
כאשר בא היצר הרע ומבקש לעצור ולקרר 
בלב  שנדלקה  וההתעוררות  ההתלהבות  את 
היהודי, יש להתגבר עליו ולא לתת לו לנצח. 
את  ולכבות  לקרר  מצליח  הוא  אם  אבל 
ההתלהבות, צריך להדליקה ולעוררה מחדש, 

כדי להמשיך ולעלות בדרך העולה בית א-ל.
בעל  הגאון 

"עוללות אפרים" 
את  בזה  פירש 
)תהלים  הכתוב 
יעלה  "מי  ג(  כד, 

יקום  ומי  ה'  בהר 
קדשו",  במקום 
בהר  יעלה  מי 
אל  לעלות   - ה' 
יימצא  ההר 
שיעלה,  מי 
החידוש  אבל 
יקום  "ומי  הוא 
קדשו",  במקום 
שם  שיישאר 
לשוב  יחזור  ולא 

ולרדת.
פירש  ובזה 
רבי  הרה"ק 
מוויזניץ  ישראל 
בעל  זי"ע, 

ישראל',  'אהבת 
ומאחרינו"  מלפנינו  "והסר שטן  את התפילה 
ממנו  יסיר  שהקב"ה  'השכיבנו'(,  )מתפלת 
את השטן היצר-הרע 'מלפנינו', בטרם נשכיל 
לעלות בהר ד', וגם 'מאחרינו' - לאחר שזכינו 
להתעורר ולהתעלות, יסיר אותו מאיתנו שלא 

ניפול אחור חלילה.
התלהבות,  רוח  איזו  בו  שנדלקת  יהודי 
של  וכמליצתם  ולדחותה,  להשהותה  אסור 
הילחם  "צא  ט(  יז,  )שמות  הכתוב  על  צדיקים 
האומר  הרע  ביצר  הילחם   - מחר"  בעמלק 
להילחם, אבל  בכל פעם: מ'מחר' תתחיל  לך 
את היום תשאיר כבר כמו שהוא... וההחלטה 
וחזקה,  איתנה  להיות  צריכה  ד'  בהר  לעלות 
החלטה שתחזיק מעמד ותתגבר על הקשיים 

שבכל  ולא  בדרך,  יתגלו  שבוודאי  והנסיונות 
שני וחמישי יצטרך להחליט מחדש. כאמירתו 
יבוא  "ואל  זי"ע:  זושא מאניפולי  ר'  של הרבי 
בכל עת אל הקודש" )ויקרא טז, ב( - היכנס אל 
הקודש אחת ולתמיד, ולא שבכל עת תצטרך 

לבוא מחדש...
של  כדבריו  או 
שמואל"  ה"דברי 
זצ"ל  מסלונים 
הפיוט  לשון  על 
פרה:  בפרשת 
טהור  יתן  "מי 
מטמא לא אחד", 
להיות  רוצה  אם 
טהור - ֵאיין ָמאל 
פעם  יאמר  ֵניין! 
ולתמיד  אחת 

'לא' ליצר הרע.
מצינו בפרשת 
שפרעה  בא, 
משה  את  שאל 
ומי  "מי  רבנו 
 , " ם י כ ל ו ה ה
ענה  ומשה 
"בנערינו  לו 
נלך  ובזקנינו 
לנו".  ה'  חג  כי 
במדרש מובא על 'מי 
יעלה  'מי  לומר  אתם  עתידים  ההולכים':  ומי 
והמדרש  קדשו',  במקום  יקום  ומי  ה'  בהר 

אומר דרשני.
היצר  הוא  שפרעה  הדרוש,  בספרי  וביארו 
הרע - אומר 'מי ומי ההולכים', רומז ל'מי יעלה 
אפריע  אני  קדשו',  במקום  יקום  ומי  ד'  בהר 
לכם לעלות, ואם אם תעלו כבר - אניח לפניכם 
מניעות ומכשולות כדי שלא תעמדו ותישארו 
במקום קדשו,  ברום המעלה, עד שתתייאשו. 
ובזקיננו  'בנערינו   - לו  ענה  רבנו  משה  אבל 
לסיום  רומז  ו'זקן'  רומז להתחלה,  'נער'  נלך', 
סוף  תהיה מקשה אחת  ועד  וסוף, מתחילה 
במדרגות  להתעלות  ושאיפה  התמדה  של 

עבודת השם, ללא הפסקה וללא ייאוש.

