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ויפגע במקום. 
ר"ה בשם ר"א אמר מפני מה מכנין שמו של הקב"ה 
וקוראין אותו מקום - שהוא מקומו של עולם ואין 
העולם מקומו. ולפי פשוטו ר"ל כמו שהמקום הוא 
סובל ומחזיק איזה דבר וחפץ המונח עליו. כן בדמיון 
זה הבורא אדון כל ית"ש הוא המקום האמיתי הסובל 
יסלק  ח"ו  שאם  כולם.  והבריות  העולמות  ומקיים 
כחו מהם אף רגע אחת. אפס מקום קיום וחיות כל 
העולמות. וכמ"ש ואתה מחיה את כולם. והוא פנת 
יסוד אמונת ישראל כמ"ש הרמב"ם ז"ל בריש ספרו. 
דכל'.  נשמת'  ית"ש  כל  לאדון  בזוהר  קורא  ולכן 
נשמתין. כמו שהנשמ' מחי' ומקיימת הגוף. כן הוא 
ית"ש הוא לבדו חי העולמי' כולם וכידוע במקומות 
רבות בתקונים ורע"מ. וכן רז"ל דימו קיום כל העולם 
ע"י כחו יתברך לקיום הגוף ע"י כחות הנשמה. אמרו 
הקב"ה  אף  הגוף,  כל  את  וזנה  מלאה  הנשמה  מה 

מלא וזן כו'. 
זהו פשטות ענין שהוא יתב' נקרא מקומו של עולם:    
ענין  הוא  עולם.  של  מקומו  ענין  פנימית  אמנם 
עולם.  של  מקומו  ית"ש  שכנוהו  מה  כי  מאד.  גדול 
אין ערך כלל לענין מקום הנושא כל חפץ העומד 
עליו שעצמות התהות וקיום הכלי יש לה מציאות 
בפני עצמה. והמקום רק מצלת אותה שלא תפול 
ותשבר. וכן ענין חיות וקיום הגוף ע"י הנשמה. הגוף 

יש לו מציאות בפני עצמו. ואינו מתבטל ממציאותו 
כל  כולם  העולמות  אבל  ממנו.  הנשמה  בצאת  גם 
מאתו  רק  הוא  רגע  כג  מציאותם  התהוות  עיקר 
אותם  מלהוות  יתב'  רצונו  היה מסלק  ואילו  ית"ש. 
כל רגע, היו לאין ואפס ממש. ורק מחמת שאין בכח 
שום נברא אף עליון כבעליונים להשיג מהות הענין 
איך כל העולמות וכל צבאם המה בעצם אין. ורק 
כל רגע המה מתהוים למציאות ממנו יתברך. לזאת 
ולסבר את האוזן השומעת בקרב  בחרו להמשיל 
חכמתו  גזרה  שכך  שאף  מקום.  בתיבת  חכמים 
כל  שיתקשה  באופן  לעולמו  מציאותו  ליתן  יתבר', 
כל  שכל להשיג איך הוא המשכת התהוותם ממנו 
רגע, ויוכל לדמות בעיני בשר שהעולם הוא מציאות 
וקיום בפני עצמו ח"ו. לכן, האירו חז"ל עיני השכל 
על  העומדת  שהכלי  שכמו  מקום.  לענין  במשילם 
איזה מקום. הגם שהכלי הרי יש לה באמת מציאות 
מקום  לכלי  היה  לא  אם  זה,  כל  עם  עצמה.  בפני 
שתעמוד עליו, היתה כלא היה, כן אף שהעולם כולו 
מורגש ונדמה כמציאות בפני עצמו. הוא ית"ש הוא 
מקומו, שאם לא היה הוא מקום כל העולמות, כולם 

כלא היו.

נפש החיים שער ג'

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין 
כ"ט בחשוון ה'תקע"ז -כ"ח באב תרנ"ג  1893 - 1816

הידוע בשם הנצי"ב מוולוז'ין,
ראש ישיבת וולוז'ין

מגדולי התורה במזרח אירופה. 
בין אלפי תלמידיו: הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

ספריו הרבים ידועים לרוב, כגון "העמק דבר" על התורה.

יום שני בשבת | י"ח באדר ה'תשע"ח | וורשה



יום שלישי בשבת | י"ט באדר ה'תשע"ח | לובלין

ר' צדוק הכהן מלובלין
 1829-1900

הגאון המופלא, היה בקיא ממש בכל התורה, בנגלה ובנסתר, 
במקרא, במדרש, בראשונים ובאחרונים. גם במדעים השונים 
ואחר  אחת,  מסכת  יום  בכל  לסיים  היה  רגיל  בקיא.  היה 
הסיום היה אוכל את סעודתו. רוב חידושיו המבריקים נעוצים 
בעומק הפשט של המקראות והמדרשות. ספרים רבים כתב 
רבי צדוק,  בנגלה ובנסתר על דרך החסידות, ובכולם בולטת 

חריפותו ובקיאותו. 
בתורתו מודגשת מאוד סגולת ישראל – היסוד הפנימי האלוקי 
ישראל  כאשר  גם  בה'.  תמיד  דבוק  ישראל, שהוא  שבנשמת 
חוטאים, מדגיש תמיד רבי צדוק, אין זה אלא מפני השפעה 
חיצונית, אבל בפנימיותם ישראל מחפשים תמיד את ה'. וכך 
כניסיונות למצוא דרכים  ישראל  רבי צדוק את חטאי  מבאר 
להתקרב אליו יתברך. אלא שכיוון שנעשו שלא לפי הדרכת 
ישראל  של  מהכישלונות  גם  אבל  ונענשו.  נכשלו  התורה, 
לומדים תורה.  תורה שבעל פה, היא ציר שסביבה סובבת כל 
פירושו. משמעותה של המסירה שבעל פה היא שהתורה אינה 
מציגה רעיון סטטי אלא היא מתפתחת על ידי חכמי התורה 
בהתאם לצרכיו הרוחניים של כל דור.  היא אינה יצירתם של 
חז"ל, אלא היא מלווה את תורת ישראל מזמן נתינתה. לפי זה, 
התורה אינה שלמות אלא השתלמות; יש תכלית לתורה והיא 

להביא את העולם בכל רגע למצב טוב יותר ממצבו הנוכחי.

הגאון המופלא, היה בקיא ממש בכל התורה, בנגלה ובנסתר, במקרא, במדרש, בראשונים   1829-1900  ר' צדוק הכהן מלובלין
רוב חידושיו  סעודתו.ובאחרונים. גם במדעים השונים היה בקיא. רגיל היה לסיים בכל יום מסכת אחת, ואחר הסיום היה אוכל את 

ספרים רבים כתב רבי צדוק, בנגלה ובנסתר על דרך החסידות, ובכולם  .המבריקים נעוצים בעומק הפשט של המקראות והמדרשות
היסוד הפנימי האלוקי שבנשמת ישראל, שהוא דבוק תמיד בה'.  – סגולת ישראלבתורתו מודגשת מאוד      .   בולטת חריפותו ובקיאותו

. וכך בפנימיותם ישראל מחפשים תמיד את ה'שראל חוטאים, מדגיש תמיד רבי צדוק, אין זה אלא מפני השפעה חיצונית, אבל גם כאשר י
מבאר רבי צדוק את חטאי ישראל כניסיונות למצוא דרכים להתקרב אליו יתברך. אלא שכיוון שנעשו שלא לפי הדרכת התורה, נכשלו 

. משמעותה של המסירה פירושוסובבת כל  הציר שסביב יאה ,תורה שבעל פה     .לומדים תורהונענשו. אבל גם מהכישלונות של ישראל 
אינה היא  שבעל פה היא שהתורה אינה מציגה רעיון סטטי אלא היא מתפתחת על ידי חכמי התורה בהתאם לצרכיו הרוחניים של כל דור. 

