי 
עכ"ל. וקשה מאד  צורך לעולם כגון חמי טבריה וכיוצא בהם

להבין זאת, הא אם יש בהם צורך לעולם, למה לא בראם 
 הקב"ה תיכף בשעת בריאת העולם.

אלא נ"ל כך, דהנה יש צורך לעולם להכיר שכל דבר 
שהקב"ה עושה, הכל הוא בצדק וביושר, כשישמעו דורות 

קב"ה הביא מבול לעולם, לא ידעו ולא יבינו למה הבאים שה
עשה הקב"ה ככה למחות את כל יושבי תבל, כי לא יוכלו 
לתאר להם גודל ההשחתה שהי' בימי דור המבול עד שגרם 

רשיז"ל כל מקום שאתה מוצא זנות  תבשכ אבדון כל כך, כמו
וע"א אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים כו' כו', 

ר לבני אדם את הנ"ל ראה הקב"ה צורך לעולם וכדי לתא
להשאיר מעינות באיזה מקומות, ושם מתאספים אספסוף 
קלי הדעת ופרוצים ועושים תועבות רעות ונשחתות רחל"צ, 
וממילא עי"ז מצדיקים מעשיו של הקב"ה שהביא את 

 ם תשכ"ד, עמ' קלג(-)ידברי ישכר דוב                                  המבול".

בשם "מפי הרבני מו"ה נפתלי בירנבוים שמעתי, ששמע    *
הרב הקדוש מו"ה אהרן האלבערשטאם אבדק"ק צאנז 

)דברים כט, , שאמר בפירוש הכתוב שהי' קורין לו הקרייזר רב

, דהאי 'לא יאבה' לא קאי על 'לא יאבה ה' סלוח לו' יט(
'והתברך בלבבו  )פסוק יח(השי"ת רק על מה שאמר למעלה 

, וכל שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך ולא יאבה' לאמור
, 'סלוח לו'כך יהיה נשקע בחטאו עד שלא יאבה כלל שה' 

רצ"ל שה' יסלח לו לא יהיה לו בזה שום רצון, כי אז יעשן אף 
ה' וקנאתו באיש ההוא וכו', אבל כשישראל יאבה ויכסוף 

וא ל רחום ה-שה' יסלח לו על חטאיו, בודאי יסלח לו ה' כי א
 ומרחם על בניו בכל עת ובכל שעה, עכ"ל ודפח"ח".

 עה"ת )ירושלים תשס"ט, פר' נצבים(משנה שכיר 

מפ"ק של כ"ק ש"ב אדמו"ר הה"ק ר' אהרן אבדק"ק "   *
לפי זה נשאר זה המנהג בישראל לברך  צאנז זצללה"ה

לאחרים בעת ששותה יין, כי ביצחק כתב לאחר ששתה יין 
ך אלקים מטל השמים' שהיה מברך 'ויתן ל )בראשית כז, כח(

את יעקב. וגם אמר שהיה מברך לאחד ברפואה בעת שנתן 
שיהיה  'בורא'הפירוש  - 'בורא פרי הגפן'לו כוס יין ואמר ש

מן ישראל  'גפן'הבנים,  'פרי'לו רפואה ויהיה בריא וחזק, 
 שנקראים גפן, שיהי' לו רפו"ש, דפח"ח".
 )פר' תולדות, עמ' קלד(מהרש"מ הכהן 

 ויעל אהרן:
-על פטירתו המופלאה מסופר כי בערב שב"ק, ערב ר"ח מנחם

אב שנת תרס"ג, השכים קום על מנת ללכת לטבול במקוה, אך 
בני ביתו לא הניחוהו כי היה חלש מאוד, אולם הוא לא שמע להם 
והלך בלווית משמשו. כאשר עלה מן הטבילה אחז השמש בידו 

תו, אולם רבינו דחהו מעליו, להחזיקו כי ירא פן יפול מרוב חולש
 ומאחר שהשמש נגע בו, ירד אל המקוה וטבל שנית.

אחרי זה הלך אל הבית שבו התגורר אביו הק', שם גרה אז 
)אשת הגה"צ רבי יצחק טובי' רובין אחותו הצדיקת מרת נחמה'לע ע"ה 

, ונשק את קירות הבית, ובצאתו נפרד מאחותו באמרו: זצ"ל(
... תשלחי עמי פריסת שלום לאבינו(-)טאטן"  "שיק מיט א גריס פארן

וכאשר שב לביתו הניח תפילין, אחר זה הוציא את כל כתביו 
 שלו והעלם באש. 

