
צדיקי הדורות הדריכו את שומעי לקחם על 

לילה  בכל  לעשות  צריך  יהודי  שכל  התשובה 

במעשיו  שיפשפש  יצועו,  על  יעלה  בטרם 

באותו יום, וגם בכל הימים, וודאי ימצא הרבה 

הכל  על  יתחרט  אז  או  לתקן.  שעליו  עניינים 

יזכה  ואז  הלב,  מעומק  סליחה  יבקש  באמת, 

]'ייטב לב'  בו  יוכל לשלוט  ששום דבר רע לא 

פרשת חקת[.

טרם  לילה  מדי  נפש  חשבון  יערוך  גם 

יצועו,  על  עלותו 

היום  הכאיב  אם 

למאן-דהוא,  ח"ו 

אחרי  ויעקוב 

עליו  מעשיו, שמא 

לבקש סליחה ממי 

שנפגע ממנו. ובזה 

הכתוב  את  פירשו 

)תהלים סג, ז( שאמר 

ע"ה  המלך  דוד 

על  זכרתיך  "אם 

באשמורות  יצועי 

שגם  בך",  אהגה 

יצועו,  על  בעלותו 

ישתדל  יישן,  טרם 

השי"ת  אל  לשוב 

בתשובה  ולחזור 

על מעשי יומו.

על  מסופר 

רבי  הרה"ק 

המגיד  תלמיד  זי"ע  מהמדורא  חייקא  חיים 

ממעזריטש, שפעם כשקרא קריאת שמע שעל 

המיטה והגיע לכתוב "בידך אפקיד רוחי", נפל 

לתחיה,  בקושי  עוררוהו  הסובבים  מתעלף. 

וכששאלוהו מה קרה, השיב: משל למלך אחד 

וזה בכך.  זה בכך  שהיו עבדים עושי מלאכתו, 

וציוה המלך שבכל לילה יבואו כולם, איש איש 

ממלאכתו אשר המה עושים, יביאו לפני המלך 

יום,  באותו  שתיקנו  והבגדים  הכלים  אותם 

וישימו אותם באוצרות המלך, ומחר יתנו להם 

כלים אחרים לתקן.

היה ביניהם שוטה אחד ועצלן, ולא זו בלבד 

שלא תיקן מאומה, אלא עוד לכלך את הבגדים 

שנתנו לו. לעת ערב הביא גם הוא את מעשה 

היום שלו לפני המלך, וכשראה שכולם הביאו 

ובהירים,  יפים  ומתוקנים,  מקושטים  בגדים 

המלך,  באוצר  להניח  סמרטוטים  הביא  והוא 

נבהל ונשתומם ביותר מחרפה ובושה...

מובן  והנמשל 

חיים  רבי  סיים   -

ברוב  חייקא 

ענוותנותו...

רבי  הרה"ק 

מפרימשלאן  מאיר 

מצביע  היה  זי"ע 

ערוך  ה'שלחן  על 

)סי'  חיים'  אורח   -

בזה  שהתחיל  א'(, 

'יתגבר  הלשון: 

כארי לעמוד בבוקר 

לעבודת בוראו'. על 

זה כתב הרמ"א ז"ל: 

'ובשכבו על משכבו 

הוא  מי  לפני  ידע 

ולכאורה  שוכב'. 

שהמחבר  קשה, 

מדבר מענין עמידה 

ידבר  ולמה  בבוקר, 

הרמ"א עתה מענין שכיבה, שהוא דבר אחר?

כתב  שהמחבר  לרמ"א,  קשה  שהיה  אלא 

לעבודת  בבוקר  לעמוד  כארי  'יתגבר  בסתם 

בוראו', "וכי מי ראה איש ששוכב לישן כסוס, 

ילך  אם  הלא  בוראו?  לעבודת  כארי  שיתגבר 

מוסיף  לכן  כסוס".  ג"כ  יעמוד  כסוס,  לשכב 

הרמ"א, שאם ישכב כארי, 'ובשכבו על משכבו 

כארי  יתגבר  אז  שוכב',  הוא  מי  לפני  ידע 

לעבודת בוראו ]'דברי יחזקאל' תהלים[.

