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האמונה זו הדעת  את  יגביר – ראש את  שאו
שבראש 

ïúùøôá(á åë)éðá úãò ìë ùàø úà åàù
ìàøùéùøãîáå ,(âòùú æîø éðåòîù èå÷ìé)

áåúëä øîàù åäæ(çé ãö íéìéäú)äèî éúøîà íà'
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä áúë .'éðãòñé 'ä êãñç éìâø

ò"éæ(åàù ä"ã ïúùøôá).ì"æå ,øåàéá êéøö äøåàëì
ùàøä ìà ìâøä ïéðò äîíéîòôìã ,åøåàéá àìà ,

åðéàå åéìâø åãòî äæ éãé ìòå ùàøä éìåç íãàì ùé

øáåñ ,åéìâøá êìéì ìåëé åðéàù äàåøùëå ,êìäì ìåëé
ìà úùåáçúå äàåôø ù÷áîå ìâøä éìåç àåäù
øåúì àåä êéøöå Y ùàøä éìåç àåä úîàáå ,ìâøä
êìéì åéìâø å÷æçúé àìéîîå ,åùàøá äàåôø øçààààà.dyxtd x`añçðéô -

äðäåàøîâä øîàî òåãé(.ãð ïéáåøéò)åùàøá ùç'
øàåáîë íéùåçéî øàùá ïëå 'äøåúá ÷åñòé
äøåú ìåò åîöò ìòî ÷øåô íãàùëå ,àøîâá íù

ùåçéî àåäù Yùàøääèî äæ éãé ìò ,åìâø

פעמיםא . – להיפך ייאמר מאומהשרגליו וכן הועיל לא כי ונראה  פלוני, למקום אותו מוליכות אדם של

באמונה  יבין – ההליכה  ע "י הפסיד שרק  פעמים ואדרבה  זו , השמיםשבראשו בהליכה מן שהכל ,

'נתקע ' שהאדם פעמים  לאידך, עליון... וטעם חשבון ללא אחת פסיעה אפילו ושמאל  ימין צועד אדם ואין

כי אלא זה  אין – בדרכו  להמשיך יכול  מטעםממעלואינו  רב באיחור פלוני למקום שילך בעדו מעכבים

העמק ' 'מגדל  של רבה שליט"א גראסמאן הגרי"ד סיפר כה העליונה. Ï‡¯˘È)ההשגחה ı¯‡ Ï˘ ‰	ÂÙˆ· ˙	ÎÂ˘‰)

בלק  פר' רביעי ביום  כשבוע , לפני עמו שאירע ·Ï"ÂÁ)מעשה  ˙˜ÂÁ)הזמינוהו אחת משפחה  בני הוה, וכך ,

באותו ערך שהגרי"ד מכיוון בערב שבע  לשעה החופה זמן ונקבע ב'צפון', מקום באיזהו  קידושין' ל 'סידור

ילך' ה'הלוך ולפי השבוע , באותו  למזל"ט  שנישא נכדו  לכבוד מוסדותיו תלמידי לכלל ברכות' 'שבע הלילה

ע"כ מאוחרת. בשעה לסיים  שא"א וכ "ש בלילה, מאוחרת בשעה  ברכות' 'שבע  להתחיל  אפשר אי שם

הנוגעים וכל  ה 'מחותנים ' את כך על  הזהירו  ואף בדיוק שבע  בשעה תיערך שהחופה  המוסדות מנהלי קבעו 

בדיוק ... שמונה בשעה ברכות' ה'שבע את לערוך בידם  יהא וכך בדבר,

בשעה להגיע ע "מ מוקדמת בשעה מביתו גראסמאן הרב יצא תמוז  לחודש  שבעה הרביעי ביום  ויהי

טרעפי"ק  לידו הקב"ה זימן תקום', היא ה ' ועצת איש  בלב מחשבות ש'רבות אלא גדול(Ù˜˜)היעודה ,

אותו וכל  הגלגלים, על  מהנוסעים יותר חפצו למחוז להגיע ימהר ברגליו  ההולך כי נראה היה אשר ונורא,

דהפלא' פומיה  פסיק לא כל(ÏÚÒ)הדרך סוף  הנה ... הרב יבוא מתי אתם... היכן - גדול בקול  מלקשקש 

ולמז"ט . לסימן בשעטומ"צ החופה  את והעמידו  ועשרים שמונה  בשעה  הדרך לה נגמרה ה 'תיקונים'

של מזקנותיו אחת לעומתו נענתה אז  מזל"ט , בברכת המ 'חותנים' את הרב בירך החופה  אחר והנה 

ועשרים, בשמונה  רק החופה את וערכתם  שאיחרתם , על  ייש "כ מזל"ט . מזל"ט , גראסמאן, הרב אה , החתן,

