
מעלת התחברות עם בני ישראל, היא דווקא 

עם חברים הגונים. מצינו בדברי חז"ל )סנהדרין 

ק"א:( אצל ירבעם בן נבט, שהושיבו רשע אצל 

)עיי"ש  הצדיק  את  מטעה  הרשע  והיה  צדיק 

ברש"י(. ולמה לא היה להיפך, שהצדיק השפיע 

על הרשע? אלא על כרחך שקרוב הדבר יותר 

שהצדיק יושפע מהרשע.

עם  להתווכח  שלא  מאוד  להיזהר  יש  לכן 

ופורק- רשע  אדם 

בדברים  ובמיוחד  עול, 

לאמונה.  הנוגעים 

ישראל"  "אהבת  בעל 

הגדיר  זי"ע  מוויזניץ 

"מען  באומרו:  זאת 

דארף זיין גוט צו יעדען, 

אבער נישט מיט יעדען" 

]צריך להיות טוב אל כל 

להיות  לא  אבל  אחד, 

טוב 'עם' כל אחד![.

מי שפגום  זה,  בדבר  נדרשת  יתירה  זהירות 

בהתחברות  גדולה  סכנה  קיימת  ד'  באמונת 

דברים  חלילה  ממנו  ישמעו  אם  שהרי  עימו, 

להזיק  יוכלו  הדיבורים  עלולים  רצויים,  בלתי 

ברוחניות. ואף אם המטרה להתחבר עם אותו 

סכנה  קיימת  ולהעלותו,  לרוממו  כדי  אדם 

לכן  לעצמו,  יזיק  חברו  את  משיתקן  שיותר 

צריך מאוד לחשוב ולהיזהר בדבר.

צדיקים פירשו בזה את הכתוב "ואתה תצוה 

את בני ישראל ויקחו אליך", השי"ת ציוה למשה 

'ואתה תצוה אל בני ישראל', תתחבר אל  רבנו 

אליהם,  להתחבר  ממדרגתך  תרד  ישראל,  בני 

הנמוכה,  במדרגתם  איתם  תישאר  אל  אולם, 

למעלה  ותנשאם  תגביהם  אליך',  'ויקחו  אלא 

למעלה. כי אוי לו למנהיג שאינו מכופף עצמו 

גרוע  יותר  ועוד  לרוממו,  מי שצריך  למטה אל 

הוא מי שכן מכופף עצמו, אבל נשאר למטה...

הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זי"ע הוסיף 

דיוק בכתוב בפרשתנו "אל הכהנים... לנפש לא 

יטמא בעמיו" - לעולם תהא דעתו של כל אדם 

הבריות  עם  מעורבת 

בבד  בד  אך  'בעמיו',   -

נפשו  את  לשמור  עליו 

מדביקות  יחדל  לבל 

יטמא  שלא  בהשי"ת, 

ילמד  ושלא  נפשו  את 

רצויים  בלתי  ממעשים 

לא  "לנפש   - שלהם 

יטמא".

זה  בדבר  גדול  יסוד 

אבינו,  מאברהם  למדנו 

כל  את  לביתו  והכניס  החסד,  מדת  שמידתו 

וחירף  סדום,  אנשי  על  והתפלל  האורחים, 

נפשו למות למען לוט בן אחיו, ועם כל זה אמר 

להתחבר  רוצה  אינני  מעלי",  נא  "הפרד  ללוט: 

אהבת  של  הענין  את  אברהם  הבין  כך  איתך! 

נפשו  ומזומן להשליך  מוכן  היה  הוא   - חברים 

אבל  נפשות,  הצלת  למען  נפשו  לסכן  מנגד, 

ואין  חכמה  אין   - לנשמה  סכנה  במקום חשש 

תבונה. התחברות עם חברים רעים גורמת פגם 

בנשמה, ועל זה לא ויתר אברהם אבינו, באותה 

שעה כבתה אש הרחמנות מליבו.

אלו הם כללי ההתחברות וההתקרבות.

אמור ואמרת - להזהיר גדולים על הקטנים )רש"י ויקרא כא, א(.
מאה  אפילו  משמע  הלשון  שכפל  לא.(  )ב"מ  בחז"ל  מובא 
במצות  כי  הנערים,  חינוך  בענין  לנו  לרמז  וי"ל שבא  פעמים. 
בפעם  מצליחים  אין  אם  ואף  להתייאש,  אין  והדרכה  חינוך 
הראשונה, צריכים לדבר עם הקטנים שוב ושוב, עד שיצליחו 

