
על גודל עבודת הקודש של בני ישראל במסעות 

המנויות בפרשת מסעי, כבר הרחיב ה"אור החיים" 

כי  קנז.(,  )ח"ב  הק'  הזוהר  בשם  בפרשתנו,  הק' 

את  לתקן  כדי  היתה  במדבר  ישראל  בני  הליכת 

ובכל  הקליפות,  בין  שהתפזרו  הקדושה  ניצוצות 

מקום ומקום חנו לפי הזמן שהיה נדרש לתיקונים 

"אלה  בכתוב  ה'אור החיים'  ומרמז  במקום ההוא. 

שבעולם,  המסעות  כל  את  פוסל  'אלה'   - מסעי" 

תיקונים  תיקנו  בו  כזה  מסע  מעולם  היה  שלא 

וגם  גדולים.  כה 

בכתובים  מרמז 

'ביד  'לצבאותם', 

ואהרן',  משה 

שבמסעות  שבגלל 

אלה היו ִעם ישראל 

הק',  השכינה 

הקדושה,  והתורה 

ואהרן,  ומשה 

שם  לתקן  הצליחו 

גדולים  תיקונים 

ועצומים.

מקאז'ניץ  המגיד 

בספרו  מסביר 

שמות  בתורה  נכתבו  שלכן  ישראל',  'עבודת  הק' 

המסעות והמקומות, "ויכתוב משה את מוצאיהם 

למסעיהם על פי השם" - משה רבנו כתב את כל 

מה שתקנו במסעיהם, ושנסעו על פי ה', ולא נסעו 

במקום אחר זולת במקום שהוצרכו לתקן.

במסע  מרמז  זי"ע  מבעלזא  שלום  רבי  הרה"ק 

תחילת  עם  שמיד  מרעמסס",  "ויסעו  הראשון 

התגברות כוח הקדושה בראשית המסעות, היתה 

ולכן כתוב מיד:  התוצאה הכנעת טומאת מצרים, 

"ומצרים מקברים... ובאלהיהם עשה ה' שפטים" 

כוח טומאת מצרים, אלא  זו בלבד שנחלש  לא   -

שהעבודה-זרה שלהם ירדה עד לעפר וסר כוחם, 

וישראל עושה חיל.

שככל  כך,  על  הרחיבו  הק'  הבעש"ט  תלמידי 

יהודי  כל  עובר  ישראל,  בני  אז  שנסעו  המסעות 

כתב  הרי"ם'  ה'חידושי  הזה.  בעולם  חייו  בימי 

שהמסעות הם נסיונות שכל יהודי עובר, ברוחניות 

שמתעוררים  התאוה,  קברות  כגון  בגשמיות,  או 

ישראל  זכו  בהם  מסעות  ויש  רעות,  תאוות  בו 

לקדושה יתירה, וכך גם כל יהודי יש לו בחייו זמנים 

קדושים ונשגבים, כי 'אין לך אדם שאין לו שעה'. 

שע"י  מפילץ,  צדיק"  ה"שפתי  נכדו  ומוסיף 

הדרך  הוכן  במדבר,  ישראל  שנסעו  המסעות 

הנסיונות  כל  את  בשלום  לעבור  ישראל  בני  לכל 

והמסעות בחייהם. ובפרט מקבלים את הכוח הזה 

בקריאת פרשת מסעי - ע"י אהבה ודביקות בתורה 

מסייעים  הקדושה, 

ואות  תיבה  כל 

לעבודת  שבתורה 

כל  של  הקודש 

יהודי.

ועוד מובא ב'שם 

כשם  משמואל': 

היו  אז  שהמסעות 

לכניסתם  הכנה 

כך  ישראל,  לארץ 

והגלויות  המסעות 

שסובלים  והצער 

בגלות  ישראל  בני 

הם  הזאת,  המרה 

ישראל  לארץ  נזכה  שאז  המשיח,  לימות  הכנה 

בשלימות, ויכבשו את כל העמים היושבים עליה, 

בלי  ישראל  לזכות למתנה של ארץ  אי אפשר  כי 

יסורים וצער.