לקיים יום , מבעוד החופה תיערך שלא החופה' יום  כל דמעתי  לי 'הייתה  כי תפילתי, לקול  ה' שמע  ב"ה 

החדש חסידים' 'ספר אלול(˜ÁÒ)צוואת וז' תמוז  ז ' שבט, בז' אשה לישא ˘Ï‡שאין ¯Á‡Ó ,ÔÎ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ˘È)

('˘„Á'‰ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ· ‡Ï‡ ¯ÎÊ	 שמכאן אף יהיה . וכן יקום שכן הדברים וגלגל שוועתי לקול האלוקים  והקשיב ,

ולא  סבתא, ההיא רצון למלא בעולמו  הקב"ה  גלגל כמה כן למדנו  אף התפילה, כח ונפלאות גדולת למדנו 

שלו ... את יעשה  הקב"ה כי החופה ... את למהר המנהלים 'חכמות' כל יועילו

תשע"ו  חוקת פר' בשבת כשבועיים לפני שהיה מעשה  רבותי נא ·Ï"ÂÁ)שמעו  Á¯˜),יצ"ו ברק  בני בעי"ת

להשיא  זכה שכבר זה  ליהודי לתורה, עליה  שמחת חשוב יהודי ערך בב"ב רשב"ם שברח' 'לדרמן' בביהכנ"ס 

'איידעם' יש מצאצאיו ובא (Ô˙Á)כמה משהתקרב באה"ק . אחרות בערים הדרים  כמה  ועוד ב'תפרח' הדר
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,äìéìç äñðøôáåìâø äèîù íãàä äàåøù ïååéëîå
ïåîîä àåä ìâøì äàåôø øçà øåúì ìéçúî åäéøä,

ì"æç åøîàù(.èé÷ íéçñô)íå÷éä ìë úà' ÷åñôä ìò
íäéìâøá øùà(å ,àé íéøáã)íãà ìù åðåîî äæ -

.'åìâø ìò åãéîòîäåéìò éë åãéá úåòè úîàá êà
÷ñò åðééä Y åùàøì úåàåôø øçà ùôçìå øåúì

åìâø áçøîá ãåîòú àìéîîå äøåúäúðååë åäæå .
ùøãîä'ùàø úà åàù'áåúëä øîàù åäæ Yíà

éìâø äèî éúøîàäèîù ùéâøî íàù åðééä ,åìâø,
úà åàù' åùôðá íéé÷éùàøäøåúá ÷åñòéù - '

àôøúéååùàøìà àåáéå åôåâ ìë àôøúé àìéîîå ,
äìçðä ìàå äçåðîäáááá.

'כהן' משפחתו  ששם  בתפרח הדר חתנו  חיפש  השמחה  ·ÂÒÂÁÈÈ)זמן 'Ô‰Î' ‡Â‰ Û‡Â) לשבת ברק בבני מדור בית

בטעל' פנה ע"כ  רשב"ם(ÏË')זאת, ברח ' הדרים  'כהן' ששמה אחרת משפחה ‰	"Ï)אל Ò"	Î‰È·Ï ˙ÂÎÈÓÒ·)וביקש

כשמוע שבתפרח, דירתו תמורת ברק שבבני דירתו  את שבת לקראת עמו  להחליף  בטובו שיואיל מבעה "ב

האברך  לו  אמר רשב"ם , רח ' ודרי תושבי מכל  אלי דייקא פנית כי לך מה בפניו תמה  הצעתו את בעה"ב

כשתבוא  בנך את 'להפתיע ' תיאות שמא ברעיוני ועלה  בתפרח , קטנה' ב'ישיבה  לומד בנך כי כי ידעתי ידוע

חוקת  פר' חמישי ביום לכך, והסכימו  בביתו  האיש  נמלך בנך. לישיבת בסמוך לשבות המשפחה  כל עם

כלל נתלהב לא הבן אך לישיבתו , בסמוך הבעל "ט בשבת להיות הם  שעתידים לבנם  והאם האב הודיעו

לבחורים שחרור' 'שטר נתנו  הישיבה שמטעם  מאחר מדבריהם ·Ê"ÚÏ)וכלל  ‰˘ÙÂÁ איש(˘·˙ שבתם  לשבות

מתפרח לאברך הבטיחו וכבר להשיב, אין הנעשה  את אבל, ברק . בבני לשבות הבן והעדיף  בביתו, איש 

לך  הנה  באמרו , בתפרח , להשאר ויסכים  שיוותר מבנו האב ביקש ע"כ  ללון, מקום ולמשפחתו  לו  יתנו כי

