
הקרבנות,  הקרבת  בפרשיות  עוסקים  כשאנו 

בית  מיום שחרב  לקיים למעשה  זוכים  אנו  שאין 

גילו לנו דברים  המקדש, עלינו לדעת מה שחז"ל 

לו  מכפר  בצדקה  שהעסק  עולם,  של  מכבשונו 

הקרבת  ע"י  מלפנים  כמו  עוונותיו  את  ליהודי 

כמסופר  הקרבנות, 

)פרק  נתן  דרבי  באבות 

היה  אחת  פעם  ה(:  ד', 

רבן יוחנן בן זכאי יוצא 

רבי  והיה  מירושלים, 

אחריו  הולך  יהושע 

המקדש  בית  וראה 

יהושע:  רבי  חרב. אמר 

שהוא  זה  על  לנו  "אוי 

שמכפרים  מקום  חרב, 

של  עונותיהם  בו 

ישראל"...

יוחנן  רבי  לו  אמר 

ירע  אל  בני,  זכאי:  בן 

יש לנו כפרה אחת  לך, 

ואיזה  כמותה.  שהיא 

חסדים,  גמילות  זה? 

שנאמר )הושע ו( "כי חסד חפצתי ולא זבח".

את  זי"ע  מקאריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  פירש  כך 

לאשי".  לחמי  קרבני  "את  ב(  כח,  )במדבר  הכתוב 

ומהו  קרבנו;  את  ישראל  מבני  מבקש  הקב"ה 

'לחמי  ישראל?  בני  מאת  מבקש  שאני  'קרבני' 

לחמך',  לרעב  פרוס  'הלא  שנאמר  כמו  לאשי', 

שתתנו צדקה לאשי )מלשון אנשים(.

אף  שהצדקה  מצינו,  יעקב"  "קול  בעל  ובדברי 

מרוממת את הנותן לדרגות גבוהות ורמות, ויזכה 

להימנות לעתיד עם הצדיקים.

מענדיל  מנחם  רבי  הרה"ק  פירש  זו  בדרך 

מווישווא זי"ע, בעל "שארית מנחם", את המסורה 

ואלו  אני",  ב"הן  הפותחים  פסוקים  ארבעה  שיש 

ִפיָך  הם: "הן אני ערל שפתים" )שמות ו, ל(, "הן אני כְּ

לא-ל" )איוב לג, ו(, "הן אני נשארתי לבדי" )ישעיה מט, 

כא(, "הן אני עץ יבש" )שם נו, ג(. 

הנה מטבע האדם כשמתחיל בקניני העולם הזה, 

אזי הוא משתדל בכל כוחו ועושה כל מיני פעולות 

שיהיה  אח"כ משתדל  נאים,  מלבושים  לו  שיהיה 

שיהיה  ודואג  אשה  נושא  ואח"כ  וכלים,  בית  לו 

ורק  ולבניו.  לאשתו  לו  טוב  היותר  הצד  על  הכל 

אם נשאר לו איזה פרוטות, אז 

בדוחק גדול הוא נותן לצדקה.

על  עולה  לא  זו  צדקה  ועל 

לו,  נחוצה  כן  גם  שהיא  דעתו 

הדברים  כל  כמו  הפחות  לכל 

עוד  ואולי  האלה,  הגשמיים 

יותר מכך.

לכל  המיועד  המועד  כשבא 

אזי  העולם,  מן  לפרוש  אדם 

בידו  מאומה  שאין  הוא  רואה 

שיהיה  העליון,  לעולם  לקחת 

אל  הוא  פונה  טוב,  למליץ  לו 

ימי  ואומר: כל  והבנים,  האשה 

והייתי  עליכם,  מצטער  הייתי 

וכל  ומלבושים  מזון  לכם  נותן 

היו  עתה  הנחוצים,  הדברים 

בעולם  טובים  למליצים  לי  נא 

העליון. והם עונים לו: "הן אני ערל שפתים" - איננו 

יכולים לדבר עבורך מאומה, שפתינו אטומות.

אזי פונה הוא אל ביתו ואל כלי ביתו, שולחנות 

ואף  לי למליץ,  נא  היו  בזה:  כיוצא  וכל  וספסלים, 

יבש", השולחן הוא עץ  "הן אני עץ  לו:  עונים  הם 

יבש, והארון גם כן עץ יבש, אין בכוחנו לדבר בעדך 

כלום.

בוכים  הקבר,  עד  אותו  מלווים  ביתו  ובני  בניו 

שם  נותר  והוא  לביתם,  שבים  ואח"כ  מעט  עליו 

לבד. אז צועק הוא בבכי: "הן אני נשארתי לבדי", 

כל  עליה  הקטנה, שלא השתדל  הצדקה  באה  ואז 

ולא עלה על דעתו שזו  נפשו עליה,  ולא מסר  כך 

ִפיָך  תעמוד לו למליץ, והיא באה ואומרת: "הן אני כְּ

לא-ל" - אני אהיה לך למליץ טוב בעולם העליון!

