
תכונת- ושם  מיותרת,  אינה  מידה  שום 
נפש לא נבראה לחינם. יהודי לא נדרש לבטל 
בהן  ולהשתמש  עליהן,  לשלוט  אלא  תכונות, 
מדה  לך  אין  כי  הנכונה.  ובשעה  הנכון  במקום 
שאין לה שעה ואין לך תכונה שאין לה מקום. 
ויהודי  ברא,  לכבודו   - הקב"ה  שברא  מה  כל 

מצווה: "בכל דרכיך - דעהו".
תכונה,  אותה  מידה,  אותה  מעתה:  אמור 
 - לה  שנועד  במקום  משובצת  היא  כאשר 
בה.  מתעלה  אותה  והנושא  תיחשב,  למצוה 
 - נכון  לא  במקום  בה  משתמשים  אם  ואילו 

וככל  היא,  עבירה 
- היא מורידה  עבירה 
קומתו  ומשפילה 

הרוחנית.
נאמנה  דוגמה 
הינה  לכך  ומובהקת 
המידה  הגאוה.  מידת 
הגרועות  מן  היא  הזו 
שבמידות.  ביותר 
היהדות,  במחשבת 
בעל-גאוה  אל  היחס 
ומבהיל,  קשה  הוא 
מיאוס  של  יחס 
פשרות.  ללא  וריחוק 
ה'קשה'  ה'סוגיא' 
 - )ד:  סוטה  במסכת 
בעניינו  העוסקת  ה.:( 

היכן הדברים  עד  היטב  הגאוותן, מבהירה  של 
מגיעים: "כל אדם שיש בו גסות הרוח - כאילו 
בעיקר...  כפר  כאלו  עבודת-כוכבים...  עובד 
אין  כאשירה...  לגדעו  ראוי  מתמעט...  לסוף 
אמר  עליו...  מייללת  שכינה  ננער...  עפרו 

הקב"ה: אין אני והוא יכולין לדור בעולם".
'מחוץ  נמצאת  אינה  הגאוה  כן,  פי  על  אף 
לגדר' בחייו של יהודי. אין עליה חובת-ביעור, 
מועיל  לשימוש   - שימור  חובת-שימור,  אלא 

במקום ובזמן הנכונים.
זי"ע  מז'באריז  פייביש  משולם  רבי  הרה"ק 
"אם  כ"ז(, כתב:  )אות  דברי אמת"  "יושר  בספרו 
יהיה שפל מכל וכל, פן יפתנו היצר לאמור: מי 
בשר-ודם  ואתה  ולעבדו,  ד'  לפני  לדבר  אתה 
עפר ואפר, ואתה ידעת נגעי עוונותיך ומידותיך 
הרעים, ואתה מתועב לפני ד', איך ימלא אותך 
לאחוז  צריך  לזה  לעבודתו.  להתקרב  לבך 
'ויגבה  ו(  יז,  )דה"ב  הכתוב  שאמר  כמו  בגבהות, 

כל  'לפיכך  חז"ל:  שאמרו  וכמו  ה'',  בדרכי  לבו 
אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם', וארז"ל: 
והעולם  הוא  כאילו  עצמו  אדם  יראה  'לעולם 
חצי זכאי וחצי חייב - עשה מצוה אחת אשריו 
זכות'.  ואת כל העולם לכף  שהכריע את עצמו 
ולכאורה, זה גבהות גדולה שידמה אדם בדעתו 
שבשבילו נברא העולם, וכל העולם תלוי עליו. 
בגבהות  להשתמש  אותנו  הכריחו  חז"ל  אבל 
זה, כי בלעדי זה יאמר כל אחד: מה אני לעבוד 
על  אם  כי  לגמור,  המלאכה  עלי  לא  ד',  את 
יהיה  כן, לא  יאמר  כל אחד  ואם  יחידי-סגולה. 
שיקרב  בעולם  אדם 
עלינו  לכן  לה'.  עצמו 
בגבהות,  להשתמש 
לאיש  עצמו  ולעשות 
ית',  עבודתו  לעבוד 
בעבודתו  ויתגבר 
מוטל  עליו  כאילו 

