בס"ד ,ערב שב"ק פרשת שופטים (אבות ו)
ו' אלול תשע"ט  -שנה כ"ד גליון א'קע"ט
הדלה"נ מוצ"ש

מפרד"ס התורה ומשדה החסידות

אנטווערפען 20:00
19:21
לונדון
וועסטקליף
19:15
מאנשעסטער 19:33
19:12
וויען
אמשטרדם
19:59
ציריך
19:39
פאריז
20:05
19:41
בעלזא

21:07
20:26
20:23
20:39
20:25
21:08
20:42
21:10
20:47

ר"ת
21:31
20:48
20:46
21:01
20:40
21:31
21:11
21:37
21:12

.

לקח טוב

פלאות עדותיך

גבורות ה' וכבוד מלכותו

הכהנים אכלו לחם הפנים ושיורי המנחות חוץ
לסוכה!" /הצדק כבנין  -והעיוות כהריסות"" /כמין
יד היתה מראה להן את הדרך" /למה אין עדות
בנשים?" /פן ימות במלחמה"  -מחמת עגמת נפש

יראת העונש ויראת הרוממות .שתי דרגות ביראה
אשר בכל אחת מהן נעמד האדם מלא פחד ורתת לפני
בורא שמים וארץ .שתיהן בכוחן להשוות את האדם
כדומם מבלתי ינוע אבר קטן כגדול ,אך שונות הן מן
הקצה אל הקצה מבחינת הגורם את הרתת :ביראת
הרוממות ,ירא האדם את הקב"ה אשר מלא כל הארץ
כבודו ואין זולתו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת .מה
שאין כן ביראת העונש ,ירא האדם את העונש שיגיענו
אם יסטה ימין או שמאל מן הדרך אשר צוה ה' .לא את
האלקים הוא ירא ,אלא דואג הוא על איבוד גופו וממונו.
זאת ועוד ,היראה העליונה עוסקת בפחד ההוה,
בראותה את ההוד וההדר לחי עולמים ,בעוד שהיראה
התחתונה אין ענינה בהוה ,אלא מיושרות עיניה על
העתיד לבוא עליו אם לא יתאים את מעשיו אל מעגלי
הצדק.
אמנם ,גם אם תרחק האחת מחברתה כמטחוי קשת,
תישארנה תמיד צרופות יחד ,כזוג המשמש את עבודת
האדם אל קונו ,לבני עליה כמו לפשוטי עם .האחת
משלימה את זולתה ,כתרין ריעין דלא מתפרשין .אלא
ששונה שימושו של צירוף זה בבני עליה ,משימושו בידי
פשוטי העם.
הצדיקים והחסידים ,חובקים את היראה העליונה,
מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם
שבשמים ,כי הוא לבדו מרום וקדוש ,נורא תהלות ואדון
הנפלאות .אלא שגם מהיראה הפחותה לא תרפה ידם,
כי היא כסולם העולה בית א-ל אשר מלאכי אלקים
עולים וגם יורדים בו .בעת רדתם ממדרגתם הרמה,
עליהם להיות קשורים והדוקים היטב אל יראתו ית"ש,
ובאבוד מהם ההשגה העליונה ,נאחזות ידיהם ביראה
הפשוטה למען לא יפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
מאידך פשוטי העם ,הלומדים את יראת השם
מרבותיהם ,עליהם להיות דבוקים ביראה תתאה ,למען
ידעו להיזהר ולהישמר בכל צעד ושעל ,כי אם בחוקות
ה' ימאסו ויסורו חלילה מנתיבותיו ,יחר בם אף ה' וענוש
ייענשו ,רח"ל .אך בד בבד עם יראה פשוטה זו ,ראויות
עיניהן להיות מכוונות אל המדריגה העליונה ,אל
הופעת כבודו של מלך מלכי המלכים ,שהוא נוטה שמים
ויוסד הארץ.
דומה הדבר אל בית ועליה שעיקר המגורים בו הוא
בקומת העליה ,והתחתונה אינה משמשת אלא
כפרוזדור אליה .אלה שזכו מצאה רגלם מנוח בתכלית