בס"ד.
הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע ]"קובץ אמרי קודש"[

להזהיר גדולים על הקטנים )רש"י כא, א(.
את  לאסוף  יהודי  על  אור,  והארת  זוהר  מלשון  להזהיר 
ההארה שיש לו בימים הגדולים, מועדים וזמנים, ולהאיר מהם 

על הימים הנמוכים והקטנים - להזהיר גדולים על הקטנים.
הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע ]"מרבה חיים"[

וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחו )כב, כט(.
דרך בני אדם להקריב קרבן תודה לה' כשבאה להם עת צרה 
שיהיו  עד  ימתינו  שלא  הוא  ה'  רצון  אבל  ממנה.  וניצלו  ח"ו 
בצרה ח"ו, אלא 'לרצונכם', כי בכל רגע יתבוננו בחסדי ה' ועל 

נסיך שבכל יום עמנו.
"חתם סופר" בשם הגה"ק רבי פנחס זי"ע בעל ה"הפלאה"

מועדי ה' אשר תקראו אֹתם מקראי קודש )כג, ב(.
חז"ל )ר"ה כה.( דרשו בפסוק זה 'אל תקרי אותם אלא אתם', 
אפילו שוגגין ואפילו מזידין. והנה נאמר )דברים יד, א( "בנים אתם 
לה' אלוקיכם", ובזה מצינו נחמה לנפשנו - ומה במקום שנאמר 
כשנאמר  שכן  כל  ומזידין,  שוגגין  אפילו  חז"ל  דרשו  "אותם" 
"בנים אתם לה'", על אחת כמה וכמה שאפילו שוגגין ומזידין - 

דהיינו כמו שאתם, שכרחם אב על בנים כך ירחם ה' על עמו.
הרה"ק רבי ישראל המגיד מקָאז'ניץ זי"ע ]"עבודת ישראל"[

עד ממחרת השבת תספרו חמישים יום )כג, טו(.
חלילה לו לאדם להתייאש, שהרי אפילו אם כבר הגיע ליום 
האחרון מימי הספירה, 'עד ממחרת השבת השביעית', בכוחו 
ימי  כל  את  ולתקן  ויהלום[,  ספיר  ]מלשון  תספרו   - להאיר 

הספירה חמישים יום בבת אחת.
המגיד מקאז'ניץ זי"ע

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם 

לנפש לא יטמא בעמיו )ויקרא כא, א(.
אל  אמור  אמירות;  - שתי  ואמרת  אמור 
אהרן,  בני  להיות  ראויים  שיהיו   - הכהנים 
ואמרת אליהם  אוהבי שלום ורודפי שלום. 
אחרי  הרדיפה  אף  על   - יטמא  לא  לנפש 
יסכנו  אל  לאנשים,  וההתקרבות  השלום 
"לנפש   - התחברות  מרוב  נפשותיהם  את 

לא יטמא".
"אבני זכרון" - הרה"ק רבי יעקב יצחק 
ה'חוזה' מלובלין זי"ע

התחברות עד היכן?

בס"ד. גליון פ"ב • פרשת אמור • אבות פרק ד' • דף היומי: בבא בתרא קי"א •

7:43  ............ הנרות:  הדלקת 

8:02 ......................... שקיעה: 

5:32  ................... החמה:  נץ 

8:34  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:10  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:22

1:24  .............. גדולה:  מנחה 

8:03  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:53

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:15

זמנים לשב"ק פרשת אמור

ליקוטים יקרים



מסדילקוב  לנסוע  רבנו  נהג  לפעם  מפעם 

הבעש"ט.  זקנו  ציון  על  להשתטח  כדי  למעז'יבוז', 

בפרט היה מגיע מדי שנה בשנה לפני חג השבועות, 

היה  זו,  בהזדמנות  הבעש"ט.  של  דהילולא  יומא 

ממעזיבוז  ברוך  רבי  הרה"ק  אחיו  את  לבקר  נכנס 

זי"ע. 

בפרוס  למעז'יבוז'  רבנו  בא  כאשר  אחת,  שנה 

חג השבועות, עלה לציון הק' ומשם שב מיד לביתו 

נאוה קודש, ולא נפגש כלל עם אחיו הק'. ויהי הדבר 

שב  החג  לאחר  מיד  והנה,  החסידים.  בעיני  לפלא 

רבנו למעז'יבוז', הוא עלה שוב אל הציון הק' מבלי 

בציון,  לאחר שהיה  ורק  אחיו,  אל  תחילה  להיכנס 

נכנס לעיר אל היכל אחיו, ומיד פתח ואמר:

אצלך  בקרתי  שלא  על  אחי,  עלי  תתפלא  אל 

לאחר  רק  באתי  עתה  וגם  החג,  לפני  כאן  בהיותי 

זה הוא מפני שהשנה  - כל  שהייתי על הציון הק' 