אלה תולדות נח וגו' ויולד נח שלשה בנים את שם את 
חם ואת יפת )בראשית ו, ט(.

לימד  הוא  נח,  של  הטובים  מעשיו   - תולדותיו  הם  אלה 

והשריש 'את שם', דהיינו לזכור תמיד את שם האלקים, 'את 

חם' - לקיים כל מצוה בחום ובהתלהבות, 'ואת יפת' לעשות 

אך ורק מעשים שהם 'תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם'.

רבי יעקב יצחק 'היהודי הקדוש' מפשסיחא זי"ע

 ]"שיח שרפי קודש"[

צוהר תעשה לתיבה )ו, טז(. 
רמז לתיבות של תורה ותפילה, שיעשה אותם שיאירו באור 

הקדושה, ע"י לימוד ותפילה בהתלהבות.

הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע ]"נועם אלימלך"[

כל הבהמה  ואת  כל החיה  ואת  נח  ויזכור אלקים את 
אשר אתו )ח, יא(.

כאשר זוכר ד' יתברך את הצדיק להושיעו, הרי הוא מושיע 

גם את האנשים הפשוטים מאוד, העומדים במדרגה אחת עם 

הצדיק  אל  מחוברים  שהם  אתו'  'אשר  משום  ובהמות,  חיות 

ונכנעים לפניו.

הרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין זי"ע

 ]"אבני זכרון"[

וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה )ז, כג(.
מקום  לו  והיה  ההוא,  הדור  מכל  נשאר  נח  שרק  אע"פ 

להתגאות שהוא הקדוש מכל בני דורו, אף על פי כן 'וישאר אך 

נח ואשר אתו', אך לשון מיעוט הוא, הוא חשב שה' השאירו 

כמו שהשאיר את כל החי אשר בתיבה, ולא בשביל צדקתו.

הרה"ק רבי אברהם מסלונים זי"ע ]"בית אברהם"[

ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חית הארץ )ט, ב(.
במידה שיהא לכם מורא ופחד מלפניו יתברך, במידה כזו 

יהיה פחד חיות השדה ממכם.

הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וישבו  ויבואו עד חרן  וגו'  ויקח תרח את אברם בנו 

שם )בראשית יא, לא(.
באה  מדריגה  בעל  שאינו  לאדם  גם  לפעמים 
אולם  נפשו,  על  ולעמוד  להיטהר  בקרבו  התעוררות 
לו  נותן  ולא  עליו,  מתגבר  הרע  היצר  הדרך  באמצע 
ללכת הלאה, כמו שכתב "אשר קרך בדרך", שמקרר 

אותו.
תרח  שגם  לאברהם,  תרח  בין  החילוק  היה  זה 
והיינו  כנען,  ארצה  ללכת  טהרה  רוח  בו  התעוררה 
ארצה  ללכת  וגו'  בנו  אברם  את  תרח  "ויקח  דכתיב 
כנען", אלא שתרח התחרט באמצע הדרך כמו שכתוב 
לא  אבינו,  אברהם  אבל  וישבו שם".  חרן  עד  "ויבואו 
הציץ  לפיכך  הדרך,  באמצע  התקרר  ולא  לנוח  עמד 

השי"ת ונגלה עליו לאמר לו "לך לך מארצך" וגו'.
"ערוגת הבושם"
 להגה"צ רבי משה גרינוואלד זצ"ל אב"ד חוסט

לא להתקרר באמצע העליה בעבודת ה'
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5:19  ............ הנרות:  הדלקת 

5:40 ......................... שקיעה: 

7:29  ................... החמה:  נץ 

9:26  .............. מג"א:  סזק"ש 

סזק"ש גר"א: ............... 10:02

סוף זמן תפילה: ........... 10:52

1:04  .............. גדולה:  מנחה 

5:39  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 6:29

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 6:51

זמנים לשב"ק פרשת נח



אמו הצדקת מרת מרגלא ע"ה, הקדישה את 

בנה, שהצטיין מילדותו בכשרונות פלאיים, כליל 

שעבר  מה  את  לתאר  הרב  נהג  כשגדל,  לתורה. 