הנה כסה את עין הארץ )במדבר כב, ה(.
ההסתכלות   - הארץ"  "עין  את  וביטלו  כיסו  ישראל 
החיצונית  הקליפה  את  רק  הרואה  והשטחית,  הארצית 
של הדברים, ולימדו דרך להסתכל בפנימיות של כל דבר.
הרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע ]"שפת אמת"[

מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל תמות נפשי 
מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו )כג, י(.

במדרש מובא שמרומז כאן תחיית המתים. וכאשר אמר 
בלק לבלעם שיספור את ישראל כדי שיהא בהם נגף ח"ו, 
אמר בלעם: מי יוכל לספור עפר יעקב? הרי ישראל גם 
כשהם מתים - חיים המה, מיתתם היא רק כעין שינה עד 
שיקומו כולם, אם כן איך אפשר לדעת מניינם - החיים 
עם המתים שגם הם חיים. הלוואי שאזכה גם אנכי למיתה 

כזו, ותהא אחריתי כמותם, שאזכה לקום גם אנכי.
הגה"ק רבי ישראל מאיר מראדין זי"ע 
]"שיחות החפץ חיים"[

לא הביט און ביעקב... ה' אלקיו עמו )כג, כא(.
אף כשישראל חוטא, גם כשהוא בעומק התהום, עדיין 

יש בו ניצוץ אלקי, גם בשעת החטא - "ה' אלקיו עמו".
הרה"ק רבי ישראל מריז'ין זי"ע ]"נר ישראל"[

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו 
עמו.

מי שאינו מדבר סרה על ישראל, ואינו רואה כל פגם 
ביהודי, סימן הוא שה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו, הוא 

ריע של ה', נמנה על גדודו של הקב"ה.
ספרים הקדושים

והיה אדום ירשה )כד, יח(.
חז"ל אמרו 'כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו, 
בכתוב:  ומרומז  שנה'.  שבעים  של  דינו  גזר  לו  קורעין 
ישראל  על  שורים  שדינים  אדם  רואה  אם  אדום',  'והיה 
יהא  יענה  רבא,  שמיה  יהא  ר"ת  'ירשה'  היא  ח"ו, העצה 

שמיה רבא בכל כוחו, ויקרעו כל הגזירות.
הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע ]"אור לשמים"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל 
טרף )במדבר כג, כד(. ופרש"י עומדים משינתן שחרית 
הן מתגברים כאריות, חוטפין המצוות, ציצית קריאת 
על  בלילה  - פרש"י  יאכל טרף  עד  ישכב  לא  שמע. 
מטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, 
כיצד? קורא קריאת שמע ומפקיד רוחו ביד המקום. 
אלא  מקודם?  השכיבה  להזכיר  לו  היה  לכאורה 
בבוקר השכם הם מוכנים  איך תיכף  שבלעם תמה: 
ד' בקיום המצוות? בשלמא  בהתלהבות לעבוד את 
שישיגו  נכון  היום,  כל  יתברך  בעבודתו  המתייגעים 
אורחות חיים, מה שאין כן תיכף ומיד בבוקר השכם. 
על זה מתרץ הכתוב: לא ישכב עד יאכל טרף, שגם 
ומקבל  להשי"ת,  נשמתו  בהפקדת  היתה  שכיבתו 
עול מלכות שמים בקריאת שמע שעל המיטה, וכל 
לעבודתו  צלולה  דעה  לו  שיהא  כדי  כוונת השכיבה 

ית', לכן מתעורר תיכף בוקר לעבודת ד'.
"שפתי צדיק" להרה"ק רבי פנחס מנחם מפילץ זי"ע, 
פרשת בלק

