
הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זי"ע 
על  בפרשתנו,  אפרים"  מחנה  "דגל  בספרו  כתב 
לרמז  יש  כי  טהרה,  מתוך  בתורה  לעסוק  החובה 
"כל עוף טהור תאכלו", שחז"ל  את הדבר בכתוב 
אמרו )ברכות ה.( "אין עוף אלא תורה", ואכילה יש 
לפרש שהוא מלשון לימוד, כי התורה היא בחינת 

שכתוב  כמו  לחם 
"לכו  ה(  ט,  )משלי 
בלחמי",  לחמו 
שמרמז  וזהו 
עוף'  'כל  הפסוק 
התורה  היינו 
'טהור  הקדושה, 
תלמדו  תאכלו' 

מתוך טהרה.
וכך כתב ה"דגל 
אפרים"  מחנה 
)פרשת עקב( בשם 
שם  הבעל  זקנו 
טוב הקדוש זי"ע, 
מדינה  שהיתה 
ששלחו  אחת 
להרמב"ם  מכתב 
ובקשו  ז"ל, 
ולהבין  להתקרב 
התורה.  דרכי  את 
הרמב"ם  ביקש 
רבי  מתלמידו 
שמואל אבן תבון 
שהוא ישיבם, וכך 
שמואל  רבי  כתב 
להסביר להם ע"פ 

חכמת הטבע:
מיני  מכל 
והמשקה  המאכל 
והדם  דם,  נעשה 
הכבד,  אל  יורד 

עולה  ומהלב  הלב,  אל  הנקי  הדם  עולה  ומהכבד 
השכל  שורה  ושם  המוח,  אל  והדק  המובחר 
ממאכלים  עצמו  ששומר  ומי  האדם.  של  והחיות 
אסורים וטמאים, נעשו דמו צלול וטהור, ויש לו לב 
ומסוגלים  טהורים  הם  והחיות שלו  והמוח  טהור, 
עצמו  את  ששומר  ומי  אלוקיות.  השגות  להשיג 
יותר ומקדש את אכילתו ע"פ דרכי ה' ותורתו, כל 
להיפוך  וכן  ומטהרים.  מתקדשים  איבריו  רמ"ח 

ח"ו נעשה שכל עכור ומעופש בדעות זרות, ורמ"ח 
ולכן  ח"ו.  זרות  לדעות  ונופל  נטמאים,  איבריו 
החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יוכלו 
לקבל מתיקות נופת צוף דברי התורה הבנויים ע"פ 

שכל אלקי עולם ומלך עליון.
ונשמרים  עצמם  המקדשים  ישראל  קדושי 
ת  ו ל כ א מ מ
גופם  אסורות, 
קדוש,  נעשה 
הוא  ומעצמו 
מאיסורים.  נשמר 
על  כמסופר 
חיים  ר'  הרה"ק 
זי"ע  מקאסוב 
"תורת  בעל 
שפעם  חיים", 
לפניו  הובאה 
צלחת מרק, הרבי 
נטל כף מרק בידו 
כעבור  והניחה,   -
שוב  מה  זמן 
והורידה   - לקח 
אירע  וכך  מידו, 
גם בשלישית, אזי 
הצלחת  את  דחף 

מלפניו. 
הגיע  לפתע 
ואמר,  שליח 
"שאלה"  יש  כי 
העוף.  על 
החלו  הנוכחים 
להתלחש  מיד 
"רוח  "מופת"!   -
הבחין  הקודש"! 
ואמר:  בכך,  הרבי 
יש  רעב,  כשהאדם  אלא  הקודש,  רוח  לא  "כלל 
 - מדאי  יותר  מתאווה  אם  אך  לאכול,  תיאבון  לו 
בידי את הכף  כנראה שזה דבר פסול. כשלקחתי 
ורציתי לקרבה לפי, חשתי תיאבון גדול מדי, על-כן 
דחפתיה ממני, כך היה שלוש פעמים, לאור זאת 
הרחקתי  לכך  אי  כשר,  דבר  לא  זה  כי  החלטתי 
אלא  הקודש,  רוח  זה  אין  אך   - ממני  הצלחת 

הרגשה נכונה" )"נזר החיים"(.

