
על הפסוק )ויקרא כג, לו( "ביום השמיני מקרא 

בשם  רש"י  מפרש  היא",  עצרת  וגו'  קודש 

שזימן  כמלך  אצלי,  אתכם  "עצרתי  המדרש: 

שהגיע  כיון  ימים.  וכך  לכך  לסעודה  בניו  את 

עכבו  מכם,  בבקשה  בני!  אמר:  להיפטר,  זמנן 

עמי עוד יום אחד, קשה עלי פרידתכם". ומבאר 

לפעמים  כי  היא,  שהכוונה  שלום'  ה'אהבת 

נוצרת מחלוקת בין בני אדם, ולמה? מפני שכל 

בעצמו  בטוח  אחד 

ה'  דרך  היא  שדרכו 

החבר,  של  דרכו  ולא 

המדרש,  מזהיר  לכן 

אומר:  שהקב"ה 

'קשה עלי פרידתכם', 

הוא  הפירוד  כאשר 

כשהמחלוקת  'עלי', 

היא בדברים הנוגעים 

אז קשה  כי  להשי"ת, 

המחלוקת  ומכאיבה 

לקב"ה כביכול.

יקר',  ה'כלי  התורה,  מפרשי  מגדולי  אחד 

הרחיב על חובת האחדות והאהבה בין ישראל, 

מוכרח  תנאי  שהם  ממחלוקת,  וההתרחקות 

לקבלת התורה. והסביר שבחנייתם נגד הר סיני 

השפיע השי"ת על ישראל כוח של אחדות, וזה 

לשונו: "ונראה שכל זה ראיה שלא היו ישראל 

ראויים לקבלת התורה עד שיהיה שלום ביניהם. 

וזה שאמר הכתוב 'בחודש השלישי לצאת בני 

ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני' 

הדיבוק  על  מזלו תאומים, המורה  זה  חודש   -

והאהבה, שיחדיו יהיו תמים כתאומים זה לזה. 

ואח"כ אמר: 'ויסעו מרפידים', היינו מן המקום 

אשר היו שם בריב ומחלוקת, כי המקום ההוא 

פרידים,  אותיות  ורפידים  ומריבה,  מסה  נקרא 

דרשוהו  וחז"ל  ביניהם,  שהיה  הפירוד  שם  על 

הפירוד  שע"י  בזה,  תלוי  זה  כי  רף-ידים,  מל' 

שהיה ביניהם רפו ידיהם מן התורה".

הסיעו  ההוא,  המקום  מן  נסעו  "ועכשיו 

'ויבואו מדבר סיני' - מקום  עצמם מן הפירוד, 

בקשת  כי  אחת,  באגודה  שיהיו  להם  גרם  זה 

וע"י  נגע,  ולכל  הכבוד והשררה סיבה לכל ריב 

שראו שהר סיני הנמוך שבהרים הוא ההר חמד 

אלקים לשבתו, אז ראו שהקב"ה בוחר בענווים, 

ועי"ז בחרו במידת ההכנעה, וזה סבת השלום".

'ויבואו  רבים:  בלשון  מזכירם  הוא  "ולכך 

מדבר סיני', 'ויחנו במדבר' - שבמדבר היו עדיין 

ולא  בדעתם,  חלוקים 

כאיש  אחד  בלב  היו 

אחד עדיין, אך בבואם 

להם  והוגד  ההר,  נגד 

כי על הר סיני זה ירד 

ישראל',  'ויחן  אז  ה', 

בלב  אחד  כאיש  היו 

מתחילה,  אבל  אחד. 

להר  שבאו  קודם 

סרו  לא  עדיין  סיני, 

ממחלוקתם עד שבאו נגד ההר כאמור".

הגדרה חריפה אודות ההימנעות ממחלוקת, 

'היהודי  יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק  פעם  אמר 

אתה  אם  ליהודי:  זי"ע  מפשסיחא  הקדוש' 

רואה איש ישראל שיש בו שפיצקעס ]בליטות 

אלא  אותם,  לחתוך  תשתדל  אל  דוקרניות[, 

עשה נקבים בליבך, שיוכלו השפיצען ]הבליטות 

הדוקרניות[ של חברך להיכנס לתוך לבך!...

