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  חתן מורינו הרב יעקב הכהן פינקלשטיין הי"ול שבע ברכות

  

  מאמר א
  

'úéùòåúéùòåúéùòåúéùòå úà íéùø÷ä ïëùîì éöò ùéíéè 
'íéãîåò (åè ,åë). àå ïúùøôá àîåçðúá åøî)'øô (è 
äîìå' àø÷ äúåà ùéíéè ,àìà éãë úåàôøì äî 
åùòù ìàøùé ùáéíéè.' äåäåäåäåíéøåèä ìòáíéøåèä ìòáíéøåèä ìòáíéøåèä ìòá áúë 
ïëùîì' éöò íéèù íéãîò .àéøèîéâá 'øôëì ìò 
äùòî íéèù' .ë"ã íéîòô íéèù äùøôá ãâðë 

ë"ã óìà åìôðù íéèùáã"ëò .'.  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  äðåøçàä äðùá äéä íéèéùä äùòî
 úðùá ,ùãå÷ä õøàì ìàøùé éðá íò åñðëðù íãå÷

å ,ç"ôú íéôìà 'á úî÷ä ìò ïúùøôã éååéöä åìéà
 ïëùîääéä  ,ç"îú íéôìà 'áá äðåùàøä äðùá

 ,íéøöî õøàî ìàøùé éðá úàöì íéðù íéòáøà
 ,íéèéùä äùòîì íãå÷ íéøåãâ åéäù úòá

 ,úåéøòî íéøåîùå íéã÷ä äîì äåîúì íå÷î ùéå
úî÷ä ìò úååöì ä"á÷ä  ,íéèéù éöòî ïëùîä

éù éãë àì ïééãòù äî ìò ìàøùéì ïå÷éú åéä
.äùòð  

  

úîàáåúîàáåúîàáåúîàáå  úìéçú ïéðòéùä éöò äéä íéè ãåò
ë ,ïëì íãå÷ íéðù úåàî ïúùøôá é"ùø áúëù åî

)åè ,åë( 'úéùòå úà íéùø÷ä ïëùîì - äéä åì 
øîåì úéùòå íéùø÷ ,äîë øîàðù ìëá øáã 
øáãå ,åäîå íéùø÷ä ,ïúåàî ïéãîåòä ïéãçåéîå 
êëì .á÷òé åðéáà äôö çåøá ùã÷ä òèðå íéæøà 

íéøöîá ,úîùëå äåö åéðáì íúåìòäì íäîò 
åàöéùë íéøöîî ,øîà íäì ,ãéúòù ùåã÷ä êåøá 
àåä úååöì íëúà úåùòì ïëùî øáãîá éöòî 
íéèù ,åàø åéäéù íéðîåæî íëãéá .àåä ãñéù 
éìááä èåéôá åìù 'ñè òèî íéæøåæî úåøå÷ 

åðéúá íéæøà' ,åæøãæðù úåéäì íéðëåî íãéá 
íãå÷î ïëì.'  

  

ãåòåãåòåãåòåãåòå  ùøãîá àúéà(ã ,ãö ø"øá) òñéå' ìàøùé  ìëå  
øùà åì àáéå äøàá òáù (à ,åî úéùàøá) ,ïëéäì 
êìä, øîà áø ïîçð êìäù õå÷ì íéæøà òèðù 

íäøáà åðé÷æ øàáá òáù ,êéä îàã äøîà ú )íù 

âì ,àë( òèéå ìùà øàáá òáù ,áéúë )úåîù çë ,åë( 
çéøáäå ïåëéúä êåúá íéùø÷ä ,øîà øéá éåì 
çéøáäå ïåëéúä íéðù íéùìùå äîà åéä åá ,
ïëéäî åàöî åúåà äòùì ,àìà ãîìî åéäù 
ïéòðöåî íäîò úåîéî á÷òé åðéáà ,ää"ã )íù äì( 

ìëå øùà àöîð åúà éöò íéèù ,øùà àöîé åúà 
ïéà áéúë ïàë àìà øùà àöîð .'åúà  

  

éøäéøäéøäéøä  åéä ,ïëùîä í÷åä íäîù íéèéùä éöòù
 úåàî 'ãî øúåé éðá ,ãàî ãò íé÷éúò íéæøà éöò

 ,íéðù íéæøà ùãå÷ä õøàá íòèð ä"òààù
øàáá  é"ò íéøöîì åãøéå åìâìâúð íùîå ,òáù

 ,íéøöîá íù íòèðå øæçù ,ä"ò åðéáà á÷òé
 úà åìèðå åøæç íéøöîî ìàøùé íò åàöéùëå
 ,ïëùîä úà åîé÷ä íäîòå ,íîò íéæøà íúåà

åù ì"æç éøáãî àìôðä éåìéâì åðéëæíòèä 
 ä"òààù éôì ,äæìä ìåãâä çøåèä ìëì åëøöåäù

 úåéåìâä úà åì øøéáàð ø"åîù)(æ ,,  úà ùåáëì àöéå
 åðéáà á÷òéå ,úåøåãä ìë óåñ ãò åéðáì êøãä
 úåìâä äìéçúä åáå íéøöîì åîöòá ãøéù

 ,úåéåìâä ìë ùøåù íéøöî úåìâ ,äàøåðä êéùîä
 ìù ïôåàá ìåòôì ,íéðáì ïîéñ úåáà éùòî åðééä

 úåàî íçåë ìëá åòâéå åìîò íéùåã÷ä úåáàäù
åãä ìë óåñ ãò íäéðá éðáù î"ò ,íéðùá úåø
.íééåùé÷ä ìëáå úåðåéñðä ìëá ãåîòì åìëåé  
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äðäåäðäåäðäåäðäå  ,ãàî ãò íåöòå ìåãâ äéä íéèéùä ïåéñð
 òùøä íòìá äñéð ïëì íãå÷ øö÷ ïîæ àåìäù
 äæéà ìàøùé éðá íòá àåöîì åúìåëéå åçåë ìëá
 êàìîù ãò ,åãéá ñøç äìòäå ,ìåñô õîùå íâô

 àåä ,ïîà äðòé åçøë ìò òø äî øîàù ,ãë øáãîá)

(ä äî'  .'ìàøùé êéúåðëùî á÷òé êéìäà åáåè
 ìàøùéî ãçà ìëå ,íéðååëî íäéçúô ïéàù äàøù

äðîé äåðòå úåòéðöá äøäèå äùåã÷á åééç úà â
å ,åìäà êåúáë"ôòà  óìà ã"ë åìôð øö÷ ïîæ øçà

 åøàéúù åîëå ,íéñåàîå íéù÷ íéàèçá ìàøùéî
 àøîâá(.å÷ ïéøãäðñ)  ïåéñðä äùòî ìë úà ÷åã÷ãá

' ,äæìä äù÷äíäé÷åìà ìù åìà àðåù äîéæ'  .'åëå
 ò"â æ"ò ,úåøåîç úåøéáò 'âì êë ïéâá åòéâäå
 ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðô éìåìå ,ã"ëôùå
 äéä àì ,ìàøùéî èáù àéùð âøäå çåë øæàù
 ,ì"çø ìàøùé ìù íäéàðåùî èéìôå ãéøù øàùð

 áåúëä øîàù åîëå ,àøåð ïååò åúåà íåùî øáãîá)

(àé ,äë ñçðéô' ïá àøæòì ïá ïøäà ïäëä áéùä úà 
éúîç ìòî éðá ìàøùé åàð÷á úà éúàð÷ íëåúá 
àìåàìåàìåàìå    éúéìëéúéìëéúéìëéúéìë    úàúàúàúà    éðáéðáéðáéðá    ìàøùéìàøùéìàøùéìàøùé    éúàð÷áéúàð÷áéúàð÷áéúàð÷á .'  
  