העולם".
ועוד נדרשת הגאוה 
כמחסה  דקדושה, 
סביבה  מול  וכשריון 
תורה  בחיי  המזלזלת 
ה'  ובעובדי  ומצוות, 
מול  או  הנאמנים, 
ה'  שיראת  כאלו 
אינם  ועבודת-שמים 
עולם  בקניני  'גדלות'  אלא  מעייניהם,  בראש 
לנוכח  ודעות משובשות.  זרים  הזה, אידיאלים 
דקדושה,  בגאוה  להתייחס  ה'  עובד  על  אלה, 
עבודתו  בערך  מעשיו,  בחשיבות  להכיר  עליו 
ובצדקת דרכו. רק כך יחזיק מעמד ולא יושפע 

חלילה מהסביבה הקלוקלת או הפושרת.
יעמוד  שיהושע  ירא  היה  רבנו  משה 
בגאווה  להשתמש  שצריך  במקום  בענוותנותו 
לא  שענוותנותו  עליו,  התפלל  לכן  דקדושה, 
ולהחזיק מעמד  ושיוכל לעמוד איתן  לו,  תזיק 

מול דעות משובשות.
מבעלזא  יהושע  רבי  הרה"ק  אמר  זו  בדרך 
זי"ע: הקב"ה נתן את התורה על הר סיני, הנמוך 
)סוטה  הענווה  מידת  את  ללמדנו  כדי  שבהרים, 
בבקעה?  התורה  ניתנה  לא  למה  כן,  ואם  ה.(. 
קצת  להיות  צריך  התורה  שאצל  מכאן,  אלא 

'הר', כענין שנאמר 'ויגבה לבו בדרכי השם'.

את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל )במדבר יג, ב(.
מטרת השליחות היתה, שיעמדו על כך שרק הקב"ה 
לבדו יכול להעניק להם את הארץ - "אשר אני נותן לבני 
יעלה  ולא  הדבר,  נבצר  עצמם  בכוחות  ואילו  ישראל", 

בידם לרשת אותה.
הרה"ק רבי משה מאיהעל זי"ע ]"ישמח משה"[

ועליתם את ההר )יג, יז(.
נרמזה כאן הבטחה לצדיקים, שהיצר הרע נדמה להם 

כהר, שיוכלו לעמוד נגדו ולנצחו - "ועליתם את ההר".
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

היש בה עץ אם אין והתחזקתם )יג, יט(.
עץ היינו אדם כשר )רש"י(. אם רוצים לדעת אם באמת 
אם  אין",  "ואם  להיווכח  יכולים  זאת  צדיק,  אדם  היה 
"והתחזקתם"  ומכל מקום,  מן העולם  לאחר הסתלקותו 
- המקושרים אליו מתחזקים ומחזיקים עצמם באחדות, 

זהו סימן שהיה צדיק אמיתי.
הגאון רבי עקיבא סופר זצ"ל גאב"ד פרעשבורג

סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך )יד, יט(.
רבונו של עולם, סלח לנו ממה נפשך. אם ראויים אנו 
- הרי טוב, מגיע לנו שתסלח. ואם לאו - אזי הראה נא 
את גודל חסדך ויתקדש שמך על ידינו, כי אז יראו כולם 

שאתה חנון ורחום.
הרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע ]"אמרי חיים"[

ויאמר ד' סלחתי כדבריך )יד, כ(.
כל מי שידבר 'כדבריך' - כל מי שיצעק אל ה' בעבור 
חילול כבודו יתברך, כפי שזעק משה רבנו ע"ה "ושמעו 
וכל  וסליחה  מחילה   - "כמוך"  כן  גם  יפעל  וגו',  מצרים" 

טוב סלה.
הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע ]"זכרון זאת"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ובתרגום  יהושע.  נון  בן  להושע  משה  ויקרא 
יונתן: וכד חמא משה ענוותנותיה קרא משה וגו' 

)במדבר יג, טז(.