הבית ,היא מרומי העליה .ובכל זאת גם הקומה אשר
מתחת לרגליהם  -קיומה נחוצה ,בכדי שאם ירדו מן
העליה ,עדיין תהיינה רגליהן עומדות על קרקע מוצקת,
ולא יפלו בבאר שחת.
אלה העומדים בשערי העבודה ועדיין לא זכו לעלות
ולדור בקומת העלייה ,אזי כל זמן שלא באו אל תכליתו
של הבית ,נוטים הם אהלם בקומה התחתונה לחסות
מזרם וממטר .אלא שעיניהם תמיד נשואות מעל
לראשם ,ופעמים אף יזכו לעלות לרגע קט לחזות בנועם
העליה ולבקר בהיכלה.

אותיות מחכימות
 ...ד הנה החסידים בני עליה ,כל עבודתם היא ביראת הרוממות,
ועכ"ז גם העונש של הרשעים יזכרו בפיהם ,אך כל תפלתם לה' הכל
ביראה הגדולה הנ"ל .אך ברצותם לקרב בני אדם לה' ,אזי תחלת
התקרבותם בא ע"י יראת העונש הנכנס לכל בני אדם ,ואחר זה יביאו
אותם ליראה הגדולה .וזהו כונת הכתובים (תהלים קמה ,יא -יב)" :כבוד
מלכותך יאמרו" ,ומוסב על החסידים שהזכיר במקרא הקודם:
"וחסידיך יברכוכה" ,ואמר :כבוד מלכותך ,ע"י כבוד מלכותך ,וזהו
רוממות ,ביראה זו :יאמרו  -ישבחו ה' ,כמו (שם ו ,ג)" :אמרו לאלקים",
ועכ"ז גם :גבורתך ידברו ,אך העיקר אצלם לעבדות ' -כבוד מלכותך'
אבל :להודיע לבני האדם  -להוכיח אותם וכו' ...אזי מזכירין גבורותיו
תחלה ,ואח"כ הרוממות  -וכבוד הדר מלכותו כנ"ל וכו'...
 ...וזהו כונת הכתוב :שופטים  -הפוסקים הדין למעלה ,ושוטרים -
המקיימים (עי' פירש"י) ,תתן לך בכל שעריך  -בתחלת העבדות ,כמו
השער שהוא התחלת הכניסה ,כן בתחלת התקרבותך לה' ,יהיה ע"י
שתתן לך שופטים ושוטרים ותזכור העונש .ואח"כ תבוא למדריגה :אשר
ה' רצ "ל ע"י שהוא ה' ,שם הוי"ה ,שהוא רוממות הבורא ית"ש היה הוה
ויהיה ומהוה הכל ,עי"ז יהיה :אלקיך  -תקבל אלקותו עליך ,ואח"כ
תזכה :נותן לך  ,השם הקדוש הנזכר נותן לך בחינת אהבה הנקרא ממשלה
(עי' מש"כ שם לעיל) ,וזהו :לשבטיך לשון ממשלה ,כמו (במדבר כד ,יז)" :וקם
נועם מגדים
שבט מישראל" (וברש"י :מלך רודה ומושל) ,כנ"ל.

הצד השוה שבהם ,ששני הדיירים יושבים באותו
בית .שתי היראות מכוונות סוף סוף אל צורם מלכם
וגואלם .גם דרי מעלה וגם דרי מטה מעריצין ומקדישין
וממליכין את שם הא-ל המלך הגדול הגבור והנורא.
בני העלייה ,שלא רק על מדריגתם מצווים ,אלא
עיניהם פקוחות על כל בני האדם ,לקרבם אל חיק
אביהם ,עליהם לדעת ולהכיר את השוני בין שני
הדיירים .יודעים הם בעצמם ,שמקדימים הם את
ה"כבוד מלכותך יאמרו" לפני המדריגה השניה של
"וגבורתך ידברו" .אך בבואם "להודיע לבני האדם",
ללמדם דעת כי ה' הוא האלקים אין עוד ,עליהם להקדים
"גבורותיו" ,אלא להטעימם גם מ"כבוד הדר מלכותו".

לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך וגו' (טז ,כא) .מביא
בעל ה'הפלאה' בספרו 'פנים יפות' הא דאיתא בילקוט שמעוני
(שופטים סי' תתקז)" :אפילו בית אפילו סוכה" ,וכותב" :נראה הא
דקאמר 'אפילו סוכה' ,היינו סוכת מצוה בחג ,שהכהנים אוכלים
לחם הפנים ושיורי המנחות חוץ לסוכה ,והטעם ,כיון שאסור
לעשות סוכה בעזרה הם פטורים מן הסוכה".1
＊

שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלקיך בו וגו' (יז ,טו) .בענין
מלוכה בצדק ,מצינו ב'אבן עזרא' שכתב (להלן בפרשת כי תצא כה,
טו) בזו הלשון" :כי זה ידוע כי כל מלכות צדק  -תעמוד ,כי הצדק
כבנין ,והעיוות כהריסות ,ברגע יפול הקיר".
＊

תכין לך הדרך וגו' והיה לנוס שמה כל רוצח (יט ,ג) .פירש"י" :מקלט
מקלט היה כתוב על פרשת דרכים" ,ומקורו במסכת מכות (י.):
ואמנם בתלמוד ירושלמי (מכות ה ).איתא" :אמר ר' אבון ,כמין יד
היתה מראה להן את הדרך" .ופירש ה'פני משה'" :כמין יד וכו' ,ועל
היד היה כתוב מקלט" (והיינו ,דלא פליגי).
אולם ה'קרבן העדה' מבאר" :כמין יד וכו' ,לא היה צריך לכתוב עליו
'מקלט' ,אלא שהיה כמין יד תחוב בעץ התקוע ,וידעו שהדרך שהיד
פונה לשם ,הוא הדרך למקלט".
＊

בספה"ק 'אוהב ישראל' (פרשת מסעי ד"ה ואת הערים) איתא כי
"מצוה זו (-של ערי מקלט) נוהגת בכל זמן ,כי התורה נצחית ,ועל כן
אפילו בזמן הזה יש לה שייכות ,והוא תקון למכה נפש בשגגה
(במדבר לה ,יא) ,רצ"ל מי ששגג בחטאים ועונות ומשחית את נפשו"
וכו' ומבאר שתיקונו הוא "בקבלת עול מלכות שמים באהבה
שלימה ובמסירות נפש גדול באמת בכל לבבו להשי"ת בהששה
תיבות' :שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' ,והמה בחינת שש ערי
מקלט (שם פסוק ו)' ,ועליהם תתנו מ"ב עיר' (שם) ,הוא בחינת פרשה
ראשונה של קריאת שמע ,שהוא 'ואהבת' ,שיש בה מ"ב תיבות,
והיינו קבלת אהבתו ית' ותורתו בכל לב ונפש ,ועל ידי המסירות
נפש באמת בכל לבבו לקבל עליו עול מלכות שמים ,ועל ידי קבלתו
באמת אהבת השי"ת בכל לבבו ,בזה נתכפר לו על שהכה את נפשו
בשגגה" ,עעו"ש.
＊

ועמדו שני האנשים אשר להם הריב וגו' (יט ,יז) .פירש"י" :ועמדו
שני האנשים .בעדים הכתוב מדבר ,ולמד שאין עדות בנשים" וכו'.
הגאון החיד"א מביא בספרו 'פני דוד' (פר' כי תצא אות א) מנמוקי
רבינו ישעיה [הראשון] מטראני זלה"ה שבכתיבת יד ,בטעם הדבר
שאין עדות לנשים" :ולמה? לפי שכחשה שרה ,דכתיב (בראשית יח,
טו) 'ותכחש שרה בקרבה'".
＊

ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא
חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו (כ ,ה).
פירש"י" :ודבר של עגמת נפש הוא זה" .ומבאר המהר"ל מפראג
ב'גור אריה' (כאן)" :דאם לא כן למה כתב 'ואיש אחר יחנכנו' ,די בזה
שמא ימות במלחמה ,ומאי נפקא מיניה אם אחר יחנכנו או לא
יחנכנו .ויראה ,משום שיש אדם [ש]בשביל שאחר יקח את שלו
חלש דעתו עליו ,כמו שפירש"י ודבר עגמת נפש הוא ,ובשביל חלש
דעתו עליו אתרע ליה מזליה ומת במלחמה ,ודבר זה גורם המיתה,2
ולפיכך תלה הכתוב ב'איש אחר יחנכנו' ,כי זהו גרמת המיתה".
 .1וממשיך וכותב" :וצריך לפרש מה שאמרו בילקוט סוף פרשת ראה
(סי' תתקו) :חג הסוכות להדיוט ,מנין אף לגבוה ,תלמוד לומר 'חג
הסוכות לה'' ,היינו בלחמי תודה ,כדאיתא בביצה דף י"ט ,מביא אדם
תודתו בחג הסוכות".
אולם כבר תמהו האחרונים דבמס' ערכין (דף ג :ובתוס' שם) משמע
שיש חיוב סוכה לאכילת הכהנים ,עי"ש ,וכבר האריכו למעניתם.
ראה :שו"ת 'שואל ומשיב' מהדו' ד' ח"א סי' כט; שו"ת 'בית יצחק'
או"ח סוס"י ה .וע"ע מש"כ הגר"מ אריק זצ"ל בספרו 'מנחת
קנאות' עמ"ס סוטה (מ ):ובהגהותיו למשניות (מדות פ"ב מ"ג),
נדפסו בס' 'טל תורה' החדש.
 .2וכן מצינו בגמרא ,במסכת הוריות (יב ).וברש"י במסכת כריתות (ו.
ד"ה ולאו מילתא היא) ,עי"ש.
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זכות אבות יגן עלינו

אמרות טהורות
הכנעה בפני כל צדיק " -למען תחיה"
צדק צדק תרדוף למען תחיה וגו' (טז ,כ)" .שמעתי מפי
הצדיק רבי שמעון מיערוסליב זללה"ה ,שהצדיק הקדוש
מו"ה רבי יעקב יצחק מלובלין אמר לו בזה"ל :אם תרצה
להאריך ימים ,תכניע עצמך בפני כל צדיק .ושיחתן של
תלמידי חכמים היא לימוד ,שכן איתא בתורה הקדושה 'צדק
צדק תרדוף למען תחיה' שעל ידי רדיפה שרודף והולך לכל
צדיק ,בזה נמשך החיים".
לב שמח להרה"ק מאלעסק זי"ע [עעו"ש בטעם הדבר .ואכן
בספר 'תורת שמעון' להרה"ק מיערוסלב זי"ע כתב כן,
ומסיים" :וכן נהגתי לנסוע לצדיקים אפילו בעת זקנתי"]

"אשר שנא ה' אלקיך"  -את הדל גאה
ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך (טז ,כב) .הדקדוק
ידוע ,למה בשאר מצוות 'לא תעשה' לא נאמר טעם זה
"אשר שנא".
ונראה לפרש ,יען כי אנו רואין בחוש אשר אם יש לאדם
עושר ונכסים ,אזי ח"ו בועט בהקב"ה ויחשוב שכחו ועוצם
ידו עשה את החיל הזה ,והגם כי גם העניות מעבירה את
האדם על דעת קונו (עירובין מא ,):עם כל זה נסיון העושר
גדול מנסיון העוני (עי' חובת הלבבות שער הכניעה פ"ד) .ועל כן
צריך האדם לזרז את עצמו שכאשר ישפיע לו השי"ת שפע
רב ,עכ"ז ידע גדלות הבורא ,אשר הכל בא לו בהשגחה
פרטית ,ואם לא ,אזי יקח ממנו הקב"ה את הונו ורכושו
ונשאר כמקדם ,ולא נשאר בידו רק הגאות שהיתה לו מקדם
בעת שהיתה לו העשירות ,ויהיה נקרא 'דל גאה' שהוא
מהשלשה שהקב"ה שונאם (עי' פסחים קיג :וב'שערי תשובה'
לרבינו יונה שער ב אות ז) .וזהו הרמז" :ולא תקים לך מצבה" -
מצבה רומז על הפרנסה ,כמו שנאמר (לעיל יא ,ו) "ואת כל
היקום אשר ברגליהם" ,וא"ר אלעזר זה ממונו של אדם
שמעמידו על רגליו (פסחים קיט ).וזהו" :ולא תקים לך מצבה",
שלא תלך בקומה זקופה ובגאות ,כי "אשר שנא ה' אלקיך",
היינו ,שיקח הקב"ה ממך עשרו ותהיה דל גאה אשר שנא ה'
עטרת ישועה (עעו"ש)
אלקיך.

