
הוא  השבועות  שחג  כתבו  החסידות  בספרי 
ברוך  רבי  הרה"ק  בשם  לרוחניות.  הדין  יום 
לפני  ירא  "אני  שאמר:  מובא,  זי"ע  ממעז'יבוז' 
בראש  כי  השנה,  מראש  יותר  השבועות  חג 
השנה המשפט הוא על פרנסה, אבל בשבועות 

המשפט הוא על הרוחניות של כל השנה".
נשגב  יום  שלקראת  הספה"ק,  הסבירו  לכן 

גדול,  כה  ל'יריד'  כזה, 
להגיע  אפשר  אי 
ריקות,  בידים 
להביא  צריכים 
את  להכניס  'כלים' 
וכשם  הסחורה.  כל 
הוצרכו  שבמדבר 
להיטהר  ישראל 
שבועות,  בשבע 
עלינו  שנה  בכל  כך 
לטהר ולקדש רמ"ח 
אברינו ושס"ה גידנו, 
ולתקן את מידותינו, 
רצון  עת  בוא  קודם 
"זמן  של  זה  גדול 

מתן תורתנו".
כי  לדבר,  רמז 
הק'  בתורתנו  הנה 

מסויים  תאריך  אין 
לחג השבועות כמו שאר המועדים, לא בפרשת 
קרבנותיהם  בפרשת  ולא  )אמור(  המועדים 
התאריך  )ראה(.  תורה  במשנה  ולא  )פינחס( 
בסיום  היא  השבועות  לחג  בתורה  שכתוב 
תשעה וארבעים יום מיום ב' דפסח. והענין, כי 
בסיון,  ו'  בתאריך  מתקדש  אינו  השבועות  חג 
יום.  מ"ט  ספירת  בתום  מתקדש  השבועות  חג 
החג הזה נוצר מספירת שבעה שבועות והטהרה 
כי  זה,  על  מרמז  "שבועות"  החג  ֵשם  גם  בהם. 
הוא חג שנעשה ע"י השבועות שנספרו עד הנה. 
דורש  השבועות  שחג  ברורה  ההוראה  ומכאן 
הכנה בשבועות הקודמות לו, ולכן ניתנו לנו ימי 
כל  ולזכך  להתכונן  השבועות",  "שבע  הספירה 
לדביקות  להגיע  לזכות  כדי  זיכוך,  הצריך  דבר 

את  לקבל  המוכנים  כלים  ולהיות  הראויה 

האורות הקדושים הנשפעים ביום זה, ובמיוחד 

לקבל את התורה לכל פרטיה ודקדוקיה עם כל 

עניניה וסגולותיה )מהר"ל ו"בני יששכר"(.

לא  התורה  בכל  פלא,  דבר  נראה  וכשנתבונן 

או  מועד  או  חג  לאיזה  להתכונן  שצריך  מצינו 

מצוה, הפעם היחידה בו 

נצטוינו להתכונן היא 

התורה,  קבלת  לפני 

יט,  )שמות  שנאמר 

אל  ה'  "ויאמר  י-יא( 

העם  אל  לך  משה 

וקדשתם היום ומחר 

שמלותם.  וכבסו 

ליום  נכונים  והיו 

הרי  השלישי". 

לקבלת  שההכנה 

התורה  מן  התורה 

בבית  ואם  היא. 

רועי  של  מדרשם 

למדנו  החסידות 

שלפני כל דבר מצוה 

על  הכנה,  צריכים 

על  וכמה  כמה  אחת 

שהקב"ה  התורה  קבלת 

בעצמו ציוה להתקדש לפניו.

בזה מפרש רבי אברהם יעקב מסדיגורא את 

ולא  סיני  הר  לפני  קרבנו  "אלו  בפסח:  מאמרנו 

נתן לנו את התורה דיינו", שלכאורה קשה: מה 

את  נתן  ולא  לסיני  קרבנו  אילו  היתה  תועלת 

כראוי,  עצמו  מכין  שיהודי  מכיון  אלא  התורה? 