"אם זכרתיך על יצועי"
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8:08  ............ הנרות:  הדלקת 

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

5:23  ................... החמה:  נץ 

8:34  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:10  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:25

1:33  .............. גדולה:  מנחה 

8:28  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:18

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:40

זמנים לשב"ק פרשת בלק

ליקוטים יקרים



"ישמח משה"  בהספד על מחותנו הגה"ק בעל 
מאיהעל זי"ע, פירש רבנו את הפסוק )שמות יד, יט( 
ישראל,  מחנה  לפני  ההולך  האלקים  מלאך  "ויסע 
הצדיקים  הליכות  בין  ההפרש  מאחריהם":  וילך 
לאחר  הליכתם  לבין  בחייהם,  בעודם  מותם,  לפני 
הוא  חלציהם,  ויוצאי  תלמידיהם  ידי  על  פטירתם 
שבחייהם הם ההולכים לפני המחנה, הם מנהיגים 
את בני ישראל להורות להם הדרך ילכו בה בנתיבות 
ד' בעד צאן מרעיתם,  והם מעתירים לפני  התורה, 
וזרעם ותלמידיהם הולכים בעקבותיהם. מה שאין 
לאחר  הולכים  הם  עדן,  לגן  הסתלקותם  לאחר  כן 
מחנה התלמידים, כי לפי מה שהתלמידים עושים 

גם רבותיהם מתעלים על ידם בעולמות העליונים.
זהו שאמר הכתוב: "ויסע מלאך האלקים", היינו 
למנוחתו,  הנוסע  אלקים  מלאך  הנקרא  הצדיק 
לפני  הלך  שבחייו   - ישראל"  מחנה  לפני  "ההולך 
מחנה ישראל, "וילך מאחריהם", לאחר פטירתו הוא 
במה  ותלוי  וזרעו,  תלמידיו  ידי  על  הולך  בבחינת 
ה' מה שלמדו  - אם עוסקים בתורת  שהם עושים 
מרבם, אז גם הוא הולך ומתעלה על ידי תלמידיו, 

ואם לאו הוא בבחינת עומד.

עובדה נוראה סיפר אחד מצאצאי רבנו, הרה"ח 
יואל  רבי  הגה"ק  בית  נאמן  אשכנזי  יוסף  ר' 

מסאטמאר זי"ע:

רבי יוסף התלווה בתקופת המלחמה הנוראה אל 

הגה"ק מסאטמאר, ויחד ניצלו בניסים גלויים. בשנת 

תש"ד - סיפר רבי יוסף - כאשר היו ברכבת בנסיעה 

להם  נודע  בערגן-בעלזן,  למחנה  מבודפעסט 

שהרכבת שינתה את הכיוון והתחנה הסופית אינה 

בערגן-בעלזן אלא אושוויץ. כיון שידעו שאושוויץ 

מסאטמאר  הגה"ק  ירד  בטוח,  מוות  מקום  הוא 

היה  הרה"ק  בנסיעה.  להמשיך  רצה  ולא  מהרכבת 

לבוש כלי גולה, ואת ראשו עטף בצעיף משי סביב 

זקנו,  את  להסיר  אבה  לא  אופן  בשום  כי  לדיוקנו, 

יכירוהו  בו  יבחינו  שאם  לו  אמר  יוסף  שרבי  ואף 

ויהרגוהו, לא שם ליבו לדבריו ולא רצה לגעת בזקנו.

שבינתיים  עד  תירס,  בשדה  שם  נשאר  הרה"ק 

נסע שליח לבודפעסט, ואחרי ששילמו סכום ענק 

תמשיך  שהרכבת  ימ"ש  אייכמן  הרשע  הסכים 

לרכבת,  לעלות  הרה"ק  הסכים  אזי  לברגן-בעלזן. 

הם הגיעו למחנה בערגן-בעלזן ומשם נצלו בנס.