אמירה נעימה
ולא תקח שוחד כי השוחד יעור עיני חכמים וגו' (טז ,יט).
הנה ,לעיל בפרשת משפטים (כג ,ח) כתיב "כי השוחד יעור
פקחים" .יש להבין פשר השינוי ,שכאן אמר 'חכמים' ושם
'פקחים'.
ויש לפרש ,כי ישנם שני דברים שמוכרחים להיות בדיין.
האחד ,שיהא חכם בתורה ,להבין הדין על בוריו .השני,
שיהא חכם בטיב המסחר ומרמות העולם הזה ,כדי שיוכל
להבין בדין מרומה .והנה' ,חכם' נקרא חכם בתורה ,ו'פקח'
הוא זה שמבין ויודע במרמות העולם .ואמר הכתוב" :כי
השוחד יעור" בין עיני "חכמים"  -בחכמת התורה ,ובין את
ה"פקחים"  -היודעים בטיב העולם.
דברי אליהו

צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ וגו' (טז ,כ).
וברש"י ז"ל" :כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את
ישראל ולהושיבן על אדמתן" .וכבר עמדו המפרשים על
דברי רש"י אלו.
ויש לפרש ,דהנה שנינו באבות (ה ,יא) שעל עינוי הדין
ועל עוות הדין חרב בא לעולם ,ועל שלש העבירות ,עבודה
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים ,גלות באה לעולם .עוד
אמרו רז"ל (סנהדרין ז ):ש"כל המעמיד דיין שאינו הגון -
כאילו נוטע אשרה" .נמצא שעל העמדת דיין שאינו הגון -
'גלות באה לעולם' ,לפי שהוא כאילו נוטע אשרה ,וגם 'חרב
בא לעולם' לפי שגורם לעוות הדין.
ולכן במינוי הדיינין הכשרים  -שהוא ההיפך מזה ,ראוי
להיות גם השכר ההיפך מן העונש ,דהיינו" :להחיות את
ישראל"  -היפך מן החרב שהוא ממית ומקצר ימיו של
אדם" ,ולהושיבן על אדמתן"  -היפך מן הגלות.
בנין אריאל

על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על
פי עד אחד (יז ,ו).
איתא במדרש (פסיקתא דר"כ כד ,סז)" :שאלו לחכמה :חוטא
מהו עונשו ,אמרה להם' :חטאים תרדף רעה' (משלי יג ,כא).
שאלו לנבואה  -אמרה להם' :הנפש החוטאת היא תמות'

"נביא מקרבך מאחיך כמוני"  -שנתן לי גדולה
בזכות הרבים ,כן יתן גם לנביאי הדורות הבאים