; יש תכלית לתורה והיא התורה אינה שלמות אלא השתלמות, זהיצירתם של חז"ל, אלא היא מלווה את תורת ישראל מזמן נתינתה. לפי 
 את העולם בכל רגע למצב טוב יותר ממצבו הנוכחי. אלהבי

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  לישישיום 
בשבת                    

י"ט באדר 
 ה'תשע"ח

 לובלין



מעשה  גדולה  דהנה  לפרש  המשכן ונראה  פקודי  אלה 
יחוד במדות  הצדקה, הנותן צדקה לצדיק השלם שעושה 
הצדיק  וע"י  וצדק,  צדיק  מדות  שני  שיש  כידוע  העליונות, 
המקבל את הצדקה הוא מעלה את הה׳ אחרונה שהיא איתנו 
בגלותינו למדת צדק ונעשה צדקה, ואז העולם מלא ושבע 
כל טוב שפע וברכה ורחמים וחיים ובני ומזוני ושלום עד אין 
וע"י  ע"י הצדיק המקבל את הצדקה,  ותכלית הנשפע  קץ 
הולכת ההשפעה לכל העולם לכל אחד ואחד די מחסורו 
והצטרכותו. וזה מרומז בפסוק "ונתנו איש כופר כו׳", מלת 
ונתנו האותיות למפרע הוא ג"כ ונתנו כנ"ל, שע"י הצדקה בא 

צדקה לעולם:  והנה יש שלש מדרגות צדיקים.     

לטובת  הצדקה  בקבלתו  לחשוב  משגיח  שאינו  צדיק  יש 
והנאת עצמו, אלא כל כוונתו הוא כדי שיושפע עי"ז שפע 
משתוקק  הטוב  ורצונו  נפשו  ותמיד  ישראל,  לכל  טובה 
לראות בשמחת ישראל שלא יחסר להם כל טוב, אבל מה 
בעיניו  והכל  וכלל  כלל  אינו משגיח  לו להצטרכותו  שנוגע 
בשם  נקרא  הצדיק  וזה  טוב,  כל  ומוכן  מלא  ביתו  כאילו 
דוכרא אף שהוא מקבל, כי כל כוונתו ובקשתו אינו אלא כדי 

להשפיע, וזה הוא הזיווג הידוע שיש זיווג מיניה וביה. 

כדי  עצמו  להנאת  ג"כ  וכוונתו  צדקה  המקבל  צדיק  ויש 
שכוונתו  מחמת  נוקבא  בשם  נקרא  וזה  ופרנסתו,  מזונותיו 
ג"כ לקבל. והצדיק הזה ג"כ עושה יחוד לשני מידות הנ"ל ע"י 
קבלה לידו הצדקה. וזהו "וכל איש אשר נמצא אתו תכלת 
שכל  כנ"ל  דוכרא  בשם  הנקרא  הצדיק  דהיינו  וארגמן", 
וארגמן"  "תכלת  מוכן,  הכל  אצלו  נמצא  כאילו  הצטרכותו 
רמז לכל מיני טובה, ואין כוונתו רק להשפיע: "הביאו" ר"ל 
צדיקים כאלו הם מביאים תמיד שפע רב כל טוב לעולם. 
כנ"ל,  נוקבא  בשם  הנקרא  השני  הצדיק  ר"ל  אשה"  "וכל 

ובתורתו  ית׳  הבורא  בעבודת  היינו  לב"  "חכמת  שהוא  רק 
הקדושה לעשות נחת רוח ליוצרו "בידיה טוו" ר"ל ע"י ידיה 
שמקבל הצדק לידו הוא ג"כ ממשיך השפעה, "ויביאו מטוה" 

היינו השפעה. "תכלת וארגמן" רמז לכל מיני השפעות. 

ויש צדיק: "וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה", ר"ל 
שכוונתו  אף  עליונה,  בחכמה  לב  נשיאת  לו  שיש  הצדיק 
רמז  ר"ל  העיזים"  את  "טוו  נוקבא,  בשם  ג"כ  ונקרא  לקבל 
מושך  הזה  הצדיק  כך  העיזים  מן  הוא  ששורשו  כצמר 
"ואלה פקודי המשכן" רמז לשלש  וזהו  השפעה מהשורש. 
צדיקים הנ"ל "פקודי" פי׳ מה שהצדיק פוקד את כל אדם 
בהשפעה טובה יש בהם שלש מדרגות, הראשון: "המשכן" 
הוא מלשון המשכה שממשיך השפעה ע"י קבלת הצדקה 
לידו ועושה יחוד בשני מדות הנ"ל וזהו המשכן בה"א. "משכן" 
רמז לצדיק השלם והגמור כנ"ל זה נקרא בשם דוכרא כנ"ל, 
ונקרא בלשון סתום ונעלם מחמת שאינו משגיח על עצמו 
אשר  העדות  וביה,  מיניה  יחוד  ועושה  בעולם  אינו  כאילו 
פוקד על פי משה ואהרן" שהיו משתוקקים תמיד להשפיע 
לישראל ולא היה כוונתם והשגחתם על עצמם. וזהו "ויאמר 
ה׳ אל משה פסל לך", ודרשו חז"ל הפסולת יהיה שלך כו׳, 
שנוגע  כל מה  הגמרא שהשי"ת אמר למשה  פי׳  לכוון  ויש 
המאכל  כפסולת  בעיניך  יהיה  להצטרכותך  לפרנסתך  לך 
הנדחה מן הגוף, שלא תשגיח על הנוגע לך: מכאן נתעשר 
השי"ת  לו  אמר  כאשר  עשה  ע"ה  רבינו  שמשה  פי׳  משה, 
והיה כל כוונתו שיהיו מלאים ושבעים כל טוב, וזה היה כל 
עושרו שראה בעושרם וטובתם: והשלישי: "עבודת הלוים" 
הם  גם  לעבודתו,  ה׳  אל  הנלווים  הקטנים  הצדיקים  היינו 

משפיעים שפע ברכה וחיים לעולם ולכל ישראל.                    

נעם אלימלך, ויקרא פרשת פקודי

יום רביעי בשבת | כ׳ באדר ה'תשע"ח | ליז׳נסק

רבי אלימלך וייסבלום מִליֶז'נְְסק
1717-1787    

מתלמידיו  לחסידות.  השלישי  היה אדמו"ר בדור 
בין מבססי  הבולטים של המגיד ממעזריטש, הראשון 
מחבר  בכלל.  הוגיה  ומחשובי  רבתי  בפולין  התנועה 
החיבורים  משלושת  אחד  אלימלך"  "נועם  הספר 
המרכזיים של החסידות המוקדמת, בו העלה תרומה 

חשובה לניסוח אידיאל הצדיק.
ובשלב  שיטת האר"י,  למד קבלה לפי  בצעירותו  עוד 
ללימודים  מאניפולי  זושא  רבי  לאחיו  הצטרף  מסוים 
בעיר רובנה אצל המגיד ממזריטש. כמו כן למד אצל 
רך  תלמיד הבעש"ט.   מחמלניק,  ליפא  חנינא  רבי 
מסעות  על  זושא.  רבי  אחיו  עם  יחד  "גלות"  מסעות 
אלו נוצר סוגה ספרותית חסידית המכונה  - "האחים 

הקדושים".

אמר רבי אלימלך מליַז'ְנְסק: "אגיד לכם מפני מה 
ומבקש  זה בא  כל הציבור באים אליי בבקשות, 
וזה על החיים.  זה על הפרנסה,  בנו,  על רפואת 
עצמו  את  לראות  צריך  אדם  כי  נאמר,  במדרש 
בכללו  העולם  וכן  חייב,  וחציו  זכאי  שחציו  כמי 
כיוון  חייב.  וחציו  זכאי  חציו   – זה  במצב  נמצא 
שכך, אם עשה האדם עֵבירה, לא רק לעצמו גרם 
רעה, אלא הטה בכך את העולם כולו לכף חובה, 
שהרי כעת רבו העֵבירות על הזכויות )תוספתא 

קידושין, פרק א הלכה יא(.

רעה  בכך  שגרמתי  הרי  אני,  שחוטא  כיוון  ואני, 
לעולם כולו. כעת באים בני העולם לפניי וצועקים 
ועל בניהם ומשפחתם,  על החיים, על הבריאות 
ואומרים – תקן מה שקלקלת! החזר מה שנלקח 

מִאתנו בגללך!"



על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור וכו'. 
מן  הזה  המועד  קריאת שם  נשתנה  מה  לב,  לתת  מהראוי 
כל השמות של כל המועדים? שהשמות של כל המועדים 
הפסיחה  שם  על  הפסח"  "חג  היינו  הנס,  שם  על  נקראים 
שלא  על  המצות",  "חג  בתורה  הנקרא  השם  וכן  והדילוג, 
הספיק בצקם של אבותינו וכו' ואכלו מצות. "חג הסוכות", 
"כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" . וכן הוא מהראוי שיהיה 
המועד נקרא על שם הישועה והנס, ולא על שם השעבוד 
והיסורין והצרה לשונאי ישראל, ובכאן ותהי להיפך, קראו 
שם המועד "פורים", על שם הפור אשר הפיל המן, פור הוא 

הגורל להרע לישראל.