עם ערוב היום התפלל תפלת מנחה וקבלת שבת בהתלהבות 
רבה, ואחרי שקידש על היין השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו 

 נים.בליל שב"ק בחודש החמישי באחד לחודש, בגיל ע"ז ש
רבינו ציוה בצוואתו שלא להטמינו בשוה לקבר אביו הק' 
בצאנז, רק משוך מעט לצד מרגלותיו, ועל ידי כך נשאר מקום 

 פנוי להמתפללים בראש ציון ה'דברי חיים'. 
זרעו אחריו המה הצדיקים: רבי שמואל שמעלקא מדוקלא 

" )חתן הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מניישטאט, בן הרה"ק ה"גוטער יוד

; רבי ארי' ליבוש אב"ד גריבוב ואח"כ ממלא מקום מניישטאט(
; רבי שלום )בזיוו"ר חתן הרה"ק רבי משה מראזוואדוב(אביו בצאנז 

; )חתן הרה"ק ה'אמרי נועם' מדזיקוב(אב"ד פיעקלא וראב"ד צאנז 
הרה"ק רבי משה ש"ב ובתו הרבנית מרת רחל פיגא אשת 

 , זצוכ"ל.()בן הרה"ק רבי ברוך מגארליץמבארדיוב 
  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

החתונה היתה בבעלזא כבר אחר הסתלקות ה'דברי חיים' זי"ע,  .1
, קרית )ראה 'באהלי צדיקים' ורבינו היה המחותן מצד אחיו החתן

 .ואילך( 240א מעמ' "חירושלים תשנ"ג,  -בעלזא 
 )ברוקלין נ.י. תש"מ, מכתב קג( ב'ילקוט אגרות קודש'ראה  .2

תאריך א' אמור כ"ה למב"י תרל"ו, והוא אחר הסתלקות ב
הרה"ק מצאנז, ועליו חתמו הגאוה"ק משינאווא, קשאנוב, 
וגארליץ. ושם בהערה מעיר שחסרה חתימת רבינו משום שהיה 

 אז עדיין בבית הסוהר.
 שליט"א ישכר בעריש ווייסמאת: הרה"ח ר' 

 תולדות אהרן:
אביו הרה"ק רבי בבית אורו זרח בשנת תקפ"ו בעיר רודניק, 

רבנית מרת בעל ה'דברי חיים', ולאמו ה -זי"ע  חיים מצאנז
 זי"ע. ה'ברוך טעם' מלייפניקרחל פיגא ע"ה בת הגה"ק בעל 

מסופר שעם לידתו שלח אביו הק' מצאנז לשאול את פי רבו 
הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע איזה שם יקרא לרך 
הנולד, והשיב הרה"ק מראפשיץ שיקרא בשם 'אהרן', וכן עשה. 

ה'ברוך טעם'  אחר הברית שיגר הרה"ק מצאנז מכתב לחותנו
ובו מבשרו שנולד לו בן למז"ט וקרא שמו בישראל 'אהרן'. 
כשקיבל ה'ברוך טעם' את המכתב, תמה מאוד למה קרא שמו 
'אהרן' כשאין במשפחת אבותיו מישהו בשם זה, וכי ממשפחת 
גרים הוא שנותן שם מהחומש... אולם עם פטירתו של רבי אהרן 

הכהן, אז נתגלה לעין  אב, יומא דהילולא של אהרן-בר"ח מנחם
כל רוח קדשו של הרה"ק מראפשיץ בקריאת שמו, כי כפי 

 .רמו(-)'י"ג אורות', ח"א עמ' רמההנראה היה לו ניצוץ מנשמתו 
בהגיע לגיל בר מצוה, שידכו הרה"ק רבי אלימלך רודניקער 
זי"ע נכבדות עם הרבנית מרת חנה עלקא ע"ה בת רבי יעקב 

 . לה בסוף ימיו לאה"ק ומנו"כ בהר הזיתים()עוויינבערגער מדוקלא זצ"ל 
אחרי נישואיו ישב זמן קצר בעיר מגורי חותנו, דוקלא, שם 

)רימינוב היתה התקרב אל הרה"ק רבי צבי הירש מרימינוב זי"ע 

, ומקובל שרבינו פדה את בנו בכורו, רבי שמואל סמוכה לדוקלא(
כן  כמו שמעלקא מדוקלא זצ"ל, אצל הרבי ר' הירש שהיה כהן.