ומקושי השעבוד בגלות האחרונה, ישיג האדם 

קל  וישא  שלעתיד,  ישראל  ארץ  של  מעלתה 

וחומר: ומה דור המדבר, שנחשבו להם הטלטולים 

והמסעות הכנה לכניסתם לארץ, אף שזכו בהיותם 

כבוד  וענני  באר  מי  ולשתות  מן  לאכול  במדבר 

חפפו עליהם, כמ"ש )דברים ב, ז( "זה ארבעים שנה 

נקראו  אעפ"כ  דבר",  חסרת  לא  עמך  אלקיך  ה' 

המסעות 'מירוק' לפני כניסתם לארץ ישראל ובנין 

הזאת, שסבלו  הגלות הארוכה  הרי  בית המקדש, 

על  ושיעבודים,  צרות  הרבה  כה  ישראל  בני  בה 

אחת כמה וכמה שהם הכנה לזכות לארץ הקדושה, 

ובוודאי תגדל מעלתה באותה שעה עד שאין הפה 

בניינה  לראות  יזכנו  ה'  לחשוב,  והלב  לדבר  יכול 

מהרה.

וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר 

אשר ציוה ה' )במדבר ל, ב(.

משה רבנו אמר לבני ישראל להחשיב את דברי המנהיגים, 

צוה  "זה הדבר אשר  הרי  יאמרו ראשי המטות,  כל אשר  שכן 

השם",  דברי סופרים כדברי תורה הם, ויש לשמוע אותם כשם 

ששומעים דברי אלקים חיים.

הגה"ק רבי משה סופר זי"ע ]"חתם סופר"[

נקום נקמת המדינים ואחר תאסף אל עמיך )לא, ב(.

בכל  בחייו,  כה הרבה  ישראל  ועשה למען  רבנו פעל  משה 

להילחם  לפתע  לו  נאמר  פטירתו,  לפני  ממש  כשעמד  זאת, 

אין  מכאן שלעולם  עמיו.  אל  ייאסף  אח"כ  ורק  המדינים,  עם 

וגם בעומק הזקנה יש לעבוד ולפעול ללא  פטורים מעבודה, 

הפוגה.

הרה"ק רבי ישראל מגור זי"ע ]"פאר ישראל"[

 

כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש )לא, כג(.

בקרבכם,  הבוער  היצר  ומחמימות  מאש  שנגרם  דבר  כל 

"הבלא מפיק  כי  והתלהבות לתורה,  תעבירו בכוח אש קודש 

הבלא".

הרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

אנשי הצבא בזזו איש לו )לא, נג(.

הם בזו לאיש שדואג רק לו, לעצמו, ואינו דואג עבור זולתו.

הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע ]"אהבת שלום"[

ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות )לג, כה(. 

בזמן שבני ישראל שרויים באהבה אחווה ושלום, אין אומה 

'ויסעו מחרדה', כשרוצים  ולשון יכולים להם. ומרומז בכתוב: 

'ויחנו  העצה  העולם,  מאומות  ובהלות  פחדים  להעביר 

במקהלות', באחדות ובשלום.