נפרש על פי הקדמת מרן האריז"ל דיבר בקדשו, כל החדשים 
הם בחינת איברי הראש, תשרי גלגולת, מרחשון וכסלו ב' 
אדר בחינת החוטם, בו תלוי  טבת ושבט ב' עיניים,  אזנים, 
חוש הריח. והנה כל החושים נזכרין אצל חטא אדם הראשון, 
מה שאין כן חוש הריח לא נזכר, על כן כולם נפגמו בחטא 
אדם הראשון, מה שאין כן חוש הריח, הוא דבר שהנשמה 
נהנית ממנו ולא הגוף, על כן זה החוש ינתן למלך המשיח, 
יותר  המתקיים  כח  נקרא  החוש  ולזה  ה".  ביראת  "והריחו 
מכל החושים, כיון שלא נהנה כל כך מחטא אדם הראשון, 
שעל ידי חטא אדם הראשון נולד ההפסד לנבראים, "כי ביום 
אכלך ממנו" וכו, מה שאין כן זה החוש, נקרא לו ביותר כח 

המתקיים.

הצר  הרשע  המן  הנה  דעים.  תמים  מפלאות  תתבונן  ובזה 
הצורר, היה כוחו מן הנחש הקדמוני אשר פיתה לאכול מן 
עץ הדעת, כן הוא גרם בעצתו שיאכלו ישראל מסעודתו של 

אחשורוש והתחייבו שונאיהם של ישראל, שהתעורר חטא 
הראשון  אדם  על  כמו  מיתה  עליהם  ונקנס  הראשון  אדם 
באכלו מן עץ הדעת. והנה פעל ועשה היוצר כל, הוא אלקינו, 
אשר המן הרשע הפיל פור לאבד וכו', ולא מצא לגורלו, רק 
חודש אדר, הוא בחינת החוטם אשר בו חוש הריח, והוא חוש 
המתקיים כי לא נפגם בחטא אדם הראשון. על כן תמצא 
הנבראים  בשמים,  בשם  נקראים  הגואלים  גם שמות  אשר 
)"הדסה"(.  אסתר  דרור"(,  )"מר  מרדכי  היינו  הריח,  לחוש 
ובזה תבין על פי פשוטו מה שנאמר במרדכי: "ויזעק זעקה 
גדולה" וכו', ולא נאמר מה אמר, כאשר דקדקו גם כן חז"ל. 
יפה לבשמים" הבן. הנה  אבל הוא כפשוטו, מפני ש"הקול 
על ידי זה שנפל הפור על אדר, נתבטל הצר הצורר וישראל 

קיימים לעד לעולם, הבן.

וכו' הפיל פור  ובזה תבין הנאמר במגילה: "בחדש הראשון 
הוא  עשר  שנים  לחדש  ומחדש  וכו'  המן  לפני  הגורל  הוא 
חדש אדר. הנה לא נדע פירושן של הדברים, מי הוא המפיל 
ולפי  המפיל.  הוא  בעצמו  המן  הלא  המן?  לפני  הפור  את 
דברינו יונח על פי דברי הזהר: כל מקום שנאמר איזה דבר 
הנעשה, ולא פירש מי הוא הפועל והעושה, כגון: "ואל משה 
אמר עלה אל ה'" וכו, הכוונה הוא על ההוא דסתים המסבב 
סיבות נעלם ונסתר. ממילא תפרש גם כאן, "הפיל פור הוא 
הנה  הפור!  המפיל  הוא  מי  פירש  ולא  המן",  לפני  הגורל 
הכוונה הוא, המסבב סיבות והפועל ישועות, המגיד מראשית 
אחרית, הוא פעל ועשה להפיל הגורל דוקא על חודש אדר, 
הוא סוד החוטם, אשר בו תלוי חוש המתקיים שלא נפגם כל 
כך בעץ הדעת, ועל ידי זה התבטלה עצת המן, וישראל עם 

קרובו נשארו לחיים ולשלום, ברוך המפליא פלאות:
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 רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב
   1783-1841    

היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות.                                                                     
 מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר 
לנגזם,  פסח  רבי  אביו,  ביאבורניק שבגליציה.  נולד 
היה מלמד תינוקות. אמו, איטה, הייתה אחייניתם של 
מאניפולי.  זושא  מליז'נסק ורבי משולם  רבי אלימלך 
בילדותם.  שנפטרו  ילדים,  מספר  להוריו  נולדו  לפניו 
מסופר כי בניסיון למנוע גם את מותו של הרך העתידי, 

התייעצה אמו עם דודה, רבי אלימלך מליז'נסק. 
ר' אלימלך הבטיח לאחיניתו שייוולד לה בן זכר שיחיה 
לתת  לה  והורה  הקדושה,  בתורתו  העולם  את  ויאיר 
לאריכות  כסגולה  אלימלך(  )כלומר  שמו  את  לילד 
לתת  מקובל  לא  האשכנזית  שביהדות  מאחר  ימים. 
לאדם שם של אדם חי, הוסיפו הוריו לשמו של התינוק 
את השם צבי )הרש(. רבי אלימלך אמר שהדבר פגע 
בחצי ממעלתו של התינוק כי צבי אינו מלך, ולכן יהיה 
חצי מלך. החליף את שם משפחתו מלנגזם לשפירא 

כדי להתחמק משרות צבאי.

פורים  האלה  לימים  קראו  כן  תתבונן, על  ומעתה 
שם הפור  על  המועד  את  קראו  הנה  הפור,  שם  על 
דוקא, הוא לאמר להתוודע ולהגלות, לכו חזו מפעלות 
דהגם  קרובו,  עם  ישראל  עם  חסדו  הפליא  אשר  ה' 
שנתחייבו שונאיהם של ישראל על שנהנו מסעודתו 
זה  שהיה  האריז"ל  מרן  בכתבי  עיין  רשע  אותו  של 
על ידי פיתוי המן, כעין פתוי הנחש הקדמוני לאכול 
ונתעורר חטא אדם הראשון  ורע,  מן עץ הדעת טוב 
ישועות  הפועל  הנה  ישראל.  של  שונאיהם  ונתחייבו 
ועשה, שהפיל הגורל על חודש אדר, הוא  הוא פעל 
המתקיים  חוש  הריח,  חוש  בו  אשר  החוטם  בחינת 
שלא נפגם בחטא אדם הראשון, והוא חוש המתואר 
זה  ידי  ועל  ה'".  ביראת  "והריחו  צדקנו  משיח  אצל 
ונתקיימו  לטובה  שמו  יתברך  לפניו  זכרונינו  עלתה 
ישראל לעד, ונתבטל המן שלוחו של הנחש. אם כן, 
לחודש  הפור  בהפלת  תיכף  היה  הישועה  צמיחת 
ועשה  פעל  הזה  הדבר  אדר,  חודש  הוא  שר  שנים 
המסבב סיבות והמצמיח קרן ישועה והבורא רפואות 
קודם למכה, על כן קראו לימים האלה פורים על שם 

הפור, כי הוא יסוד הישועה:       
בני יששכר
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 רבי יהושע העשיל מקראקא
 מכונה  "הרבי ר' העשיל"

נולד בערך בשנת שנ"ה לרבי יעקב, שהיה רב וראש ישיבה בבריסק שבליטא. 
ר' העשיל למד בעיקר אצל אביו, עד שהוא צרפו לניהול ישיבתו בלובלין. 
הוא נשא את בתו של אחד מנגידי העיר, ר' משה ר' לייזרס, היא נפטרה תוך 
זמן קצר, בזיווג שני יש אגדה מספרת כי הוא נשא את נכדתו של השר ר' 
שאול וואהל, "מלך פולין ליום אחד". בשנת שצ"ה התקבל אביו לכהן כרב 
וראש ישיבה בלובלין, וגם שם היה יד ימינו של אביו. בשנת ת"ד נפטר אביו 
ור' העשיל המשיך אותו בהנהגת הישיבה, כאשר בשנת ת"י התמנה גם לכהן 
רבה של קראקא,  ליפמן הלר,  טוב  יום  נפטר רבי  תי"ד  כרב העיר. בשנת 
ור' העשיל התמנה לכהן כרב תחתיו. שם גם שימש כראש ישיבה, בה היו 

תלמידים גדולים ויצאו ממנה רבנים מגדולי הדור.