נסע רבינו עם אחיו הרה"ק רבי דוד מקשאנוב אל צדיקי הדור, 
הרה"ק רבי דוד מטאלנא ומרן השר שלום מבעלזא, וכן נסע 

 מטריסק בביקורו בעיר טארנא, זכי"ע.הק' לשבות בצל המגיד 
 בשנים אלו שקע כל מעייניו בתורה בה שקד לילות כימים,

ואכן לימים  וכידוע שאביו הק' התפאר בו בהתמדתו העצומה.
נודע בשערים כ"גדול בתורה וצדיק הדור חו"פ בוצ"ק... והי' 

, ואמרו )'מליצי אש', א' אב(בעל גמילת חסדים ובעל מדות נשגבות" 
עליו הכי קרא שמו אהרן, בהיותו דבוק במידתו של אהרן, אוהב 

 שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

 על כס הרבנות:
בהיותו אברך בן ל"א שנה, נתמנה על ידי אביו בשנת תרי"ז, 

, מינוי זה נעשה באופן רשמי )קרייז רב(ה'דברי חיים' לרב המחוז 
ואף קיבל על כך משכורת מטעם הקהלה. לימים מסר לו אביו 

)ומפני כבוד הגדול גם את ניהול עניני הרבנות בעיר צאנז עצמה 

 . כאמור(אביו נשאר בתואר "קרייזער רב" על שם הגלילות, 
ואמנם מרותו היתה נתונה על כל העיירות שבגלילות העיר 

, וכשרצו למנות )כגון: קרעניץ, ניימארק, אמסאנא, מושינא, ועוד( צאנז
רב או מו"ץ חדש, וכן שו"ב, היו צריכין לקבל לכך הסכמת בהן 

 רבינו, מרא דאתרא.
בזמן שאחיו הקדושים ישבו כסאות למשפט בערים שונות, 

תמיד להיות סמוך לאביו, והיה דבוק בו בדביקות  נשאר הוא
נפלאה. גלל כן לא מצינו שום דבר בכתב בין האב להבן, כי לא 
הוצרכו לזה בזמן שנתראו פנים בפנים תמיד בכל עת. כמובן 
שמטעם זה גם לא הוצרך להריץ שאלותיו הקשות על פני 
חוצות, ורק לאחר הסתלקות אביו מצינו תשובה אליו בשו"ת 

"אהובי מחו' : )אה"ע סי' כה(בני צדק' לבעל ה'ייטב לב' זי"ע 'א
ידי"נ הרב הגאון הגדול בענקים שושנת העמקים בנש"ק 

; וכן בשו"ת המפו' מוה' אהרן נ"י האלברשטאם אבד"ק צאנז"
"להרב הגאון הצדיק בנש"ק : )ח"ב אה"ע סי' עג('בית יצחק' 

 .המפורסם מוהר"ר אהרן האלברשטאם אבד"ק סאנדיץ"
את נשיאותו נהג ברמה וללא חת, כשבתוקף כהונתו ניהל 

תורות, וסכסוכים רבים ומחלוקות שבין סוחרים -גם דיני
ושכנים נתיישרו על ידו. ומסופר עובדא דהוי בשנת תרל"ו, 
בשנה האחרונה לחיי אביו הק' עלי אדמות, שבצאנז גר סוחר 

 חר המלח()כך כונה על שם עסקו במסיהודי בשם יוסל הכהן זעלצער 
שהבריח סחורה ונתפס בידי שומרי הגבול, וכשנחקר על ידם 
שיקר להם שהסחורה אינה שלו אלא של חבירו, ותבעו 
הממשלה מן האיש ההוא קנס כספי גבוה בתור מכס ובגין 
עבירת ההברחה. הלה תבע את יוסל זעלצער לדין אצל הבי"ד 

יוסל  בצאנז שבראשו עמד רבינו, ואחר שמיעת הטו"מ פסקו כי
חייב לשלם, וכאשר לא ציית לדינא הוטל בשמתא. הלך יוסל 
והגיש מסירה על רבינו ובית דינו אצל השלטון, כי לפי חוקי 

 הממשלה לא הורשו הרבנים להשתמש בחרם.