ספרים הקדושים

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים 

)במדבר ל, א(.
מה צורך להודיענו 'אשר יצאו מארץ מצרים', והרי 
אלא  ממצרים?  ביציאתם  היו  האלו  שהמסעות  ידוע 
שהכתוב בא ללמדנו, שבמסעות הללו עשו בני ישראל 
ובכל  בספה"ק,  כמובא  ונפלאים,  גדולים  תיקונים 
מסע ומסע 'יצאו מארץ מצרים' - התרחקו מטומאת 

מצרים, ונכנסו והתקרבו אל הקדושה יותר ויותר.
 'דברי יואל' להרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע, 
פרשת מסעי

קדושת המסעות

בס"ד. גליון צ"ב • פרשת מטות-מסעי • אבות פרק ב' • דף היומי: סנהדרין ו' • מברכין חודש אב. המולד: אור ליום שני 10:00, 14 חלקים

7:59  ............ הנרות:  הדלקת 

8:20 ......................... שקיעה: 

5:35  ................... החמה:  נץ 

8:40  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:16  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:30

1:34  .............. גדולה:  מנחה 

8:19  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:09

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:31

זמנים לשב"ק פרשת מטות- מסעי

ליקוטים יקרים



היה  יום  בכל  המשיח,  לביאת  רבנו  ערג  ימיו  כל 

לו  הציעו  כשחסידיו  פני משיח.  לקבל  ומזומן  מוכן 

למה  אמר:  הדל,  ביתו  במקום  מרווח  בית  לקנות 

יבוא  במהרה  הלא  לארץ,  בחוץ  בית  פה  לקנות  לי 

המשיח וכולנו נעלה לא"י!

כשהיה שומע רעש בחוץ, היה שואל האם משיח 

יום טוב  יצועו היה מניח את בגדי  בא. וכשעלה על 

שאם  ביתו  לבני  וציוה  למיטתו,  בסמוך  ומקלו  שלו 

המשיח יבוא יעירו אותו מיד.

תקופה קצרה לפני פטירתו, אמר: רבונו של עולם, 

יודע שאזקין ומשיח  וידוע לפניך שאילו הייתי  גלוי 

לא יבוא - לא הייתי יכול לחיות מרוב צער. אבל אתה 

נטעת בי את התקוה מיום ליום, עד שזקנתי... והריני 

אלא  רבש"ע,  למעני,  לא  שיבוא.  עתה  ממך  מבקש 

כדי שיתגדל ויתקדש שמיה רבא!

שהתפשטו  שהזמירות  בידינו  קבלה  רבנו:  כתב 

בישראל נאמרו ברוח הקודש. אנו אומרים בזמירות 

ָבְצָרה  י ֵכן ֲאדוִֹמי ָהעוֵֹצר. ַיְחׁשוֹב לוֹ בְּ לשבת "ְראוֹתוֹ כִּ

ּוֵמִזיד  ֵצר.  ִינָּ תוָֹכּה  בְּ ָאָדם  כְּ ּוַמְלָאְך  ֶבֶצר.  כְּ ְקלוֹט  תִּ

ל ֲחִסיָדיו ֱאמּוִנים  ִמְקָלט ֵיָעֵצר. ֶאֱהבּו ֶאת ד' כָּ וֵֹגג בְּ שּׁ כַּ

נוֵֹצר". החרוז הוא ע"פ מאמר חז"ל )מכות יב.( שלוש 

טעותים עתיד שרו של רומי לטעות לעתיד לבוא: כי 

קולטת  לבצרה;  ונמלט  טועה  והוא  קולטת  ֶצר  בֶּ רק 

רק  גם מזיד; קולטת  והוא טועה שקולטת  רק שוגג 

אדם והוא טועה שקולטת גם מלאך.

ויש להבין למה אנו אומרים מאמר זה בזמירות, 

וגם למה מסיימים: "אהבו את ד' כל חסידיו"?

מזמרים  שאנו  מאחר  להבין,  יש  שלכאורה  אלא 

זאת מדי שבת, והשטן היצר הרע עומד ושומע, איך 

יתקיים מאמר חז"ל שהוא עתיד לטעות?