השתוקקתי לקבל את התורה בחג השבועות ממש 

סייעתא  לכך  שצריך  מובן  הר-סיני.  במעמד  כמו 

הק'  הבעש"ט  זקננו  לציון  ונסעתי  גדולה,  דשמיא 

נוסעים  כאשר  ברם,  בדבר.  לי  שיסייע  לבקשו 

 - זה  גדול  גדולה לפעול דבר  ובהכנה  נשגב  בענין 

"ווי אזוי קען מען אין-זין האבין א ברודער?!" ]איך 

ניתן לחשוב על אח?![. לכן הפשטתי עצמי לגמרי 

וזכיתי  גשמית,  שייכות  ומכל  הזה  העולם  מענייני 

שזקננו הק' אכן הבטיח לי לעמוד לימיני בכך.

ומה אומר לך אחי? - קבלתי את התורה ממש 

כנתינתה במעמד הר-סיני, בקולות וברקים ברתת 

יותר את  ובזיע, עד אשר לא היה ביכולתי לסבול 

גודל הארת הקודש, והוכרחתי לשוב לכאן, ללכת 

מיד לציון הק' ולבקש שיקחו ממני את המדריגה 

יצאה  ונפשי  כוחותי  אפסו  כי  הזאת,  העילאית 

בדברו.

ועתה, כאשר השיבותי את המדריגות הקדושות, 

הרי אנו אחים כמקדם...

)שמות  הכתוב  על  רבנו  כתב  בשלח  בפרשת 

 - ותרגומו  רמה",  ביד  יוצאים  ישראל  "ובני  ח(  יד, 

"בריש גלי". כי הנה מובא בהקדמת הזוהר הקדוש: 

ייצאו  זה  שבספר  גלותא",  מן  יפקון  דא  "בספרא 

בני ישראל מהגלות. וזה אפשר לרמז בפסוק 'ובני 

 - 'בריש'  גלי',  'בריש  הגלות,  מן   - יוצאים'  ישראל 

ראשי תיבות רבי שמעון בר יוחאי - גלי, כשיתגלה 

ספרו הקדוש ספר הזוהר בזה ייצאו מן הגלות.

ליפא  רבי  שהרה"ק  רבנו,  שם  מפרש  ועוד 

באיגרת  הבעש"ט  כתב  וכן  אמר,  מחמעלניק 

שנדפסה בספה"ק 'תולדות יעקב יוסף', שהבעש"ט 

שאל את משיח "אימתי אתי מר" - מתי יבוא משיח, 

והשיב: "כשיתגלה תורתך ויפוצו מעיינותיך חוצה". 

וזה מרומז בכתוב "ובני ישראל יוצאים" - מן הגלות, 

'בריש' - נוט' רבי ישראל בעל שם - גלי, כשיתגלה 

תורתו ויפוצו מעיינותיו ייצאו מן הגלות.

לזכר עולם יהיה צדיק

קדושת יום ל"ג בעומר
מובא בספר "יערות דבש" להגה"ק רבי יהונתן 

אייבשיץ זצ"ל, )ח"ב דרוש יא(: "יום ל"ג בעומר - 

ראוי לכל איש הירא וחרד לשום אל ליבו לשוב 

בתשובה ביום ההוא, כי זכות רבי שמעון בר יוחאי 

מסייע להבא ליטהר".

ה"שפת אמת" מגור כתב בשם זקנו ה"חידושי 

ליראת  מסוגל  בעומר  ל"ג  שיום  זצ"ל,  הרי"ם" 

שמים.

זצ"ל,  מבעלזא  שלום  רבי  הרה"ק  על  מסופר 

שפעם אמר על ל"ג בעומר שהוא יום גדול. העיר 

לו  אמר  יודע.  אני  זונדל:  יהודא  ר'  הרה"צ  בנו 

הוא  זונדל:  רבי  יודע? השיב  נו? מה אתה  אביו: 

]"י"ג  כיוונת!  יפה  אביו:  לו  כיפור. אמר  יום  כמו 

אורות" ח"ב[.

על  סיפר  זצ"ל  מאמשינוב  יצחק  רבי  הרה"ק 

אחד מגדולי ישראל, שעלה לגור בארץ ישראל, 

של  שני  "יו"ט  את  הפסיד  זה  שבגלל  לו  וכאב 

לציון  למירון,  בעומר  בל"ג  שהגיע  עד  גלויות". 

התנא רבי שמעון בר יוחאי, שאז השלימה עבורו 

שהיתה  שני  יו"ט  קדושת  את  רשב"י  קדושת 

חסרה לו ]"ימות עולם"[.