וירא  תעשו  ד'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה  ויאמר 
אליכם כבוד ד' )ויקרא ט, ו(.

שכך  מפני  המצוה  את  לקיים  אלא  לכם  אין 
נצטוויתם, גם אם אינכם מבינים טעמם - אשר צוה 
ד' תעשו. ובשכר זאת 'וירא אליכם כבוד ד'' - תתגלה 

לכם כוונת המצוה וטעמה.
הרה"ק רבי אברהם חיים מזלאטשוב זי"ע
 ]"מבשר צדק"[

ז(.  )ט,  המזבח  אל  קרב  אהרן  אל  משה  ויאמר 
וברש"י: שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה: 

למה אתה בוש לכך נבחרת.
 - כך שיש לך מדת הבושה  הכוונה היא, שמשום 

ראוי לך להיות מנהיג!
תלמידי בעש"ט הק'

וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות 
החטאת )ט, כב(.

חז"ל )עירובין מא:( אמרו "עניות מעבירה את האדם 
על דעתו ועל דעת קונו", וזהו - וישא אהרן את ידיו 
ממילא  ואזי  טוב,  כל  להם  שיהיה  ויברכם  העם  אל 

יהיה וירד מעשות החטאת, שלא יעברו על רצונו.
הרה"ק רבי ישראל מויזניץ זי"ע ]"אהבת ישראל"[

וידום אהרן )י, ג(.
גדול כים היה יגונו של מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל 
מילדיו,  ושלושה  הרבנית  את  בשואה  איבד  כאשר 
הי"ד. פעם אמר כי יש להמליץ על המצב הנורא את 
"דם", שאף שהפצע  מלשון   - אהרן"  "וידום  הכתוב 
כי  ולדעת  לשתוק  עלינו  ומדמם,  הוא  טרי  שבלב 
אחריה;  להרהר  רשות  לנו  ואין  מלפניו  היא  גזירה 

"מ'דארף זיך בלוטיגען און שווייגען!"
"הרב מבריסק"

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
"ולא תטמאו בהם ונטמתם בם... והתקדשתם 

והייתם קדושים..." )ויקרא יא, מג-ד(. 
בפרשה זו הוזהרו ישראל שירחיקו עצמן ממאכלות 
אסורות. אי אפשר לבוא להשגות התורה עד שישמור 
מדבר  ואפילו  וכל.  מכל  אסורות  ממאכלות  עצמו 
שאינו אסור אלא משום חומרא בעלמא יש לו לאדם 
ליזהר מהן, ובפרט לחקור שלא לאכול אלא מין שחוט 
כשר על צד היותר טוב, וכל דבר הצריך סימן או בדיקה 
מתולעים צריך להחמיר על עצמו לעשות כדת וכנכון, 
מיקל  הוא  אם  אבל  התורה.  להשגות  לבוא  יוכל  ואז 
בעלמא,  חומרא  אלא  שאינו  בדבר  אפילו  עצמו,  על 
לא יוכל להשיג הקדושות העליונות, ואפילו שוקד על 

תורה ועבודה יום ולילה.
שאינו  ע"י  בם",  ונטמתם  בהם  תטמאו  "ולא  וזהו 
ליבו,  נשמר ממאכלות אסורות המאכל מטמטם את 
"והתקדשתם  התורה.  השגות  להשיג  יכול  ואינו 
שורה  אלה  בכל  נזהר  האדם  אם   - קדושים"  והייתם 
עליו הקדושה העליונה וזוכה להשגות גדולות בתורה 
ואפילו  העולמות,  כל  מעלה  הוא  לימודו  שע"י  עד 
בלימודו  ובונה  לימודו,  ע"י  מתעלים  השרת  מלאכי 