äúòîäúòîäúòîäúòî  äôéì÷ä ùøåù ÷îåò ìãåâ ïì øøáúðù
 êøöð äéäù íéðéáî åðà ,úàæä äàøåðäúà 

 åòèðù ,íéùåã÷ä úåáàä ìù íéìåãâä úåçåëä
 ,íéæøàåéäéù  ,íäéúåéåìâ ìëá íäîò íîòå
åîé÷é  ,'äì ïëùî î"ò ïúéì úà éðá íòì çåëä

ðä ãâðë äøåöá äîåçë ãåîòì ìàøùéñéúåðå 
øòîù íéù÷ä äéìéã àãðåâ ìëå ø"äöéä íé

íãâðë ,íéæøà éöò íäù ,íéèéùä éöò ïéðò àåäå ,
 òèî ñè' ì"ðä é"ùø àéáäù ïèééôä ïåùìëå

'íéæøà åðéúá úåøå÷ íéæøåæî.  æøàä õò ïéðòáå
 àøîâá åøîàéøãäðñ)(.å÷ ï åìéôà äæ æøà' ìë 

úåçåøä íìåòáù úåàá úåáùåðå åá ïéà úåæéæî 
åúåà  ãâðë ïåèìùäå øåöòîä çåë àåäå .'åîå÷îî

åçåø ìë ,úåòøä úååàúä ìë ãâðëå ,íìåòä ú
' åøîàå íù àøîâá åîééñ íðîàåïåéë äáùðù åá 

çåø úéîåøã ãéî åúø÷åò åúëôåäå ìò åéðô .'
çà óàù äæá æîøäø  ,íéæøà éöò íãàä íé÷îù

 ïéà æ"ëò ,íìåòä úåçåø ìë ãâðë çåëä åì ïúéðå
 àåáúù äìåëé ïééãòå ,íìåòì ú÷ñåô äîçìîä

 ,úéîåøã çåø ,íéæøà éöò íâ øáùì äìåëé øùà
 äîçìîì ïëåî úåéäì úò ìëá êéøöåä.åæ    

  

äæáåäæáåäæáåäæáå  øàáì ùé íéèéùä äùòîá áåúëä ïåùì) íù

íù å( 'äðäå ùéà éðáî ìàøùé àá áø÷éå ìà åéçà 
úà úéðéãîä éðéòì äùî éðéòìå ìë úãò éðá 

ìàøùé äîäåäîäåäîäåäîäå    íéëåáíéëåáíéëåáíéëåá    çúôçúôçúôçúô    ìäàìäàìäàìäà    ãòåîãòåîãòåîãòåî åëá äîìå .'
 àøîâáå ,ãòåî ìäåà çúôá à÷ééãïéøãäðñ) áô .

 é"ùøá àáåäå øáãîá(íù ' åøîàéøîæ ïá àåìñ  'åëå
õáé÷ íéøùò äòáøàå óìà ìàøùéî êìäå ìöà 
éáæë  ,'åëåäùôú äúéøåìáá äàéáäå ìöà äùî, 
øîà åì ïá íøîò åæ äøåñà åà úøúåî, íàå 
øîàú äøåñà, úá åøúé éî äøéúä êì, äîìòúð 
åðîî äëìä, åòâ íìåë äéëáá, åðééäå áéúëã 
äîäå áåíéë çúô ìäà ãòåî ù"ééòå .'

ááááà"ùøäîà"ùøäîà"ùøäîà"ùøäî  â"àçá â"àçá â"àçá â"àçá' ì"æå øàéáùøîàå ìò 
äîìòúðù åðîî äëìä åòâ íìåë äéëáá áéúëãî 

äîäå íéëåá çúô ìäà ãòåî, äìúäìúäìúäìú    äéëáääéëáääéëáääéëáä    ìäàáìäàáìäàáìäàá    
ãòåîãòåîãòåîãòåî    íå÷îíå÷îíå÷îíå÷î    äëìääùäëìääùäëìääùäëìääù    úàöåéúàöåéúàöåéúàöåé    íùîíùîíùîíùî, äúòå ìò 

äîìòúðù íäî åëá.' øåîä øåøöáåøåîä øåøöáåøåîä øåøöáåøåîä øåøöáå  ïôåàá áúë
' ì"æå ,èùôä êøãá øçàøáë äìéçúä íäá 

äôéâîä åéäå íéìäáð íéãøçå íéëåáå íéøòèöîå 
ùéà åðáá åéçàáå .æå"ù äîäå íéëåá çúô ìäà 
ãòåî .éìåàå åáø÷úðù çúô ìäà ãòåî ììôúäì 
ìò íäéìåç áúë æ"éòîå .'àøæò ïáàäàøæò ïáàäàøæò ïáàäàøæò ïáàä,,,, .ù"ééò  
  

íðîàíðîàíðîàíðîà øîåì ùé óñåð íòè äæá,  àåäå  éðá íòù
åáòùä éùå÷ ìåò ìëáå úåøåãä ìëá ìàøùé ã
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íúåà úà åàø ,íéøöî úåìâá àøåðä  íéæøàä
 íàùð åðéáà á÷òéå ,ä"òàà òèðù íéäåáâä
 ,íéøöîî íåàéöåäå åøæç ë"çàå ,íéøöîì åîò
 åðéáäå ,íëì úàæä äãåáòä äî åððåáúäå

 ÷éúòäì åëéùîäå åìéëùäå úà éøåãî úøåñîä
ù ,úåøåã íò ,ïëùîä úà åîé÷é åììä úåøå÷

çåë òôùåé íäîå  òééñúù äîåöò äùåã÷ ìù
ãåîòì  íéù÷ä úåðåéñðá ë"òå ,úåøåãä ìëá

 äù÷ä ïåéñðä ìàøùé éðá íò ìò ùâøúðù úòá
 ,äæìäáø÷úäì íáì êùîð àåáìå  ìäà çúô ìà

 éöò ,ïëùîä éùø÷ì äàøðå êåîñ úåéäì ,ãòåî
 ,íéãîåò íéèéù äòùî ìàøùéì íäì åãîòù
é÷ì éãë äðåùàøé ,øöéä úåðåéñðá íãéîòäìå íî

 íéù÷áîå íéììôúîå íéëåá åéäå ìá÷ì úà çåëä
òì.÷"åãå ,äù÷ä ïåéñðá ãåî  
  

äæåäæåäæåäæå  ,ïúùøôî äìåòä ìåãâä ãåîéìä êéøöù
 íééåùé÷äå úåðåéñðä ìë éðôá äæä æøàë ãåîòì
 æøàä úðéçáå ,øåãå øåã ìëá ùãçî ø"äöéäù

á ì"æç åøîààú÷éñô àúøèåæ) ù"äù à (æé 'úåøå÷ 
åðéúá íéæøà, åìà éìòá äøåú ïúåëæáù ìàøùé 
ïéîéé÷ åîöò øù÷ì ãçàå ãçà ìë êéøöù åðééä .'