כן, כי הבחור כשמוע  ברק... בבני אחר מקום  אין האברך לזה  כי – כזו נפלאה  מצווה לקיים  הזדמנות

בשלום . מקומו על  בא והכל אביו , לדברי והסכים רגשותיו, על  התגבר

מתפרח והכהנים  בתפרח , הכהנים  בבית מב"ב ה'כהנים ' שכנו  כשכבר שבת כניסת לפני ומחצה כשעה

גיסו אליו  פנה  בב"ב, כהן משפחת ÁÙ˘Ó‰)בבית ‰˙Â‡· Ô˙Á ‡Â‰ Û‡) משפחתי עם באתי כמוך כמוני וא"ל,

שמעל השניה בקומה  אכסנייתי ונקבעה  שליט "א, ה'שווער' של  במעונו  השרויה  השמחה לרגל  בב"ב לשבות

וב'אכסנייתי' ובנות, בנים  בתשעה  נתברכתי ב"ה  כי המרובה, את מחזיק המועט  שאין אלא השווער, בית

עם ואתה  ברשב"ם, לשכון ואזכה עמי להחליף שליט "א גיסי מע"כ  בטובו יואיל  אולי לכולם , מקום די אין

לשאול שעלי אלא לכך מסכים  הנני מצידי מתפרח, ה 'כהן' לו אמר השווער. בבית תשכון בניך ארבעת

ולא  אותך לא מכיר איני הרי באמרו , מיד, הסכים  והלה בעה "ב עם לדבר וימהר בעה"ב, של  רשותו את

את  ביניהם החליפו כולם ואמרו רבה  בשמחה  עשו . בעיניכם  כטוב ביניכם, לי נפק "מ ומאי גיסך, את

יציאת  ומקום זצוק"ל , זלושינסקי הרב הגאון ל"ח  חיים שבק  11 בשעה שב"ק בליל  והנה, ה 'אכסניה'.

הוציאו שבת למוצאי ורק  הכהנים... אכסניית של  הבנין באותו רשב"ם ברח ' אשר.... בביתו  הייתה נשמתו 

מביתו... המת בזכותאת זה וכל – כאחד  המשפחות  ג ' לטובת הקב"ה גלגל טובות כמה חזי, פוק עתה

את הוותרנות לחוג שבא ובנו הוא מוכרחים  היו  הרי שברשב"ם  בביתו  ה'כהן' הבית בעל נשאר אילו כי ,

'אוהל בטומאת להיטמא להם ואסור הם ש'כהנים' אחרי ביתם, את כבוד אחר לעזוב בביתו  'חופשתו '

מוותר  היה  ולא הגדולה  בדירה  לשכון יאה ולו  נאה לו  כי עמדו על  עומד הראשון הגיס  היה  ואילו  המת'.

השבת, צאת עד חדשה  אכסניה  ליל  באישון לחפש עליו  היה  הרי השני, הקב"ה לגיס  גלגל כמה נא ראה

השבת כל במשך מנוחות מי על מהם אחד כל  .שישהו

משפחה כל כי נראה  היה מתחילה  כי ועוד, שבת,ונותנתלרעותהמוותרתזאת לקראת דירה  משלהם 

השב"ק  למשך ולמשפחתו לו גג קורת מועד  מבעוד לעצמו סידר מהם אחד שכל  נמצא, ומכאן ולבסוף ,

לעצמו . אלא טובה  בזה עושה  שאינו  לרעהו  המוותר לכל תלמד

הרה"קב. של  תפילתו  על זי"ע שלמה  התפארת בעל  דהרה"ק  משמיה  דמטו  הא מבארים  זה פי על 
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ùéàåáé äøåúá å÷ñò éãé ìò éë ,åéøáãá åñéîòäù
'äá äðåîàìà"øâä áúëù åîë(èé áë éìùî)ø÷éò

íðåçèá åîéùéù éãëá àåä ìàøùéì äøåúä úðéúð
'äáââââùøåù éë ïéáé ,øåñçî äæéà åì øñçéùë ,àìéîîå .

àåä ïåøñçäåùàøáããããäðåîàä åì äøñçðù åðééä ,
íà 'åéìâø' ìò ïòùé àìå ,äøéáì âéäðî ùé éë - åçåîá
åúðòùî íéùéå .íìåòä éðéðò øàùá íà äñðøôä ïéðòá
å÷ìúñé àìéîîå ,äîéîú äðåîàá íéîùáù åéáà ìò

.íùâá ïéá çåøá ïéá åéùåçéî ìë åîòî

בה ' ותקווה באמונה  ההתחזקות  - בו החוסים  כל
טובה הכל  כי יראה  דבר וסוף  ההסתרה בתוך 

