עלי שיח

יומא דנשמתא

תחילה זוכים להשיג בחינת ׳אחוריו׳
ואחר כך כשמתעלים זוכים לאור פנים
הקשה כ"ק מרן מהר"ש מבעלזא זי"ע ,למה כאן בפרשת
תצוה הקדימה התורה הקדושה חושן לאפוד ,כדכתיב )כח ,ד( -
"ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד" וגו' ,ואילו בעשיית
הבגדים ,בפרשת ויקהל ,הקדימה אפוד לחושן ,דכתיב )לט ,ב(:
"ויעש את האפוד וגו' ,ויעש את החושן" וגו'.
ותירץ על פי מעשהא שהיה בימי קדם על מקום בית
המקדש השומם והחרב ,שהיו הגויים הרשעים שהתגוררו
סביבות העיר ירושלים מביאים את כל הזבל לשם ,ואף היה
להם יום קבוע בשנה שבו היו מביאים את הזבל למקום קדוש
זה ,כדי לבזותו .אך ברבות הימים נשכח מהם ומהמונם טעם
הנהגה זו ,ולא ידעו ולא הבינו על מה ולמה מוליכים את
האשפה דוקא למקום ההוא ,אך כיון שהיה הדבר בידם כחוק
ומנהג קבוע מאבותיהם ,המשיכו בכך ביום המיוחד בשנה.
עד שעלה ברעיונו של מלך מצרים ,ששלט באותם ימים
על ארץ ישראל ,לחקור את הדבר ולברר פשר מנהג תמוה
זה .לאחר שחקר ודרש נודע לו שבמקום זה עמד פעם בית
המקדש של בני ישראל ,ושונאי ישראל שרצו להשפילם
ולצערם קבעו לחוק להוליך לשם את הזבל .משנודע לו
הדבר החליט המלך לנקות את המקום כראוי ,ואף ביקש
לחוקק חוק להפסיק את המנהג הקלוקל של הגויים
המקומיים .אך לא ידע לשית עצה בנפשו ,כי אם יצווה
להפסיק את המנהג ללא שום הסבר ,הרי לא ישמעו אליו,
מפני שהורגלו לכך משכבר הימים וקיבלו את הדבר עליהם
מאבותיהם ואבות אבותיהם.
הלך המלך ליטול עצה מן הזקנים ,והתייעץ עם הרמב"ם ז"ל
איך לפעול בדבר .יעץ לו הרמב"ם שישאל את אנשי המקום
על טעם המנהג ,ומשלא ידעו מה להשיב ,יאמר להם שהוא
עמד על סוד הדבר ,שמן הסתם נטמנו שם אוצרות כסף וזהב
בימים קדמונים ,ולא רצו שיתגלה הדבר לכן הנהיגו להניח שם
את הזבל כדי שיישמר האוצר הטוב מתחת לערימות האשפה.
הלך המלך באישון בלילה ,פיזר שם מטבעות והטמינם בין
ערימות הזבל ,ויהי בבוקר הוציא קול במחנה שכולם יעשו
כדבריו ויחפשו שם את האוצרות שהטמינו שם הקדמונים.
וכך הוה ,מיד החלו לחטט ולחפש את האוצרות ומצאו שם
זהובים ,ובלילה השני הטמין עוד ,והעמיד שומרים כאילו
לשמור שהאוצר הגדול יובא לבית גנזי המלך ,ובינתיים הוציא
צו איסור על העם להמשיך בהבאת הזבל לשם .וכך עשה כמה
ימים ,עד שניקו את כל שטח מקום המקדש מערימות הזבל
והמקום נשאר יפה ונקי.
בשמים נעשה רעש גדול ממעשה המלך ,והוחלט לשלוח
אליו את אליהו הנביא זכור לטוב כדי להכיר לו טובה על כך.
והנה אם היה אליהו נכנס אל המלך דרך הפתח כדרך כל
הנכנסים ,לא היה מאמין לו שהוא אליהו שלוחו של מקום ,לכן
עשה הקב"ה בדרך נס ופלא ,בעת שהמלך ישב בביתו חדר לפנים
מחדר ,נפתח פתאום הכותל ונבקע מעצמו ,ונתגלה שם אליהו
דרך הבקיע ,וחיזק הקב"ה את לב המלך שלא ייבהל מן המחזה,
ועל ידי כך האמין המלך שהוא אכן שלוחו של מקום ,שבא
להודות לו על מה שעשה לכבוד מקום המקדש.
כשיצא אליהו הנביא הלך המלך אחריו ללוותו ,ובאחד
החדרים החיצוניים ישב הרמב"ם ונמנם .כשעברו שם ניסה
המלך להעיר את הרמב"ם משנתו כדי שיראה את אליהו
הנביא ,אבל עד שהתעורר הספיק הרמב"ם לראות את אליהו
רק מאחוריו ,והשתבח הרמב"ם בכך שזכה לראות את אליהו
הנביא מאחוריו.
ואמר כ"ק מרן מהר"ש זי"ע ,כי האדם הזוכה לראות את
אליהו הנביא מאחוריו ,יכול אחר כך לזכות ולראותו גם בפניו,
שהוא בקדושה ובמעלה יתירה.
במעשה זה יישב את הדיוק בפסוקים ,דלכן הוקדמה
עשיית האפוד  -שהוא מאחוריו של הכהן ,כי זו תחילת
הקדושה ,בראשונה זוכים להשיג רק בבחינת אחוריו ,ואחר כך
כשזוכים להתעלות יותר ,משיגים גם את אור הפנים ,שהוא
החושן שהוא נגד פניו .ודבר זה נרמז בעשייה דייקא ,בפרשת
ויקהל ,ולא בציווי ה' שבפרשת תצוה ,כי בעשייה צריך ללכת
בהדרגה ממדרגה למדרגה ,לעורר תחילה מלמעלה למטה ,עד
שלבסוף זוכה להמשיך על עצמו רחמים ורצון מאתו יתברך
שיזכה לאור הפנים ,כי "הבא ליטהר מסייעין אותו" )שבת קד.(.
מתוך הספר החדש 'עלים לתרופה'  -על ספר שמות