 åçåë ìëá äøåúá ÷åñòì ,äøåúä çåë ,äæä æøàì
 ,úåáäìúäå úåéçá ,äãé÷ùå äãîúäá ,åùôðå
 ,ä"òàà òèðù íéæøàä úà úàùì êéùîäìå
 êåúì ,íéøöîì ãò ä"ò åðéáà á÷òé íàéáäå
 íäá æçàäìå ,äôéì÷ä ùøåù ó÷åú ,õøàä úåøò

 ïåùìëå ,åùôðå åçåë ìëáùø"é  áåúëä éøáãá '÷ä
íéøáã) âì , (ã'äøåú äåö åðì äùî äùøåî úìä÷ 

á÷òé – äøåú øùà äåö åðì äùî ,äùøåî àéä 
úìä÷ì á÷òé ,äåðæçàäåðæçàäåðæçàäåðæçà    àìåàìåàìåàìå    äðáæòðäðáæòðäðáæòðäðáæòð.'  øùàëå

 ùãå÷ä úåçåë úîàá íéøøåòúî äæá íé÷æçúî
 î"ò ,ãçàå ãçà ìëì åðéúåáà úåáàå åðéúåáàî

 øåãä ìù íéøîäå íéù÷ä úåðåéñðá ãåîòì ìëåðù
.ïåøçàä  

  

øùôàåøùôàåøùôàåøùôàå äæù úðååë  áåúëäè ,áì íéøáã) - (é' ÷ìç éë
 åîò 'äá÷òé ìáç .åúìçð åäàöîé õøàá øáãî 

úáåååä ììé ùééîåï åäðááåñé åäððåáé åäðøöé 
ïåùéàë 'åðéò íäì úãîåò åðéáà á÷òé úðéçáù .

 ïåéìò øù÷á øùå÷îä ,êåøà äìöä ìáçá ìàøùéì
 åìéôàå ,àúééøåàãìåôé íà  õøà ãò ìàøùé ùéà

 ,äìôàå êùåç ïåîéùéå åäåú íå÷î ãò ,øáãî
 ,á÷òé ìáç úà åçåë ìëá æçåà àåä íà ïééãò

é àåä ,ä÷æçáå ó÷åúá ,òèðù íéæøàä éöòá ìåë
.íéîùä éîù ãò íîåøúäìå úåìòì  

  

ïéðòåïéðòåïéðòåïéðòå  ïúçì øúåéá äéåàøä äëøãää àåä äæ
 íéé÷îù ,ìàøùéá ïîàð úéá äðåáä ìëìå ,ïðã

 ïúùøôá áéúëå ,'äì úéá úî÷ä åîöòá(è ,äë) 
 äæá íéòåãéå .'íëåúá éúðëùå ùã÷î éì åùòå'

 éøáã'÷ä êéùìàä'÷ä êéùìàä'÷ä êéùìàä'÷ä êéùìàä  àìà øîàð àì åëåúá' ïàë
íëåúá,  éàãååáå .'ìàøùéî ãçàå ãçà ìë êåúá
 ïåùìùíëåúáíëåúáíëåúáíëåúá  úî÷ä ìò íâ æîåø ,íéáø ïåùì

 ì"æç åøîàù ã"òå ,ìàøùéá úéáäèåñ) æé. ('ùéà 
äùàå åëæ äðéëù ïäéðéá úà íé÷äì êéøöå .'

 úà åîé÷äù íéìë íúåàáå äøåö äúåàá ïëùîä
 íéæøà éöò ,íéãîåò íéèéù éöòá ,'äì ïëùîä

à åðéúá úåøå÷ ,íé÷æç çåëä ìëá ãåîòì ,íéæø
 ìë åìéôàå ,ø"äöéä úåðåéñð ìë ãâðë ó÷åúäå

 ,åá úåáùðî íìåòáù úåçåø åúåà úåæéæî ïéà
 ïåéìò øù÷á øù÷úäìå ÷áãéìå ,åîå÷îî

.äùåã÷ä äøåúä çëá àúééøåàã  
  

êëêëêëêë  äøåñîä äâäðää ïéðòá êëå ,äøåúä ïéðòá
ðì ,øåã øåãî å  éëøãá  êåðéçä úøåöáå  ,íéùåáìä   
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êéøöù îùìø  éâäðî úà ó÷åúäå çåëä ìëá
 ìë ãâð äøåöá äîåçë ãåîòìå ,åðéãéá åðéúåáà
 úåøå÷î èòîá åìå úåðùì ,ø"äöéä úåðåéñð
 ,äðåúçúä ìò åãé äðùîä ìëå ,íéæøà åðéúá

ð äîëåôðáá åò÷ù úåù úåøåäè úåîùð ,ïé
 ìë ìéçúäå ,ì"çø ìàøùé úéá íøëî åùìúðù
 âäðîî íéøåää åðéùù ì÷ éåðéùî ïéðòä
 éìë äæéà ñéðëäì íîöòì øúéä åøåäå ,íäéúåáà
 äìéôä íéììç íéáøå ,æ"áåéë ìëå íúéáì úéçùî
 ,äæ ïéðòá ìùëðù éî íâå ,äéâåøä ìë íéîåöòå

éåàøä ïîæä àåä äúò  íéâäðîá æåçàìå áåùì
 åøñîù íéùåã÷ä åðéúåáà éâäðîá ,íéðùéä

 ,êøáúé åîù úùåã÷ ìò íùôð åðòîùù åîëå
ìëä éð÷æ ìò ÷"áùá ìò åèåùôë íùôð åøñîù ä

 íéáø íééåðéòå íéøåñééá ,êøáúé åîù úùåã÷
 åðø÷ù àìå êåðçëù àìå åðúàá úàæ ìëå ,íééàøåðå
 åéìò åøòèöðù øáãù äéäé íéðô äæéàå ,êúéøáá
 ïåéñðá ,íòøæ íäá åìùëé å"ç ,íé÷éãö íúåà

 ìåîòì êéøöå ,âðåòîå ÷ðåôî øåãá øùåòä áåùì
 úðéçáìàå äëìà' ÷éøåö ,'ïåùàøä éùà ìà äáåù

íàìô éã åö à ïäòååòâ æéà ñàåå øòééô.ìäàî  
  

òåãéåòåãéåòåãéåòåãéå  ïåøçàä øåãä àåäù ,ïåøçàä øåãáù
 ,åðìúåë øçà ãîåò äæ äðäù ,é"äæòá úåìâì
 ìëá åðãâðë åô÷úå åçåë ìëá ø"äöéä øáâúî
 øáëù òãåéù éôì ,íéðåùîå íéðåù úåðåéñð éðéî

î äáëù íøèù äæä øðëå ,åôåñ àá åùà ú÷æçú
 åçåë ìëá äñðî àåä ë"òå ,åúáäì úáäìúùîå
 úòá äúòå ,íéëøáàå íéøåçá åúùøá ìéôäì
 ìëá æåçàì êéøö ,äúò ãò åðàá øáëù úàæä
 éöò íé÷äìå ,íéùåã÷ä úåáàä êøãá åðçåë
 úåçåø ìëù ,íéæøà åðéúá úåøå÷ íéãîåò íéèéù
 ãòá øåöòì ,åîå÷îî åúåà úåæéæî ïéà íìåòáù

 àìù ,úéçùîä ìà àîèä áåçøä úåçåøî åñðëé

 úåøãâ ìë úà øîùìå øöáìå ,äîéðô åðéúá
 íéøùå÷îå íéøåù÷ úåéäì ,äøäèäå äùåã÷ä

.úåáäìúäå úåéçá ÷"äåúì  
  

ùãåçáåùãåçáåùãåçáåùãåçáå  åîë ,äøåúä çåë øúåéá øøåòúî øãà
 ì"æç åùøãùäìéâî) (:æè 'íéãåäéì äúéä äøåà 

äçîùå ïåùùå ø÷éå (æè ,ç øúñà), øîà áø äãåäé 
äøåà åæ äøåú, ïëå àåä øîåà (âë ,å éìùî) éë øð 
äåöî äøåúå øåà ìàøùé ùéà ìëì çåëä ïúéðå .'