שיטת  ההמון.  ידי  על  נערץ  והיה  דורו,  מגדולי  לאחד  נחשב  הוא 
ומשם  פירוש רש"י ותוספות,  עם  הגמרא  בדברי  העמקה  היתה  לימודו 
לפלפולי  והתנגד  דהלכתא",  אליבא  שמעתתא  דרך הראשונים "לאסוקי 
סרק. בתקופת פרעות ת"ח ות"ט והפשיטת בשנת תט"ז, נסע לוינה ונפגש 
כספים  גייס  וכן  היהודים,  למען  שיפעלו  מנת  על  השלטון  אנשי  עם  שם 

לשיקום נפגעי הפרעות. נפטר בקראקא בכ' בתשרי תכ"ד.

 שיל"הרבי ר' הע"  מכונה רבי יהושע העשיל מקראקא

שבליטא. ר' העשיל למד  נולד בערך בשנת שנ"ה לרבי יעקב, שהיה רב וראש ישיבה בבריסק
אביו, עד שהוא צרפו לניהול ישיבתו בלובלין. הוא נשא את בתו של אחד מנגידי בעיקר אצל 

העיר, ר' משה ר' לייזרס, היא נפטרה תוך זמן קצר, בזיווג שני יש אגדה מספרת כי הוא נשא 
השר ר' שאול וואהל, "מלך פולין ליום אחד". בשנת שצ"ה התקבל אביו לכהן כרב  את נכדתו של

וראש ישיבה בלובלין, וגם שם היה יד ימינו של אביו. בשנת ת"ד נפטר אביו ור' העשיל המשיך 
רבי יום  אותו בהנהגת הישיבה, כאשר בשנת ת"י התמנה גם לכהן כרב העיר. בשנת תי"ד נפטר

רבה של קראקא, ור' העשיל התמנה לכהן כרב תחתיו. שם גם שימש כראש  ,טוב ליפמן הלר
 .ישיבה, בה היו תלמידים גדולים ויצאו ממנה רבנים מגדולי הדור

ומשם  ,תוספותו רש"י שיטת לימודו היתה העמקה בדברי הגמרא עם פירוש .הוא נחשב לאחד מגדולי דורו, והיה נערץ על ידי ההמון
והפשיטת בשנת תט"ז, נסע  פרעות ת"ח ות"ט בתקופת .לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא", והתנגד לפלפולי סרק" הראשונים דרך

נפטר בקראקא בכ'  .לוינה ונפגש שם עם אנשי השלטון על מנת שיפעלו למען היהודים, וכן גייס כספים לשיקום נפגעי הפרעות
 .תכ"ד ריתשב
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רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין קראקוב
1823-1751

מגדולי אדמור"י תנועת החסידות.  נודע על שם ספרו מאור ושמש הנמצא בחומש 
כך  אחר  חזר  אלימלך.  רבי  של  תלמידיו  מבכירי  לאחד  הפך  גדולות".  "מקראות 

לקראקוב בהוראת רבו והחל להפיץ ברבים את תורת החסידות.

האפייה,  מלאכת  את  לידם  זימן  הקב"ה  ביותר.  עניים  היו  הוריו 
הולכים  היו  ובניו  ועוגיות  לחמים  אופה  היה  אהרן,  רבי  אביו, 
רבי אהרן רצה  ועוזרים לאביהם בפרנסת הבית.  ברחובות העיר 
בלבו לשלוח את בניו למלמד כשר וירא שמים אך בקושי הספיק 
הכסף כדי אוכל, חימום ושאר צרכי הבית, בלית ברירה היה רבי 
ובדמעות בעיניו  אהרן מכין כל בוקר סלים מלאים במיני מאפה 
היה שולח את בנו הקטן קלונימוס קלמן שיסובב ברחובות העיר 
סלו  עם  קלמן  קלונימוס  סובב  עת  אחת  פעם  למוכרם.  וינסה 
ברחובות העיר ולפתע פרצה רוח סערה וגשם שוטף החל לרדת, 
תוך השוק החל להתרוקן ותוך דקות ספורות נותר קלונימוס קלמן 
לאביו את  ויפסיד  יירטבו הלחמים  פן  סלו  על  להגן  לבדו מנסה 
כספו, מאחר וראה קלונימוס כי הסערה חזקה ממנו רץ להציל את 
נפשו פן יתקרר ומצא מחסה בבית מדרשו של הב"ח. מחזה מרהיב 
התגלה לעיניו, עשרות רבות של יהודים עטורי זקן יושבים זה מול 
זה ספרים פתוחים לפניהם והם מתנצחים מתפלפלים ומתווכחים 
צועקים בלימוד אך כאשר מתקרבים שמים לב לנעימות ולאהבה 
הרבה השורה בין אותם לומדים, שמחה הקורנת מפניהם והטעם 
אותו מרגיש הלומד כאשר הוא מצליח לתרץ קושיה חמורה או 
להבין סוגיה קשה. מאותו היום והלאה היה קלונימוס הקטן קם 
בזריזות מתפלל ורץ לשוק למכור את הלחמים במהירות רבה בכדי 
שיוכל להספיק לרוץ לבית המדרש שם היה יושב בפינה ומאזין 
לקולם של הלומדים ומתענג על קול דברי אלוקים חיים. באחד 
מן  מוקדם  הלחם  כל  את  למכור  קלמן  קלונימוס  הצליח  הימים 
הרגיל, הלך מיד לבית המדרש והנה הוא רואה בית המדרש מלא 
על גדותיו, קלונימוס קלמן דחק עצמו פנימה והנה הוא רואה את 

המרא דאתרא רבי אברהם הורוויץ עומד על גבי הבימה ומפלפל 
בסוגיה חמורה בש"ס, קלמן עלה על אחד הספסלים הביט בפני 
עמד  הילד  ליד  דבריו,  את  לשמוע  כאפרכסת  אוזנו  ושם  הרב 
גוטלאד  מרדכי  רבי  שבעיר  החכמים  מתלמידי  אחד  עת  באותה 
שמו אשר היה אף עשיר מופלג, רבי מרדכי הביט בנער בפליאה 
וראה כי הוא עומד שעה ארוכה ומקשיב לכל מילה, בגמר הדרשה 
ניגש לילד ושאלו: מה לך פה בבית המדרש כלום מבין אתה מדברי 
קלונימוס  בפלפוליו?  מתקשים  בעיר  הלומדים  טובי  אשר  הרב 
קלמן הקטן נפגע מדברי רבי מרדכי, עלה על השולחן והחל לחזור 
על הדרשה מילה במילה בלא להחסיר דבר. רבי מרדכי לא האמין 
למראה עיניו וודאי שלא למשמע אוזניו ובהשתוממות שאל: נער 
ברוך כשרונות כמוך, למה הינך הולך בטל, מדוע אין אתה נמצא 
כשאר הילדים אצל מלמד העיירה? השפיל הילד את מבטו וסיפר 
לרבי מרדכי כמה הוא ואביו משתוקקים לכך, אך אין באפשרות 
אבי לשלם שכר לימוד, לכן אני מסייע בידו ומוכר כעכים לעוזרו 
לפרנסת ביתו. מיד בקש רבי מרדכי מהנער כי יוליכהו לבית אביו, 
בהגיעו לרבי אהרן עפשטין אביו של קלונימוס קלמן פנה אליו רבי 
מרדכי ושאלו אם האם יהיה מוכן להעביר את בנו קלונימוס קלמן 
לידי מלמד דרדקי, ענה רבי אהרן ודמעות בעיניו כי לדאבונו אין 
לו רבי מרדכי אני אשלם  ביכולתו לשכור עבור בנו מלמד, אמר 
את כל צרכי הילד, ענה רבי אהרן והפעם עם דמעות של שמחה 
בעיניו 'בוודאי ובוודאי אסכים'. למחרת היום לקח רבי מרדכי את 
הטוב  למלמד  ושלחו  הבגדים  במיטב  הלבישו  קלמן  קלונימוס 
ביותר בעיר, קלונימוס קלמן החל ללמוד במרץ רב ובהגיעו לגיל 

שתים עשרה נודע שמו כעילוי בכל קראקא.