הרה״ק רבי יהודה ליב ״שומר שבת״ זי״ע

א .ראה' :אלה מסעי' להגר"מ חאגיז זצ"ל ,פרק ה .צויין בהגדה של
פסח 'מדרש בחידוש' בהלל )פיסקא מקימי מעפר דל( ובספה"ק
'תולדות יעקב יוסף' פר' אמור אות ה )ד"ה אך שראה המלך(.

יומא דהילולא י״א אדר א׳ )תקנ״ט(
הרה"ק רבי יהודה ליב זי"ע שנתכנה בימיו בתואר נשגב "שומר שבת" בגלל זהירותו המופלגת בהלכות שבת וכיבודה באופן
מופלא ונעלה ביותר ,היה "צדיק יסוד עולם וקדוש עליון ,ואמרו עליו שהיה בשבת קודש גבוה יותר מבחול בערך מדת ראש
אדם" )'סדר הדורות החדש' לתלמידי הבעש"ט ,לעמבערג תרכ"ה ,דף ה.(.
ואמנם על מצבת קדשו בבית החיים בלבוב נחקק לזכרון עולם" :קדוש אלקים והוא חסיד שומר שבת כהלכתו" )'אור המאיר',
לבוב תרפ"ו ,פרק ג(.
במלאות מאתיים וע שרים שנה להסתלקותו אמרנו להעלות זכרו קדוש ,גם אם כי באפס מעט ממה שידוע לנו אודותיו.
״גור אריה יהודה״
רבי יהודה ליב היה נצר מטעיו מ משפחה רמה ומיוחסת
אשר הועד עליה "שמימי בית שני לא פסקה מהמשפחה
ההיא דור אחר דור בעלי רוח הקודש" )'אור המאיר' ,פרק ב(.1
אחיו הגדולים היו הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרימישלאן
זי"ע והרה"ק רבי צבי הירש הנסתר מפאטיק זי"ע ,2בני
הצדיק רבי יעקב שכּונה "איש תם" מקאלאמייא זצ"ל ,3בן
רבי דוד מפרימישלאן זצ"ל  ,בן רבי משה השרף זצ"ל )כך כּוּנה
על שם עבודתו בהתלהבות ובמסירות נפש( ,ולמעלה בקודש עד
לרבינו יעקב הלוי ממרויש ומקורביל מבעלי התוספות  -בעל
שו"ת 'מן השמים' זכי"ע.
קיימת גירסא האומרת שרבי יהודה ליב ,כמו אחיו
הגדולים ,זכה להימנות עם ששים הגבורים שניתנו מן
השמים למרן הבעל שם טוב הק' זי"ע )'הבעש"ט ובני היכלו' ,בני
ברק תשכ"א ,עמ' שנה(.
״שומר שבת כהלכתה״
כל ימיו אשר חיהּ היה מהדר תמיד במיוחד בכבודה של
שבת המלכה ומסר נפשו לכבדה בכל פרטיה ודקדוקיה.
"הוא הקדוש נפשו אותה ויעש כעצת רבותינו ז"ל )במדרש רבה
פר' אחרי( אם אין לאדם מצוה קבועה לדורות מה הנאה יש
לו ,כי אם שעל כל אדם מישראל ליזהר בכל מצוות התורה
עם כל זה יבחור לו כל ירא ה' איזו מצוה ליזהר בה ביתרון
הכשר ,כאשר אמר רב סעדי' גאון זצ"ל )בספרו 'האמונות
והדעות' ,מאמר ה ,זכיות וחובות ,פ"ד( מי שמייחד לו מצוה אחת
להחזיק בה נקרא עובד ה'  ,כן בחר לו רבי יהודה ליב זי"ע
מצות שבת ששקולה נגד כל המצוות ליזהר בה ביותר" )'אור
המאיר' ,פרק ג(.