פסח  חג  אסרו  אחרי  אחד  יום  שבע,  בגיל  עליו 

מאד,  ודואגת  בוכיה  אמו  את  כשמצא  תרנ"ד, 

מעיירה  מלמד  עבורו  הזמינו  החג  לפני  הנה  כי 

אחרת, ת"ח מופלג, והקציבו לו שכר מכובד בסך 

300 רובל ל'זמן' - מלבד כל הצטרכויותיו - אולם 

כבר חלפו יומיים אחרי פסח והמלמד עדיין לא 

בא.

"התדע בני", אמרה האם, "כל יום שחולף ללא 

ומי  חוזרת...  שאינה  אבידה  זו  הרי  תורה,  לימוד 

אמנם  מדי...  מועט  שכר  לו  הקצבנו  אולי  יודע, 

בזמננו גם סכום כזה הוא קרבן, סכום לא מבוטל, 

אבל בעד תורה כל כך גדולה ויקרה הרי זה קרבן 

ומה מאוד שמחה כשעוד  יודע..."  ומי  קטן מדי, 

באותו יום הגיע המלמד, אשר לימד תורה לילד 

העילוי במשך שש שנים רצופות...

הרה"ק  בצל  מאיר  רבי  הסתופף  בבחרותו 

רבי ישראל מוויזניץ זי"ע. סיפר הגאון ר' יהושע 

בישיבה  ר"מ  ההם  בימים  שהיה  זצ"ל  בוימעל 

בבחרותו  מאיר  רבי  פעם  היה  שכאשר  בוויזניץ, 

יהושע,  הג"ר  אליו  ניגש  בוויזניץ,  בעומר  בל"ג 

ואמר לו שיגיד דבר-תורה לעילוי נשמת רשב"י. 

עמד הגאון רבי מאיר והתחיל לשלב מימרא אחת 

של רבי שמעון עם עוד מימרא של רבי שמעון, 

כך התחיל ממסכת ברכות והמשיך למסכת שבת, 

וכן הלאה - שילב כל המימרות של רשב"י בכל 

הש"ס! )"שיח זקנים"(.

להקים  הרעיון,  את  הרב  הגה  בצעירותו  כבר 
מרכז תורה לצעירים תלמידי חכמים, אשר ימזגו 
את העמל בתורה עם החינוך לעבודת שמים בדרך 
לתלמיד  עצום  כבוד  מתוך  זאת,  וכל  החסידות. 
הישיבה. כבר בילדותו  היה מצטער למראה בני 
מופלגים,  בכשרונות  שניחנו  עניים  ילדים  גילו, 
אבל בצוק העתים לא עמד בהם הכוח להיצמד 
אל התורה. חרפת ה'ישיבה בחור', שנאלץ לעסוק 
בתורה מתוך הדחק וההשפלה, לאכול 'ימים' על 
שולחן זרים ולישון בחנויות כשומר, הטרידה את 

מנוחתו.
אחרי קרוב לשבע שנים מהנחת אבן הפינה, 
שהיו שנות עמל במסעותיו לגיוס כספים ברחבי 
העולם, זכה הרב לראות את בנין יח"ל המפואר 
לובלין,  בישראל  ואם  בעיר  תילו  על  עומד 
הבנין  בחזית  גדולות.  קומות   6 לגובה  ומתנשא 
לי  "לכו בנים שמעו  זהב הפסוק  האיר באותיות 