יתרון דעת

נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלקיך וגו' (יח ,טו).
הנה לרש"י הוקשה ,היאך יתיישב מה שאמר משה רבינו
בפסוק זה עם הכתוב (להלן לד ,י)" :ולא קם נביא עוד בישראל
כמשה" וגו' ,ולכן פירש" :מקרבך מאחיך כמוני ,כמו שאני
מקרבך מאחיך ,יקים לך תחתי ,וכן מנביא לנביא".
ויש לפרש באופן נוסף ,דהנה מלך ישראל הכל חייבים
בכבודו ,ולכן צריך הוא להיות נכנע ושפל ביותר ,כמו
שאמרו רז"ל (ברכות לד)" :אלו ברכות שאדם שוחה בהן,
באבות  -תחלה וסוף ,בהודאה  -תחלה וסוף ,כהן גדול
תחלת כל ברכה וברכה ,המלך כיון שכרע שוב אינו זוקף",
ופירש"י" :כל מה שהוא גדול ביותר ,צריך להכניע ולהשפיל
עצמו" .וכדאיתא ברמב"ם (פ"ב מהל' מלכים ה"ו) שהמלך
"לעולם יתנהג בענוה יתרה".
וזה שמצינו במשה רבנו ע"ה (במדבר יב ,ג)" :והאיש משה
ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" ,אע"פ שהיה
מלך והכל היו חייבים בכבודו ,ולכאורה איך יתכן שמשה
רבנו שעלה במעלה וגדולה על כל ישראל היה עניו מכל
אדם אשר על פני האדמה .אלא שמשה רבנו לא תלה את
מעלתו וגדולתו בזכות עצמו ,כי אם בזכותם וקדושתם של
בני ישראל ,כענין שמצינו (ברכות לב ).שהקב"ה אמר למשה:
"כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל" כיון שלב המלך
הוא לב כל קהל ישראל (רמב"ם פ"ג מהל' מלכים ה"ו) ,והיינו
שכב ודו וגדולתו של המלך הוא כבודו וגדולתו של כל קהל
ישראל ,ולכן בזכות כלל ישראל נותן הקב"ה מעלה וגדולה
למלך ישראל.
הוא שאמר משה רבנו" :נביא מקרבך מאחיך כמוני
יקים לך ה' אלקיך" ,והיינו כמו שהשי"ת נתן לי מעלה
וגדולה בזכות כלל ישראל ,כך יתן השי"ת מעלה וגדולה גם
לנביא שיקים תחתי בזכות הרבים.

שבת בצבאותיה (מג)

כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע

נצחון היצר הרע  -על ידי חביבות השבת
כי תקרב אל עיר להלחם עליה (כ ,י)" .תקרב" הוא בגימטריא
"שבת" .רמז הכתוב ,שאם תרצה להילחם מלחמת היצר
ולנצח אותו" ,אזי הפעולה שתהא חביב בעיניך מצות
אהבת שלום
השבת ,ואזי בוודאי תנצח המלחמה".

(יחזקאל יח ,ד) .שאלו לתורה  -אמרה להם :יביא אשם
ויתכפר לו .שאלו להקב"ה  -אמר להם :יעשה תשובה
ויתכפר לו".
וזהו הרמז בכתוב" :על פי שנים עדים" ,דהיינו החכמה
והנבואה" ,יומת המת"  -כי אין תקנה לנפש החוטאת אלא
מיתה ,ואפילו בזמן שבית המקדש קיים; "או שלשה עדים"
 היינו בזמן שאין בית המקדש קיים ,אזי גם לפי התורה -שאומרת "יביא אשם ויתכפר" " -יומת המת" ,כי אין לו
תקנה רק במיתה ,כי במה יתכפר; "לא יומת על פי עד
אחד"  -זה הקב"ה שנקרא 'אחד' ,שאינו חפץ במות המת
ואומר" :יעשה תשובה ויתכפר".
ובזה אפשר לפרש כוונת הפסוק (תהלים צג ,ה)" :עדותיך
נאמנו מאוד לביתך נאוה קודש ה' לאורך ימים" -
'עדותיך' ,היינו התורה' ,נאמנו מאוד'  -שנתנה עצה
שיביא כפרה ויתכפר ,ואין צריך למות גלל חטאו .אמנם
זהו רק בזמן כאשר 'לביתך נאוה קודש'  -היינו בזמן
שבית המקדש קיים ,מה שאין כן בזמן הזה ,אבל 'השם' -
תקנתו של הקב"ה שיעשה תשובה ויתכפר לו ,היא
'לאורך ימים'  -אף עתה שאין לנו בית המקדש לכפר בו.
לחמי תודה " -בשם השמועה" (מובא ב'ילקוט האורים')

לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל (יז ,יא).
פירש"י" :אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל
שהוא ימין" וכו'.
יש לפרש על פי מה דאיתא בשו"ע (או"ח סי' קכג ס"א וע"ש
בטו"ז סק"ב) שישתחוה אדם תחילה לשמאלו ,שהוא ימין
השכינה ,משום "שויתי ה' לנגדי תמיד" ,עי"ש .והנה ,אמנם
בימי משה רבינו ע"ה וגדולי הנביאים ,הם גרמו שתשרה
השכינה על ראש כל אחד מישראל [כמו שכתבתי במקום
אחר עה"פ (שמות יח ,יט) "היה אתה לעם מול האלקים"],
נמצא ימינו הוא ימין השכינה .ועתה ,אם הסנהדרין מודים
ואומרים אין אנו כדורות הראשונים שיהיה ימין שלנו ימין
של שכינה ,אלא ימין שלנו הוא שמאל השכינה ,ועל כן
אומר הזקן ממרא ,הרי לדברי עצמכם אינכם חשובים
כדורות הראשונים לכן לא אשמע לכם .ולזה קמ"ל "אפילו
אומר לך על ימין שהוא שמאל"  -גם באופן זה תשמע לו.
תורת משה להחת"ס

אמרות ,הליכות והנהגות בצל קדשו של
מהרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע
בעל 'עטרת צבי' (ח)
שמעתי בשם הגה"צ רבי ישעי' שנעבאלג זצ"ל (אבד"ק
בני ראם יצ"ו וחבר הביד"ץ דקהל מחזיקי הדת באר"י) ,על מה
דאיתא בספה"ק 'עבודת הקודש' להרחיד"א (מורה באצבע
אות קמ) וז"ל :בהעלות המנחה בערב שב"ק ,הוא עת מסוכן
למחלוקות בין איש לאשתו ובין המשרתים ,והרבה טורח
הסט"א בזה לחרחר ריב ,והאיש הירא יכוף יצרו ולא יעורר
שום מחלוקת והקפדה ,ואדרבא ,יבקש שלום ,וילך לשלום,
עכלה"ק .ואמר על זה הרה"ק בעל 'עטרת צבי' מזידיטשוב
זי"ע ,שקבלה היא בידו ,דאם מניחין המפה של שבת על
השולחן בערב שבת קודש קודם חצות היום ,זהו סגולה
לבטל הקליפה והסט"א המעורר מחלוקת בביתו של אדם
בערב שב"ק אחה"צ.
מבאר השבת (ח"א עמ' שג .וראה דבר נורא בזה בספר
'כף החיים' להגר"ח פלאג'י זצ"ל ,סי' כז אות לה)

אמר בשם מרן רבינו התייר הגדול הרב האלקי
מוהרצ"ה מזידיטשוב זצללה"ה ,הוא דודו חותנו ורבו
המובהק ,שאמר בשם מדרש ,כשישראל שותין ואומרים
'לחיים' הקב"ה מוחל עונותיהם של ישראל .ואמר הרב
מראזדל ,כי הוא לא ראה המדרש ,רק כי מסתמא אם
חותנו אמר בשם מדרש הנה הוא בנמצא.
ופירש בו כך ,כי הנה הי"א תיבות שב"זכרנו לחיים" וכו'
המה נגד עשרת ימי תשובה ,ושני תיבות האחרונות
"אלקים חיים" המה כנגד יום הכפורים .והנה "אלקים"
גימטריא כו"ס ,ועל כן כשישראל שותין כו"ס (מספר אלקי"ם)
ואומרים לחיי"ם (סוד חיי"ם) המה מעוררים בחינת אלקי"ם
חיי"ם שהוא כנגד יוה"כ שמכפר עצומו של יום על כל
עונותיהם של ישראל ,והבן.
עוד אמר ,כי במלת חיי"ם מרומז בני חיי ומזוני ,כי האות
ח' הוא חיים ,ואות מ' מזוני ,והשני יודין רומז לבני ,על דרך
האמור בתיקוני זוהר יוד לעילא יוד לתתא בן ובת .והנה
בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזלא (מו"ק כח,).
ושם במזלא הוא עתיקא קדישא רצון הפשוט בלי שום טעם
למחול עונותיהם של ישראל ,כי שם המדה מן "וחנותי את
אשר אחון (שמות לג ,יט) – אע"פ שאינו הגון וכו' (ברכות ז,).
על כן כשישראל שותין ואומרים לחיים ,המה מעוררים
מזלא עלאה מבני חיי ומזוני דכלולין במלת חיים ,ומשם
ממזלא עילאה הקב"ה מוחל וכו' ,והבן.
מתוך ההקדמה לספה"ק 'תעלומות חכמה' להרה"ק מראזדל
זי"ע (אות ב -ג) .וראה בספר 'כתר תורה' (בארדיטשוב .פר'
שלח) בזה"ל :הרה"ק ר' מאיר בן הרה"ק ר' לוי יצחק
מבארדיטשוב היה מקהיל קהילות בימים נוראים שיהיו יושבין
ושותין משקה ואומרים 'לחיים' .ואמר לו אביו מדוע עושה כן,
והשיב לו שמצא במדרש כשישראל יושבין ושותין באגודה
אחת 'לחיים' הקב"ה מוחל להם עוונותיהם .ועוד אמר ,ידוע
ששני יודי"ן הוא שם ,ו'כוס' ר"ת ו'יאמר ס'לחתי כ'דברך
(במדבר יד ,כ) ואם כן ,כששני יהודים שותין 'לחיים' נאמר
עליהם 'ויאמר ה' סלחתי כדברך' ,וכנזכר[ .וע"ע מש"כ בזה בס'
'ואברהם זקן' להגר"א פלאג'י זצ"ל (מע' ת אות ט) .וראה עוד
בס' 'סיפורי צדיקים החדש' להג" ר אברהם יצחק סויבעלמאן
זצ"ל אב"ד זבאריזא (אות לא) ,סיפור נורא מהחוזה מלובלין
זי"ע .יעו"ש]