מזמרים  שכשישראל  אומר,  אני  כרחך  על  אלא 

יחשוב לו בבצרה וכו', השי"ת שולח את השטן היצר 

חז"ל  מאמר  יתקיים  למען  זאת,  ישמע  לבל  הרע 

באותו  שם  איננו  שהוא  וכיון  לטעות.  עתיד  שהוא 

שעה, ראוי לקיים "אהבו את ה' כל חסידיו", כי הוסר 

המונע והמעכב, כי "אמונים נוצר" - ישראל מאמינים 

שיתקיים מאמר חז"ל שיצה"ר יטעה, על כרחך נשלח 

יצה"ר באותה שעה, לכן עתה אהבו את ה'! וזה ענין 

נפלא בס"ד.

לזכר עולם יהיה צדיק

זכרון ירושלים בשמחת נישואין
חכמים  תיקנו  המקדש  בית  משחרב 
לוקח  אשה  נושא  שכשחתן  הדור,  שבאותו 
אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. 
ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת חופה 
)כל בו(, וכל זה כדי לזכור את ירושלים, שנאמר 

ירושלים... אם  'אם אשכחך  ה-ו(:  )תהלים קלז, 

שמחתי'  ראש  על  ירושלים  את  אעלה  לא 
)שלחן ערוך או"ח סי' תקס סעיף א-ב(.

בסידורו  הזהיר  עמדין  יעקב  רבי  הגאון 
"בית יעקב": ומי יודע שמא כמה לא הצליחו 
אבלות  לבם  על  שמים  שאינם  כיון  זיווגם, 

ירושלים בעת שמחתם.
לה(:  סימן  הכולל"  )"שער  ה'תניא'  בעל  וכתב 
מה שנוהגין לשבור צנצנת תחת החופה, לרמז 
שבחורבן  יד(  ד,  רבה  )איכה  חז"ל  שאמרו  מה 
בית המקדש שפך הקב"ה חמתו על העצים 
והאבנים, ומתוך כך השאיר פליטה לישראל. 

לזכר זאת שוברים כלי.
וכלה  חתן  שבנישואי  מובא,  בספה"ק 
גדול  יחוד  נעשה  שמים,  לשם  שמכוונים 
בריך  יחוד קודשא  בעולמות העליונים, מעין 
הוא ושכינתיה שיהיה בגאולה השלימה, לכן 
אומרים בברכת חתנים "משמח ציון בבניה", 
שמחת  עם  נישואין  לשמחת  שייכות  יש  כי 
ציון וירושלים. וכיון שחתן וכלה גורמים ענין 
גדול כזה בעולמות עליונים, עליהם להתענות 
)מכתב  לכך  ראויים  שיהיו  כדי  החופה,  ביום 
יצחק  אברהם  רבי  מהרה"ק  לחתן  הדרכה 

מתולדות אהרן זצוק"ל(.

הרה"ק רבי משה מאיהעל זי"ע
בעל "ישמח משה" • כ"ח בתמוז תר"א, 176 שנה להסתלקותו

ציפיה לישועה

מתי הקב"ה מגרש את יצר הרע?

נתבקש  תתס"ה:  אלפים  ד'  בתמוז  כ"ט 
לישיבה של מעלה גדול מפרשי התורה רבנו 
האחרון,  ביומו  זי"ע.  רש"י   - יצחקי  שלמה 
התאמץ רש"י בשארית כוחותיו, ואמר לחתנו 
זי"ע  הריב"ן  נתן  בר  יהודה  רבי  ותלמידו 
הלך  קולו  )יט:(.  מכות  למסכת  פירושו  את 
ונחלש, והמילה האחרונה שיצאה מפיו היתה: 
)עיי"ש  בטהרה  נשמתו  יצאה  אז  "טהור", 
על  מוזהר  והיכן  ה"ג  ד"ה  יט:  מכות  במסכת 

אכילה(.

ג' באב ת"ח: ביום זה נהרג על קידוש השם 
מאוסטרופולי  שמשון  רבי  המקובל  הגה"ק 
זי"ע, יחד עם יהודי פולנאה שנהרגו עקה"ש, 

בתקופת גזירות ת"ח ות"ט.