מסוכאטשוב  אברהם  רבי  הרה"ק  אבי  אמר 
והיה  להתבטל,  הוא  העניו  של  טבעו  כי  זי"ע, 
יבטל   - בענוותנותו   - שיהושע  ירא  רבנו  משה 
שמו  את  קרא  לכן  המרגלים.  לדעת  דעתו  את 
מעצת  יושיעך  י-ה  רש"י:  כפירוש  'יהושע', 

מרגלים. 
"שם משמואל" 
להרה"ק רבי שמואל מסוכאטשוב זי"ע

ויגבה לבו בדרכי ד'

בס"ד. גליון פ"ז • פרשת שלח • אבות פרק ג' • דף היומי: בבא בתרא קמ"ו • מברכין חודש תמוז. המולד: יום שבת 9:16, 13 חלקים

8:09  ............ הנרות:  הדלקת 

8:29 ......................... שקיעה: 

5:15  ................... החמה:  נץ 

8:27  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:03  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:19

1:30  .............. גדולה:  מנחה 

8:29  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:19

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:41

זמנים לשב"ק פרשת שלח

ליקוטים יקרים



הרה"ק  בצל  )שהסתופף  הגאון מאונסדורף  רבו  בעצת 
מצאנז זי"ע( נסע רבנו לפרקים אל הרה"ק ה'דברי יחזקאל' 

לימים  היה  ורבנו  החסידות,  לדרך  שקירבו  משינאווא, 
דולה ומשקה מתורת החסידות בישיבת גאלאנטע, ממנה 
יצאו דורות של ת"ח ההולכים בדרך הבעש"ט, ורישומם 
במדינת  'אויברלאנד'  יהדות  בחיי  בולט  באופן  ניכר 

הונגריה.
"כינוס  ה  ח,  בסנהדרין  המשנה  )על  רבנו  כתב  וכה 
סגולה  לך  "אין  לעולם"(:  והנאה  להם  הנאה  לצדיקים 
גדולה מזה, אלא הקיבוץ וההתאחדות בין היראים, קיבוץ 
וכינוס לצדיקים. וגם אם עדיין לא זכו המתאספים להיות 
עם  עצמם  שמקשרים  היינו  'לצדיקים'  אבל  צדיקים, 
צדיקים, ואז הנאה להם והנאה לעולם. לא יאומן כי יסופר 

התכלית הגדול אשר נצמח מזה, בפרט בדור הזה..."
והסתופף  הלך  משינאווא,  הרה"ק  הסתלקות  לאחר 
האציל  אשר  ממונקאטש,  תשובה"  ה"דרכי  הגה"ק  בצל 
'אהבת  בעל  אל  מאוד  מקורב  היה  לימים  מהודו.  עליו 

ישראל' מוויזניץ.

לרב  רבנו  נתקבל  מאונסדורף,  הגאון  רבו  בהמלצת 
העיר מאגנדורף, מחוז פרעשבורג, שם יסד ישיבה למאות 
תלמידים שנהרו אליו, מהם ששלח לו רבו. לימים נקרא 
לכהן בגאלאנטע, בהסבירו לקהילתו במאגנדורף שנעמה 
לו מאוד ישיבתו בקרבם, איך מכיון שנתרבו ספסלי בבי 

מדרשא, החליט לעבוד לגאלאנטע.
שיעוריו  תורה.  להרבצת  רבנו  הקדיש  חייו  כל  את 

ודעת, משכו אליהם את  הגאוניים, שנאמרו בטוב טעם 
כל  היה,  לתלמידיו  אוהב  אב  באונגארין.  הבחורים  טובי 
ימיו מסר נפשו לחנכם בשלמות ולהקרין בנשמתם את 
בכל לילה לפני השינה היה מתפלל ובוכה שכל  אור ד'. 
תלמידיו ילכו בדרך הישר, ושאף אחד לא יסטה ח"ו מן 

הדרך.
ריש-מתיבתא  של  תכונות  באישיותו  איחד  רבנו 
ואדמו"ר גם יחד. בשבתות היה לובש צורה של אדמו"ר 
והריקודים,  הזמירות  והשולחנות,  התפילות  לחסידים, 
ושיחותיו הקדושות בדרך פרד"ס, עשאוה לישיבה כעין 
"נהר דינור" שהנשמה מזדככת בו. וכפי שטען לפניו ידידו 
ה"דעת סופר" מפרעשבורג: "הרב מגאלאנטע: כל תופש 
אדמו"ר  כל  בשבת;  ונח  השבוע  במשך  עמל   - ישיבה 
בימות  אך  וחגים,  בשבתות  עבודתו  עיקר   - לחסידים 
עצמו  על  העמיס  מר  ואילו  העומס,  ממנו  יפחת  החול 

תפקיד כפול, ראש ישיבה ביום-חול ואדמו"ר בשבת..."