 äéäúù ,äùåã÷ä äøåúä çåëá æçàäìå áåùì
 úà øéàúù ,äçîùå äøåà úðéçáá åìöà ÷"äåúä
 ìéèîù äìôàäå úåëùçä ìëå áìä éëùçî ìë

 ,ø"äöéä ,êøáúé åîùì ïëùî íé÷äì äëæð äæáå
å ,äðáà ïëùî éááìá åðéìò êéùîäì äëæð äæá

 ,åúéáì íéîçøá áåùé øùà ãò ,äðéëùä úàøùä
 åðùã÷î úéá äðáéå åðìåàâì ùåçéå øäîéå

åðúøàôúå, .à"áá  
  

  מאמר ב
        

áéúëáéúëáéúëáéúë  ïúùøôáäë) ,(ì 'úúðå ìò ùäåïçì íçì 
íéðô éðôì ãéîú ãåñé åðéöî íéðôä íçì ïéðòáå .'

ù àìôð éôî éúòîùà"òéæ ìàøùé úéáä ÷"äøäà"òéæ ìàøùé úéáä ÷"äøäà"òéæ ìàøùé úéáä ÷"äøäà"òéæ ìàøùé úéáä ÷"äøä ,
ùøîà åéáà íùá  øåâî úîà éøîàä ÷"äøä øåâî úîà éøîàä ÷"äøä øåâî úîà éøîàä ÷"äøä øåâî úîà éøîàä ÷"äøä

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ    ) 'éòåúîà éøîà (ä"ñøú øåîà,  åäîúù äî áùééì
 óãâîä úùøôá íéðåøçàäàø÷éå) ,ãë é -àé (àöéå' ïá 

äùà úéìàøùé 'åâå áå÷éå ïá äùàä úéìàøùéä 
úà íùä  ì"æç åùøãå .'ìì÷éå(â ,áì ø"ø÷éå) àöéå' ïá 
äùà úéìàøùé éáø ,àöé ïëéäî äéëøá øîà 

äùøôî äìòîìù àöé ,áéúëã úç÷ìå úìåñ )àø÷éå 

ãë ,ä( ,åëøã ìù êìî úåéäì ìëåà úô äîç åà 
àîù úððåö ,ïðéðúã ïîú (:÷ úåçðî) íçì íéðôä 
åðéà ìëàð àì úåçô äòùúî àìå øúåé ãçàî 
'øùò. ù øîàå âìâìù åðééä êìî ìù åëøã ïéà

.úððåö úô ìåëàì  
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åäîúååäîúååäîúååäîúå  àøîâá åøîà àåìä íéðåøçàäàîåé) (:àë 
øîà' ùéø ùé÷ì éàî áéúëã íù) (å ,íù ìò' ïçìåùä 

'åëå øåäèä ãîìî ïéäéáâîù åúåà éìåòì íéìâø ,
íéøîåàå íäì åàø íëúáéç éðôì íå÷îä 
å÷åìéñù åøåãñë øîàðù (æ ,àë à"ù) íåùì' íçì 

íåç íåéá 'åç÷ìä . íåéáë íç íçìä äéäù àöîð
 âìâìì óãâîä åúåà ìåëé äéä êàéäå ,åç÷ìä

 .úððåö úôä äúéäù øîåìå  
  

øîàåøîàåøîàåøîàå  ïéàù ,áùééì à"òéæ úîà éøîàä ÷"äøä
 äìéìò ù÷áîù éîå ,åîöò íãàá àìà éåìú øáãä
 àöîéù éøä ,âìâìì äìéò äæéà àåöîì ùôçîå
 êôéä ìëì äàøðå øëéðù àëéä åìéôà âìâìì íå÷î
 ïåùìë ,åáø ïåùìá øîåì íãà áééçå ,åéøáã

 åðáî éúòîùù ìàøùé úéáä ÷"äøä ø"åî ìàøùé úéáä ÷"äøä ø"åî ìàøùé úéáä ÷"äøä ø"åî ìàøùé úéáä ÷"äøä ø"åî
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæå êòæ èðòåå'ñ' , éåìú øáãäå .'è÷å÷'î éå

 ,ïéîé ïéòá íãàä èéáî íàù ,íéèéáî ïéò åæéàá
 úà äàøéù éøä ,øùéäå áåèä àåöîì äöåøå
 ,òø ïéðò äæéà àåöîì øæçîå ùôçîù éîå ,áåèä

.åðåöø éôë åúåà àöîé éøä  
  

äæåäæåäæåäæå  ìåëéù ,íéðô åì ùéù íçì ,íéðôä íçì ïéðò
,åì ùé íéðô äæéà úåàøìå åîöòá èéáäì íãà ìë 

' ïúùøôã áåúëä øîà øáëåúúðå ìò ùäåïçì 
íçì íéðô éðôì ãéîúãéîúãéîúãéîú åéìò ìåîòì êéøö äæ ïéðòù .'
úîãé , úåáäìúäå úåîéîç àåöîì äòù ìëáå

 úðéçá ,íéðôä â"ò úøëéð äéäéù ,'ä úãåáòì
.åç÷ìä íåéáë íåç íçì  

  

êéøöåêéøöåêéøöåêéøöå  ,äãåáòä éëøãá äæî ãáëð ãåñé àéöåäì
ãçàå ãçà ìë ìòù  ìëì úåéøçàäå ìåòä ìèåî

 éðéðòì ïåðéöå úåøéø÷ äìâîù éîå ,åúåà íéááåñä
 ÷éæî àåäù äæá éã àì äðä ,ì"çø äãåáòå äøåú
 ,éðéøçàì áç íâ àåä åçøë ìòá äðä ,åîöòì

 ,åéùòîî íéòôùåîå åðîî íéãîìù íéøçàì
 ïéðòì úåøéø÷ äàøî ìàøùéî ãçà ùéà øùàëå

 íøåâ àåä éøä ,äãåáòå äøåúî ãçà äòôùä
ì äáåè äðéàù íéãîìå åúåà íéááåñä ìë øàù

 ,øîåì íéìéâø åéä àæìòáá ùãå÷ä øöçáå ,åðîî
 øâñîå åéúåáà âäðî äðùî ìàøùé ùéà øùàëù
 åéùòî çåëî éæà ,ïéîéì ìàîùî åãâá éøåúôë

æéøôá ãîúùî ÷åçø éãåäé.  
  