בעת ההיא היה מרן מהר"י מבעלזא זי"ע בצאנז לרגל 
השידוך של הרה"ק רבי ישעי'לע מטשחויב זי"ע בן הזקונים של 

מצאנז שנתארס עם נכדתו בת לחתנו הרה"ק רבי הרה"ק 
, והרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע 1יחיאל מקרילאוויץ זי"ע

ביקש אז ממרן מהר"י שידבר עם הרה"ק מצאנז שיעורר 
רחמים שלא ידונו את בנו ובית דינו למאסר, כי עלול לגרום 
מזה חילול השם. כאשר מסר מהר"י מבעלזא דברים הללו 

)כלומר, וכי זה חילול "וואס? 'דברי חיים' בקול: להמחותן, ענה ה

איז  )מרוזין(, יוסף הצדיק איז אויך געזעסן, רבי ישראל'טשי ה'(
אויך געזעסן, א חילול השם איז אז מען פארגעסט איין רגע פון 

גירסא אחרת באריכות וראה  .רמח-)'י"ג אורות', שם עמ' רמזאויבערשטן" 

 .י. תשס"ח, עמ' רלה והלאה(.בספר 'קדושת אהרן', ברוקלין נ
יוסל זה היה כאמור כהן, ובחג הפסח כשלא נתנו לו לעלות 
לדוכן לברכת כהנים מחמת החרם שהוטל עליו, הלשין עליהם, 
ומיד אחרי החג נאסרו כארבעים איש מראשי וטובי הקהל 
ובתוכם רבינו ובית דינו. במשפטו נידון לששה שבועות במאסר, 

ה'דברי חיים' בכ"ה ניסן. בהשתדלות ובאמצען נסתלק אביו 
הורשה  )בין המשתדלים היה הגר"ש סופר זצ"ל אב"ד קראקא(מרובה 

וגם זאת תחת משמר  -רבינו להיות בהלוויתו של אביו הגדול 
שוטרים, ובימי השבעה סידרו לו מנינים בבית הסוהר כדי 

 .2שיוכל להתפלל לפני העמוד ולומר קדיש

 בקדושתו של אהרן:

טירת אביו ה'דברי חיים' המשיך רבינו לכהן כרב לאחר פ
בצאנז והגלילות, אך סירב בכל תוקף לקבל על עצמו עול 
הנהגה ולנהוג באדמו"רות. את החסידים שילח מעל פניו 
באמרו שילכו אל אחיו הגדולים אשר נהגו בהנהגת הדור כל 
אחד במקומו, ואת רום מעלותיו ומדרגותיו הסתיר גם 

 ביתו מתוך הצנע לכת וענות צדק. ממקורביו ובני 
-נכד אחיו הגה"צ רבי מנחם בנימין בן ציון ראטענבערג

)נ.י. הלברשטאם זצ"ל מספר בהקדמת ספרו 'מוצל מהאש' 

עד  : "הרה"ק מהר"א מצאנז הי' הצנע לכת כל כךתשט"ו, עמ' יא(
שלא רצה ליתן ברכה אפילו למקורביו. ובדידי הוה עובדא, 
לעת זקנתו כאשר הי' חולה ושכב על מטתו, הלכתי אליו 
ובקשתיו שיברך אותי קודם חתונתי וסירב, ורק אחר 
שהפצרתי בו שיברכני בתור דודי הסכים לזה וצוה להביא מים 
לרחוץ ידיו, ושם ידיו הקדושות על ראשי וברכני. הגם 

רה"ק מהר"א דחה מאליו את המון החסידים שבאו שה
להסתופף בצלו ושלחם לשאר אחיו, מ"מ גדולי החסידים 

 הכירו את גדולתו וקדושתו ודבקו בו".
בעת שערך את שלחנותיו הטהורות ראו כולם כי פי ה' דיבר 
בו, כי דברי תורתו היו עמוקים מאוד, והרבה מהם בדרך סוד, 

 דעתו. עומקל רדתעד שאמרו שקשה ל
רבינו היה רושם בעצמו הרבה מדברי תורותיו, אבל ביום 
פטירתו העלה את כל כתביו באש, ורק מקצת מן המקצת 
נשארו בעל פה. ראשון למקראי קודש הוא הספר 'מגד ארץ' 

-מאת הרה"ק רבי אהרן הלברשטאם זצ"ל הי"ד אב"ד ביאלא
, שכותב בשער ספרו: "וכדי שאהיה )מונקאטש תרס"ז(ביליץ 

מחובר לקודש ספחתי לחיבורי זה איזה קונטרס חידושי תורה 
דודי הצדיק וקדוש טמיר ונעלם הצנע לכת  ששמעתי מפ"ק

ושמעתים מפיו בשנת  ציס"ע וכו' ר' אהרן ז"ל אבדק"ק צאנז
 תרמ"ב בהיותי שמה ונהנתי מאור יראתו ותורתו".
)כלול בתוך ספר וכן מצינו דברי תורה אחדים בספר 'צמח אש' 

להג"ר מנחם ווייס זצ"ל הי"ד  מודי אש לבית יוסף', מונקאטש תש"א('ע
דומ"ץ מונקאטש, שנתגדל כיתום בבית דודו, רבינו, וכותב: 