ïúùøôá(ç åë)äá åùøéô ,áàéìà àåìô éðáå
íé÷éãöãéâîä ÷"äøäì íøáà úéøá 'ééò)

(ïúùøôá ò"éæ õéæàìàæîúà óëéú íéàåø íðéàùë óàù ,
äáåè äî íúàî äñåëî ïééãòå ,ú"éùä éñéðå éãñç

äæá ùé('êîî àìôåîá' ïåùìî)ìëäù ,íéðéîàî íä î"î ,
î'áà-éìà'áà ,íéîùáù åðéáà Y åðé÷åìàî øîåìë ,

íà óàå .ìëì áéèîå áåèä íéîåøî ïëåù íéîçøä
ùîî áåø÷á î"î øùá ïéòì úéàøð äáåèä ïéà ïééãò

íéãñçå íéîçøì ìëä êôäúéíéìåâîääää.

àéãäìåúùøôá ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà
íéèôùî(å áë úåîù).ì"æåäòù êì ïéà

ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä ïéàù òâøå
åéëøö úðéçáá ïéá åôåâ úðéçááóàù àöîð .ì"ëò ,

ïéîàé åîò 'ä éãñç úà åéðéòá äàåø åðéàù úòá

שהינה  זי"ע לשמים' אמר ה 'אור בעצמו הוא ואף יום, בכל  לאומרה ולהצלחה לפרנסה נוראה סגולה

ובבוקר  בערב  יום בכל  פעמיים זו שכלתפילה יראה  כי זו, היא סגולה  מה ישתומם זו בתפילה והמתבונן ,

בחי  ודביקות אמונה  בדיבורי מלא תפילה  אותה וכל  בעלמא, ברמיזה  ולו שם מוזכר אינו  הפרנסה עניין

התפילה נוסח  הוא וכך גם עולמים . ואם היוצר, ביד  כחומר לבד בידך הנני כי ידעתי העולמים ריבון

ועזרתך עוזך  מבלעדי נפשי ולתמוך להושיעני לימיני יעמדו תבל יושבי וכל ותחבולות בעצות  אתאמץ

עלי  ותשקיף עלי עיניך  תשים בחמלתך אתה אז להרע כולם יחפצו חלילה ואם וישועה, עצה אין 

תגלה  ועזרתי באה וישועתי בנעימים לי נפלו חבלים הנה קדשך, ממעון  לטובה סגולההשקפה ומה .

עזרתו שכל להבין 'ראשו' את האדם  'יכשיר' כאשר ביאורו, אלא ולכלכלה , טובה  לפרנסה זו  בתפילה  יש 

האדם על להמשיך שבראש האמונה  סגולת כי ממרום , רב לשפע  יזכה  גופא בזה  הרי לו  באה  משמים

על המעמידו אדם  של  ב'ממונו  רב ועושר '.רגליו הרחבה

באבותג. דאיתא לזה , ‡)סמך Â)... בתורה העוסק  צדיק כל להיות כתיב ומכשרתו – מהו  צדיק והנה  ...

(„ · ˜Â˜·Á) יחיה באמונתו והוא וצדיק מלבדו  עוד אין כי בה ' באמונה לחיות מכשרתו  התורה  נמצא ,

כולם '. המעשים לכל  ויעשה ועושה  עשה

עלד. כינים מלא העוף ונמצא עוף, ששחטו  – ירושלים בעיה "ק שנה וחמשים כמאה  לפני נשאלה  שאלה

מורי  כל של שדעתם  ואף לטריפה , נחשב זה האם לעשות מה  כדת ידע  לא העוף  בעל מבחוץ , – ראשו 

למעונו עלה כן על  בהכשרם, שלם  העוף בעל של  לבו  היה  לא מה  משום גמור, בהכשר להתיר הייתה  ההוראה

רקוב  העוף של  מוחו כל  כי נתברר והנה  הראש, את לפתוח המהרי"ל  ציווה זצוק"ל , דיסקין מהרי"ל הגה "ק של

היה הוא מתוכו טריפה כיניםוודאי ישנם עוף כל  שעל אלא הקודש , רוח כל כאן אין כי המהרי"ל  והסביר ,

משראיתי  אך הכינים, כל נופלים  ממילא והנה , הנה  ראשו להניע  עוף  של  שמדרכו מכיוון אלא בראש , רבים 

את  מעצמו  ניער ולא ראשו  הזיז לא שמחמתו  – במוחו יש חסרון שוודאי הבנתי הוא, בכינים מלא זה  עוף  כי

מיני  כל והיינו  בראשו, 'כינים ' לו יש  אדם  כל  כיו"ב שנמצא... מה  ונמצא הראש, לפתוח  ציוויתי כן על  הכינים ,