מהמצוות,  חלק  לקיים  יכול  אינו  שאח"כ  הגם 

הוא,  וטעם הדבר  קיימם.  כאילו  ד'  לפני  נחשב 

מלקיים,  מניעה  שום  כבר  אין  שממנו  שכיון 

שהרי הוא מוכן להכל, על כן נחשב כאילו כבר 

ששם   - סיני'  הר  לפני  קרבנו  'אלו  וזהו  קיים. 

היתה ההכנה הראויה בר"ח סיון, הרי זה נחשב 

כאילו קיבלו את התורה.

וברש"י:  ג(.  כו,  )ויקרא  אותם  ועשיתם  תלכו...  בחקותי  אם 
שתהיו עמלים בתורה.

דיניה  את  ללמוד  נהגו  מצוה  שקיימו  שלפני  צדיקים  היו 
'אם  כאן:  ורמז  כראוי.  וזה מסייע שיעשה המצוה  והלכותיה, 
- לימוד התורה כפירוש רש"י, שילמד את כל  בחוקתי תלכו' 
יזכה   - אותם'  ועשיתם  'ואת מצוותי תשמרו  אז  דיני המצוה, 

לקיים המצוה כדת וכראוי.
זי"ע  מצאנז-קלויזנבורג  יהודה  יקותיאל  רבי  הרה"ק 
]"רישומא קדישא"[

אם בחקותי תלכו )כו, ג(. וברש"י: שתהיו עמלים בתורה.
התורה?  עמל  על  בדוקא  שהכוונה  בפסוק  מרומז  היכן 
אלא שהתיבה "תלכו" משמעותה לעלות ולהתקדם במעלות 

התורה, ועלייה זו אינה אפשרית אלא ע"י עמל התורה!
הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל 
ראש ישיבת פוניבז' ]"ניצוצי התורה"[

ואכלוהו  זרעכם  לריק  וזרעתם  בהלה...  עליכם  והפקדתי 
אויביכם )כו, טז(.

לברכות,  בעתיד  יתהפכו  הקללות  שכל  אמרו  צדיקים 
ֵקד מקום דוד'  ומרומז בכתוב 'ופקדתי' - לשון חסרון, כמו 'ַוִיפָּ
מכות  ושאר  הבהלה  את  מעליכם  שאחסר  היינו  כה(,  כ,  )ש"א 

ישראל  ארץ  'עתידה  כי  לריק'  'וזרעתם  אצלכם.  יהיו  לא  כי 
שתוציא גלוסקאות וכלי מילת' )שבת ל:(, ותהיה הזריעה לריק 

כי לא יהיה צורך לזרוע, רק אויביכם יזרעו.
)כו, כט( - גם זה יהא סימן ברכה, כי  "ואכלתם בשר בניכם" 
מותר  ולהורים  התורה,  בדרך  בכשרות,  ביתם  ינהיגו  הילדים 

יהיה לאכול בשר בניהם - מה שהם מבשלים - כי יהיה כשר.
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע
 ]"קדושת לוי"; "מאיר החיים"[

והיה ערכך )כז, ג(.
לפרשת התוכחה,  ערכין סמוך  תורה פרשת  טעם שכתבה 
שאל יאמר אדם שלאחר תוכחה חמורה כזו אין לו שום ערך 
ויפול ח"ו לייאוש, לפיכך מוכיחה התורה שכל יהודי, אף תינוק 

בן חודש, יש לו ערך.
הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע ]"פנים מאירים"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
א(  יט,  )שמות  בתורה  נאמר  סיון  חודש  ראש  על 
משמעות  לפרש  ויש  סיני",  מדבר  באו  הזה  "ביום 
הדברים, שמהיום הזה התחילו בהכנה לקבלת התורה, 
כי העיקר אצל ישראל היא ההכנה, וכמו שהאדם מכין 
אז  הכנתם  ולפי  כך,  אחר  מקבל  הוא  כך  עצמו  את 
לפי  אחד  כל  אצל  הקבלה  היתה  כך  התורה,  לקבלת 