דודי אדומו"ר הגאון הקדוש צדיק נסתר מרן אהרן "שמעתי מפי 
של יצחק...  , בהאשפוזאהלברשטאם זצקללה"ה אבד"ק צאנז

מקדושת ; "מה ששמעתי )דף פד.(ופירש אדומו"ר הקדוש זצ"ל..." 
דודי אדמו"ר הגה"ק צדיק טמור וגניז מו"ה אהרן 

 .)דף ק:(לפרש..."  האלברשטאם זי"ע זצללה"ה האבד"ק צאנז
להג"ר פינחס  )לונדון תשכ"ג, פר' עקב(גם בספר 'בית פינחס' 

בעל 'פתחא זוטא', מביאו  -הלוי הורוויץ זצ"ל ראב"ד קאסוב 
הרה"ק מהר"ר אהרן מו"ר בזה"ל: "שמעתי מפה קדוש 

, שאמר על השולחן הרבה ד"ת בעניני זצוק"ל אבד"ק צאנז
נשואי אשה לשם שמים... והאריך עוד בדברי קדשו אולם לא 

 זכיתי לשמוע הכל, וגם נשכח ממני קצת".
כותב רבי  חדש תרס"ד, עמ' קלה(-)צאנזבספר 'ילקוט האורים' 

ייתי משה אורי קעללער ז"ל מצאנז: "פעם בליל שב"ק כשה
כ"ק אדמו"ר הרה"ק הצדיק כקש"ת מו"ה מסתופף תחת צל 



 
 

  במסגרת "דף היומי"ענין שנלמד   אורחות חיים הלכה למעשה                            הדף עלי    אורח עלי  
 צדקה בשעת קריאת שמע, ועוד 

האם מותר ליתן צדקה בשעה שקורא קר"ש לאלו שאוספין כסף בבתי כנסיות ובבתי  שאלה:
 מדרשות?

: "הקורא קריאת )או"ח סי' סג ס"ו(כדאיתא בשו"ע  בפרשה ראשונה לא יפסיק ליתן צדקה, :תשובה
בשם המג"א שאפילו לדבר מצוה אסור לרמוז,  )ס"ק יז(שמע לא ירמוז בעיניו" וכו', והביא שם המשנ"ב 

 ם הכ"מ()עי"ש במג"א בש, דהגם שיש מחמירין ואוסרין לרמוז גם בפרשה שניה אבל בפרשה שניה מותר
)עי"ש במשנ"ב סקי"ח. ועי' בלקט הקמח סי' סג ס"ק חי. וע"ע בדרך אמונה מ"מ לדבר מצוה מותר לכו"ע לרמוז 

 .הל' מתנ"ע ]פ"י ביצה"ל ס"ק צו[ דאפשר שבאמצע קר"ש פטור מליתן צדקה, דעוסק במצוה פטור מן המצוה, עי"ש(
לקטן בעיניו או בידיו כדי שיתפלל, חשיב וז"ל: "והמרמז  )ש"א פר' וארא אות יג(בבן איש חי י' וע

לצורך מצוה, אפילו שזה קטן שעדיין לא נתחייב בתפלה. ואותם גבאים שתופסין בידם קופה ומחזרים 
על הקהל לגבות צדקה, לא יעשו כן בעת שקורין קרי"ש, ואפילו שהוא לצורך מצוה, דכיון דהוא מהלך 

ועי"ש בבא"ח דהא דאין לרמוז בעת שקורא קר"ש  וגובה בעודו קורא, הוה ליה קריאה של עראי",
הוא הדין בקורא קר"ש שעל המטה. ונראה דה"ה בקורא קר"ש בבוקר בעת שקם ממיטתו או שקורא 
קר"ש בתפילין דר"ת, אעפ"י שאינו מברך ברכת קר"ש. ועי' בשע"ת סי' ל"ד סק"ג דבקורא קר"ש בלי 

ור של חול ומשמע דמותר לענות כל דברים הברכות כגון בתפילין דר"ת וכדומה אין לדבר דיב
 שבקדושה מה שאין לענות בקורא קר"ש עם ברכותיה.