בריותיו  עם בטרוניא בא הקב"ה ואין לו , מביא שהיצר ‚.)מחשבות Ê"Ú), פעם מידי עליך  – לו נאמר זאת  אלא

טריפה... הריהו בפעם, כפעם ראשו מנער שאינו ומי הללו, השטותים – הכינים מכל הראש את לנער

דהנהה . בערפל ', שוכן סוכה כל מאת כפל לתשלומי חוכה  כל 'ואשרי הזמר דברי על  אמרו  נפלא ביאור
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ìãåâ ïë äëéùçä ìãåâë äáøãàå ,úîàá àåä ïëù
ùé êùåçä úçú éë ,åéìò àåáì úãîåòä äøåàä
ùîî áåø÷á åéìà äìâúéù ãàî ãò ìåãâ øåàåååå.

óàåøùàá åúåà 'ä áæò ìåëéáëù åì äàøðù úòá
øáã ïéàù òãé ,íéáåàëîå íéøåñéé åéìò íéàá
àåä 'íìåò ïåãà' àìà ,íìåòä äæá åéìàî äùòðä
åéìò çéâùîå âéäðî àåäå ,íéùòîä ìë úà äùåòä

åúéøçàá åáéèéäì äòùå íåé ìëáåðéä úòëù àìà)

(åîòî 'øúúñî'ææææúãåáò'ä ÷"äøä øîàù åîë .
ò"éæ 'ìàøùé,ò"éæ àååàðéùî ÷"äøäì 'ìà÷æçé éøáã'á àáåä)

(íäéìà øëðúéå (æ áî) õ÷îáéúë äðäã(çé åè úåîù)'ä'
êåìîéãòå íìåòìåîâøú íåâøúáå ,ãéúò ïåùìá '

äéúåëìî 'ä' - äååä ïåùìáíà÷éîìòìå íìòì
,ïåùìä úåòîùîî äðéù òåãî øåàéá êéøöå .'àéîìò

,àìà ,äååäì ãéúò ïåùìîùøôî åðéà íåâøúäã

כל, לעין מעשיו  את עושה הגזלן כי הדבר, וטעם  מכפל , פטור וה'גזלן' כפל, משלם  שה'גנב' תורה אמרה

– הכל את רואה  שהקב"ה אף  – הרואים  מעין מעשיו מסתיר הגנב מעלה ואילו של  עין עושה הריהו

רואה אינו ÌÈËÙ˘Óכאילו È"¯„ ‡˙ÏÈÎÓ)(Â"Ë ‰˘¯Ùק"ו כן אם פורענות, ממידת מרובה טובה  שמידה  ומכיוון ,

יעמוד  – עליו מהביט פניו ה ' הסתיר כי לו שנראה  בעת ואף  רואה , שהוא מעלה של  עין על שהמכריז 

שכרו ישולם  זה אדם  מעולם, פסקה לא ברואיו על  הבורא והשגחת כן, לומר טעות כי באמונתו איתן

השמים . מן כפליים  בכפלי

ביאורו  חוכה וזה כל  יזכה ואשרי כי ועידן, זמן בכל לה ' מצפה – החוכה מאתאשרי כפל, לתשלומי

סוכה  שהקב"הכל  הוא מאמין כי כפל , יקבל ומדוע  העולם . על ומשגיח  ומביט  הצופה  הקב"ה  מאת –

סוכה  שהקב"הכל הוא יודע בחשכות, - כערפל  לו כשנראה  ואפילו  הכל , את רואה בערפל– הלזה .שוכן

דאלער.ו . אלף  חמישים סך מגמ"ח  לווה צורך שלאיזה  קהילתו , מבני אברך על מארה "ב גדול אדם סיפר

טשעק'ס  הגמ"ח  בעל אצל  להפקיד נתבקש  ואף מסוים , סכום חודש  בכל שישלם  דעת (ˆ'˜ÌÈ)על 

והוא  הטשעק 'ס, עם ישתמש שלא הגמ "ח בעל  עם  שהתנה  אלא לשלם , עליו  שיהא התשלומים כמספר

ופדה מההסכם הגמ"ח  בעל שכח  הפרעון מימי באחד לו . המגיע  הסכום  את בחדשו  חודש מידי לו  יפרע

לאשראי נחסם האברך של  הבנק  חשבון שכל  שגרם מה - חודש לאותו  השייך הטשעק  .(˜¯ËÈ„Ú)את

דלק למלא והוצרך לעיר, מחוץ ליל באישון האברך נסע  הלילות לשם(‚ÊÚ)באחד בהגיעו  אך ברכבו,

בנפשו, עצות להשית ידע  ולא גמ "ח. מנהל אותו  -באשמת האשראי כרטיס עם  לשלם  לו  אפשר שאי נזכר