יהודים  סיפרו  ובמותו,  בחייו  השי"ת  את  קידש  רבנו 
בני  עם  יחד  לאושוויץ  שכשהובל  לפליטה,  שנשארו 
קהילתו, האירו פני קדשו משמחה. כאשר שאלוהו להיכן 
נוסע, ולמה הוא כל-כך בשמחה, השיב שנוסע לגן  הוא 
עדן, ושצריך לברך שהחיינו, מפני שעוברים מעולם הזה 

לעולם הבא! )"כנסת ישראל"(.
"אני  זירז רבנו את תלמידיו לשיר  ברכבת לאושוויץ, 
שזוכים  על  ובהלל  בשמחה  שלימה",  באמונה  מאמין 
בסערה  נשמתו  עלתה  כך  השם.  קידוש  מצוות  לקיים 

השמימה... ה' ינקום דמו לעינינו במהרה.

לזכר עולם יהיה צדיק

וראיתם אותו וזכרתם
בפרשתנו אנו קוראים פרשת ציצית. 

כאשר  הכוונות":  "שער  בספר  מובא 

ציצית,  בפרשת  אותו"  "וראיתם  יאמר 

וינשקם,  עיניו  על  הציצית  את  יעביר 

וכמ"ש בתשובות הגאונים. ובס' 'עמודי 

שהסתכלות  כתב,  סמ"ק  הנקרא  גולה' 

היא אחת מרמ"ח מצוות עשה,  בציצית 

עכ"ל.

בשם  מובא  רבה  אליהו  ובס' 

בציצית  המסתכל  שכל  הקדמונים, 

בשעת קריאת פרשת ציצית מובטח לו 

גם מביא  עיניים.  סימוי  לידי  יבוא  שלא 

אותיות  'ראיה'  כי  שמים,  ליראת  הדבר 

שהסתכלות  שם,  מביא  עוד  'יראה'. 

בכנף של ציצית היא סגולה להסיר כעס, 

'כנף' בגימטריא 'כעס'.

עיניים"  "מאור  בספה"ק  עוד  ומובא 

מביאה  שההסתכלות  לך-לך(  )פר' 

משה"  פני  "אור  ובספה"ק  לתשובה. 

ההסתכלות  שע"י  מובא,  בראשית(  )פר' 

בציצית יזכה להשגות בעיון התורה. 

הגה"צ רבי יהושע בוקסבוים זצ"ל
אב"ד ור"מ גאלאנטע • כ"ו בסיון תש"ד, 73 שנה לעלותו על המוקד עקה"ש

באהלי חסידות

העולה על מוקדה

רב ור"מ גאלאנטע

זה  ביום  ת"ה:  אלפים  ג'  בסיון  כ"ג 
נכתבו  בו  כי  גדולה,  תשועה  היתה 
הצדיק  מרדכי  ע"י  השניות"  ה"אגרות 
ואסתר המלכה, להעביר את גזירת המן 

הרשע מהאגרות הראשונות.
הגה"צ רבי משה נתן נטע ממאקאווא 
הזה  בזמן  גם  שהיום  אומר,  היה  זצ"ל 
מסוגל לנסים ונפלאות כבימים ההם, כי 
ביום הזה נאמר )אסתר ח, ח( 'ואתם כתבו 
על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך... 
יצא  ומרדכי  הבירה,  בשושן  נתנה  הדת 
אורה  היתה  ליהודים  המלך...  מלפני 