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זי"ע
בעל "דגל מחנה אפרים" • י"ז באייר תק"ס, 217 שנים להסתלקותו

קבלת התורה כבמעמד הר סיני

במה ייצאו מן הגלות?

רב  התאבד  זה  ביום  תש"ה:  באייר  י"ז 
המרצחים צורר היהודים מגרמניה ימ"ש בבונקר 

שלו בבערלין.

התכנסו  בעומר  ל"ג  בליל  שנה,  באותה 

הג"ר  במירון.  להדלקה  בשנה  שנה  כמדי  הכל 

אברהם לייב זילברמן זצ"ל אב"ד צפת היה צריך 

להדליק, אבל לא היה ירח בשמים, "ובלי ירח אין 

מדליקים". עמדו והמתינו, חלפה מחצית השעה 

אותו  זירזו  ירח.  אין  ועדיין  ועוד מחצית השעה, 

אמר  ידו  על  שעמד  אחד  מקובל  אבל  להדליק, 

שלא ימהר. בשעה 9:50 הגיעה הידיעה שהרשע 

גדולה.  שמחה  ותהי  בבערלין,  התאבד  ימ"ש 

והמדורה  הירח  יצא  מכן  לאחר  אחדות  דקות 

וששון  ושמחה  אורה  היתה  'ליהודים  הודלקה, 

ויקר' )"לוח דבר בעיתו"(.

ימי   7 זה החלו  ר': מיום  ג' אלפים  כ"ב באייר 
היתה  שלא  שמחה  בירושלים,  גדולה  שמחה 

מימי שלמה המלך. זאת לאחר שחזקיהו המלך 

התבשר בחודש ניסן שטיהרו את בית המקדש, 

ויקריבו פסח שני וחגגו מאז 7 ימים, ומכ"ב באייר 

הוסיפו עוד 7 ימי שמחה, ויקומו הכהנים הלויים 

)דברי  השמימה!  תפילתם  ותעל  העם  את  לברך 

הימים ב', ל, כג-ז(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תק"ח, לאביו הרה"ק רבי יחיאל ולאמו הרבנית הצדקת מרת אדל בת רבנו ישראל בעל 
זי"ע. לידתו היתה בזכות ברכת הרה"ק רבי דוד לייקעס, מגדולי תלמידי הבעש"ט, לאמו  שם טוב הקדוש 

הצדקת מרת אדל.
על האם, הצדקת אדל, שהיתה בעלת רוח הקודש, סיפר הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע, שלא פעם אירע 
בעת שאחזה באמצע ניקוי הבית, שהשליכה לפתע את המטאטא מידה ואמרה סדר קדושה יחד עם מלאכי 

מרום שאמרו אז שירה - - -
כ' אפרים עילוי גדול בתכלית  "נכדי החתן החשוב  הבעש"ט חיבב את רבנו מאוד, וכתב עליו במכתב: 
הלימוד..." הבעש"ט היה משמיע באוזניו אמרות טהורות, הנער היה מקשיב וקולט, ולימים העיד וסיפר על 
כל אשר שמע בקטנותו. לפלא הדבר שעשרות ומאות אמרות מהבעש"ט מובאות בספרו הק' "דגל מחנה 
אפרים", מאשר שמע בעצמו מזקנו הק', הוא שמעם בעודו רך בשנים, והשכיל לעמוד על צפונות החכמה 

ולשומרם בזכרונו הנפלא.
לאחר הסתלקות הבעש"ט למד מפי הרה"ק ה"תולדות יעקב יוסף" מפולנאה. לימים התקבל כרב ומגיד 

בסדילקָאב, ועל שמה נקרא.
במשך הזמן התפרסם רבנו בקדושתו וחסידים רבים החלו להסתופף בצילו. מסופר על הרה"ק ר' ליב 
אורם  החל  כאשר  וטהורים.  קדושים  הם  כי  ממעזיבוז,  ברוך  ר'  הרבי  אחיו  ועל  רבנו  על  שהעיד  שרה'ס, 
להתנוצץ בעולם, אירע ומישהו ממקורביו זילזל בכבודם, וטען כי הם מתנשאים חלילה. רבי ליב שרה'ס, שעד 
לאותו יום קירב את האיש וגידלו בביתו כבן ממש - ניתק עמו כל קשר מכיוון שדיבר על שני האחים בזלזול.
לעת זקנותו עבר רבנו למעזיבוז, ובי"ז באייר תק"ס עלתה נשמתו למרומים. מנוחתו כבוד באהל הבעש"ט 
מגדולי  נלהבות  להסכמות  שזכה  אפרים",  מחנה  "דגל  הנודע  חיבורו  את  ברכה  אחריו  השאיר  במעזיבוז. 

החסידות זי"ע.
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