עשרים שמצא עד ברכבו , וכן בכיסיו, לפשפש החל לו בצר הדלק , בתחנת הלילה  כל לשהות עליו נגזר וכי

בעה "ב  לו  הציע  הנותרים  ובשלושה  דאלער, עשרים של בסכום דלק עם הרכב את מילא דאלער, ושלוש 

הגרלה  כרטיס  כסכום(‚Â¯È„)לרכוש  $50,000 ב... אתר על  וזכה עשה, וכן בארה "ב, הפיס  ממפעלי אחד של

סגר  הגמ"ח  ובעל בראשית, סדרי כל  את לו שבלבלו – כרעה לו  נראה  שהיה  שמה הבין, אז או  ההלוואה.

כל את לפרוע בידו שיהא – השלימה  לטובתו היה זה  כל  ואדרבה  הבנק, בחשבון ההשתמשות את בעדו

אחת... בפעם  לגמ "ח החוב

זי"ע ז. הקד' הבעש"ט  מרן אמר זה ÈÁÈÂ)על  '¯Ù ÔÁ ˙Â‡Â˘˙)שיהיה פנים מההסתר כך כל מפחד שאינו 

יבינו שלא אלו , בימים  שיהיה  הסתר שבתוך מההסתר עליו נופל  מורא אלא דמשיחא, בעקבתא

והייסורים . הצרות אלו  כל  תחת עצמו  את המסתיר הוא שהקב"ה

ונפשו מאד, עליו הנדקר יכעס בכפו, עוול  לא על  במחט  וידקרהו רעהו על איש יבוא שאם ברור, זה  כי

רפואתו, לצורך שדקרו  רופא הוא הדוקר אם  אך באכזריות, שדוקרו  הלה  של חוצפתו  על  בקרבו  תסער

כי  הסתר', שבתוך 'הסתר ענין וזהו מרובים . דמים כך על לו ישלם אף אלא עליו יכעס שלא די לא אזי

לטובתו . הכל את שעושה  עולמים  כל בורא בשר', כל 'רופא הוא – שהדוקר מכירים  אינם
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àåä àìà ,àø÷îä 'ïåùì'ë àãéøâ 'úåìéîä ùåøéô'
ïéðòä ïëåú úà åðãîìì àáä"ã äîåøú é"ãåáò 'éò)

(éúãòåðåù íãàì åì äàøð íéîòô éë ,åðééäå ,'ä
êåìîé...áåèá åîò 'ä úâäðä àäú 'ãéúò'á ÷øù -

êìîì 'ä äéäå' íéå÷éùëõøàä ìë ìò(è ãé äéøëæ),
øàáîå íåâøúä àá äæì .åìøåâ øîå òø úòë ìáà
äáåè ìëä äòùä åæá øáëù 'áèéä øàá' åðì

ïåùì 'íéà÷ äéúåëìî'å ,äëøáåäååäéë ,úçúî
...äúòî øáë äëøáäå äáåèä äéåøù øúñääçççç

ùîî áåø÷áå äèåùô äðåîàá ÷æçúäì àìà åì ïéà
.íåìù åì íùéå åéìà åéðô 'ä øéàé

á"åéëïúùøôá 'íééç õôç'ä éøáãá åðéöîìò)

(ñçðô ô"éø äøåúäáéúëã ,(âî-áî åë)éðá äìà'
,'úåàî òáøàå óìà íéùùå äòáøà ...íúåçôùîì ïã

.ì"æåïéàå äîëç ïéà éë ,äøåúä åðì äúìéâ ïàë
'ä ãâðì äöòåéä á÷òé ïá ïéîéðáì äðäã ,äøùò

íéðá(àë åî úéùàøá)÷ø äéä ïãì åìéàå ,ãçà ïá-
ùøç äéä äæ 'ãéçé ïá'ù ,ãåòå úàæ .'ïã ïá íéùåç'

àøîâá åøîàù åîë(.âé äèåñ)øáã óåñ ë"éôòàå ,
øàùå ïéîéðáî øúåé äáøä ïéñåìëåàá äáåøî ïã äéä

.íéèáù

,åðééäåàð÷ì ïã ìòù äàøð äéä äìéçúîù
ìàøùé éðá ïéðîá ,óåñáì êà ...ïéîéðáá
ïéîéðá éðá úøùòî éë Y êôéäì åðéöî åæ äùøôá

íéòáøàå äùîç' íà éë åèáù éðá ïéðî äìò àì
ïãì åì åéä 'íéùåç'î åìéàå ,'úåàî ùùå óìà
.íéàöàö 'úåàî òáøàå óìà íéùéùå äòáøà'