קומת השכינה.
"מאור ושמש" פרשת שמיני

זהירות ממאכלות אסורות

בס"ד. גליון כ"ז • שב"ק פרשת שמיני "פרשת פרה" תשע"ו • דף היומי: קידושין כ"ב • מברכין חודש ניסן, המולד יום חמישי 10:15, 16 חלקים

6:57  ............ הנרות  הדלקת 
7:17  ........................ שקיעה 
6:31  ................... החמה  נץ 
9:07  .............. מג"א  סזק"ש 
9:43  ................ גר"א  סזק"ש 

10:47  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:26
7:18  ........................... שקיעה 
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 8:08
מוצש"ק זמן ר"ת ..............8:30

זמנים לשב"ק פרשת שמיני



חז"ל )מדרש תהלים פא( אומרים על הפסוק 

)תהלים פא, ג( "שאו זמרה ותנו תוף כנור נעים 

עם נבל" - למה נקרא שמו נבל? מפני שהוא 

מנבל כל כלי שיר. והקשה רבנו, אם נבל הינו 

יפה, למה נקרא שמו בשם לא  כלי שמזמר 

נאה?

אלא משמע מכאן, שמי שמנבל אחרים, 

)"שרפי  טוב  לשם  ראוי  אינו  עצמו  הוא  הרי 

קודש"(.

ושלא  אדם  כל  בכבוד  רבנו  של  זהירותו 

בכל  ביטוי  לידי  באו  באיש,  חלילה  לפגוע 

אמו  לפטירת  השנה  ביום  פעם,  הזדמנות. 

ר'  ביתו,  מנאמני  לאברך  רבנו  אמר  ע"ה, 

יאקל, שהיה חביב עליו, כי ידאג שרק עשרה 

אנשים מנין מצומצם יתפלל עמו. אחרי שר' 

יאקל הכניס מנין אנשים, ניסה אברך להיכנס 

אף הוא לחדר, הוא מנע מלסגור את הדלת 

ולא  נאבק  האברך  פנימה.  להתפרץ  וביקש 

ויתר, עד שסטר לו ר' יאקל על פניו והשליכו 

ר'  הכניס  שוב  מנחה  לעת  ונעלה.  מהדלת 

הכניס  עצמו  את  וגם  מצומצם,  מנין  יאקל 

רבנו,  שהה  שם  השני  לחדר  נכנס  לחשבון. 

ואמר שמנין המתפללים מוכן. קם רבנו, בא 

לחדר ששם התפלל, סקר את האנשים שהיו, 

ואמר: נדמה לי שחסר אחד... השיבו ר' יאקל: 

יש מנין. נענה רבנו ואמר לר' יאקל: גם את 

יתכן לצרף  זה  איך  עצמך הכנסת לחשבון? 

אותך למנין? הלא היום הכית יהודי!...

עין טובה

י"ז שנים עסק  אומר, שבמשך  רבנו  היה 

עין  מידת  את  להשיג  וביגיעה  בעבודה 

יעזור  שהשי"ת  בתפלה  והתאמץ  טובה, 

ואמר  בשלימות.  זו  מדה  שהשיג  עד  לו, 

אלא  הזה,  עולם  בעניני  רק  הכוונה  כי  רבנו 

טוב  יותר  עובד  חבירו  את  כשרואה  גם 

מעלות  שאר  וכן  יותר,  ולומד  השי"ת,  את 

יותר ממנו, עליו לשמוח בכך  בו  יש  טובות 

רבנו:  וסיים  מכך.  רוח  נחת  יש  להשי"ת  כי 

מידה זו עומדת לפני בכל פינה שאני פונה, 

ומלמדת זכות עלי, והיא מסייעת אותי לכמה 

דברים טובים בעניני עבודה.