מהליכותיו בקודש ,מסופר לפי המסורת ,שכאשר נאלץ
לעבור בשוק ,הלך בעינים עצומות אחרי משמשו ,כדי לשמור
על קדושת העינים ,אך כבוא ערב שבת הלך בעצמו לקנות כל
צרכי שבת" ,כשבא אצל מוכר קמח ,אמר לו בזה הלשון :גיב
דא ס בעסטי מעהל לכבוד שבת קודש )-תן
פאר לייב'ס וועגין ָ
ַ
עבור לייב את הקמח הטוב ביותר לכבוד שבת קודש( ,כן כאשר בא אל
הקצב אמר לו גם כן :תן עבור לייב הבשר היותר טוב לכבוד
שבת קודש  .וכן בדגים וכל צרכי שבת" )שם(.
עד כדי כך הגיעה חיבתו וציפייתו להכנת השבת ,שגם
כשחל יום הכיפורים בשבת ,לא שינה רבי יהודה ליב ממנהגו
כמלוא נימה ,והיה עורך ומכין את שלחן השבת על כל
פרטיו" ,דבר לא נעדר כמו בשבת בשבתו ,ובבואו לביתו אחר
תפלת 'כל נדרי' הי סב אצל השלחן שהיה ערוך בכל כדת של
שבת ,ואמר בזה הלשון :רבונא דעלמא כולא ,מצדי אין שום
מניעה ,חפץ אני לענג את השבת כאשר צוית ,אבל אתה
אמרת להתענות היום ,ובכן אם רצונך כך ,מניח לייב הכל
כרצונך הקדוש."...
ואכן זכה רבי יהודה ליב לקדושה עילאית בשבת קודש
אשר בו ביום הוגבהה קומתו ,וכמובא ב'אור המאיר' )שם(:
"שמעתי מפי המופלג בתורה ויראה מוה"ר יוסף שיין נ"י
ששמע מפי הרב הצדיק המפורסם ר' בצלאל יהושע זצ"ל

מגלונא )בן הרה"ק רבי יחיאל מיכל מגלינא זי"ע ,חתן הרה"ק רבי
מאיר'ל מפרימישלאן זי"ע( שהעיד כי הרה"ק ר' לייב שומר
שבת ,היה בכל שבת גבוה יותר מבימות החול במדת ראש
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אדם" )כל זה הובא גם ב'תפארת מהר"ם' לר בי יצחק לייפער מדעברעצין
זצ"ל ,מהדורת ירושלים תשי"ח ,עמ' ו(.
בן אחיו הרה"ק רבי אהרן אריה  -המכונה בשם "רבי
ארון לייב"  -מפרימישלאן זי"ע היה נוהג בצעירותו לנסוע
ולחסות בצל צדיקי הדור ,ו"הלך כל ימי חיי דודו הצדיק ר'
לייב לקבל שבת אצלו".
בימים הנוראים של שנת תקנ"ט ,התאונן רבי יהודה ליב
באזני בן אחיו הרה"ק רבי ארון ליב ,באמרו בזה הלשון:
"די ָאדערן ציען מיר" )בתרגום :הוורידים מושכים אותי( ...ואמנם
אותה שנה מעוברת היתה ,וביום השביעי ,שבת קודש פרשת
תצוה ,לסדר "להעלות נר תמיד" ,י"א אדר ראשון ,נתעלה
רבי יהודה ל ייב לגנזי מרומים ,ואז הובנה למפרע כוונתו
בהתבטאותו שה"אדער'ן"  -חודשי אדר  -מושכים אותו...
) כך סיפר כ"ק האדמו"ר רבי צבי הירש מקרעטשניף זצ"ל .ואמנם בדיוק
עובדא כ זאת מסופר גם על הרה"ק רבי ארון לייב מפרימישלאן זי"ע