דרגתו.
הכלי  הוא  העיקר  שהרי  היא,  ההכנה  חשיבות 
הוא  הזה  והכלי  לקבל,  שיוכל  בכדי  האדם  שעושה 
טהרת המידות. ולמשל: אם יקח אדם משקאות הכי 
יקרים וחשובים וישפוך אותם לכלי מטונף - הרי קלקל 
היינו   - והכלים  תורה,  לומד  כשיהודי  כן  כמו  אותם. 
לכלום.  נחשב  לא  זה  הרי  מטוהרים,  אינם   - המידות 
וזה  וע"י ההכנה הזאת האדם מתקן את הכלי לקבל, 

נעשה ביום הזה שבאו למדבר סיני.
"נר ישראל" - מועדים, לר"ח סיון

ההכנה למתן תורה
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זמנים לשב"ק פרשת בחוקותי



על  לעלות  שלא  רבנו  נהג  השבועות  בחג 
כשהפצירה  פעם  הצהרים.  אחרי  בשעות  יצועו 
בו אמו הרבנית שינוח קמעא, השיב רבנו: ״אמא, 
אל תפצירי בי, הרה״ק מצאנז זי״ע לא ישן בשני 
ימים ובשני לילות של עצרת, ואת רוצה שאישן 

באמצע היום?״
והיה רבנו מעורר על כך שבחג השבועות יש 
לקבל על עצמו למעט בצרכי הגוף, כפי שביאר 
את הגמ' )פסחים סח:( 'הכל מודים בעצרת דבעינן 
נמי לכם, מאי טעמא? יום שניתנה בו תורה הוא' 
- שה'לכם' הרומז לצרכי הגוף יהיה בעיניך טפל 
ובתורת נמי, מאי טעמא? - יום שניתנה בו תורה 

הוא, לכן יש למעט בצרכי הגוף.

צופה למרחוק
כשנסע רבנו לעיר בעלזא, לחתונת בנו ה'מקור 
ברוך' עם בת הרה"ק ר' יששכר דוב מבעלזא, יצא 
רבנו  פני  הרה"ק מבעלזא עם פמלייתו להקביל 
בתחנת הרכבת. כשהגיעה הרכבת, פנה הרה"ק ר' 
יששכר דוב לבנו הרה"ק ר' אהרן מבעלזא: "הורד 
את הסּפָאדיק על מצחך, כי המחותן צופה ורואה 

את הכל על המצח"...
לשמחה  ממארמורש  הגיעה  החופה,  ביום 
המוני  ויזניץ.  חסידי  מיוחדת של  רכבת  הגדולה 
כדי  פתקאות,  לרבנו  להגיש  הזדרזו  החסידים 
שיברכם ביום שמחתו, וכשהגיעה השעה לצאת 
את  לסיים  הספיק  לא  עדיין  ורבנו  החופה,  אל 
קריאת כל הפתקאות, צרר אחד המקורבים את 
כל ה'קוויטלעך' לתוך מטפחת גדולה, רבנו הניח 
נסקרים  "כולם  ובבחינת  המטפחת  על  הק'  ידיו 
בסקירה אחת" איחל שפע ברכות. לאחר החופה, 
ניגש אחד החסידים אל המשמש, וביקש שיוציא 

לו את הפתקה שלו, כי ברצונו להיכנס אל רבנו 
רבנו  נטל  רבנו,  אל  החסיד  היכנס  עם  ביחידות. 
ואמר:  השולחן  על  הניחו  ה'קוויטעל',  את  מידו 

"זהו קוויטעל שכבר קראתי!'...
הנופש  בעיר  שהותו  מימי  באחד  פעם 
ימ"ש  הגרמני  שהצורר  בתקופה  קארלסבאד, 
החל להרים ראש, ביקש רבנו מבעל העגלה שלו 
שיסיעהו סמוך לגבול גרמניה - לחבל הסודטים, 
לבל  לעגלון  צוה  רבנו  להתפלל...  הרבה  ושם 
יספר מה שעשה, אלא שבעל העגלה סיפר אח"כ 