הוא העולה על מוקדה )ויקרא ו, ב(.
עצמו  הוא  יתברך,  בעבודתו  להתעלות  השואף 

נחשב לפניו כקרבן עולה - הוא העולה!
הרה"ק רבי אלעזר מקאזניץ זצוק"ל 
]"ליקוטי מהר"א"[

מוקדה על המזבח )ו, ב(.
הנלווית  ההכנעה  היא  הקרבן,  הבאת  תכלית 
קידה  מלשון  'מוקדה'  לכך  הקרבן,  הקרבת  אל 

והשתחוויה.
הרה"ק רבי אברהם דוב מַאווריטש זי"ע ]"בת עין"[

מצות תאכל במקום קדוש )ו, ט(.
כדי  כהלכתו",  "פה-סח  עם  לפסח  להתכונן  יש 
לקיים כראוי את מה שציוותה התורה "מצות תאכל 
במקום קדוש", שזה מרמז לשמור על הדיבור היוצא 
מפיו שיהא כשר ונקי, כדי שהמצה תאכל בפה קדוש.
הרה"ק רבי חיים מאיר מויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

ויעש  מועד.  אהל  פתח  אל  הקהל  העדה  כל  ואת 
משה וגו' ותקהל העדה אל פתח אהל מועד. ויאמר 
משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה' לעשות )ח, ג-ה(. 

פירש"י: שהיה מועט מחזיק המרובה.
יש לפרש שהקב"ה אמר להקהילם במקום צר "אל 
נס שמקום צר  כדי לעשות להם  פתח אהל מועד", 
כזה יכיל את כולם, ולא היה רצונו בזה להראות להם 
יכולתו, אלא כפי שאמר להם משה "זה הדבר אשר 
צוה ה'", שירגילו עצמם להסתפק במועט, ולא יאמר 
לו,  יספיק  כל מקום  כי  לי המקום,  צר  אדם לחברו 

ויהיה די לו אפילו בקב חרובין ולא יבקש מותרות.
"חתם סופר"

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ד'"  אישי  את  תביאנה  "ידיו 
)ויקרא ז, ל(.

אדם  "מתן  יח(  )משלי  נאמר  הנה 
דהיינו  ינחנו",  גדולים  ולפני  לו  ירחיב 
איש  הוא  אם  אף  לצדקה,  שנותן  מי 
עולם   - הבא  לעולם  זוכה  פשוט, 

הנצחי עם צדיקים עובדי ה'.
וזהו הרמז: "ידיו" הכינוי לצדקה שנותן 
בידו, "תביאנה" למדרגות נעלות, את 
"אשי ה'" - עם אנשים צדיקים, ויזכה 

להתענג בעונג רוחני.

"קול יעקב" להגה"ק רבי יעקב מפרמישלא זי"ע 
בעל "מלא הרועים"

הצדקה תרוממו לדרגות רמות

בס"ד. גליון כ"ו • שב"ק פרשת צו תשע"ו • דף היומי: קידושין ט"ו

6:49  ............ הנרות  הדלקת 
7:09  ........................ שקיעה 
6:43  ................... החמה  נץ 
9:14  .............. מג"א  סזק"ש 
9:50  ................ גר"א  סזק"ש 

10:52  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:28
7:10  ........................... שקיעה 
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 8:00
מוצש"ק זמן ר"ת ..............8:22

זמנים לשב"ק פרשת צו



פרנס היום
ט' אדר ב'

Rabbi and Mrs. Herschel Leiner
לעילוי נשמת 

הרב יצחק אליעזר ווירצבערגער ז"ל
בן ר' מרדכי ז"ל

רבנו בהתפעלות  רב אחד קרא פעם על 
מגאונותו: "ַאך, זה הוא אדם גדול!"

העיר לו רבנו: לא זו המידה, כי הנה חז"ל 
אומרים במס' מכות )דף כ"ב(: כמה טיפשים 
הם האנשים הקמים לכבוד ספר תורה, ואינם 
כתיב  בס"ת  שהרי  גדול,  אדם  לכבוד  קמים 
'ארבעים' )מלקות(, ובאו רבנן והפחיתו מכה 
אחת. וקשה על דברי הגמ', למה לא הוכיחו 
קודמת,  מפרשה  עצמו  דבר  אותו  רבנן 
חמשים  "תספרו  העומר  בספירת  שכתוב 
יום" ובאו רבנן והפחיתו יום אחד? אין זאת, 
זה  גדול' אמיתי, הוא רק  אלא מפני ש'אדם 
היודע להפחית מכה וסבל מאיש יהודי, לא 

זה היודע לחדש חידושים גרידא!