הגאון  הדור  פוסק  ביקר  שכאשר  מסופר, 

רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל בעל "שבט הלוי" 

שם  היתה  בשנים,  עשרות  לפני  בלאנדאן, 

קהילה שפרצה אצלם מחלוקת. ביקשו מהגאון 

ההדורים.  את   ליישב  כדי  לפניהם,  שידרוש 

בקול חוצב פתח ואמר: "דעו, כל הצרות משנות 

דור, הכל בא בעבור המחלוקת!" והתחיל למנות 

מתקופת קין והבל, עד לזמן בית ראשון ושני, 

ומשם עד לימי השואה, שכל הצרות שהיו לעם 

ישראל היו בגלל מחלוקת! )"רב רבנן"(.

ייאסף אהרן אל עמיו )במדבר כ, כד(.
לתוך  וייכנסו  יתכנסו  אהרן  של  וסגולותיו  מידותיו 

העם, שלא תאבד קדושתו מזרע ישראל.
הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע ]"בוצינא דנהורא"[

לחם הקלוקל )כא, ה(.
הרי המן היה לחם מן השמים, וכיצד אמרו עליו כך? 
אלא שחז"ל אמרו כי המן היה מגלה נסתרות, שהיה יורד 
לצדיקים ע"י פתח הבית ולרשעים מחוץ למחנה. מכאן, 
שאפילו לחם מן השמים, אם הוא מגיד עוונות, הרי הוא 

'לחם הקלוקל'.
הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע ]"עקבי אבירים"[

עשה לך שרף )כא, ח(.
הן  ותפילה,  בתורה  הן  מקיים,  שאדם  העשיות  כל 
בקיום המצוות, יהיו ע"י 'שרף', ע"י התלהבות אש קודש, 
כי שלימות המעשה הוא ע"י שמחת העושה, כמו שנאמר 
'ישמח ישראל בעושיו', שזה הוכחה על כוונת הלב של 

מקיים המצוה.
תלמידי הבעש"ט

עשה לך שרף... וראה אותו וחי )כא, ח(.
הוא   - שרף'  לך  'עשה  צדיק:  כל  על  נאמר  זה  מקרא 
הצדיק, 'וראה אותו וחי', הבטה בפני הצדיק היא תועלת 

גדולה להרהורי תשובה ולרפואת הנפש.
הרה"ק רבי משה מקאסוב זי"ע ]"לקט עני"[

על כן ייאמר בספר מלחמות ד' )כא, יד(.
אם  כי  בכוח  ולא  בחיל  "לא  אומר  ו(  ד,  )זכריה  הנביא 
ברוחי אמר השם", היינו שניצחון מלחמה של בני ישראל, 
זיין, אלא באמצעות  אינו כמו אצל אומות העולם בכלי 
בני  נוצחים  בזכותה  ה',  מלחמות  ספר  שהיא  התורה 

ישראל במלחמות.
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
אשר רבו בני ישראל את ה' ויקדש בם )כ, יג(.
את  שהכניסו  צחות,  בדרך  לומר  אפשר 
שכל  וטענו  בקדושה,  והמחלוקת  המריבה 

כוונתם לשם שמים.
"מקור ברוך"
 להרה"ק רבי ברוך מסערט-ויזניץ זי"ע

קשה עלי פרידתכם
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8:30  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:20

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:42

זמנים לשב"ק פרשת חקת

ליקוטים יקרים



יינם',  'סתם  איסור  מדין  נועם':  ה'אמרי  רבנו  שח 

בקל  ישראל,  בני  לטובת  זכות  לימוד  ללמוד  אפשר 

יין  לנסך  רגילים  שאין  בזמננו,  העכו"ם  ומה  וחומר: 

אבותיהם,  נהגו  שכך  מאחר  זאת  בכל  זרה,  לעבודה 

נשאר הדין בתוקף גם עבורם ואסור לנו לשתות את 

יינם, על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה, שצריך 

להיטיב לבני ישראל אף אם הם עצמם אינם מתנהגים 

כל-כך כשורה, אבל היות ואבותיהם עשו רצון הבורא 

לעולם  אחריהם  לבניהם  נותנים  ונפשם,  ליבם  בכל 

שכר טוב, בזכות אבותיהם )"תפארת בנים"(.

הסוכות  חג  בתפילת  מאמרנו  את  פירש  רבנו 

"הושענא עליית שבטים" )'הושענא אבן שתיה'( - אם 

ומכה,  הרודה  שבט  עלינו  להוריד  וחלילה,  חס  נגזר, 

נבקשך ד' להעלותו מאתנו.