אונקלום ויקהל לה שמות
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זח (ד)
ר^צ׳י

די׳ צוד, אער דידבד
חבמים שפתי

 ח לאמי
נדיב

:לכס

 נודר אגל נודב אלא ר״י אמר ולא
 תקלה לידי נא שאינו באופן דוקא
קחו לומר שקדס לצד כי עז״ה לומר הכתוב יכוין

אור
 עצמו ונודב לא

לפ״ז יע׳׳ש כנז׳

 עשרו כבוד כל כי הבניננות מאפס בכיונעין ליחן לו
 ומעתה :מכוין שהוא הקדושה הכנות י ע* מתוסף הוא

 הדברים אלה נו׳ משה ויקהל הנתוביס לביאור נבוא
 אותו ויתנכלו כמו אותס מלת אוחס לעשות ה׳ צוה אשר

 הדיבורים שאלה ביאורו עמו אתו נמו ז״ל רש״י בו שפי׳
 אתספי׳שתאמרו תעשו שתעשו מה שכל ה׳ צוה אשי

 הדיבורים אח״כמההס וביאור בכלעשייתכס הדינויים
ס יהיה השביעי. וביום מלאכה תעשה ימים ששת  לנ
 תעשו המעשה ימי בששת שתעשה מה שכל כלומר קודש
 בשביל זאת עושיע שאתם ותאמרו שתזכירו זה באופן
 לענגו וצריך קודש לנס יהיה השביעי שביום
 נאחד בהמה שכשקנה הזקן שמאי שעשה וכמו

 ואחי שבת לכבוד אותה שקונה בפיו אמר בשבת
pבתתנו מה שכל נמנאכתהמםכן דוגמתו כן גם צוה 

ס תזמינוהו  עליונה קדושה נו להמשיך כדי בפה כן נ
 דייקא לאמר לאמר ה׳ צוה אפר הדני זה אמרו חהו

 ועי״ז ה׳ לשם תרומה לוקחים שאמס בפה שתאמרו
 נדבתכם שתזמינו שע״י פי׳ לה׳ תרומה מאתכם קחו

אל עצמכם תיימו עי״ז יתברך לשמו ובמעשה בדיבור

 ח״כ שאינו אחי פהעלס מלאכות ליש משה שאס
 הדבר- זה משמע דמחיא (ח) : לחלק יצאה לכן אתת חמאת אלא
 נהקהל לנס שאומד ליצוה ליס לאחיים לאמי ישראל לכל ציה

לאפוקי החיים
 מדבר בנדבה ״כ א לנו נדיב כל תרומה מאתכם
 צוהה׳לאמראותה הנדבה פי׳ הדני זה לז״א הכתוב

שמאמרו ה׳ שצוה שהוא זה נינציאות דוקא פי׳
נודב ושמש מאור

 נפרשת זאת פירשו כנר הא וקשה השנת את דוהה שאינו
 מלאכת אצל שנת אזהרת נאמר כן גס ששם תשא כי

 קודס שנת אזהרת נכתב שבכאן קשה ועוד טנשכן
 אחר שבת אזהרת נכתב תשא בי ובפ׳ המשנן למלאכת
 בצלאל נשם קראתי ראה נאמר שמקודם המשנן מלאכת

ת אזהרת נכתב כך ואחר שבס׳ לדקדק יש עוד כנ
 שאמרהשי״יב בצלאל בשם קראתי ראה נאמד תשא כי

 משה ויאמר נאמי ויקהל פ׳3 וכאן לבדו למשה זאת
 שזה משמע כו׳ בצלאל בשם קראה׳ ראו ישראל בני אל
שנתחיל׳ קשה ועוד המשכן דוקא יעש׳ שבצלאל לישראל צוה
 ויעשו נכ׳יבאו לב חכם וכל לק בצלאל בל שמו פירש לא
מלאכו! שיעשו ישראל חכמי כל בנצטיו משמעותו נו׳

 לפרש ונראה לבצלאל הציוו עיקל הי׳ ואח״כ המשכן
 שגיא מצאנוהו לא ד״אשדי תרומה בם׳ המדרש עפ״י

 הקב״הלמשה שאמר בפ׳זומשעה למעלה והבאתי כח
 הקנ׳יה של כבודי ואומי מתמי׳ התחיל משק לי עשה
 משכן לי עשה• אומי והוא ותחתונים עליונים מלא
תי יושב משה אמי לכך וכו׳ ס 3בצ מהו כו׳ עליון נ

 כאן כתיב אין חנון בצל רחוס בצל אל בצל יתלונן שדי אל נכס
לכאורה המדיש וזה כו׳ בצלאל שעשה נצל שדי בצל אלא לנו ייב ____ נד כל אח״כ ואמר יתברך קדושתו ותשינו

 שיהיה שדי שבצל המשמעות מהו וחתום סתום הוא שבשהאדסעושה ביאורו וכו׳ זהב ה׳ תרומת את יביאה
י* ’ ׳ ” - ״ ■' ׳ • ן.ןן25■ן יא״,י שיע^ס מה שכל למעלה שנצניווה זה

 אדם ה׳ לשם שנותן יאמר נדבה כשיתן או שבת לכבוד
 לו יחסר שלא ונוכיח שמאמין באמת לב כדג הוא כזה
 עליו יריק ושעי״ז ונדבות שבת להוצאות שמבזבז ע׳׳י

 למעלה שאמרנו וכמו דלעילא מביכאין ונלכה ■שפע
ה  עליו עונות והשפעות בלכה ממשיך הוא כזה אדם מ
 תרומת את יביאה לב נדיב כל אמרו וזהו ישראל כל זעל

 שלימה באמונה ומאמין באמת לב נדיב שהוא מי פי׳ •ה׳
 שפע עליו יורק ואדרבא שינדב מה ע״י יחסר שלא

 עס פי׳ ה׳ תרומת את יניא כזה איש הכה ונלכה
פי מ מ  השפעות מעילאלתתא יניא ה׳ אל והתרוממותו ס

 : ודוק ונחושת וכסף זהב חהו וכבוד ועושר גמבות
ד  בני עדת כל את משה ויקהל הנ״ל בפסוחיס עו

 צוה אשר הדברים אלה אליהם דאמר ישראל
 השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת ^!*לעשוהאו׳חס

 ז״ל ופרש״י כו׳ לה׳ שבתון שנה קודש לכס ►מה
לומר ה«שכן מלאכת לצווי שבת אזיסרת הכתוב <קדים

 ויקהל שנפ׳ המדיש גס נצלאל שעשה נצל משמע
ס הי׳ שדי משל בנצלאל שהי׳ הנינה כל דאיתא  ס

 לפרש ויראה שדי משם דווקא מה מפני ביאור צריד
 האותיות לצרף בצלאל היה יודע נגמ׳ דאיתא זה בכל

י בזוה״ק ומצינו וארן שמיס נהם שנבראו פי ס נ  ו
 לפלש יש ניאשית מעשי דוגמת היו שהמשכן קודש

P הנורא כוונת כי פעמים כמה לעיל כמובא כך 0 
לס מלכותו שיתגלה בראשית במעשי הי׳ עו  ויהית נ

 ית״ש מאלהותו ידעו ובריותיו נחחתוניס שכינתו
 יסלף לא אלהותו קדושת נהירות גודל מחמת אך
 שכלתי כ«י למשל ההוא הבהירות לקבל אדם בני

תו תקוף נעת החמה בזוהר להביט אפשר היי  כך נ
בי הבדלות אלפים אלפי באלף ק״ו  אלהוחר ילותsנ

 העולמות שילשל העילות כל עילות לכך שמו יתברך
חי’ המה שהעולמות מה וכל מזה למטה זה  למעה י

^ מנהיק אינו והבהירות קטן יותר שבו הרוחניות  כ
י יהלי’ בהירוה שמאותו כדי מצומלוס והוא אלש ננ

עודאל בן יונתן
̂צר״א לנל יע׳ראל דבר כני
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מאור
 מעולס נמעלוח ולבא ממנו שלמעלה נהירות לקנל

 גדול־ס היותר האורות אח״כ לקבל ושיוכל עולס אל
 את היב״י־ שברא בשעה חז״ל ואמרו נ״ה א״ס עד