ושמחה וששון ויקר".
לאלפי  הרוסים  הודיעו  ת"ש  בשנת 
המזרחית  בגאליציה  היהודים  הפליטים 
שהם יכולים להירשם כאזרחים רוסיים, 
מפשעווארסק- איציק'ל  ר'  והרה"ק 
אנטווערפן זצ"ל אמר שלא יירשמו. בליל 
לסיביר  הרוסים  היגלו  בסיון  כ"ג  ש"ק 
ראו  הגולים  נרשמו.  שלא  אלה  כל  את 
שיום  אמר  הרבי  אך  איומה,  גזרה  בכך 
זה מוכן לטובה, וממנו לא תצאנה רעות. 
תש"א.  סיון  עד  סתומים  נשארו  דבריו 
הגרמנים ימ"ש כבשו את מזרח גאליציה 
והרגו רבים מישראל, בעוד שכל הגולים 

לסיביר נשארו בחיים )"לוח דבר בעתו"(.

קורא הדורות

בין גדולי מרביצי התורה והחסידות בהונגריה לפני השואה, בלטה דמותו של הגה"צ 
ר' יהושע בוקסבוים זצוק"ל, רב וראש הישיבה הרמה דק"ק גאלאנטע.

רבנו נולד בשנת תרל"ז בפאפא, לאביו השו"ב רבי יוסף ז"ל, שהיה מצאצאי הגה"ק ר' נתן אדלר זי"ע. בילדותו 
לא נמצא בעירו תלמוד-תורה ומלמד תינוקות, אלא הנער בעצמו, מרוב שנפשו חשקה בתורה, הוליכו אותו רגליו 

תמיד לביהמ"ד, וכאשר מצא שם מישהו יושב ולומד - הפציר בו שילמד גם עמו.
נאלץ להשכיר עצמו בחנות לממכר  והוא  עניים,  היו  הוריו  כי  עול החיים,  עליו קשות  בגיל בר-מצוה הכביד 
נעליים - אך כשהשלים את עבודת יומו לא שב הביתה, אלא הלך ללמוד תורה מפי הדומ"ץ הג"ר משה יוסף הופמן 
זצ"ל, עד קרוב לחצות הלילה. בכל כוחותיו התייגע בתורה, וכפי שהתבטא עליו הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא: 

"הרב מגאלאנטע התעלה בכוחות עצמו".
בלומדו לפני רבו רבי משה יוסף, אירע פעם שכשעסקו בסוגיא העמוקה טיפת חלב )חולין ק"ח(, לא הצליח 
רבנו להבין את דברי הר"ן הארוכים והעמוקים, ופרץ בבכי. כאשר ראה זאת רבו, אמר לו: "הנני מבטיחך, שעוד 

תלמד את דברי הר"ן הזה ברבים לפני תלמידים!" 
דיבורים אלו היו טל תחיה לנפש רבנו, והחשיב מאורע זה לאבן-פינה בימי חייו. פעמים רבות בלומדו לבני 
ישיבתו את פירוש הר"ן הזה, סיפר להם עובדה זאת, לימד את הר"ן לפני תלמידיו בכוח גדול, וחידש בו חידושים 
נפלאים. רבנו דקדק שכל התלמידים יזכרו את דברי הר"ן הזה בעל-פה. כאשר בחן פעם את אחד התלמידים בדברי 
הר"ן וראה ששכח ענין אחד, הטיף לו רבנו מוסר באמירה נעימה: "תאמין לי יקירי, כי כשהייתי בגילך לא נתתי שינה 
לעיני עד שידעתי את דברי הר"ן האלה בעל פה, מבלי צורך להביט בספר אפילו בשביל אות אחת - כן תתחזק 

ותתאמץ גם אתה!"
לאחר מכן למד רבנו בישיבת צעהלים, חבריו העידו בו שבמשך כל התקופה הזאת לא שכב במיטה אף בלילי 
שבתות, מרוב התמדתו בתורה. תוך זמן קצר עלה בידיעותיו על כל התלמידים, ורבו עיטרו בכינוי "ראש-ישיבה" 

כפי שהיה מקובל אז בהונגריה להכתיר את המצוין שבתלמידים.
משם עבר ללמוד בישיבת הגאון מאונסדורף רבי שמואל רוזנברג זצ"ל, בה התרכזו אז טובי הלומדים. לימים 

כתב עליו רבו: "אולי הוא המובחר שבכל תלמידי!"

מתולדותיו

למען דעת