תאמין",  ומצאתי  "יגעתי  )ו:(  במגילה  הגמרא  את 

פירש רבנו: אף אם יגע האדם בתורה, עם כל זה יידע 

רק  הוא  מלמעלה  עליו  שנשפע  השכל  שכל  ויאמין 

בגדר מציאה. אלא שאין ממציאים מלמעלה השפעה 

זו, עד שיתייגע בכל כוחותיו.

על  "איש  מינוי  על  הפרשה  לאחר  פנחס  בפרשת 

העדה אשר יצא לפניהם" )במדבר כז(, נסמכה פרשת 

שבת ומועדים ורגלים. דרש רבנו, כי הארת טעם שבת 

לאחר  רק  לכן  הצדיק,  אצל  ביותר  מרגישים  ורגל 

תפילת משה שלא תהיה עדת ה׳ כצאן אשר אין להם 

כל  סוף  עד  ישראל  עם  למען  היתה  ותפילתו  רועה, 

במחיצת  כי  הרגלים,  פרשת  אח״כ  נאמרה  הדורות, 

הצדיקים מרגישים טעם בשבת ובמועדים.

לזכר עולם יהיה צדיק

לימוד לפני התפילה
ייאמר  כן  "על  יד(  )כא,  בפרשתנו  בכתוב 
בספר מלחמות השם", רמז הרה"ק רבי משה 
מעלת  על  זי"ע  מקאז'ניץ  בריעה  אליקים 
לימוד התורה קודם תפילה )עי' בגמ' ברכות לא.(, 
הקדמה  זוהר  )תיקוני  הקדוש  מהזוהר  ידוע  כי 
]'עת  היא שעת מלחמה  תפילה  יא.( ששעת 

על  הכוונה  ה'  מלחמת  קרבא'[,  עת  צלותא 
אויב  להשבית  התורה  לימוד  ובכוח  תפילה, 
בספר",  יאמר  כן  'על  שאמר  זהו  ומתנקם. 
ואח"כ  התורה,   - ה'  בספר  יעסוק  קודם 
ללחום מלחמות  ויוכל  יתפלל  ה'"  "מלחמות 

ה' )'דעת משה'(.
זי"ע,  מפשיסחא  הק'  היהודי  על  מסופר 
התפילה  לפני  ותוס'  גמרא  לימוד  שאמר: 
עצמו  ומייגע  כשלומד  המח.  את  מטהר 
בתורה, זו ההכנה האמיתית להיות דבוק בעת 
שרפי  )"שיח  זרות  מחשבות  ולדחות  התפלה, 

קודש"(.

והרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בעל 
כל  קודם  גמרא  הלומד  אמר:  יששכר'  'בני 
תפילה בבוקר, יש עליה לתפלתו למרום ע"י 
תפלותינו,  המעלים  הכסא  נושאי  המלאכים 
גמרא  ר"ת   - אוריאל  רפאל  גבריאל  מיכאל 

)"דברי תורה" מונקאטש(.

הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע
בעל "אמרי נועם" • ח' בתמוז תרל"ז, 140 שנה להסתלקותו

המלצת טוב על ישראל

שבת ומועד בצל הצדיק

יגעת ומצאת

ביטול הגזירה

עש"ק פרשת חקת ט' בתמוז ה' אלפים ד': 
מלאים  קרונות  כ"ד  בצרפת  נשרפו  זה  ביום 
ספרי קודש. גדולי ישראל עשו שאלת חלום 
לדעת מה זה ועל מה זה, והשיבו להם: "דא 
גזירת אורייתא" ]תרגום 'זאת חוקת התורה'[. 
כל  להתענות  היחידים  עליהם  קיבלו  מאז 
שנה בער"ש חקת. ולא קבעוהו בימי החודש, 
שהיום  להם  נודע  החלום  שאלת  מתוך  כי 
בפרשה גורם )תניא, הובא ב'מגן אברהם' סוף סימן 

תק"פ(.