'íééç õôç'ä íééñîå'äù éîù ,ãåîìì ùé ïàëîå
çéìöäì ìëåé åá õôçùéù éîî øúåé Y ãçà ïáî

.íéðá äøùò åìéðò êì ùé ,íéñëð íò ïéãä ïëå
åðéàù øéùò ùé Y êôéäìå ,å÷ìçá çîùå çéìöî

çéìöî(óåñáì),''ä íìåë äùåò' éë,øîåìë .äî àì
- áèåîì ïä áåèì ïä øùá éðéòá íãàì äàøðù

úîàä àåäéìà àåáá åùôð úååìùî ãáàé àìå ,å
úà âéäðî ä"á÷äù ïéîàé àìà ,÷åöîå øö äæéà

,ïåáùçá åîìåòåðì äìâúî äæ ïåáùçù íéîòô
øçàì íéîòôå íéðù øçà äìâúéù íéîòô ,ãéî
êà ,íìåòì äìâúé àìù íéîòôå ,úåøåã éøåã

àåä êëù åðà íéðéîàî éðá íéðéîàî.

ìòåðéöîã àä øàáì øùôà åìàä íéøáãä éô
åéðá úà á÷òé êøéáù äòùáù(éçéå 'øôá)øîà

...åîò ïéãé ïã' - ïã åðáì'ä éúéåé÷ êúòåùéì'
(çé-æè èî úéùàøá)ïéðò äî ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,

ùøãîá àúéàãë ,àìà .'äëøá'ì 'ä éúéåé÷ êúòåùéì
(â ãö ø"øá)äëéá ùåã÷ä åéáà ìà ïã ñðëðù äòùáù

àåä óàå åì ïéà ãéçé ïáî øúåéù ,åìæî òåø úà
,éðá òîù ,åðéáà á÷òé åì øîà ,òîåù åðéàù ùøç

'ä úà øåëæú øåëæèèèèìëáå åì äôöú ,áöî ìëá

זי"ע ח. יששכר' ה'בני מהרה "ק ומפורסם ÂÁ„ידוע ˘‡¯ È¯Ó‡Ó)(˘ בברכת חודש דראש  מוסף בתפילת לכוון שיש 

והוא  החודש, לאותו  השייך הק' הוי"ה  שם  של הצירוף  את - חדשים' וראשי ישראל  מקדש ה' אתה 'ברוך

הקודש ממקראי מאחד היוצא Ù"‚)שם  Ë"È˘ Á"Ú¯Ù· Â¯Â˜Ó) ויוצא ה -ו -ה -י הוא תמוז חודש של צירופו  והנה, .

לי' שוה  איננו  זה 'וכל  הפסוק של תיבות )מסופי ¯Î˘˘È È	·),דין להנהגת הרומז הגמור בהיפוך הויה שם  והוא ,

אין  פשוטים , רחמים  הנהגת על המורה  כסדרו' הויה ב'שם זה  צירוף ולסדר ליישר כדי כי הרמז, בעלי ואמרו 

מרמזת  יו"ד האות והנה  י-ה -ו -ה . ייקרא ומעתה התיבה  לתחילת התיבה מסוף  'יו"ד' האות את לקחת אלא לנו

לכלל 'יהודי', תחילה הראשון , במקום בה' אמונתו – 'יהדותו' ואת  עצמו מעמיד שהיהודי שבשעה והיינו

ומגולים  פשוטים וחסדים לרחמים עמו ה' הנהגת כל ייהפך בגשם, הן  ברוח הן  עמו .הנעשה

לעשות ט . רגיל שהוא ראו  שהתלמידים  זי"ע, באנעט מרדכי רבי  הגה "ק על זי"ע חיים  החפץ הגה "ק סיפר

- אלו  תיבות לעצמו מצייר שהוא הבינו היטב משהתבוננו באויר, אותיות שלא כצורת איש  אשרי

בך יתאמץ  אדם ובן יתב"שישכחך  מהבורא דעת להסיח  שלא - לעצמו  שהזכיר ,ÔÎÂ ,ÂÏÚÙÂ ÌÈÈÁ ıÙÁ'· ‡·Â‰)

(‚"Î ˜"Ò '‰¯ÈÎÊ' Í¯Ú '·‡‰ ÈÓÁ¯'·.
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'ä éúéåé÷ êúòåùéì' - ïãéòå ïîæòåæú àì äðéîå ,'
úëøá úà ïã íéé÷ ïëàå ,êòéùåäì åçåëá ÷ø éë
øáã óåñå ,'ä úòåùéá äîú äðåîàá ÷æçúä - áàä
äòáøà'ì úåéäì åèáù äáøúð åãéçé åðáîù äëæ
ïéðîá éðùä Y áà éùàø 'úåàî òáøàå óìà íéùùå