åðéöîååðéöîååðéöîååðéöîå æáàøåð øáã ä  áåúëä øîàù äîá
 ÷ìîòáæé ,äë íéøáã) -(ç  êì äùò øùà úà øåëæ'

á ì"æç åùøãå .'êøãá êø÷ øùà ,'åâå ÷ìîòùøãî 
àîåçðú) àöú (íù é"ùøá àáåäå ,âé 'ïðáø ïéøîà  øùà
êø÷, êøé÷ä éðôì íéøçà ,øîà ø áàðéðç ìùî 
äîì øáãä äîåã ,éèáîàì úçúåø àìù äéä 
äéøá äìåëé ãøéì äëåúá ,àá ïá ìòéìá ãçà õô÷ 
ãøéå äëåúì ,óà ìò éô äåëðù ,äøé÷ä éðôì 

íéøçà ,óà êë åàöéùë ìàøùé íéøöîî òø÷ðå 
íéä íäéðôì åò÷úùðå íéøöîä åëåúì ,ìôð íãçô 
ìò ìë úåîåàä ,øîàðù )úåîù åè åè-æ( æà åìäáð 

éôåìà íåãà åâå 'ìåôú íäéìò äúîéà ãçôå ,ïåéë 
àáù ÷ìîò âååãæðå íäì ,óà ìò éô ìèðù úà åìù 

úçúî ïäéãé ,ïøé÷ä éðôì úåîåà íìåòä àöîð .'
 åúáåçì ãåîòì äìåëé ,ãçà íãà ìéèîù úåøéø÷ù

.úåøåãä ìë óåñ ãò åéøçà åòøæìå åì  
  

ïéðòäåïéðòäåïéðòäåïéðòäå  éìåãâ úåðåøçàä íéðùáù ,ïãéãì òâåðä
 äîçìî íéëøåò à"èéìù ìàøùé éâéäðî øåãä
 ,íéðè÷ úéçùî éìë íúåà ìë ãâðë äãéáë
 êåúì íìåòä úàîåèå úîäåæ úà íéàéáîä
 ãâðë íéáø íéâééñå íéøãâ åøãâå ,äîéðô úéáä

 ,íééðñøä úéçùî éìë íúåà íãàù íéîòôå
îöòì øúéä úåøåäì ìåëé øâåáî àåäù åøáñá ,å

 áåùå ,åîã úçéúø äòâøð øáëå ,íéðùá ìåãâ øáë
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 ïéàù ãáìîå ,ïàöä éøéòö åîë úååàúá ìåôé àì
 ,úåéøòì ñåôåøèåôà ïéà àåìäù ,åúðòèá ÷ãö
 ,äéúåòèå åäéà äéì ïðéáäé åìéôà íå÷î ìëî
 úåøéø÷äå ,äéá ééìú éìôè àåìä íå÷î ìëî

å ,åéúåðá ìòå åéðá ìò äòéôùî ,âäåð àåäù ìë ìò
 åîã å"çå ,åðåöøá àìù åà åðåöøá ,åúåà íéááåñä

.åá íééåìú íäéúåéòøæ íãå  
  

êëåêëåêëåêëå  íéøâåáî íéùðàù íéîòôù ,ïéðòå ïéðò ìëá
ìæìæî ,íéðùá íéàá ïàöä éøéòöá íé

÷åúù ,äùåã÷áù øáã ìëì íúåáäìúäáåó 
 íéãð íäå ,ùàë íäá øòåá äúìéçúá úåãéñç

å"çå ,íäéìò íéâéòìîå íùàøá íäì  ,åæ úåøéø÷
 é÷îòîá òâôúå ÷éæúù àéä äìåëé   ,ùôðä å éåä 

úååòî  íãàù äìåòô ìëå ,ïå÷úì ìåëé ïéàù
ä ,äùåòé.íéøçà ìöà úåøéô äùåò à  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

äãéîåäãéîåäãéîåäãéîå  ùéà ìë ÷æçúî øùàë ,äáåøî äáåè
 úåîéîç åéááåñ ìë ìò òéôùîå ,ìàøùéî
 àåä éøä ,úåéçå úåéùàå úåáäìúäá ,äùåã÷ã

àá àèç ïéàù íéáøä éëæîî  ìëå ,åãé ìò
 úåëæá íéøçà åùòéù íéáåèä íéùòîä
 íãå åîãå ,åúåëæì íâ ó÷æð ìëä ,åúåîéîç
 éîé÷îî àåä éøäå ,äáåèì åá íééåìú åéúåéòøæ

 ,íéàìî úåîìåò íéé÷ åìéàëå ,øåãä äúòå
äì íéìåëé ,ïîæä øøåòî äàéø÷äùëú ïéðòá ÷æç

 ïéðò ìëá úåáäìúääå úåîéîçä àåöîì ,äæ
éôäì ,äøåúä éøáãî úò ìëá äùåã÷ã úåîéîç õ

 íåç íçì åðéðéòá úåàøì äëæð æ"éòå ,äòù ìëáå
åç÷ìä íåéáë ïðåëéå äðáéù éùéìùä úéá ïéðáá ,
åðéîéá äøäîá, .ø"éëà 
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  מאמר א
  

  ג:-אאות  טכ"תנדבא"ר פרק 

 שאני תראוני אל) א, ו ש"שה( אומר הוא הרי'

 ,'וגו בי נחרו אמי בני השמש ששזפתני רתושחרח
 חטא לא ע"רבש ,ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה

 הוא שכן לך תדע ,שלי אמי בני אלא בריה כל בי
 הבשר ואין ,מינו בבן אלא נעקר האילן אין שהרי

 משל מושלו ישמעאל רבי היה. מתוכו אלא מבאיש
 אחיה עליה שכעסו מלך לבת הדבר דומה, למה

 החמה אחזתה ,שבלים ללקוט השדה והוציאוה
 חברותיה והיו ,הקדרה כשולי פניה והושחרו
 שאתם מלך בת היא זו וכי ואומרות עליה משחקות
 אומרת והיא ,ומשובחת נאה שהיא עליה אומרים

 השדה והוציאוני אחי עלי שכעסו בשביל להן
 כשולי פני והושחרו החמה אחזני שבלים ללקוט

 העולמים כל רבון ישראל כנסת אמרה כך. הקדרה
 הן שלי אומה בני ,זו מדה לידי שאבא לי גרם מי

 בני תקרי אל ,בי נחרו אמי בני נאמר לכך ,לי גרמו
  .'אומתי בני אלא אמי

  

 אמי בני'(שהש"ר א, ד) במדרש זה איתא  מעיןו
 לא שלי כרמי הכרמים את טרהונ ניושמ בי נחרו

 ירבעם זה אומתי בני 'בי נחרו אמי בני' ,נטרתי
 אף חרון הדיין מלאו ,בי נתגרו 'בי נחרו', נבט בן

 שני משמירת 'הכרמים את נוטרה שמוני', עלי
 לא, 'נטרתי לא שלי כרמי', ירבעם של עגליו
 שלי כרמי הוי, ולויה כהונה משמרת משמר הייתי

 בני, 'בי נחרו אמי בני' , דבר אחרנטרתי לא
 הדיין מלאו בי נתגרו 'בי נחרו', אחאב זה אומתי

 מפטם, 'הכרמים את נוטרה שמוני', עלי אף חרון
 אחד ונביא ,וחביריו כנענה בן לצדקיהו ומאכיל

 מ"א( ואמר הכי ופקיד מיכיהו זה לי היה אמת של

 בואי עד לחץ ומים לחץ לחם והאכילוהו )כב, כז
ואיתא '. נטרתי לא שלי כרמי הוי, בשלום

 בעל הרוקח רבינו אלעזר מגרמזיא(עי' פירוש  מהקדמונים

 אמ"ינחרו בי',  אמישנרמז בתיבות 'בני  שה"ש שם)
 'רבעם, אלו ג' המלכיםי'נשה מ'חאב אנוטריקון 

אשר הרבו לחטוא ולהפשיע, עד כדי שאמרו 
 חלק להן אין מלכים שלשה' ).צ (סנהדריןחז"ל 

וכפי  '.ומנשה אחאב ירבעם ,הבא לעולם
  שהאריכו שם בגמרא לבאר ולפרש עוונם.