שנסתלק ביום ב' אדר א' שנת תקע"ג(.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן
 .1כך כתב הגאון רבי שמואל ישכר שטארק זצ"ל דומ"ץ
בוטשאטש בריש ספרו 'פתח התיבה' על ספר 'תיבת
גמ"א' לבעל ה'פרי מגדים' זי"ע )דראהביטש תרנ"ט(" :אמי
מורתי הצדיקת הצנועה מ' קרינציא זל"ה נכדת הרה"צ הק'
ר' מאיר מפרימשלאן שהוא מכונה בשם ר' מאיר הזקן,
שהעיד עליו הבעש"ט הק' זצלה"ה שטו"ב דורות מלפניו
היו להם גילוי אליהו זל" ט ולמעלה מיוחסים דורי דורות".
כמו כן מסר הגה"צ רבי מרדכי יוסף משה מסוליצא זצ"ל
במכתב לבנו הגה"צ רבי שלום משאץ זצ"ל" :מוכרח אתה
לידע מי אתה ומאין באת ,הה"ק זקנינו הר' מאיר הזקן
מפ רימישלאן ז"ל אמר כי מחורבן הבית עד לו ,דור אחר
דור ,היו בעלי רוח הקודש וכו'" )'דעת שלום' ,ניו יארק
תשנ"ה ,עמ' ו הע' י(.
 .2חבירו ואיש עצתו של מרן הבעש"ט הק' זי"ע ,ואף היה לו
לעזר במלחמתו נגד הכת ש"ץ והפראנקיסטן שר"י.
 .3על רבי יעקב מסופר ש זכה לעשירות מופלגת עד שלא ידע
כלל מנין הונו ורכושו ,עם זאת היה פרוש שלא נהנה מן
העולם הזה אף באצבע קטנה ,עד ש בני דורו כינוהו "יעקב
איש תם" .ומסופר נשגבות ,שנפל בחלקו הון רב ,והיו
סדורות במרתפו חביות על גבי חביות מלאות בזהב וכסף
ומרגליות .ויהי היום ורצה לעשר את הונו ,אולם חס על זמנו
מלבטלו במניית הממון ,אי לכך רצה לעשרו לפי אומדן ,וכבר
חפץ לתת אפילו את מחציתו לצדקה .ברם משמים קיבל רמז
שיהא המעשר מכוון ומדויק .כיון שכן ויתר על האוצר העצום
ותוך זמן מועט נעלם הימנו כל האוצר )'דברי ימי ישכר',
רעננה תשס"ט ,עמ' ו -ז(.
 .4בהמשך מציין מה שמובא בתולדות רבינו בעל ה'אור
החיים' הק' שהביא בפרק ח ממדרש רבה )ויקרא סוף פרק
כו( שאמרו " :הא למדת שאפילו היה קצר ונתמנה מלך -
נעשה ארוך .כל כך למה ,שבשעה שנמשח בשמן
המשחה" וכו' עיי"ש שהאריך ,ויעויין בירושלמי )יומא פ"א
ה"ג( שלמדו מהפסוק )ויקרא כא ,י( "והכהן הג דול מאחיו
אשר יוצק על ראשו שמן המשחה"  -שהכהן הגדול היה
צריך להיות גדול מאחיו בנוי ,בכח ,בעושר ,בחכמה ובמראה,
רצונו לומר שמי שהמשרה הולמתו נתעלה על ידי שמן
המשחה ואשתני גופא )כדברי הגמרא שהובאו שם בתולדות
האוה"ח( ,כן גם בצדיקי הדור מדי שבת בשבתו ,שכידוע זהו
ענין שבקצת מקומות נהגו לזמר בליל שבת קודש הפיוט "בר
יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחברך" ,הבן ,ואכמ"ל.

מאת :הרה"ח ר' ישכר בעריש ווייס שליט"א