גדולי  למסיבה של  רבנו  שנזדמן  מעשה 
אחד  לפניהם  והרצה  אברך,  בעודנו  תורה, 
מפלפוליו. העיר לו אחד מהם: "כנראה שכח 
והפלפול  פלוני"  במקום  תוספות  דברי  מר 
נזכרתי,  כהרף-עין  מעיקרו.  הופרך  כאילו 
סיפר רבנו בזקנותו, שהביאור בדברי תוספות 
שונה לחלוטין ממה שחושב גאון זה, הפלפול 
מוטב  לעצמי:  אמרתי  אבל  מבוסס,  שלי 
להראות  המידה  זו  ולא  "מופרך"  להישאר 
בהמון  היצר  שהקיפני  ואף  ברבים.  צדקתי 
טענות ונימוקים, כבוד התורה, קידוש השם, 
את טעמי.  שיניתי  לא   - להשיב  שמחוייבני 
)"מרביצי  בניסיון  לעמוד  לי  עזרו  משמים 

תורה מעולם החסידות"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

חודש אדר כולו שמחה ושפע
כתב הגאון האדר"ת בספרו "זכור לדוד", שחז"ל אמרו 
מצוה  לכן  בשמחה",  מרבין  אדר  "משנכנס  כט:(  )תענית 

נישואין  זמן  לקבוע  ויש  אדר,  בחודש  השמחה  להרבות 
בחודש אדר.

וכלה(, שאף  )מערכת חתן  והגאון ה"שדי חמד" הביא 
כי  חודש,  כל  בסוף  נישואין  לקיים  נוהגים  שאינם  אלה 
הוא זמן חיסור הלבנה, בחודש אדר הקלו בזה והשיאו אף 
בסוף החודש, לפי שבחודש אדר נאמר בו ״והחודש אשר 
נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב״, וכל החודש 

במשמע.
יהושע  רבי  להרה"ק  ישועה"  "עטרת  בספר  וראה 
)במאמריו לר"ח אדר(, שחודש אדר, בזכות  זי"ע  מדז'יקוב 
השמחה דקדושה, יש בו סגולה לכל ההשפעות הגשמיות 
רומז  דגים"  אדר  "מזל  ופרנסה.  ימים,  אריכות  בנים,   -
בקרב  לרוב  ״וידגו  טז(  מח,  )בראשית  שנאמר  כמו  לבנים, 
ז״ל  כמאמרם  לפרנסה,  מסוגל  אדר  חודש  וגם  הארץ״. 
)ביצה טו:(: ״הרוצה שיתקיימו נכסיו יסע בהן אדר״. וראה 

שם רמזים נוספים.

למען דעת

הרה"ק רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא זי"ע 
בעל "אור תורה" ו"מאיר עיני חכמים". י"ט באדר תרפ"ח, 88 שנה להסתלקותו

טהור המידותמי הוא 'גברא רבה'

כ' באדר ה'ש"מ: גאון ישראל מהר"ל מפראג זצ"ל, ברוב 
ובעזרת  וייחודים  יצר ביום זה אדם, ע"י שמות  קדושתו, 

ה"ספר יצירה".
אדם זה נקרא "הגולם מפראג", כי לא ידע לדבר כלל, 
וכל מטרת יצירתו היתה כדאי שיסייע למהר"ל במלחמתו 
היהודים  על  העלילו  ישראל  שצוררי  הדם  עלילות  כנגד 
למהר"ל,  רבות  סייע  הגולם  הפסח.  חג  לפני  פעם  בכל 
ישראל  בצוררי  הגדולה  מלחמתו  על  מסופרים  מופתים 

בשליחות המהר"ל. 
המלך  בידי  הרשעית  העלילה  ביטול  עד  חי  ה"גולם" 
רודולף, ולאחר מכן בל"ג בעומר שנת ה'ש"נ, נטמן בעלית 

בית הכנסת "אלטנוי שוהל" )על-תנאי( שבפראג.