אלו שאוספין צדקה עליהם להיזהר שלא להפריע המתפללים לא בשעת קר"ש וגם לא מאידך, 
, כמש"כ הפרמ"ג במשב"ז סי' תקס"ו סק"ג וז"ל: ויש ליתן צדקה בעת חזרת הש"ץ וקריאת התורה

עניתא צדקתא וכו', ומ"מ יראה לעשות כן שלא בשעת חזרת הש"ץ התפלה, כי במנחה דאגרא דת
מבלבלין וצריך לשמוע הש"ץ. גם בשני וחמישי הגבאין הולכין במעות קערה כמה פעמים אמרתי להם 

  שלא לילך בשעת קריאת התורה דתקנת עזרא היא ומבלבלין רק ילכו לאחר קרה"ת, ונכון הוא, עכ"ל.
 במקום שהיה ספקהפרשת חלה חוזרת 

הכין עיסת בצק, וכיון שהיה אצלו ספק אם יש בה שיעור חלה הפריש ממנה חלה בלי  שאלה:
ברכה, מחמת ספק, ואח"כ הוסיף בה עוד קמח וביחד יש כבר שיעור חלה בעיסה זו, אבל בזה 

 החלק שהוסיף לבד אין בו שיעור חלה, האם חייב להפריש חלה עוד פעם?

דהנה, אם העיסה הראשונה לא היה בה כלל שיעור חלה, לא  ם בלי ברכה.יפריש עוד פע תשובה:
חל כלל שם חלה עליה, ואם הוסיף אח"כ עוד קמח וביחד יש שיעור חלה, צריך להפריש עוד פעם 

 חלה בברכה, כדתנן במסכת חלה פ"ד מ"ה ונפסק בשו"ע יור"ד סוף סי' שכו.
עור חלה, ולכן הפריש ממנה חלה בלי ברכה, יש בה שי יאבל בנידן דידן שעשה עיסה שיש ספק א

אם אח"כ הוסיף בה עוד קמח, ובהוספה זו בפני עצמה אין בקמח שיעור חלה אלא ביחד יש שיעור 
חלה לכל הדעות, נראה שיפריש חלה עוד פעם אבל בלי ברכה, דיתכן שהעיסה הראשונה היתה 

שלא היה בה שיעור חלה ואז לא חל פטורה מחלה, שהרי היה לו ספק אם יש בה שיעור חלה, ואפשר 
על ההפרשה שם חלה, וא"כ עכשיו יש לצרפה להקמח שהוסיף ויש להפריש חלה, אבל כיון שאפשר 
שהיה בה שיעור חלה, ואם כן כבר נפטרה העיסה הראשונה מחלה ואז אינו מצטרף הקמח שהוסיף 

  בעיסה הראשונה ואין להפריש בברכה, אלא יפריש עוה"פ בלי ברכה.
 ובת השאלה לשואל שאינו מחזירח

יש לו שכן שמרבה לשאול ממנו אוכלים וכדו' אבל רגיל שלא להחזיר, האם חייב  שאלה:
 להשאיל לו כשמבקש לשאול חלב וכדומה?

שופטים על  שתדעי' בפירוש הרא"ש על התורה, בפר מדינא אין צריך להשאיל בכגון דא, תשובה:
פירוש מר' יהודה מפרי"ש ז"ל דמשום הכי כתיב 'אם', לשון  "אם כסף תלוה" שהביא )כב, כד(הפסוק 

רשות, ולכאורה היא חובה ומצוה, אלא שיש הלואה שהיא רשות, כגון בלווה ואינו משלם, דאז אינו 
מחויב להלוותו, ע"כ. והכי נמי בניד"ד מדינא אינו צריך להשאיל לשכן זה, אך לא ישקר ויאמר שאין 

 אני צריך ג"כ לקנות חלב וכדומה. לו, אלא יכול להתחמק ולומר
ברם, החכם עיניו בראשו, שהרי אפשר שהשכן הוא עני ואביון ואין לו לשלם, והיות ומתבייש 

ובכהאי גוונא נכון שיתן לו בתורת מתנה והוי לבקש בתורת מתנה לכן הוא מבקש בתור שאלה, 
 ביום רעה ימלטהו ה'"."אשרי משכיל אל דל  )תהלים מא, ב(, ועל זה נאמר צדקה בדרך כבוד

ואפילו אם מכיר ויודע שהשכן אינו חסר כלום, ורק מתעצל להחזיר וכדו', שאז אינו מחויב 
להשאיל לו מדינא, אבל אם זה בשעה שאי אפשר לו להשיג מצרכים בחנות, כי החנות כבר סגורה, 

אם כן לא גרע מגמילות אזי בכה"ג ג"כ ישאיל לו, דכיון דעכשיו צריך הוא לדבר זה וקשה לו להשיגו, 
חסדים שחייב ליתן לו מה שצריך, ויש לדעת שמגמילות חסדים אינו אדם מפסיד, והיא מהדברים 

 שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.
 הגה"צ רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"אמאת: 