מנחם  פנחס  רבי  הרה"ק  רבנו  של  נכדו 

מפילץ זצ"ל סיפר ששמע מרבנו, שהתאונן 

עיניו  לעצום  עבודתו  היתה  שתמיד  כך  על 

מראות ברע אצל כל אדם, ושם עיונו רק על 

הטוב שבאדם, כי זהו עיקר ענין "עין טובה", 

ורצה  אבל משהתחילו חסידים לנסוע אליו 

לעשות טובה לכל אחד, היה מוכרח לדעת 

מצבו של האיש הבא אליו, ומאוד גדל צערו 

בני  חסרונות  לראות  מוכרח  שהוא  מכך 

ישראל )"מאיר עיני הגולה"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

טהרת הפרה בימינו
"מלמד  כתב:  יא(  )סימן  פרה  לפרשת  רבתי  בפסיקתא 

ממנו  תזוז  שלא  הכהן  לאהרן  הזאת  הפרשה  שניתנה 

בניו, עד סוף כל הדורות זאת חקת  ולא מבני  ולא מבניו 

התורה".

הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע בספרו "פרי צדיק" 

כאן במה שכתב  נרמז  וכתב:  הביא את דברי הפסיקתא, 

בשעה  אף  הפרשה  קריאת  ידי  שעל  התורה',  'זאת חקת 

נעשית  כאלו  הפרה  תורת  קריאת  מועיל  מקדש,  שאין 

הנפש.  מטומאת  טהרה  ופועלת  הכהנים  ידי  על  הפרה 

ומכאן סעד וסמך לדעת הפוסקים שקריאת פרשת פרה 

וזה  סי' תרפ"ה ס"ג.  היא דאורייתא, כמ"ש בשו"ע או"ח 

שאמרו בפסיקתא שניתנה לו לאהרן הפרשה הזאת שלא 

תזוז ממנו ולא מבניו כו' עד סוף כל הדורות.

עתה  חקת:  בפרשת  ושמש"  ה"מאור  כתב  זו  ובדרך 

בעוונותינו הרבים שחרב בית המקדש, אין לנו טהרה אלא 

כשאנו לומדים ועוסקים בתורת פרה ובמצוותיה, על ידי זה 

וזהו פירוש הפסוק "זאת חקת התורה אשר  אנו נטהרין. 

צוה ה' לאמר", שתאמרו ותעסקו בתורת ה' בפרשת פרה 

זה גם כן מטהר.

"אפר  מאלכסנדר:  ישראל"  ה"ישמח  כך  על  הוסיף 

פרה הוא הכנה לקבל התלהבות רשפי אש שלהבת השם 

לזכות  יוכל  פרה  פרשת  קריאת  וע"י  הפסח,  חג  ואורות 

להרגיש באורות הקדושות של היום-טוב הבעל"ט".

למען דעת

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע 
בעל "חידושי הרי"מ". כ"ג באדר תרכ"ו, 150 שנה להסתלקותו

זהירות בכבוד הזולת

עין טובה
המילואים"  ימי  "שבעת  התחילו  זה  ביום  באדר:  כ"ג 

לפני חנוכת המשכן שהיתה בר"ח ניסן. בשבעת ימים אלה 

הקים משה רבנו את המשכן, ופירקו בכל יום עד ר"ח ניסן, 

וביום השמיני הוקם ונשאר.

כ"ה באדר: לשיטת רבי יהושע יום זה הוא היום הראשון 

ואילו לשיטת רבי אליעזר נברא העולם  לבריאת העולם. 

בכ"ה באלול.