  

דברי  אנו לומדים אתבהשגחה פרטית  הנהו
, בדייקא אליהו הנביא, במוצאי שב"ק תרומה

במדרש רבה דאיתא ע"פ שהזמן גרמא, והוא ענין 
, (כה, ב) תרומה לי ויקחו' (לג, א)תחילת פרשתן 

 מן אחד בא ,יחידה בת לו שהיה למלך משל
 וליטול לארצו לו לילך ביקש ,ונטלה המלכים
, היא יחידית לך שנתתי בתי לו אמר ,לאשתו
 איני תטלה אל לך לומר, יכול איני ממנה לפרוש

 ,לי עשה טובה זו אלא ,אשתך שהיא לפי יכול
 לי עשה אחד קיטון הולך שאתה מקום שכל

 כך, בתי את להניח יכול שאיני ,אצלכם שאדור
 את לכם נתתי ,לישראל הוא ברוך הקדוש אמר

 אל לכם לומר, יכול איני הימנה לפרוש ,התורה
 הולכים שאתם מקום בכל אלא ,יכול איני תטלוה

 (שם ח) שנאמר בתוכו שאדור לי עשו אחד בית
  .'מקדש לי ועשו

  

בחינת עשיית היא מת המשכן, ענין הקש הרי
מדור לשכינה אצל בת המלך, והיא בחינת 

אליהו הנביא זל"ט, משל  שאמר למשלהתיקון 
לבת מלכים שהוציאהו לשדה, והושחרה פניה 
כשולי קדירה מן החמה, והיא אומרת אל תראוני 

 בפירוששאני שחרחורת ששזפתני השמש, ועי' 
 שעות בשש ששזפתניהנ"ל, שכתב וז"ל 'הרוקח 

 ,שש זפתני ששזפתני וזהו ,כזפת ונעשינ העגל
נחרו בי,  אמי בני ,כזפת נעשינו שעות בשש

ועומק '. בי רוחנ י"אמ בני ,ירבעם מנשה אחאב
מעשה העגל, נרמז כוונתו שהלוא בכתוב זה 

וכדפירש"י בשה"ש שם 'אל תראוני שאני 
 - בי נחרו אמי בנישחרחורת ששזפתני השמש 

 ,רב בערב עמי ועלו בהם שגדלתי מצרים בני הם
'. וזהו ששזפתני ופתוים בהסתם בי נחרו הם

השמש, שבגין אותן שש שעות שטעו בני ישראל 
עשו את העגל, וכמו שדרשו בהסתת הערב רב, 

 מאי לוי בן יהושע רבי אמר' ).פט (שבת בגמרא
 אל ,משה ששוב כי העם ויראא)  (שמות לב,  דכתיב

 משה שעלה בשעה ,שש באו אלא בושש תקרי
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 יום ארבעים לסוף לישראל להן אמר למרום

 שטן בא יום ארבעים לסוף ,בא אני שש בתחלת
 היכן רבכם משה להן אמר ,העולם את ועירבב

 'שש באו להן אמר ,למרום עלה לו אמרו ,הוא
וכו'. ומפני אותן שש שעות, שזפתם השמש, 
שהושחרו פניהם ונתמלאו זפת שחורה כשולי 

שכינה  מעשה העגל נסתלקהובגין  ,הקדירה
הקמת המשכן, ואז חזרו ונצטוו על  מישראל,

של בת המלך את חטא העגל שהוא חטאה לתקן 
  שהושחרו פניה.

  

שורש מעשי לימדונו מה היה חכמינו ז"ל  והנה
ירבעם הרשע, שרק חכמינו זכרונם לברכה 
ברוחב דעתם ולבם המבעית בתורה, יכלו 
להחוות באצבע על תחילת ענינו ברשעות, הוא 

 אחר אבא רבי אמר' ).קב (סנהדריןחז"ל  שאמרו
 ואמר בבגדו לירבעם הוא ברוך הקדוש שתפשו

 ,עדן בגן נטייל ישי ובן ואתה ואני בך חזור לו
 לא הכי אי ,בראש ישי בן ,בראש מי לו אמר

'. נמצא שירבעם בן נבט, שהיה אדם גדול בעינא
ענינו לדוד המלך,  מאד בישראל, עד שהושוה

והיה ראוי לשכר עצום ונורא, שהקב"ה יטייל עמו 
בגן עדן, מה שלא נעשה לשום ילוד אשה מעולם, 
רק לדוד המלך ע"ה, ומכל מקום נקודת נפילתו 
היה במה שנצטער על מלכותו של דוד המלך 
ע"ה, ולא היה מבטל עצמו לדוד המלך ע"ה, 
 וכששמע שדוד יהיה בראש, אמר אי הכי לא

  בעינא.
  

 גסות נחמן רב אמר' ):קא שם(איתא בגמרא  ועוד
 שנאמר העולם מן טרדתו בירבעם בו שהיה הרוח

 תשוב עתה בלבו ירבעם ויאמר ז)כ-(מ"א יב, כו
 לעשות הזה העם יעלה אם .דוד לבית הממלכה

 אל הזה העם לב ושב בירושלים' ה בבית זבחים
 אל ושבו ניווהרג יהודה מלך רחבעם אל ניהםואד

 ישיבה דאין גמירי אמר .יהודה מלך רחבעם
 דחזו כיון ,בלבד יהודה בית למלכי אלא בעזרה

 הא סברי ,קאימנא ואנא דיתיב לרחבעם ליה
 במלכות מורד יתיבנא ואי ,עבדא והא מלכא

 ויועץ (שם כח) מיד ,בתריה ואזלו לי וקטלין הואי

 לכם רב הםיאל ויאמר זהב עגלי שני ויעש המלך
 העלוך אשר ישראל אלהיך הנה ירושלים מעלות
 ואת אל בבית האחד את וישם מצרים מארץ
נמצא שתחילת ענינו של ירבעם,  '.בדן נתן האחד

תחילת עוונו היה נעוץ בגסות הרוח, שלא היה 
יכול לשאת את הכבוד שיתנו לדוד המלך ע"ה 
מלך יהודה, וע"כ הדיח את העם לעבוד עבודה 

טא הכי תחתונה, ונטרד זרה, וסופו שירד עד הדיו
בזה ובבא, והכל נגרר משום אותה גסות הרוח, 
גאוה מאוסה שלא היה יכול לפעול בעצמו ליכנע 

  ולבטל עצמו למנהיג ישראל, דוד המלך ע"ה.
  

הענין העולה מפרשתן, ציווי הקמת המשכן  וזה
עם בני ישראל שלפי לתקן את חטא העגל, 

במה שסברו שיש להם  הוחטאו ע"י הערב רב
שבא  איזה הבנה במנהיג ישראל, וכשטעו לסבור

שש, התירו לעצמם לעשות את העגל ולחול לפניו 
במחולות אלה אלהיך ישראל, והכל נגרר ונמשך 

ענין הקמת הנה זה לעומת זה מאותו עוון, ו
המשכן, רומז לבחינת הביטול הגמור אליו ית"ש, 

מרו היקר של ויאמינו בה' ובמשה עבדו, וע"ד מא
, שהיה שגור הרה"ק האמרי חיים מויז'ניץ זיע"א

, כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א זקניעל לשונו של 
 ).ה (סוטהשאמר במתק לשונו, שהנה איתא בגמרא 

 אדם כל עוקבא מר ואיתימא חסדא רב אמר'
 אין הוא ברוך הקדוש אמר הרוח גסות בו שיש
 קא, ה)(תהלים מר שנא בעולם לדור יכולין והוא אני

 ורחב עינים גבה אצמית אותו רעהו בסתר מלשני
 תויא אלא אותו תקרי אל ,אוכל לא אותו לבב

שהוא כל יכול, יש ענין אחד  ה'. שהקב"אוכל לא
שכביכול אינו יכול, ולא איתדר ליה עם בעל 

  גאוה.
  