בברכה אחת מעין שלש נדפס בסידורים הזכרת שבת
ויום טוב ור"ח קודם "כי אתה ה' טוב ומטיב" ,אבל הרה"ק
[מרן מהר"ש] מבעלזא זצוקללה"ה אמר ,שכמו בברכת
המזון מזכירים קודם "ובנה ירושלים" כן כאן .וכן נהג
הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב זצוקללה"ה ותלמידיו
הקדושים זצוקללה"ה  ,וזכיתי ובא לידי כת"י מתלמידי
האריז"ל וכתוב שם הנוסח כנ"ל .ועי' בא"ר (סי' ר"ח) שמדבר
מזה ,ונהגו להזכיר המאורע לאחר "ובנה" .ועי' בשו"ת
'מנחת עני' סי' א' טעם לזה וכו'.
עמק יהושע אחרון להג"ר יהושע אלטר ווילדמאן זצ"ל אב"ד
קאנסקיוואליא (עמ' קסו .וכ"ה ב'ליקוטי מנהגים' אות יד) .וראה
בס' 'לקוטי מאיר' (סי' יב אות לב) שכתב כנ"ל והוסיף בזה"ל:
"וכן נהג לומר הרה"ק מרן מצאנז זי"ע בעל 'דברי חיים' ,והרה"ק
מסיגעט זי"ע בעל 'ייטב לב'  -קודם ובנה ירושלים" (וכ"ה בס'
'דרך הטובה והישרה' הל' סעודה סעיף כג)

 ...והמנהג היה בזידיטשוב אצל מרן הה"צ מהרצ"ה
זצ"ל ,שהיו מתפללין בשבת שקודם היארצייט גם 'פסוקי
דזמרה' ,שהוא מסוגל לקצץ ולזמר כל החוחים והקוצים
כידוע ,וד"ל.
זוודין לאורחא להג"ר משה שווארץ זצ"ל (דף קכא .ראה 'טעמי
המנהגים' סי' תתרעב עמ' תפ)

בקריאת התורה לא יאמר העולה לתורה עם הבעל
קורא כלל אפילו בלחש.
מנהגי זידיטשוב (פ"ו ס"ד)  -שכן העלה הרה"ק רצ"ב
מזידיטשוב זי"ע בספרו 'עטרת צבי' (ר"פ ויקהל ,דף רב ).ע"פ
הזוה"ק שם (וע"ע בענין זה בב"י או"ח סי' קמא ובטו"ז שם סק"ג;
שו"ת 'משאת בנימין' סי' סב; שו"ת 'ספר יהושע' פו"כ סו"ס קצב;
'שלחן הטהור' סי' קלט ס"א) .יצויין שכן הוא מנהג בעלזא.