יום  זה  היה  בערגן-בעלזן,  למחנה  כשהגיעו 

הלכו  הם  נדחה(,  )צום  תש"ד  בתמוז  י"ח  ראשון 

רגלי, בליווי חייל גרמני וכלבי שמירה. כאשר אחד 

תפסו  מנעליו,  את  לתקן  התכופף  הקבוצה  מבני 

מיד אחד הכלבים ונשכו באכזריות. האדמו"ר זצ"ל 

חיים  נצא  עוד  אם  יודע  "מי  יוסף:  לרבי  אז  אמר 

הרה"ק  זקננו  שבזכות  להשי"ת  אקווה  אבל  מפה, 

מטאלטשאווא זי"ע, שהיום יום ההילולא שלו והוא 

היה צדיק גדול - נינצל!" ואמנם כך היה...

לזכר עולם יהיה צדיק

מה טובו אוהליך יעקב
כששרתה  בלעם  שאמר  בפרשתנו,  מצינו 
יעקב  אהליך  טובו  "מה  הנבואה:  עליו 
שמתוך  אמרו,  חז"ל  ישראל".  משכנותיך 
ברכותיו למדנו שקינא במידת הצניעות שיש 

בבתי ישראל.
שניתנה  מיוחדת  מצוה  היא  הצניעות 
בהליכתה,  בצניעות  שתתנהג  לאשה, 
שיהא  ובהליכותיה.  במלבושיה  בדיבורה, 
האימהות  בת  ישראל,  בת  שהיא  עליה  ניכר 
הצניעות,  בתכלית  שהתנהגו  הקדושות 

כמבואר רבות בדברי חז"ל. 
ה'קב הישר' )פרק פב( כתב באריכות: הנשים 
שאינן לבושות בצניעות מכשילות בני אדם, 
וגם מטילין קנאה ושנאת האומות, המקנאים 
בנו בכך שבנות ישראל ביתר חשיבות משרי 
האומות. ואנחנו בגלות המר, אשר על פי דין 

ראוי לנו להתאבל על אריכות הגלות.
נוהגת  כשאשה  ט(:  ח,  )במדב"ר  חז"ל  אמרו 
בעלי  בנים  ממנה  שיוצאין  זוכה  בצניעות, 
מקרא ומשנה ומעשים טובים. ומצינו בגמרא 
)יומא מז.( ששבעה בנים היו לה לקמחית, וכולן 

שמשו בכהונה גדולה, בשביל שאפילו בביתה 
אלפנדרי  הגרש''א  בשו"ת  בצניעות.  נהגה 
טוב  שם  הבעל  כשהיה  ב':  חלק  בסוף  כתב 
בעיר  ביקר  ישראל,  לארץ  בדרך  הקדוש 
איסטנבול, וראה אברכים שהיו להם נשמות 
אלו  שלנשמות  הבעש"ט,  אמר  תנאים.  של 

זכו אמותיהן בגלל הצניעות שבהן!

הרה"ק רבי משה דוד מטאלטשווא-צפת  זי"ע
בעל 'תולדות אדם' ו'באר שבע' • י"ח בתמוז תרט"ז, 161 שנה להסתלקותו

התעלות הרב לאחר פטירתו

בזכות הצדיק

הסופר  עזרא  תי"ד:  אלפים  ג'  בתמוז  ט"ו 
ופמלייתו יצאו ביום זה מבבל ועלו ירושלימה, 
כתב,  הרד"ל'  'חידושי  בס'  יום.  ט"ו  מהלך 
שזכות זו עמדה לו לחודש תמוז לבל יפול בו 

פור המן.