 מסכת יומא 
ם הכיפורים ן יוחילוקי דינים בענין "עבירות שבין אדם לחבירו אי

 מכפר עד שירצה את חבירו"
עבירות שבין אדם לחבירו אין  ,בירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר"ע: :(פה)במשנה 

אין התשובה : "(ט"ב ה"תשובה פ 'הל) הרמב"ם. וכן פסק " וכו'פ מכפר עד שירצה את חבירו"כהיו
 ,אבל עבירות שבין אדם לחבירו ,וכו' פ מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום"ולא יוהכ

אינו נמחל לו לעולם עד שיתן כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן 
פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול "לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו, אע

ו ולפגע בו עד שימחול אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייס ממנו שימחול לו,
 ".לו

, דלכאורה דברי הרמב"ם כאן סותרים את מה )הל' חובל ומזיק פ"ה ה"ט( ה'לחם משנה'והקשה 
אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון " :)שם(שכתב בהלכות חובל ומזיק 

תן לו חמשה פ שנ"אבל חובל בחבירו אע ,חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו
ולא  ,ואפילו הקריב כל אילי נביות אין מתכפר לו ,אין מתכפר לו נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת(-) דברים

דמאי שנא גוזל את חבירו, ש"אינו נמחל לו  ",נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו
ייב לו צריך לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו, אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא ח

לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו", ממזיק ממון חבירו אשר "כיון ששלם מה שהוא חייב 
לשלם נתכפר לו", ואינו דומה למזיק חבירו בגופו, ש"לא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנחבל 

 וימחול לו".
ועוד שציער הרבה לנגזל שלקח ממנו  ,דשאני גזלן דנתהנה מאותה עבירהיישב: "לוכתב 

ולמזיק לא באה הנאה  ,אבל מזיק הממון שלא נתהנה מהיזק ההוא אלא שהזיק לו ,בעל כרחו
ולכך כתב רבינו ז"ל כאן  ,כמו הנגזל כיון ששלם לו היזקו די ,לא נצטער כל כך הניזקוממנו 

", והעלה בזה שני חילוקים: א[ כי בגזלן נתהנה כדכתיבנא ,בנגזל ה שאין כןמ ,שנתכפר לו מיד
שלא הגיע לו שום הנאה מן ההיזק; ב[ בגזלן  -הגזלן מאותה עבירה, מה שאין כן במזיק ממון 

 ציער להנגזל הרבה כשלקח ממנו בעל כרחו, משא"כ הניזק לא נצטער כל כך מן ההיזק.
, מדוע תלוי ' חו"מ שם()הלעל הרמב"ם  'מעשה רקח'כלפי החילוק הראשון נתקשה בספר 

הדבר במה שנהנה העובר עבירה, והסברא נותנת שהדבר תלוי בצערו של חבירו, וכהוכחה 
אינו נמחל לו עד שירצה את חבירו, "המקלל את חבירו" לכך מביא ממה שכתב הרמב"ם ש

 ואיזו הנאה מגיעה למקלל כשמקלל את חבירו. וכן מוכח מסיום דברי הרמב"ם בהל' תשובה:
, ובהקניט את "לו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לואפי"

גם כן לא מגיע שום הנאה ממשית אל המקניט, והעיקר הוא במה  -חבירו אלא בדברים 
 שציער את חבירו.

גם כלפי החילוק השני יש לדון, למה כמות הצער שנצטער חבירו קובעת, וכי מה לנו צער 
ער קטן, בין כך ובין כך ציער את השני, וגם בצער קטן חובה לרצות את חבירו. גדול או צ

בעמדו  )כאן('תוספות יום הכיפורים' כעין חילוקו של ה'לחם משנה' העלה גם ב -אמנם 
דבגוזל חברו צריך שישאל ממנו  ,בהלכות תשובה ה שכתבל דמ"וי" בסתירת הרמב"ם, וז"ל:

שגוזל מחברו וחובל בו או  ,דסתם גזלה הכי הוי ל כרחך,משום דגזל ממנו בעהיינו  ,מחילה
כגון שהיה עובר  ,אבל מזיק ממונו ,והוי דומיא דחובל בגופו ,מצערו עד שגוזל ממונו בפניו

וקרוב לזה כתב  .כיון דשילם לו ,אין צריך שישאל ממנו מחילה ,ולא נתכוין לצערוושובר כדו 
 - 'עד שירצה חברו' תיןמה שאמרו במתני י זהלפו" ", והסיק על כך:יע"ש ,מ פ"ה מחובל"הלח