שכל מקום שהבעל גאוה בא אליו, הוא  נמצא
גורם לסילוק השכינה משם, שהרי אין אני והוא 

(שמו"ר ב, יכולין לדור, אמנם אמרו הלשון במדרש 

 מכותל זזה השכינה אין לעולם אחא'אמר רבי  ב)
 אחר עומד זה הנה )ב, ט שה"ש( שנאמר מערבי

'. נמצא שהובטחו ישראל שלעולם לא תלנווכ
נה מהכותל המערבי, בכל הגלויות תסתלק השכי
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הרה"ק ובכל המצבים הקשים, ומעתה אמר 

זיע"א, הגע עצמך, בבעל גאוה הבא  האמרי חיים
אל הכותל מערבי, אע"פ שבכל מקום שהוא בא 

בכותל המערבי  אולםהוא גורם לסילוק השכינה, 
כבר הובטחנו שלא תסתלק השכינה משם 

דול לעולם, ועל כרחך שאפילו הבעל גאוה הג
ביותר, כאשר הוא בא אל מקום המקדש אל 
שריד בית מקדשנו בכותל המערבי, נשפע עליו 
שפע ענוה ושפלות, עד שעל כרחו מתמעטת 
גאוותו, וכביכול הקב"ה יכול לדור עמו, ועד כמה 
נאים הדברים למי שאמרם, ויחדיו יהיו תמים, עם 

ויז'ניץ הרה"ק האמרי חיים ממאמרו הידוע של 
'עפר כ'נפשי ו', שאמר שכות"ל נוטריקון זיע"א

  'היה'.ת'כל ל
  

בכותל המערבי כן, עאכ"ו במקום המקדש  ואם
והמשכן עצמו, בעת שהיה הבית בהבנותו, וודאי 

נפלה אימה  על כל הבא בשערי בית המקדשש
הגיע אל מידת כל אחד ואחד , וויראה עצומה

והשפלות המעולה, עד שביער מעצמו כל  הענוה
מחשבת פסול של גאוה ויישות, וזה התיקון 
השלם לענין הגאוה וגסות הרוח שגרמו למעשה 

  העגל.
  

. א, לא שמות( האלשיך הק'ידועים דברי  והנה

 )ח, כה שמות( הכתוב אמר' )לג, כג בויקרא והרחבה ובאריכות
 נאמר לא בתוכו, בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
 איש שכל היינו. 'המה' ה היכל כי בתוכם אלא

 גופו לעשות והאפשרות הכוח לו ניתן ישראל
, וצריך כל בתוכם ושכנתי', הק לשכינה משכן

אחד למרק עצמו ולסלק כל בחינת גאות וגסות 
הרוח, שרק כך יוכל לעשות מקום ראוי להשראת 
השכינה הקדושה, ומתוך השראת השכינה 

  יסתלקו כל בחינות הגאוה לגמרי. 
  

לשון הכתוב 'אל  אפשר להבין את עפ"זו
ששזפתני השמש'.  שחרחורתתראוני שאני 

, למידת הגאוה שענין השחרורית והחשכות, רומז
'הכסיל בחושך הולך'.  (קהלת ב, יד)וכמאמר הכתוב 

 שאלו' )האות  הגאוה שער הפנינים מבחר(ואמר החכם 

 בעליה שאין שטות ואמר ,הגאוה היא מה החכם
ובאמת הבעל גאוה הנה כל ימיו  '.להניחה יכול

מכאובים, וכולו מלא טענות טרוניות תלונות 
די הצורך, ובכל מקום ומענות, על שלא כיבדוהו 

אינו מוצא קורת רוח לפי שסובר שראוי לו יותר 
ממה שיש לו, וכל ימיו הוא הולך חשכים ואין 

  נוגה לו, לרוב גאוותו המחשיכה את חייו.
  

פ' תזריע  אוהב ישראל(עי'  מצדיקי קמאיכן מצינו  ועל

'כולו הפך  (ויקרא יג, יג)שביארו דברי הכתוב  ד"ה אכן)
לבן טהור הוא'. שלבן רומז לבחינת הענוה 
והשפלות, היפך גבהות המצורע, וע"כ בבית 
המקדש כאשר היה מלבין לשון הזהורית היו 

ם, שמורה על השראת השכינה כולם שמחי
  מתוך ענוה ושפלות. בישראל

  
לדבר מענין  דבר שפתיים אך למחסור באמתו

לגים מאד, פמידת גאוה, כי אנו כולנו דלי גאה מו
שהיו אנשים גדולים  ובשלמא בדורות הקדומים

בני עליה תלמידי חכמים בעלי מקרא מארי 
 מרא, היה ראוי להשיח בענין הגאוהמשנה וג

לתם וידיעותיהם, אבל לו בגאוה לרוב מעפשלא י
, דלים וריקים מידיעת התורהשאנו  בדורות הללו

בתוך הספרים איננו מוצאים ידינו  ואפילו
ומה נאמר ומה נדבר על מצב ידיעותינו ורגלינו, 

ובקיאתנו בכ"ד ספרי הנביאים, שאיננו יודעים 
 לא היה נצרך להשיח בזהלכאורה ו, בהם מאומה

ימה תכסה פנינו, ל, אבל הלוא בושה וככלל
שלמרות מיעוט ערכנו ושפלות מצבינו, עוד נצרך 
לעורר בענין הענוה, שלעומק שפלות מצבנו, אנו 
עוד מוצאים במה להתגאות, בזמן שאנו כלים 

  , בלא תורה ובלא חכמה.דלים וריקים

  
בעת שהקריאה מעורר הזמן, ומתעורר  עתה

ענין הקמת המשכן, צריך כל אחד לעורר עצמו 
שבאמת אנו כלים לידע הענוה האמיתית,  בענין

ולכל הפחות נדע מיעוט ערכנו ושפלות ריקים, 
מצבינו, ועכ"פ לא נהיה ממעכבי הגאולה, 
שיישותנו ממלאת כל עלמין, ולכל הפחות נדע 
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אמיתות מצבנו, שאנו שחרחורת מלאים בזפת, 

דת הענוה והשפלות, נזכה ובזכות שנאחוז במי
 ,להקים משכן לשמו יתברך, בלבבי משכן אבנה

  אכי"ר.
  

  במאמר 

  

אור לב' באדר הוא יומא דהילולא קדישא  היום
א הגבר הוקם ו, ההרה"ק הבית ישראל זיע"אשל 

עול, שהקים עולה של תורה וקדושה אחר החורבן 
הנורא, לאותם שרידי חרב מעונים וחלושים, 

ישראל, ולא הניח זוית ופינה שלא  הלוך להרגיעו
נתחבט בה לבלתי ידח ממנו נידח, ועוד רבות 
יסופר לדור כוח מעשיו שהגיד לעמו, ואשוח בזה 

  מעשה הדרכה אחד, השייך גם לענין פרשתן.
  