י"ז בתמוז ה' אלפים קנ"א: ביום זה הגיעו 
יהודי  נגד  הקדומות  השמד  גזירות  לשיא 
השם  קידוש  על  נהרגו  בהם  ספרד,  מדינת 
אשתו  עם  ]טולידו[  מטוליטולה  יהודה  רבנו 
וחמותו. טולידו היתה מרכז תורני חשוב, עד 
ימי גירוש ספרד בשנת רנ"ב. רבנו יהודה היה 

משושלת רבנו אשר - הרא"ש.

י"ח בתמוז ב' אלפים תמ"ט: ביום זה עלה 
של  בהתנפלות  סיני,  להר  ע"ה  רבנו  משה 
תפילה ותחנונים לסלק החרון-אף על מעשה 

העגל )שמות פרק ל"ד, דברים פרק ט'(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקל"ד לאביו הגה"צ רבי אשר אנטשיל זצ"ל, אשר נחשב בין גאוני וצדיקי הדור. 

היה אב"ד בעיר ראזלא ואח"כ בלבוב, ומגדולי רבני ומנהיגי "ועד ארבע ארצות" בימי מלכות פולין. רבנו 

העיד פעם, ש"היה לו כתב ייחוס בן אחר בן, כ"ח דורות, כולם בעלי רוח הקודש".

בשנת תקע"ג, והוא אך בן כ"ט שנה, נתקבל רבנו לרב העיר טאלטשווא שבהונגריה. הוא נתפרסם 

כגאון כביר, קדוש וטהור, ונערץ בקרב גדולי צדיקי הדור. ארבעים שנה ישב ברבנות טאלטשווא, תיקן 

בה תקנות גדולות, והיה נערץ מאוד על כל תושביה. הוא לימד שם תלמידים אף כאשר דחקות נוראה 

בדבר  בעדם  אליו שיעתיר  פונים  היו  תדיר  אליו מאוד,  היו מקושרים  הרבים  בביתו. תלמידיו  שררה 

ישועה ורחמים, ונהנים ממנו עצה ותושיה.

גדולי הדור העריצו מאוד את רבנו ואת גדלותו בתורה, הגה"ק רבי יעקב מליסא בעל ה"חוות דעת" 

והגה"ק רבי יעקב אורנשטיין מלבוב בעל ה"ישועות יעקב", כתבו לרבנו הסכמות נלהבות על ספריו.

יהודה  יקותיאל  רבי  הרה"ק  זי"ע,  מאיהעל  משה"  ה"ישמח  הרה"ק  נכד  את  לבתו  חתן  לקח  רבנו 

טייטלבוים מסיגעט בעל "ייטב לב". ה"ייטב לב" היה מספר על הדחקות הרבה ששררה בבית חותנו 

כל הלילה. כעבור תקופה,  ועסקו בתורה  יחד  ישבו  זאת  ועל אף  ועל הקור ששרר שם בחורף,  רבנו, 

כששב ה'ייטב לב' לבית זקנו ה'ישמח משה', ואותות העניות ניכרו על פניו, נבהלה זקנתו הרבנית, ואמרה 

לבעלה: ראה נא כמה רעות פני נכדנו היקר! ענה ה'ישמח משה': אדרבה, כמה קרן אור פניו!

בשנת תר"ג עלה רבנו להתיישב בארץ ישראל לחונן את עפרה, והתמנה כרב הקהילה האשכנזית 

בעיה"ק צפת. בהקדמתו לספרו "תולדות אדם" כתב: "ד' ברוב רחמיו וחסדיו הביאני הלום, מקום אשר 

רצוא  הקרב  הקרוב  האדם  של  והחיות  שם,  נוססה  הקודש  ורוח  הנביאים,  עבדיו  על  שפוכה  ה'  רוח 

ושוב..."

ביום ח"י בתמוז תרט"ז, בשנתו ה-פ"ב, נתבקש לישיבה של מעלה, ומנוחתו כבוד בבית החיים הישן 

בצפת. הותיר אחריו את חיבוריו "באר שבע" על התורה ו"תולדות אדם" על סוגיות הש"ס.

מתולדותיו

למען דעת