שיום  הובא  י"ב(  פרק  )סוף  תענית  במגילת  באדר:  כ"ח 

יום טוב, כי הגיעה בשרה טובה לישראל שאינם  זה הוא 

צריכים לסור מחוקי התורה, כי המלכות גזרה שמד, שלא 

עשה  מה  שבתות.  ושיחללו  ימולו  ושלא  בתורה,  יעסקו 

רבי יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא 

"בואו  רומי מצויים אצלה. אמרה להם:  גדולי  אחת שכל 

"אי שמים!  והפגינו בלילה, אמרו:  והפגינו בלילה". הלכו 

לא אחיכם אנחנו?! לא בני אב אחד אנחנו?! לא בני אם 

שאתם  ולשון  אומה  מכל  נשתנינו  מה  אנחנו?!  אחת 

גוזרים עלינו גזרות קשות?" וביטלו הגזירות. ואותו היום 

– עשאוהו יום- טוב )ר"ה יט.(.

קורא הדורות

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור נולד בתקנ"ט במאגנישוב שפולין, לאביו הג"ר ישראל ראטענבערג 
מבארדיטשוב  לוי"  ה"קדושת  הרה"ק  מתלמידי  גור,  בק"ק  רב  ימיו  ובסוף  מאגנישוב  אב"ד  זצ"ל 
ומגזע מהר"ם מרוטנבורג. משמלאה לילד שנה, צוה המגיד מקאזניץ להביאו אליו, ועשה סעודה 

למקורביו בשמחה רבה, באומרו כי הילד מוכן לגדולות ויוכל להטות לבבות ישראל לעבודת ד'.
עוד בילדותו בלט בכשרונו ולימים נתפרסם כעילוי. המגיד מקאזניץ חיבבו והירבה להשתעשע 

הוסיף  הוא  תורה.  בדברי  לעצמו דרכי חסידות, קדושה וטהרה. עמו 
הרה"ק  הציע  תשע  בן  החוזה מלובלין לאחד מחסידיו הנגיד בעודו 
גדול הוא. לאחר ר' משה חלפן מווארשא שיקחנו  כי אור  כחתן לבתו, 
בווארשא,  התגורר  עדת נישואיו  לתפארת  נעשה  הצעיר  והגאון 

החסידים בווארשא.
לאחר נסע גם אל החוזה מלובלין,  כתלמידו.  עצמו  והחזיק 
אל בנו הרה"ק ר' משה אליקים בריעה הסתלקות המגיד מקאזניץ נסע 
זי"ע, זי"ע, אח"כ נסע במסירות נפש  מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  אל 
כעבור  ביותר.  חיבבו  שהשבתות אשר  רבנו,  שח  בשנים  עשרות 

בפשיסחא עשו בנפשו רושם כה גדול, עד שגם עתה בבוא אותם שבתות הוא עדיין מרגיש שינוי 
ורושם בנפשו יותר משאר שבתות השנה. בפשיסחא התיידד רבנו מאוד עם הרה"ק רבי מנחם מנדל 

מקָאצק זי"ע ואחר הסתלקות הרה"ק מפשיסחא נסע להסתופף בצילו בקאצק.
לאחר הסתלקות הרה"ק מקאצק קיבל את ההנהגה ואלפים הסתופפו בצילו בגור. היה אוהב 
ישראל אמיתי ואמר שי"ז שנים עסק ביגיעה רבה להשיג מדת עין טובה. "שבע שני שובע" קראו 
החסידים לשבע שנות הנהגתו, בהן מעיינות התורה והחסידות, השפע והחסד, נפתחו לרווחה לכל 

דורש ומבקש.
ונטמן בבית החיים בגור. הותיר אחריו את  בכ"ג באדר תרכ"ו יצאה נשמתו הקדושה בטהרה 
ספריו הנודעים "שו"ת הרי"ם" על ד' חלקי שו"ע, "חידושי הרי"ם" על הש"ס, על שו"ע חו"מ ואה"ע, 

על התורה והמועדים, ו"ספר הזכות" עה"ת.
בנו הרה"צ רבי אברהם מרדכי שנלב"ע בצעירותו, היה אביו של הרה"ק רבי יהודא לייב מגור זי"ע 

ה"שפת אמת", שמילא את מקום זקנו בגור.
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