קורא הדורות

רבנו זצ"ל לא היה חוטר מגזע תרשישים. אביו רבי אברהם איטש'ע ז"ל מסַאבין 
בלכתו  אביו  אל  רבנו  פשוט. כשהתלווה  כל-כך  ולא  פשוט,  אופה  היה  שבפולין, 
תכליתה  אין  זו  הליכה  יחיאל!  מאיר  האב:  שינן  הסביבה,  בכפרי  כעכים  למכור 
למכור כעכים, אלא כמו שפירש הבעש"ט את הפסוק "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו 
יחפץ", הבורא מכונן צעדיו של אדם לאיזו תכלית עלומה, והאדם שאינו יודע מהי 

תכלית זו, הולך לדרכו כאילו לשם חפצו שלו...
בשובו נכנס האב לביהמ"ד וישב בקצה השולחן ללמוד משניות וגמרא, כשש 

שעות, בנשימה אחת, רק אז עמד להתפלל... ובאותו זמן ניצבה זוגתו מעבר לפרגוד, בעזרת הנשים, 
עם סידור "קרבן מנחה" ביד, לשפוך שיח לפני הקב"ה כמה שעות, ועד ששבה לביתה היה הסידור 

רטוב כולו מדמעות...
בילדותו הסתופף רבנו עם אביו אצל הרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב ורבי אלימלך מגראדז'יסק 
זי"ע. כבר אז החל ללמוד בהתמדה ובחריפות יתירה, הוא השקיע בתורה את מוחו הגאוני ואת כל 
נשואיו הוסיף  ואחרי  י"ז שנה לקחו החסיד רבי אברהם'לע מווארקא כחתן לבתו,  שרעפיו. בגיל 
לעשות חיל בתורה כשהוא ער בכל הלילות ובא לביתו רק משבת לשבת. גם בספרי המוסר הגה 

בדמעות בעיניו. שמו יצא לתהילה כ"העילוי מווארקא".
אחר שקיבל סמיכה מגאוני הדור רבי יהושע מקוטנא בעל "ישועות מלכו" וחתנו רבי חיים אלעזר 
מקאליש בעל "נפש חיה", שהפליאו את גדלותו וקדושתו, הוכתר בגיל כ"ז כרבה של סקרנביץ'. בד 
בבד המשיך בהתמדתו בתורה והחל ללמד תורה לתלמידים בעמקות השכל ובפלפול, עד שזכו 
לקנין תורה ונעשו אח"כ גדולים בישראל. כבר אז התבלטו כשרונותיו המצוינים והעילויים של רבנו. 
בקיאותו העצומה, חריפותו הדקה, וחידושיו המפתיעים, היו לשיחת-היום בחוגים של גדולי התורה 

וחריפי המוח בפולין.
יובלות,  שנים,  חישב  עיפרון  בלא  במהירות-הבזק,  לחשבונות שהיה מחשב  יצא שם  במיוחד 
ותקופות, גימטריאות במילואיהם, ובספרות אסטרונומיות של מיליארדים, מה שאין הפה האנושי 
יכול לדבר ואין האוזן מסוגלת לשמוע. לדעת מעריציו ידע לאמוד בדיוק במה טיפות מים ישנן 

בנהר מקום מגוריו, וכמה כוכבים בשמי עיירתו.
ודן הלכות למעשה באיסור והיתר, חיוב ופטור, ופרסומו התפשט בכל  באותו זמן היה פוסק 

חלקי מדינת פולין.
בעת ההיא בסקרנביץ' החל רבנו לענות את נפשו בצומות וסיגופים, אולי מתוך שאיפה להתפשט 
מגשמיות, או משום סיבות אחרות. הוא מיעט בשינה, והתענה וצם דרך קבע. פעם אחת ביממה 
- בערב - היה טועם קצת דייסה בחלב וכוס תה. רק בשבתות ובחגים היה טועם על קצה המזלג 

ממאכלי בשר ודגים. כך נהג עד סוף ימיו - ארבעים שנה ברציפות!
בשנת תרמ"ט הוכתר לרב דק"ק אוסטרובצא, ומיום שזכתה בו קיבלה העיירה פרסום עולמי. 
והשיטה  הדרך  זוהי  תורה,  של  זו מטרופולין  יודעים, שאוסטרובצא  הכל  היו  לה  ומחוצה  בפולין 
בשביל בעלי המוחות המזהירים. כאן התקשרו אליו המוני חסידים - למרות שלא היה קשור בשום 
והאציל עליהם מהודו בנוסח קאז'ניץ. בד בבד המשיך   - קירבה משפחתית לשושלת אדמו"רים 

ללמד צעירים גמרא וסוגיות בדרך פלפול, כמנהגו מקדם. 
רבנו התמסר להנהגת העדה וקירב הלבבות לאבינו שבשמים. בתוך הבאים אליו היו חסידים 
ישישים, בני בינה, ובמרוצת השנים התרחב מאד מעגל המקושרים אליו. בעיקר היו אלה בני עליה, 

עילויים מוכשרים ובעלי מדרגה.
רבנו היה ממנהיגי דורו ומהבולטים שבאדמו"רי פולין, גדולי דורו מכל החוגים העריצוהו מאוד 

פרנס השבועוהיו מתייעצים בו בכל ענין.
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