ואין צריך  ,הרי ריצה אותו ,כיון דשילם לו ,אם מיירי במזיק ממונו ולא ציערו ,לצדדין קתני
מלבד התשלומין  ,אבל בגוזל ממונו בחזקה דציערו ,דהא לא ציערו ,לשאול ממנו מחילה

 ".צריך שירצהו לשאול ממנו מחילה על הצער
ריו נראה שאין הדבר תלוי בכמות הצער, אלא באופן הצער, כי כשיצער וכשנדקדק בדב

אזי נאמרו דברים הללו שאין מתכפר לו עד  -אדם את חבירו באופן ישיר ובכוונה מכוונת 
שירצה את חבירו, אכן, אם לא נתכוין לצערו, אלא, שנגרם לו צער ממילא, וכהדוגמא שהביא 

 -לצערו", והגם שבסופו של דבר נצטער חבירו "שהיה עובר ושובר כדו ולא נתכוין  -
 בתשלומים לבד כבר ריצה אותו.

כפי  -]לאור הדברים יש לדון בגונב ממון מחבירו, אם נתבונן על ההנאה המגיעה לגנב 
, גונב ממון יש לו אותה ההנאה שיש לגוזל ממון חבירו, 'לחם משנה'ההבדל הראשון של ה

', הרי גם בגונב ממון 'לחם משנהכפי ההבדל השני של ה -ואם נסתכל על הצער המגיע לנגנב 
הרי מצד אחד אינו  תוספות יוה"כ'מחבירו נגרם צער ונזק לנגנב. ואם נשקול בזה את דברי ה'

 -שגוזל בעל כרחו ובפניו ויש בזה גרמת צער באופן ישיר, ומשא"כ גונב ממון  -דומה לגוזל 
פניו ממש. מאידך, אינו דומה למזיק ממון שגונב בצנעא ובמחתרת, ונמצא שאין בזה צער ב

חבירו, שיתכן שלא היתה לו כוונה כלל לעשות פעולות ההיזק, שנעשית ממילא כשעבר על 
הרי גנב בכוונה מכוונת. וראה כאן בהמשך שדין  -ממון חבירו ושבר את כדו, ומשא"כ בגונב 

 גנב כדין גזלן בזה.[
הביא חילוק הדברים כעין דברי ה'תוספות  טו( )סי' 'שתי הלחם'זצ"ל בספרו  המהר"ם חאגיז

 ז"למצאתי כתוב בספרי הקדש שנשתמשו בהם אנשי קדש מגדולי ישראל יוה"כ', בזה"ל: "
 ...תשובה 'מהל פ"בל ז"ם "ה כממכרת עבד בהרמב"הבאים בגלות מהתם להכא להמכר בעו

את זה הצריך  ,ב וכיוצאאית מזיק בכוונה כגון גוזל או עושק או גונ ,דאיכא תרי גווני דמזיק
 שיצא כגון ,אבל כשהזיק את חבירו בלא כוונה ,השבה ושאלת מחילה על שציער את חבירו

 

   
הגם  ,צוץ אש מהיכלו ושרף גדישו של חבירו או בשן ורגל בהמתו שלא שמרה כראויינ 

לא כי הוא  ה,מכיון שפרע נתכפר לו מבלי שאלת מחיל ם כל זהע ,שמחוייב לפרוע פרעות
 ".ק"ודו ,כיוון לצער את חבירו אלא הזיקא דממילא נפק ולכן בתשלומין סגי

ויש לדון לאור דברים אלו, במה נשתנה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, כי כשם שבמזיק 
בגלל שלא נתכוין לצערו, כגון כשעבר ליד  -ממון חבירו אין חובה לרצות את חבירו כששילם 

 כשהזיקו -במזיק את חבירו בגופו לא יצטרך לרצות את חבירו  כדו ונשבר מאליו, וכמו כן
אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, שלא בכוונה, ובכן תמוהים דברי הרמב"ם: "

אין  ...אבל חובל בחבירו ,שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו
. ואולי יש לחלק בזה בין מזיק "וימחול לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל ...מתכפר לו

ממון חבירו למזיק גוף חבירו, שבמזיק ממון חבירו הצער קטן יותר, ובהא תלוי הדבר במזיק 
שהצער גדול יותר, אין הבדל בין מזיק בכוונה  -בכוונה או שלא בכוונה, ואילו מזיק גוף חבירו 

)עי' 'פרי האדמה' הל' חובל ומזיק שם שהעלה כן,  למזיק שלא בכוונה, ובכל ענין צריכים לריצוי חבירו

 .וראה עוד ספר הקובץ הל' תשובה שם ובספר 'שתי הלחם' שם(
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