לכמה חסידים...
רבנו  טייל  תרצ"ד  בשנת  הימים  באחד 
ברחובות העיר גרויסוורדיין בה התגורר, ובדרכו 
הגיע למקום מסוים סמוך למסילת הברזל. היה 
זה יום קריר ורבנו לבש קאפטן עליון. רבנו עצר 
ע"י עץ מסוים, כשהוא שותק ומתעמק בשרעפים. 
לפתע החל להזיע מאוד. המשמשים סייעו לרבנו 
לפשוט את הקאפטן העליון כדי להקל מעליו את 
החום, אולם ללא הועיל. זעה כיסתה את פניו עד 
 - למרות שכאמור  נרטבה,  התנגב  בה  שהמגבת 
לא היה זה יום חם. נבהלו המלווים, ואחד מהם 
כנראה  כי  לביתו,  ישוב  שהרבי  לבקש  הרהיב 
סובל מחום גבוה. אולם רבנו סירב, באומרו: "זה 
לא כלום", והמשיך לעמוד כשהוא נאנח קשות. 
כעבור זמן-מה שוב החל להזיע, כאילו עמד ליד 
תנור-אש. שוב הפצירו המקורבים שישוב לביתו, 
אבל גם הפעם לא נעתר לבקשתם. הציעו להביא 
את  דחה  רבנו  אולם  נפשו,  שישיב  כדי  משקה 

ההצעה, השתהה שם זמן מסוים והלך...
יהודי  את  ימ"ש  הנאצים  ריכזו  תש"ד  בשנת 
ומשם  ההוא,  במקום  הברזל  מסילת  ע"י  העיר 
מהמחזה  רבים  נזכרו  אזי  לאושוויץ...  הובילום 

ההוא וקישרו בין הדברים )"קדוש ישראל"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

שלושת ימי הגבלה
לבני  השי"ת  נתן  אותם  ההגבלה  ימי  שלושת 
ישראל להתכונן לפני חג מתן תורה, נשמרים עד היום 
התורה.  לקבלת  ההכנה  לשיא  מגיעה  בהם  כימים 
בהיכלי הישיבות מגבירים בימים אלה את התמדת 
הלימוד במשנה-מרץ, כראוי להכנה נאותה לחג מתן 
מציין,  היה  זצ"ל  הלוי"  "שבט  בעל  הגאון  תורתנו. 
שבשלושת  בספרו,  כתב  יעב"ץ  יוסף  ר'  החסיד  כי 
בימים  שהיתה  טהרה  אותה  מתנוצצת  ההגבלה  ימי 
שלפני מתן תורה. וב"כף החיים" כתב, שגם מי שאינו 

טובל מדי יום, יראה לטבול בג' ימי הגבלה.
ישראל",  "עבודת  בספרו  כתב  מקאז'ניץ  המגיד 
התחילו  סיון  בר"ח  סיני  להר  ישראל  בוא  שמאז 
להתקרב אל ד', וכוח נשגב זה נותר עד היום, שבכל 
שנה יכולים להתקרב אל ד' בימים אלה ולקבל את 
יכול  אלה  שבימים  שנאה,  מלשון  'סיני'  התורה. 
לפעול בעצמו שישנא כל דבר רע. לכן צריך לעסוק 
את  עצמו  על  ימשיך  שעי"ז  אלה,  בימים  בתורה 

הקדושה שנשפעה אז.
זי"ע שאל:  הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב 
לאחר  ימים,  באותם  עושים  ישראל  בני  היו  מה 
שאמר להם משה 'היו נכונים לשלשת ימים'? אלא 
שבאותם ימים היו מתפללים להשי"ת "והאר עינינו 

בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך"... )"בארת המים"(.