 הקב״ה בו שנער עד נו׳ והולך מרחיב הי׳ העולם
 שאמרתי הוא אני שדי אל אני דנתיב וכו׳ והממידו
 יתפסט שבאם השי״ת שראה הדבר וביאור די לעולמו

 נחזור באדם ביכולת יהיה לא אז יותר ויתגשם עוד
 השי״ת אמר לכך ב׳יה לא״ם בשרשי עצמו ולקשר
 השי״ת שעשועי ועיקי יותר יתגשם לבל די לעולמו

 ומקשר בכיוב ובוחר חומריותו מזכך האדם בהיות הם
 שהוא שבת קדושת הקב״ה הוריד ולכן בשרשו עצמו
 שום בלי היוחניות התפשטו׳ והוא מצרים בלי נחלה

 נא יותר קצת הגשמיות התפשגיות הי׳ ובאם גשמיות
 שהיא שנת שנ קדושה להחפשני אח״כ יכולת הי׳

 לנל די לעולמו אמר ולכן הרוחניות התפשניות
 הרוחניות לכבול שיוכל מה כפי רק יותר יתגשם
 נו נכנס שאמרו וזהו שנח קדושת שהוא אח״כ
 ותחום גנול עשה שנשנת ופירושו השערה כחונו

 שנת קדושת ע״י עוד יותר יתפשנו שלא להגשמיות
 להתגשם החול ימי נששת אך נהגשמיות נח יהי׳ לא

 אך מתנוצץ הוא שנת קדושת התפשטות כי יותר
 באל העולם השי״ת שברא וזהו המעשה ימי בששת

 ועיקר יותר וירגשס יתרחב לבל די לעולמו שאמר שדי
 בתחתוני׳ שכינתו להיות העולם בבריאת הי׳ הכוונה
 דור כמו מעשיהם את הדורות שקלקלו אח״כ אמנם
 נסתלקה הרעי׳ מעשיה׳ וע״י הפלגה ודור המבול

 ואח״כ אלהות ההתגלות ונתעלס ונכסה השכינה
 אלהות התגלות הי׳ ואז זוהמא פסקה תורה במתן

 אח״כחזרהקילקול אכן בתחתונים השכינה והשראות
 המבדיל מסך עשו ועי״ז עגל מעשה ע״י לא,יתנו

 לעשות יתברך השם צוה לכן אלהות התגלות היה ולא
 בתויו השכינה להשרות כדי כליו כל עם המשכן
 בתוכם ושכנתי שא״הכ כמו ביניהם אלהותו ויתגלה

 בראשית הבריאה כוונת נשלם יהיה ונזה
 שהמשכן אמרו ולכן להותו א המגלות שיהי׳ המחשבה

 כוונת בו נשלם שהיה מפני בראשית מעשי דוגמת הי׳
 בכוונת המשכן לבנות צריכים היו ולכך הבריאה
 יתגשם וכלא גדול רוחניות נו למשוך מאוד גדולות

 שיסבול כשיעור בגשמיות שיהיה רק בבנינו דבר אתה
 העולם את הקב״ה שמיחס וכמו גדול היותר הרוחניות

 נכנס שאמרו כמו השערה כחוט אך ויחגשס יתרחב שלא
 נננין רנה כוונה צריכים היו כך השערה כחוט נו

 להמשכת הצריך מכשיעור יותר יתגשם שלא המשכן
 יומר הגשמיות הי׳ אס כי נימה כמלא אפילו הקדושה

 על הכוונה עולה היה לא השערה כחוט אך קצת
 האיש הוא ונצלאל בראשית מעשה דוגמת וזהו מכונה

 להמשיך יודע והי׳ ודעת נינה נוהשי״תחכמה נתן אשר
 רוחניות אותו וכלי כלי ולכל להמשכן הליז הרוחניות

 להסנלת מהצריך יותר הגשמיות יהיה ושלא לו הליז
ז״ל שאמרו וזהו נימה כמלא אך יותר ולא הקדושה

פתגמאדסקיד לם־פרדין
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 שמיס בהם שנבראו האותיות לצרך יודע הי׳ בצלאל
 הנ״ל המדרש פי׳ וזהו יובן וממילא הנ״ל כפי׳ וארן
 לעיל שמבואר כפי היינו בצלאל שעשה נצל שדי בצל

 די לעולמו שאמר שלי נשס העולם בבריאת שתיחם
 זו הכוונה השערה כחוט אך יותר עוד להתגשם נבל

 להתגשם לנל וכליו המשכן לבנין בצלאל ציין היה עצמה
 שנפ׳ המדרש יובן עפי״ז גס השערה כחוט אך יותר

 הי׳ שדי משל בבצלאל שהי׳ הבינה כל זוהנ״לדאיתא
 לרוחניות הצריך כפי רק כלי כל גשמיות שעשה ג״כ שפי׳
 יתגשם שלא די לעילמו שאמר פדי שם ביאור ג״כ וזה

 אל נבוא ועתה : נכון על יונן דברינו ועכ״י יומר
 למד שמהיכן למודעי צריך זאת כי הפסוקים ביאור
 בו להתגשם לנל האלו בכוונות המשכן לבנות בצלאל

 שבת מקדוש׳ למד זאת מהצריך יותר השכרה כחוט אך
 התפשטות שהוא שנת קדושת הקטה שהמשיך בראשית

 על אך להלן עוד הגשמיות יפשוט שלא נכדי הרוחניות
 המשכן לננץ מזה עצמו למד כן כמו השערה חוגי
 סבלות לקיום הצריך כפי רק יותר כלל נו להתגשם שלא

 התפשטות נו למשוך רק כלל יותי ולא הרוחניות
 בשם קראתי יאה תשא כ* נפ׳ נאמר לכך הרוחניו׳

 ע׳׳זמפני ע״הלאהקכיד יבינו משת בוודאי כי בצלאל
 מזולתו זו למלאכה יורר מקורב הוא בצלאל מת
 הרוחניות בו להמבין הגון תר י הוא כי ישועי כי

 זאת ילמוד השי״תימהיכן ואמרלואח״כ הצריך כפי
 להתגשם לבל אלו בכוונו׳ וכליו המשכן לבנות בצלאל

 השי״תאח״כ לו אמר לכך השעיה כחוכי אך יות׳ קצת בו
 בצלאל ילמוד שבת מכוונת כי תשמרו שבתותי את אך

 השערה כחוט אך יותר כלל להתגשם לבל המשכן כוונת
 התפשטות שהיא שבת קדושת הקב״ה שהמשיך וכמו

 לכך בהתפשטות הרוחניות בו ימשוך כך הרוחניות
 נאמר ויקהל בפרשת וכאן שבת אזהרת אח״כ נאמר
 הכתוב שאמר כמו נ/־נתס להביא לישראל הציוי כאן
 רוצה והיה וכו׳ לב נדיב כל לה׳ תרומה מאתכס קחו
 יתלהבו כי נדבתם בהבאת יתגשמו שלא יתברך השם

 יביאו המשכן זו.נדבת למצוה להביא גדול בהתלהבות
 ולא יתגשמו ובזה מאד גדול להיות בכדי מאד הרנה
 הרוחניות ההפשטות הנ'ללהמשיןבו עלומה נכוונה יביאו

 נדבתם בהנאת יגפמו ישראל שבני ונהיות הנ״ל כפי
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 לכךהקדיסכאןאזהרת ב״ה השי״ח הכיווןבציווי כפי כ״כ
 ישראל שבני נכדי המשכן לנדבת קודם ישראל לבני שבת

 מכשיעור רק נדבתם להתנשם לבל שבת מקדושת ילמדו
 להמשיך הוא והעיקר הרוחניות הקדושות הסבלות
 מקדושת עצמם ילמדו וזאת הרוחניות התפשטות בנדבת׳

 להמשיך בצלאל ביד יכול׳ אח״כ יהיה ואז הנ״ל כפי שבת
 נדבתם הבאת וא״כ הש״י כליווי מכונו על הרוחניות נו

 שבת מקדוש׳ ילמדו להתגשם לנל הרוחניות בהמשכת
 נפש לכל שוה אינו שנת שקדושת כמו ויבינו ידעו א״כ
 דהיינו המעשה ימי בששת הכנתו כפי וא׳ אחד כל רק
יגדיל כך המעשה ימי בששת בקדושה הכנתו יותר כפי