יראת ה' אלמדכם".
הביא  והמשגיחים  התורה  גאוני  טובי  את 
ואכן  בישיבה,  וחסידות  תורה  להרביץ  הגר"מ 
משמש  כשהגר"מ  כפורחת,  עלתה  הישיבה 
של  בתורה,  גאונות  של  חי  מופת  לתלמידיו 
בדרגה  השם  ועובד  חסיד  של  וקדושה,  צדקות 

הגבוהה ביותר.
ביום הסתלקותו נלמד בכל העולם בדף היומי 
- כתובות צ"א, כי מצוה על היתומים לפרוע את 
חוב אביהם שמת, ומאתיים תלמידי יח"ל, שראו 
את עצמם כבנים יחידים של רבם האהוב, נשבעו 
ע"י מיטתו להמשיך הלאה בבנין הרוחני והגשמי 
שעלה  עד  הבאות  השנים  בשש  ואכן  יח"ל.  של 
רוחו  הוסיפה  השואה,  בימי  הישיבה  על  הכורת 

של רבי מאיר להיות בין כתליה.

לזכר עולם יהיה צדיק

טבילה בערב שבת
רבינו האר"י הקדוש זי"ע כתב, שהטבילה 
לאדם,  ויפה  טוב  היא  שבת  בערב  במקוה 
חכמות  הרבה  להשגות  גדולה  ותועלת 
שבתי  ר'  ובסידור  ז'(.  פרק  שבת"  )"קרבן 
]ע"פ האר"י[ כתב, שאין קדושת שבת ניכר 
ברא  טהור  לב  ע"ז  ורמז  באדם עד שיטבול, 

ר"ת טבל, ואח"כ 'ורוח נכון חדש בקרבי'.
'חיי  בעל  מהגאון  משה'  תורת  'זכרו  בס' 
אדם' כתב, שיכול אדם להתבונן ולנסות, כי 
כאשר יכוון בדעתו ויהיה יראת ד' בלבבו, אז 
בכוונה  שבת  בערב  שיטבול  לאחר  בוודאי 
לקבל קדושת שבת, יבין בדעתו שנתווסף לו 

נשמה יתירה.
מעשה  ואנשי  חסידים  וקבלו  קיימו  וכן 
עליהם  הנלווים  כל  ועל  זרעם  ועל  עליהם 

להיזהר בטבילה זו.
וראה בספר "יסוד ושורש העבודה" )שער 
העליון(: בכל טבילה שאדם טובל את עצמו 
בחול  הן  ביותר,  קדושה  עליו  ממשיך  יותר, 
והן בשבת, ואדם שמקדש את עצמו מלמטה 

מקדשין אותו מלמעלה יותר ויותר.
ראה  טהרה  בטבילת  הזהירות  ועל 
"מאור ושמש" פרשת אמור, שאי  בספה"ק 
אפשר לאדם שישיג יראת ה' אלא אם נזהר 
עלולים  טהרה  ללא  וכשלומדים  בטבילה, 
אדם  אם  אבל  ח"ו.  אפיקורסות  לידי  לבוא 
לומד  הוא  ימיו  וכל  מקטנותו  עצמו  מקדש 
הרוממות  יראת  משיג  הוא  בטהרה,  תורה 
ויראת  מצוות  לתורה  נשמות  לקרב  ויכול 
תלמידיו  על  מופיע  קדושתו  ואור  שמים, 

ותלמידי תלמידיו עד סוף כל הדורות.
קַארלין  צדיקי  שרמזו  במה  ונסיים 
סופי  בדורותיו'  היה  תמים  'צדיק  בפרשתנו 
נח  ניצל  הטהרה  בזכות  כי  מקוה,  תיבות 

מהמבול.

הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל
אב"ד לובלין וראש ישיבת חכמי לובלין • ז' בחשון תרצ"ד, 83 שנה להסתלקותו

ישיבת חכמי לובליןבכיות של אם

קאמיניץ- בעיר  תקי"ח:  במרחשון  ד' 
הבישוף  בידי  התלמוד  את  שרפו  פודולסק 
הפרנקיסטים  המומרים  בעצת  דמבובסקי, 
ישראל  תפארת  "עטרת  בספר  וראה  ימ"ש. 
על  שקיבל  זצ"ל  חריף  ישראל  ר'  להגאון 
ברוך  ר'  השתדלן  זה.  ביום  להתענות  עצמו 
מארץ יון שהיה מחותנו של הגאון רבי יעקב 
מעל  הגזירה  את  ביטל  היעב"ץ,  זי"ע  עמדין 
לפתע  מת  הרשע  והבישוף  פולין,  ארץ  כל 

בכ"ו חשון תקי"ח, ויהי לנס.