פרעות  היו  פוזנא  בעיר  תע"ו:  באב  ה' 
ביהודים. רבני העיר תקנו תענית ציבור ליום 

זה, ולסיים כל ספר תהלים לפני מנחה.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקי"ט לאביו הגאון רבי צבי הירש זצ"ל, לימים רבה של זבארוב, ולאמו הצ' מרת 

לילדיה,  וכמסופר שפעם חילקה לחמים  רוח הקודש,  בנה העיד עליה שהיתה בעלת  חנה ע"ה אשר 

ולפתע לקחה מאחד את פתו, חצתה אותו והוציאה מחט מתוכו...

כבר בצעירותו נודע שמו כעילוי אדיר, והרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע אמר שהעולם יאיר 

מכבודו. למד תורה מפי דודו הג"ר רבי יוסף מקולבסוב ובן דודו הגאון ה'דרישת אריה' מסטריזוב. מגיל 

תשע היה דורש בפני הקהל. בטרם גיל הבר-מצוה נסע לווילנא, כדי לשטוח בפני הגר"א מווילנא את 

ספקותיו בלימוד, וביקש להישאר במחיצתו. אבל הגר"א אמר לו שישוב לארצו, כי הונגריה זקוקה לו.

בהגיעו למצוות בחר בו הגביר רבי ניסן מפרעמיסלא - סוחר יינות שעשה תורתו עיקר ומלאכתו עראי 

- כחתן לבתו היחידה, לאחר שארבעים תלמידי חכמים הקיפוהו בשאלות עמוקות בש"ס ובפוסקים.

כבר בגיל 17 החל רבנו ללמוד תורה לתלמידים גדולים ממנו בשנים שבאו לבקש תורה מפיו, כי 

שמעו יצא לתהלה בכל רחבי גאליציה. רבנו אף כיהן כדיין בפרעמיסלא. משם נקרא רבנו לכהן ברבנות 

שינאווא. בשינאווא השיא את בתו להרה"ק רבי אריה לייב מווישניצא זצ"ל - בעל 'אריה דבי עילאי', 

רבנות  בנזר  ונעשה לתלמידו המובהק. בתקס"ח התעטר  זי"ע  ל'חוזה' מלובלין  נסע  ובהשפעת חתנו 

איהעל, שעל שמה נקרא, ומשנסתלק החוזה מלובלין בשנת תקע"ה, החל להנהיג עדה והמונים שיחרו 

לפתחו, ללמוד מאורחותיו, להתברך מפיו ולקבל קמיעות מידי קדשו.

סדר יומו היה גדוש בשיעורי תורה, והעידו, שאדם רגיל לא היה יכול אפילו לומר במרוצה את מה 

הנסתר. אחר שיעוריו  בנגלה, אח"כ עסק בתורת  רבנו פתח בשיעורים  בעיון.  ביום אחד  שרבנו למד 

התעטר בטלית ותפילין והתפלל בהתפשטות הגשמיות עד שעתיים ושלש אחר חצות היום. רק אז טעם 

מעט וקיבל את משחרי פניו, ולאחר סדרת שיעורים התפלל מנחה וערבית.

בגמר תפילתו - לאחר חצות הלילה - אכל את סעודתו היחידה ביום: פת במרק ובשר, והיה שרוי 

באכילתו בדבקות עילאית, לא פעם ביקש לברך ברכת המזון לאחר 'המוציא', ולא זכר שטרם אכל, או 

שלאחר אכילתו תמה מדוע לא הגישו עדיין את התבשיל...

רבנו התבקש לישיבה של מעלה בשב"ק כ"ח בתמוז תר"א, בשנתו הפ"ב, והובא למנוחות באיהעל 

במעמד גדולי הדור, ביניהם בעל 'דברי חיים' מצאנז זצ"ל שהספידו.

מתולדותיו

למען דעת