עודאל בן יונתן
̂צר״א לנל יע׳ראל דבר כני
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מאור
 מעולס נמעלוח ולבא ממנו שלמעלה נהירות לקנל

 גדול־ס היותר האורות אח״כ לקבל ושיוכל עולס אל
 את היב״י־ שברא בשעה חז״ל ואמרו נ״ה א״ס עד

 הקב״ה בו שנער עד נו׳ והולך מרחיב הי׳ העולם
 שאמרתי הוא אני שדי אל אני דנתיב וכו׳ והממידו
 יתפסט שבאם השי״ת שראה הדבר וביאור די לעולמו

 נחזור באדם ביכולת יהיה לא אז יותר ויתגשם עוד
 השי״ת אמר לכך ב׳יה לא״ם בשרשי עצמו ולקשר
 השי״ת שעשועי ועיקי יותר יתגשם לבל די לעולמו

 ומקשר בכיוב ובוחר חומריותו מזכך האדם בהיות הם
 שהוא שבת קדושת הקב״ה הוריד ולכן בשרשו עצמו
 שום בלי היוחניות התפשטו׳ והוא מצרים בלי נחלה

 נא יותר קצת הגשמיות התפשגיות הי׳ ובאם גשמיות
 שהיא שנת שנ קדושה להחפשני אח״כ יכולת הי׳

 לנל די לעולמו אמר ולכן הרוחניות התפשניות
 הרוחניות לכבול שיוכל מה כפי רק יותר יתגשם
 נו נכנס שאמרו וזהו שנח קדושת שהוא אח״כ
 ותחום גנול עשה שנשנת ופירושו השערה כחונו

 שנת קדושת ע״י עוד יותר יתפשנו שלא להגשמיות
 להתגשם החול ימי נששת אך נהגשמיות נח יהי׳ לא

 אך מתנוצץ הוא שנת קדושת התפשטות כי יותר
 באל העולם השי״ת שברא וזהו המעשה ימי בששת

 ועיקר יותר וירגשס יתרחב לבל די לעולמו שאמר שדי
 בתחתוני׳ שכינתו להיות העולם בבריאת הי׳ הכוונה
 דור כמו מעשיהם את הדורות שקלקלו אח״כ אמנם
 נסתלקה הרעי׳ מעשיה׳ וע״י הפלגה ודור המבול

 ואח״כ אלהות ההתגלות ונתעלס ונכסה השכינה
 אלהות התגלות הי׳ ואז זוהמא פסקה תורה במתן

 אח״כחזרהקילקול אכן בתחתונים השכינה והשראות
 המבדיל מסך עשו ועי״ז עגל מעשה ע״י לא,יתנו

 לעשות יתברך השם צוה לכן אלהות התגלות היה ולא
 בתויו השכינה להשרות כדי כליו כל עם המשכן
 בתוכם ושכנתי שא״הכ כמו ביניהם אלהותו ויתגלה

 בראשית הבריאה כוונת נשלם יהיה ונזה
 שהמשכן אמרו ולכן להותו א המגלות שיהי׳ המחשבה

 כוונת בו נשלם שהיה מפני בראשית מעשי דוגמת הי׳
 בכוונת המשכן לבנות צריכים היו ולכך הבריאה
 יתגשם וכלא גדול רוחניות נו למשוך מאוד גדולות

 שיסבול כשיעור בגשמיות שיהיה רק בבנינו דבר אתה
 העולם את הקב״ה שמיחס וכמו גדול היותר הרוחניות

 נכנס שאמרו כמו השערה כחוט אך ויחגשס יתרחב שלא
 נננין רנה כוונה צריכים היו כך השערה כחוט נו

 להמשכת הצריך מכשיעור יותר יתגשם שלא המשכן
 יומר הגשמיות הי׳ אס כי נימה כמלא אפילו הקדושה

 על הכוונה עולה היה לא השערה כחוט אך קצת
 האיש הוא ונצלאל בראשית מעשה דוגמת וזהו מכונה

 להמשיך יודע והי׳ ודעת נינה נוהשי״תחכמה נתן אשר
 רוחניות אותו וכלי כלי ולכל להמשכן הליז הרוחניות

 להסנלת מהצריך יותר הגשמיות יהיה ושלא לו הליז
ז״ל שאמרו וזהו נימה כמלא אך יותר ולא הקדושה

פתגמאדסקיד לם־פרדין
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 שמיס בהם שנבראו האותיות לצרך יודע הי׳ בצלאל
 הנ״ל המדרש פי׳ וזהו יובן וממילא הנ״ל כפי׳ וארן
 לעיל שמבואר כפי היינו בצלאל שעשה נצל שדי בצל

 די לעולמו שאמר שלי נשס העולם בבריאת שתיחם
 זו הכוונה השערה כחוט אך יותר עוד להתגשם נבל

 להתגשם לנל וכליו המשכן לבנין בצלאל ציין היה עצמה
 שנפ׳ המדרש יובן עפי״ז גס השערה כחוט אך יותר

 הי׳ שדי משל בבצלאל שהי׳ הבינה כל זוהנ״לדאיתא
 לרוחניות הצריך כפי רק כלי כל גשמיות שעשה ג״כ שפי׳
 יתגשם שלא די לעילמו שאמר פדי שם ביאור ג״כ וזה

 אל נבוא ועתה : נכון על יונן דברינו ועכ״י יומר
 למד שמהיכן למודעי צריך זאת כי הפסוקים ביאור
 בו להתגשם לנל האלו בכוונות המשכן לבנות בצלאל

 שבת מקדוש׳ למד זאת מהצריך יותר השכרה כחוט אך
 התפשטות שהוא שנת קדושת הקטה שהמשיך בראשית

 על אך להלן עוד הגשמיות יפשוט שלא נכדי הרוחניות
 המשכן לננץ מזה עצמו למד כן כמו השערה חוגי
 סבלות לקיום הצריך כפי רק יותר כלל נו להתגשם שלא

 התפשטות נו למשוך רק כלל יותי ולא הרוחניות
 בשם קראתי יאה תשא כ* נפ׳ נאמר לכך הרוחניו׳

 ע׳׳זמפני ע״הלאהקכיד יבינו משת בוודאי כי בצלאל
 מזולתו זו למלאכה יורר מקורב הוא בצלאל מת
 הרוחניות בו להמבין הגון תר י הוא כי ישועי כי

 זאת ילמוד השי״תימהיכן ואמרלואח״כ הצריך כפי
 להתגשם לבל אלו בכוונו׳ וכליו המשכן לבנות בצלאל

 השי״תאח״כ לו אמר לכך השעיה כחוכי אך יות׳ קצת בו
 בצלאל ילמוד שבת מכוונת כי תשמרו שבתותי את אך

 השערה כחוט אך יותר כלל להתגשם לבל המשכן כוונת
 התפשטות שהיא שבת קדושת הקב״ה שהמשיך וכמו

 לכך בהתפשטות הרוחניות בו ימשוך כך הרוחניות
 נאמר ויקהל בפרשת וכאן שבת אזהרת אח״כ נאמר
 הכתוב שאמר כמו נ/־נתס להביא לישראל הציוי כאן
 רוצה והיה וכו׳ לב נדיב כל לה׳ תרומה מאתכס קחו
 יתלהבו כי נדבתם בהבאת יתגשמו שלא יתברך השם

 יביאו המשכן זו.נדבת למצוה להביא גדול בהתלהבות
 ולא יתגשמו ובזה מאד גדול להיות בכדי מאד הרנה
 הרוחניות ההפשטות הנ'ללהמשיןבו עלומה נכוונה יביאו

 נדבתם בהנאת יגפמו ישראל שבני ונהיות הנ״ל כפי
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 לכךהקדיסכאןאזהרת ב״ה השי״ח הכיווןבציווי כפי כ״כ
 ישראל שבני נכדי המשכן לנדבת קודם ישראל לבני שבת

 מכשיעור רק נדבתם להתנשם לבל שבת מקדושת ילמדו
 להמשיך הוא והעיקר הרוחניות הקדושות הסבלות
 מקדושת עצמם ילמדו וזאת הרוחניות התפשטות בנדבת׳

 להמשיך בצלאל ביד יכול׳ אח״כ יהיה ואז הנ״ל כפי שבת
 נדבתם הבאת וא״כ הש״י כליווי מכונו על הרוחניות נו