למען דעת

הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע 
בעל "אהבת ישראל" • ב' בסיון תרצ"ו, 80 שנה להסתלקותו

צופה למרחוק

שינה אין לפניו

על  בישראל,  יו"ט  היום  היה  לפנים  באייר:  כ"ז 
וירושלים.  מיהודה  זרה  עבודה  שניטלו העטרות של 
ותולים  ורד,  עטרות  מביאים  היו  יון  מלכות  שבימי 
אותן על פתחי עבודה זרה שלהם, על פתחי החנויות 
וכותבים  לע"ז,  שיר  ושרים  החצרות,  פתחי  ועל 
חלק  לבעליהם  שאין  חמור  מצח  ועל  שור  מצח  על 
באלקי ישראל. וכשגברה יד בית חשמונאי, ביטלום, 

ועשאוהו יום טוב )מגילת תענית ספ"ב(.

הנביא בן אלקנה וחנה, הלוי, בהיותו בן 52 שנים. כל 
מקום   - רמה  בעירו  ונקבר  להספידו,  נאספו  ישראל 

הנקרא כיום 'נבי סמואל'.
זה  ביום  שנהגו  מובא  ב(  )תקפ,  חיים  אורח  בשו"ע 
תענית צדיקים על פטירת שמואל הנביא. רבים עולים 

כמה  לפני  שנהגו  מה  מובא  ירושלים'  שלום  'שאלו 
דורות: בכ"ח באייר הולך נשיא הספרדים לכפר רמה 
תלמידי- שאר  עם  שם  ולן  הנביא,  שמואל  קבר  על 
חכמים. בחצי-הלילה כיבו כל הנרות שבמערה ועשו 
תיקון חצות לילה בקול בכי, ולמדו זוהר מעט. גם רבנו 
מירושלים,  ששיגר  במכתב  כתב  מברטנורא  עובדיה 
כי ביום זה המנהג להדליק אבוקות על גג קבר שמואל 

קורא הדורות

ר'  נולד בשנת תר"כ כבן בכור לאביו הרה"ק  ר' ישראל מוויזניץ  הרה"ק 
ברוך מוויזניץ, ונקרא על שם חותן-זקנו הרה"ק ר' ישראל מרוזין. בצעירותו 
צדיק",  "צמח  בעל  מוויזניץ  מנחם מענדיל  ר'  הרה"ק  זקנו  ברכי  על  נתגדל 
שחיבבו מאוד. בעודו בן ט"ו נשא את בת הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב בעל 
"אמרי נועם". כבר אז התבטא ה"אמרי נועם": "מלכותיה אחורי אודניה קאי" 

]המלכות מוכנת לו מאחוריו[.
מלבוב  ומשיב"  ה"שואל  הדור,  גדולי  על-ידי  להוראה  נסמך  בצעירותו 
וה"בית שלמה" מסקאלא. כיהן כרב העיירה בדעווליא והגליל שבמארמורש 
החל  בתרנ"ג,  אביו  כשנסתלק  בוקובינא.  שבמחוז  ויזניץ  העיר  כרב  ואח"כ 

להנהיג את עדת חסידי ויזניץ.
תורה  וגדולי  שרבנים  ישראל"  "בית  ישיבת  את  בוויזניץ  הקים  בתרס"ג 

יצאו מבין כתליה. על גדלותו בתורה התבטא ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש: "כולם יודעים שהרבי 
מוויזניץ הוא רבי גדול, אך האמת היא, שמלבד זאת הוא גם גאון עצום!" 

במלחמת העולם הראשונה נמלט לגרויסוורדיין שבטרנסילבניה, שם התגורר עד סוף ימיו. היה 
מגדולי מנהיגי דורו, אלפי יהודים במזרח-גאליציה, רומניה והונגריה, הסתופפו בצילו. נודע כגאון 

וקדוש, מופלג מאוד במידות אהבת ישראל ובענווה.
נסתלק ביום ב' בסיון תרצ"ו בגרויסוורדיין. בשנת תש"י הועלה ארונו לארץ ישראל ונטמן בבית 

החיים "זכרון מאיר" בני ברק.

מתולדותיו

להשתטח ביום זה על ציונו שבצפון ירושלים. בספר 

יאהרצייט כ"ו באייר. תנצב"ה

הנביא. המנהג נשמר עד ימינו.

כ"ח באייר ב' אלפים תתפ"ד: ביום זה נפטר שמואל 
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