רבנו  תתקכ"ו:  אלפים  ד'  מרחשון  ו' 
זה  ביום  הגיע  זי"ע  הרמב"ם  מימון  בן  משה 
זה  יום  וקבע  בה,  להתפלל  זכה  ירושלימה, 
ושמחה.  הודאה  תפילת  ליום  טוב,  ליום 
וזכה  לחברון  הרמב"ם  הגיע  חשון  ט'  ביום 
ליום  הזה  היום  את  אף  וקבע  בה,  להתפלל 
טוב וסעודת הודאה ושמחה, לו ולמשפחתו 

)"שם הגדולים"(.

קורא הדורות

ר'  נולד בשנת תרמ"ז לאביו הגה"ח  יהודא מאיר שפירא,  רבי  הרב מלובלין הגאון 
ר'  הרה"ק  ומצאצאי  שבבוקובינא,  שָאץ  בעיר  החסידים  מחשובי  זצ"ל,  שמשון  יעקב 

פנחס שפירא מקאריץ זי"ע.
מילדותו התפרסם בחכמת ופקחותו, בגיל תשע היה בקי בחלק א' משו"ע יו"ד כגאון זקן ורגיל. בבחרותו 
כבר היה מפורסם כ"עילוי משאץ". כשהשמיע בחתונתו חידושי תורה במשך חמש שעות, הכריז הגאון 
ר' ישראל  נישואיו הסתופף בצל הרה"ק  מהרש"ם מבערז'אן: מובטחני שתהיה גאון הדור החדש! לאחר 

מטשָארטקוב זצוק"ל.
כיהן  מופלאה.  בהערצה  הוראה  היתרי  לו  כתבו  זצ"ל  אריק  ומהר"ם  מבערז'אן  מהרש"ם  הדור  גאוני 
ברבנות הערים והעיירות גלינא, סאניק ופיוטרקוב בפולין, שם הרים את קרן התורה והחינוך. מאז יסוד 

תנועת 'אגודת ישראל' היה מהעומדים בראשה, לאחר מכן צורף כחבר "מועצת גדולי התורה".
בכנסיה הגדולה הראשונה של אגו"י בתרפ"ג, העלה את הצעת לימוד ה"דף היומי", הצעה שהתקבלה 
בהתלהבות בתפוצות ישראל עד היום. הגר"מ היה אז ראש הנואמים, הופעותיו הלהיבו את אלפי האורחים. 
מווילנא  עוזר  חיים  רבי  הגאון  האדמו"ר מטשָארטקוב,   - ישראל  גדולי  דברי  את  ושנה  חזר  לכך,  בנוסף 
וה"חפץ חיים", זצ"ל, שמפאת חולשתם לא הצליחו רוב הנוכחים לשמוע את דבריהם. לאחר שחזר על דברי 

הגרח"ע מווילנא בשפה ברורה ונעימה, התבטא הגרח"ע: "לא ידעתי שאני כל כך מטיב לדרוש"...
גולת הכותרת בחייו היתה הקמת מרכז התורה הגדול בפולין - "ישיבת חכמי לובלין". לימים קיבל כתב 

רבנות מיהודי לובלין, ועלה לכהן בעיר הגדולה, בה כיהנו ברבנות מאורי הדורות.
הרב מלובלין חלה ל"ע במחלה קשה כשהוא במיטב שנותיו, ונלב"ע בז' במרחשון תרצ"ד. בשנת תשי"ט 

הועלה ארונו לארה"ק, ונטמן בהר המנוחות בירושלים.

מתולדותיו

למען דעת