דהילולא  יומא  הוא  זה  יום  בתמוז:  י"א 
של "שר בית הזוהר" אבי שושלת זידיטשוב 
הרה"ק רבי צבי הירש זי"ע, בעל "עטרת צבי".
אמר,  משינאווא  יחזקאל"  ה"דברי  הרה"ק 
מעין  הוא  צבי'  ה'עטרת  של  ההילולא  שיום 
כי  והוסיף,  יוחאי,  בר  שמעון  דרבי  הילולא 
הנמצא בחו"ל שאינו יכול להיות בל"ג בעומר 
במירון, יהיה על כל פנים ביום זה בזידיטשוב, 
וירגיש טעם מעין זה ]'דברי תורה' מונקאטש[. 
ואמנם אלפים היו עולים להשתטח על ציונו 
אלעזר"  ה"מנחת  הרה"ק  ההילולא.  ביום 
ממונקאטש נתן רמז לכך, שכתוב "גדלו לה' 
אתי", גדלו לה' ר"ת ל"ג בעומר, אתי נוט' י"א 
תמוז, "ונרוממה שמו יחדיו" - בימים קדושים 

אלה זוכים להתרוממות.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקע"ט לאביו הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקָאב ]פולין - גאליציה[ בן הרה"ק רבי נפתלי צבי 

מרָאּפשיץ זי"ע. כאשר היה רבי אליעזר אצל הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא, אמר לו: סע לביתך, יוולד לך 

בן, וקראת את שמו 'מאיר', כי הוא יהיה 'מאיר עיני חכמים' ו'מאיר לארץ ולדרים'.

היה  הצדיק  אביו  מראפשיץ.  הרה"ק  זקנו  ברכי  על  להתחנך  זכה  עילוי ממש.  וחריף,  חד  היה  מילדותו 

מתפאר בו: "הגאון שלי" וגם זקנו הרה"ק מראפשיץ היה נהנה לשמוע ממנו את חידודיו. הסתופף גם אצל 

דודו הרה"ק ר' אשר ישעיה מראפשיץ והרה"ק ר' צבי הירש מרימנוב זי"ע.

אביו הק' מינהו למרא דאתרא בדז'יקוב. שמו יצא לתהילה, וגדולי תורה הריצו אליו שאלות בהלכה, חלקם 

הודפסו בשו"ת 'אמרי נועם'. צדיקים, גאונים וקדושים הפליאו את גאונותו העצומה של רבנו. מסופר, ששאלו 

פעם את הגה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, מי הם גדולי הדור. השיב ה'דברי חיים' במכתבו לאמור, כי ברוסיה 

- הגאון הגדול הינו בעל 'צמח צדק' מליובאוויטש, בפולין - זהו ה'חידושי הרי"ם' מגור, ובגאליציה - מחותנו, 

רבנו )ארבעה פעמים התקשר רבנו בקשרי חיתון עם הגה"ק מצאנז(.

בשנת תרכ"א עלה למלא מקום אביו בהנהגת חסידי דז'יקוב, ורבים נהרו לאורו. התלכדו בו יחדיו גאונות 

בחריפות ובבקיאות, בנגלה ובנסתר, והיה מופלג בצדקות ובקדושה, מתוך חכמה עמוקה.

בשנת תרל"ז נחלש, ונסע לעיירת המרפא קארלסבאד, שם נסתלק ביום ח' בתמוז. ארונו הובא לדזיקוב 

ושם מנוחתו כבוד. בשעה שנפטר רבנו, ישב בנו הגדול הרה"ק רבי נפתלי חיים זצ"ל, בירושלים, אחר שעלה 

אליה עוד בחיי אביו. הוא עלה על הגג של בית-הכנסת "תפארת ישראל" אשר בירושלים העתיקה, והחל 

לזעוק, כי פרצה שריפה. קהל רב התאסף לשמע הזעקות, והוא פתח באמירת "קדיש" בבכי ובדמעות. כאשר 

גופו הקדוש של אביו, לשכון בירושלים עיר  שאלוהו לפשר מעשיו, השיב, כי ראה מלאכים מעבירים את 

הקודש. שבועות מספר חלפו, והגיעה הידיעה על פטירת אביו הקדוש.

השאיר אחריו את דברי תורתו בספה"ק 'אמרי נועם' עה"ת והמועדים, ושו"ת.

בניו: הרה"ק ר' נפתלי חיים מדזיקוב-ירושלים, הרה"ק ר' יהושע מדזיקוב בעל 'עטרת ישועה', הרה"ק ר' 

אקשעווניצא, הרה"ק ר' טוביה ממאדען, הרה"ק ר' אהרן מבייטש והרה"ק ר' אשר ישעי' מרימנוב  יחיאל מפָּ

בעל 'מעדני מלך'. חתניו: הרה"ק ר' יעקב יצחק אונגר מז'אבנא, הרה"ק ר' ישראל ממעליץ-דזיקוב, הרה"ק ר' 

שלום הלברשטאם ראב"ד צאנז, והרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע בעל 'אהבת ישראל'.

מתולדותיו

למען דעת