 ארון ועשו' לד, ב) (שמו"רבמדרש בפרשתן  איתא
 האלה הכלים בכל מה מפני, (כה, י)עצי שיטים 

 מר רביא, ארון ועשו כתיב ובארון ועשית כתיב
 הוא ברוך הקדוש מר לוא שלום רביב יהודה

'. לתורה כולם שיזכו כדי בארון ויעסקו הכל אוויב
 טעם ,ארון ועשוהוסיף בזה וכתב ' אוה"ח הק'וב

 ,הכלים מכל הטוב דברו את' ה שינה שבארון
 ועשית (כה, כג) שולחן ועשיתכח ובנ אמר שבכולם

 אולי וכו', (כו, א) תעשה המשכן ואת (שם לא) מנורת
 אלא להתקיים יכול תורה של גופה שאין שרמז

 יכול בעולם מציאות ואין ,ישראל כל בכללות
 כהן הוא אם האות לך וזה ,התורה עקרי כל עשות

 כהונה מתנות ד"כ נתינת מקיים אינו זה הרי
 יכול אינו הרי ישראל הוא ואם' וכו בכור ופדיון
 ודיניהם הקרבנות שבהקרבת עשה מצות לקיים
 ובכללות ,לוי וכן ,שבהם עשה מצות רבו אשר

 אמר לזה, התורה עקרי כללות יקיימו ישראל כל
  '.רבים לשון ועשו

  

להוסיף עוד, שבענין לימוד התוה"ק, הנה  ויש
לימוד התוה"ק שכאשר איש  באופןטבע הקב"ה 

ישראל לומד ועוסק בתוה"ק בחיות והתלהבות, 
הרי הוא מדביק את כל הסובבים אותו באשיות 
והתלהבות התורה, נמצא ענין עסק התורה נעשה 

באופן של מרובים העושים את התורה, היינו 
שיחידים יכולים לַזכות אחרים במצות לימוד 

מד, להביא התוה"ק, וזה עיקר בחינת ללמוד ולל
באחרים את חיות התוה"ק, ובזה זוכים להיות 

, ולא ממזכי הרבים, שאין חטא בא על ידיהם
  .להיות בבחינת חרב על הבדים ונואלו

  

זה אזכיר מעשה נפלא, שפעם נקראתי  ובענין
לבוא אל המלך אל הקודש פנימה, בשעות של 

הבוקר כדרכו בקודש, ודיבר אודות בחור  לפנות
בה פלונית שלא היה לרבי אחד שלמד בישי

הבית ישראל שייכות עמה כלל, שלא נשמר 
לא די בזה בקדושה ולא היו מעשיו הגונים רח"ל, ו

עוד הזיק לבחורים אחרים, ושלחני לברר אלא 
הדבר, ולטכס עצות כיצד להעלות את אותו 
הבחור מצול דכיות, ואמר ששמע על אותו 

א הבחור שהוא למדן גדול ומפואר, ולא עוד אל
בחיות והתלהבות, מוסיף כוח שהיה שלימודו 

ישיבה האחרים, וביקש שאברר וחיות בלומדי ה
לימודו משפיע באמת בייחוד, האם ענין זה 

השפעה טובה על הסובבים אותו, וביררתי דבר 
היה הוא עד כמה שידי הגיעה, ושמעתי שאכן זה 

, שהוסיף חיות באמת בחור למדן ומתמיד
ובבים אותו, אבל סהבכל בלימוד התוה"ק 

  מאידך נפל ונשקע בשאול תחתית.
  

המחרת כשחזרתי והרציתי הדברים לפני  ביום
הרבי הבית ישראל, נגעו הדברים עד נקודת 
מורשי לבבו, ונאנח אנחה עמוקה המשברת חצי 
גופו של אדם, והתהלך בחדרו אנה ואנה כארי 
בסוגר, ולא ידע להשית עצות בנפשו היאך 

אי דינא, וחזר אמר כמה פעמים לידייני דייני לה
תוך כדי מחשבותיו והתחבטותו, שבענין התורה 
לבד שהוא לומד ועוסק בתוה"ק, הנה לא היה 
נושא לו פנים, אחר שהוא חב לאחריני, אבל 
מפני שהוא מוסיף באוירת הלימוד בישיבה, 
ונותן כוח וחיות בלומדים אחרים, הרי זו שאלה 

 א"ה, אמר שאגדולה, ואחר שהרהר בדבר זמן מ
אליו לדחות הדבר עד למחר, והורה לי לעלות 

  .תאחר תפילת שחרית, ויאמר לי כדת מה לעשול
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שחרית עליתי אליו, והיה ניכר שהוא  אחר
בסערת נפש גדולה, וחזר ואמר שלולי שהבחור 
הלז מוסיף חיות לבחורים אחרים, וודאי לא היה 

נותן נושא פניו אליו ולתורתו, אבל מתוך שהוא 
כוח באחרים, אזי יעץ שאדבר עם אדם אחד 
מרבני הישיבה שם, לעוררו בדבר הבחור הזה, 
וטיכס עצה שלא יישן בבנין הישיבה, אלא יילך 
לביתו, והורה לי לדאוג עבורו לחברותא בשעות 

עוד הורה הלילה בביתו אחרי סדרי הישיבה, ו
להעמיד שומרים ומשגיחים בישיבה ידאגו ש

לומר והוסיף ואמר ה חב לאחריני, עליו, שלא יהי
בשמו הקדוש לאותו רב מרבני הישיבה, שהוא 
לוקח האחריות על עצמו, שלא יוזקו אחרים 

ובלבד שישאר בישיבה מחמת אותו הבחור, 
  ויוסיף להשפיע חיות בתוה"ק לאחרים.

  

כמה וכמה ימים חשבתי  ,שבאותו הזמן זכורני
והפכתי בדבר אהבתו באהבת ישראל גמורה 
לכל אחד ואחד מישראל, אפילו למי שחטא 
והחטיא אחרים, וכמה עצות ומחשבות יגע ועמל 

הוא להביא את הדבר אל תיקונו הנכון, בעת ש
היה טרוד ועסוק למעלה מראשו בשאלות עצמו 

בעניני השעה ועניני חסידיו ושאר צרכי הדור, 
כמה היה ענין זה של השפעת חיות והתלהבות ו

א היה לבתוה"ק חשוב בעיניו, ואף שאמר ש
נושא פנים לתורתו של אותו בחור, וכלשון 

   מעשה  אליהו  דבי  תני'  ).יג  (שבתבגמרא  שאמרו 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ושימש הרבה וקרא הרבה ששנה אחד בתלמיד
 והיתה ,ימיו בחצי ומת הרבה חכמים תלמידי

 כנסיות בבתי ומחזרתם תפיליו נוטלת אשתו
 כי בתורה כתיב להם ואמרה מדרשות ובבתי

 וקרא הרבה  ששנה בעלי ,ימיך ואורך חייך הוא
 מת מה מפני הרבה חכמים תלמידי ושימש הרבה
וכו', עד  'דבר מחזירה אדם היה ולא ,ימיו בחצי

וסייגים שקבעו  שנתברר שלא היה נשמר בגדרים
שעה אמר אליהו  הובאות הבית,  חז"ל בקדושת 

 שלא שהרגו המקום ברוך לה ואמרתיהנביא '
'. ומכל מקום נשא פנים לתורה פנים נשא

שהביא חיות התוה"ק  ,וללמדלבחינת ללמוד 
  באחרים.

  
הוכיח סופו על תחילתו, שסופו של  ובאמת

 ו בלב אותו בחור שעמד על בוריו, ונתהפך 
תורה שהחזירו למוטב, עד אור שבהמ  מכוח

שהפך לאדם המעלה, ועד היום הזה אינו יודע 
כלל כמה עמל ונתייגע אותו צדיק עבורו, וכל 
הפעולות הטובות שעושה אדם זה כהיום הזה, 
הכל מכוחו של אותו זקן מלא רחמים, והוא 
לימוד חשוב ונצרך עבורנו, עד כמה יש לעמול 

לימוד התוה"ק בענין זה, שלא להסתפק בבחינת 
גרידא, אלא לעסוק בתוה"ק בחיות והתלהבות, 
עד שתדביק האהבה והחיות לתוה"ק את כל 
סביבותינו, ונזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות 

  .ולקיים, וזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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