 שבת מקדוש׳ ילמדו להתגשם לנל הרוחניות בהמשכת
 נפש לכל שוה אינו שנת שקדושת כמו ויבינו ידעו א״כ
 דהיינו המעשה ימי בששת הכנתו כפי וא׳ אחד כל רק
יגדיל כך המעשה ימי בששת בקדושה הכנתו יותר כפי



אדם כי יקריב מכם. 
פ', ליתן מפנימיות כחו ורצונו להשי"ת. בטל רצונך כו'. והוא 
בחינת קרבן, לקרב כל המעשים להשי"ת. וכ' "מכם" כמ"ש 
אא"ז ז"ל פי' המשנה "אם אין אני לי" - שכל אחד יתן ענין 

"שלי" יהיה ע"י הכנסת עצמו בתוך כלל ישראל:
על  מפרשיסחא  ז"ל  הרב  בשם  הגיד  זצלה"ה  מו"ר  אא"ז 
לאביו  לבו  שיכוין  ובלבד  הממעיט  וא'  המרבה  "אחד  מ"ש 
שבשמים". והקשה בט"ז סימן א': "אי גם המרבה מכוון לשם 
שמים, טפי עדיף!" ותירץ: למשל ב' סוחרים שנסעו לדרך 
אחד. והא' בא מיד. והב' היו לו סיבות ומניעות עד שלזמן 
רב בא ג"כ ושאלוהו "מה זה שלא באת עד עתה?" והשיב: 

"מאחר שבאתי ג"כ, מה שהיה היה"! עכ"ד ולא פי' יותר. 

ונראה כוונתו שפי' "ובלבד שיכוון לבו", שסוף ותכלית מעשיו, 
שיהיה מכוון להשי"ת כראוי בין שבא לו זה ע"י עבודה מעט. 
או ע"י יגיעות הרבה. רק שיועילו מעשיו לכוון לבו לשמים. 
זה על הקרבן  נכונים מאוד, שהרי גם כאן נאמר  והדברים 
המכוון  תכלית  וזה  להשי"ת  קרבנו  מנחה שמאחר שקירב 
וסוף דבר. א"כ אין נפקא מינה בין שהי' מרבה וממעיט. כי 
לבו  יכוון  פי'  עצמו  וזה  להשי"ת.  שיתקרב  אחד,  הכל  סוף 
ית'  חיותו  והוא  השורש  אחר  נמשך  להיות  הקרבן  כענין 

שניתן בכל דבר:

אא"ז מו"ר ז"ל פירש המדרש "צפונה לפני ה'..." זוכר עקידת 
יצחק. כי עיקר הקרבן היה הרצון למסור נפשו להשי"ת. וזה 
ההסתר שהיה בקרבן. וזה נקרא צפונה. וזה יוכל להיות גם 
הצפון שבאדם  מקום  להיות   - ה"  לפני  "צפונה  ופי'  עתה. 
להשי"ת ולא בגילוי על המצח עכ"ד ז"ל. ובוודאי כי זה עיקר 
יקריב מכם", להיות כל האדם משועבד  "כי  בחינת הקרבן 
להשי"ת. וזו עקידת יצחק. ורק שהיה במעשה ג"כ שצוה ה' 

להקריב במעשה ממש, בהמה ועוף. 
והנה בשבת אין מקריבין קרבן יחיד. וי"ל גם כן כי בשבת אין 
ולכך  צורך לבחינת המעשה שבשבת נאסר כל המלאכות 
רק  הקרבן.  הוא  להשי"ת,  נפשו  מוסר  להיות  בלבד  הרצון 
בחול העניין ע"י עשיה, להיות נמשך ההארה גם במעשה. 

לכך צריך קרבן במעשה גם כן כנ"ל.
ואעפ"כ, נראה שקושיית הט"ז מעיקרא ליתא. כי באמת אין 
הפרש בין מרבה לממעיט אף אם שניהם מתכוונים לטוב. 
כי בעבודת הבורא אין נפקא מינה בריבוי, אלא בהתעוררות 
רצון אמת בלב. ואדרבא, מי שאינו יכול לעשות הרבה ומכוון 
במעט, אפשר שזה חשוב יותר. ובאמת נראה הפי' "מרבה 
וממעיט" בעניין "ימי הטובה וימי הרעה" כי התרבות המעשים 
טובים בעת פתיחות לב האדם. והתמעטות המעשים, בימי 
הרעה שניהם בקנה אחד עולים. והוא כעניין שאמרו בשם 
אדר,  "משנכנס  הגמרא  לפרש  ז"ל  הקדוש  מלובלין  הרבי 
ופירש  בשמחה".  ממעטין  אב,  ומשנכנס  בשמחה  מרבין 
להרבות צד הקדושה ולמעט צד הטומאה. וכן נפרש כאן. 
וגם דברים אלו נכללים בדברי הט"ז ע"ש.                         
שפת אמת, ויקרא

יום ראשון בשבת | כ״ד באדר ה'תשע"ח | קרקוב

רבי יהודה אריה לייב אלתר
1847-1905

 הידוע בכינויו ה"שפת אמת" על שם ספריו, היה האדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי חסידות 
גור. בנו של רבי יצחק מאיר אלתר, בעל "חידושי הרי"ם", מייסד חסידות גור. לבעל חידושי 
הרי"ם נולדו שלושה עשר ילדים. מסופר שכאשר היה ר' אברהם מרדכי חולה מאד, נכנס 
אביו לבקרו ואמר לו: "דע לך בני, שהאדם מצווה שיירצה לחיות. וישנה סברה שזו מצוות 
ותרצה  הזאת  המצווה  את  שתקיים  בחיים'...  'ובחרת  שנאמר:  בתורה,  מפורשת  עשה 
לחיות. הנני אומר לך שתקום מחולייך בריא ושלם ותוליד בן זכר וטוב". לאחר שיצא האב 
לחש תפילה: ריבונו של עולם, חנני נא אך הפעם, ותן לי במתנה עוד שנות חיים, ותזכני 
להוליד בן זכר, ואקרא שמו יהודה, ואקיים את הכתוב: "הפעם אודה את ה'". לאט לאט 
שב החולה לאיתנו ולאחר כשנה, נולד לו בן שנקרא יהודה לייב. לאחר כשמונה שנים שוב 

נפל ר' אברהם מרדכי למשכב, ומת. 

השולחן,  בראש  לשבת  סרב  אדמו"ר,  היותו  למרות   .23 בן  בהיותו  כאדמו"ר  לכהן  החל 
היום.  עד  גור  חסידות  אדמו"רי  נהגים  וכך  השולחן  באמצע  וישב  סבו,  של  במקומו 
להתפרנס  סרב  הוא  בפולין.  המרכזית  לחסידות  והפכה  לשיאה,  גור  חצר  הגיעה  בימיו 
רבות  השקיע  צעיר,  שהיה  מכיוון  אשתו.  שהפעליה  מחנות  והתפרנס  מהאדמו"רות, 
בטיפוח החסידים והלמדנים הצעירים. שעות קבלת הקהל שלו היו קצרות, מכיוון שהיה 
עונה בקצרה לכל אחד ולא נזקק לזמן רב. הוא הקים בית מדרש גדול, ובסמוך אליו חדרי 
מגורים עבור החסידים שמגיעים מרחוק לשהות במחיצתו בימי שבת וחג. השתתף במימון 

קו הרכבת בין גור לוורשה, אשר כונה "הקו של הרבי". 

נסי  בדרך  תעשה  שהגאולה  וסבר  הציונית ולתנועת המזרחי,  לתנועה  התנגד  האדמו"ר 
ולא על ידי השתדלות האדם. עם זאת, היה חובב ארץ ישראל גדול, וכתב דברים רבים 
על חיבתה קדושתה וסגולתה המיוחדת. על הפסוק "כי תבואו אל הארץ...ושבתה הארץ 

שבת לה" אמר: 
כשהוא  רק  קדושה,  לדרגת  הטבע  את  ולהעלות  ייעודו  את  למלא  יכול  ישראל  "עם 
יושב בארצו. ביאת עם ישראל לא"י, מכשירה אותו לקדש את הארציות ולהעלות את 
הטבע לדרגה עילאית. לפיכך אמרה תורה: "כי תבואו אל הארץ" - למלא את ייעודכם, 
"ושבתה הארץ" - השביתו את הארציות ושעבדו את הטבע, כמו את עצמכם, לעבודת 

ה' - "שבת לה'".
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