.íéèáùä

ההסתר ומקבל השותק – ענווה  כבוד  לפני
למעלה למעלה יעלה  ובאמונה באהבה  והייסורים 

ïéðòøåà'ä ìù åúðùîá íéîòô äîë åðéöî äæ
ùåã÷ä 'íééçäééééíãàä òãéù ,äøúñää ìëù

ùé äøåîâ äáåè úîàá ãñôäå ÷æðë äàøðù äîå
äæáêëå .ãñôäå ÷æéä ïàë ùéù øîàú àìù ãò ,

פינחס 'י . ב'אמרי שנכתב מה ידוע  גרגירים. כמה כאן נביא רבה דהילולא יומא ˜Ï"‚)לרגל ‰¯Â˙‰ ¯Ú˘)

בחומשים  החיים" מ"אור דף  יום בכל ללמוד עצמו על וקיבל  ז"ל , הרב  של  בנו חלה אחת פעם

שקלאב דק' .הגדולים

שפארבער  דוד רבי הגה "צ של שבהלוויתו  קוממיות, של רבה זצ"ל מנדלזון בנימין רבי הגה "צ סיפר

סיפר  הילוכו בדרך זי"ע, מגור שמחה הלב בעל כ "ק אל  התלווה דעניא, האפרקסתא בעל  זצ"ל  מבראשוב

יוסף האמרי הרה"ק  רבו  אל  פנה לו  ובצר קימא, של זרע בשנים  רבות לו היו  לא שהמנוח  מגור, לרבי

ואכן  קיימא, של לזרע  כסגולה החיים  אור בספה "ק מסויים קטע  איזה ללמוד הרבי ויורהו זי"ע , מספינקא

קטע איזה  מזכרונו  שנאבד ואמר, המנוח  נענה ימיו בערוב שנושע, עד נצטווה  אשר את קיים זמן במשך

באמת, ואמר, שמחה הלב נענה לזכור. מצליח  ואינו  ללמוד, יוסף האמרי בספר ציווהו וקטע קטע כל

המוליד כח כל  את  והכניס זש "ק היה לא בעצמו החיים' של'אור אחר קודש , לזרע מסוגל זה קדוש

ובמצוות בתורה עוסקים בנים קודש זרע לפעול הספר מסוגל כן על זה, בספרו ·‡È¯Ó,שלו ‡˙È‡ Ê"ÈÚÎÂ)

(Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ˜"‰¯‰Ó ÒÁ	Ù.

החיים, אור הקדוש  בספר בקביעות להגות עצמם על שקיבלו  ידי על  רבים פעלו  ונצורות גדולות ישועות

נישואיו, אחר רב זמן בטן בפרי נתברך לא ל"ע  זצ"ל שלעזינגער הלל  רבי הגה "צ העובדא, ומפורסמת

יהיו ידי כף  על  עשבים  יצמחו כאשר יהודי, רבי הרופא, לו  אמר ביותר. ומלומד גדול  ברופא לדרוש והלך

רבי  הסיכויים, כל  תמו כי בזה, משקיעים  שהינכם הכוחות על וחבל נא, התייאש  לו כאומר ילדים, לך

ושם הזיתים, הר בשיפולי אשר הקדוש החיים' ה'אור  של ציונו אל מיד פעמיו  ושם  התמהמה  לא הלל 

וראה הבהיר, מספרו שבוע בכל ללמוד שליש בדמעות עצמו  על בין קיבל חבק  שנה  כעבור - פלא זה

משה רבי הגה "צ הם , ואלו  רבנן, בחתנין מבורך ישרים דור להקים  וזכה הבכורה , בתו  את זרועותיו 

והגאון  זצ"ל פריינד סנדר ר' הגדול הגאון הקודש , בעיר החרדית העדה  הבד"ץ חבר זצ"ל  הלבערשטאם

זצ"ל . שפירא נחום משה  ר' הגדול 

זו מחלה  ה'דיפטעריא', מחלת ירושלים  בעיה "ק אז פשטה תשע כבת הלברשטאם  הרבנית ביתו בהיות

הרופא  אצל הילדה וביקרה היום ויהי מחברותיה, ג' לעולמם אז  הלכו  עצמה ובכיתתה הפילה , חללים רבים 

ודברים אומר בלא בנפשו  וגמר ל"ע , ה'דיפטעריא' סימני בה הבחין הרופא ובבדיקת הצטננות, מסיבת

באותו זו. מגיפה  של  מלהבה להצילה  ולנסות לנתחה ע "מ הניתוח  חדר אל הכנה , שום  ללא - כך  להכניסה 

והמהרי"ץ ולברכה , לטובה לפניו  להזכירה זצוק "ל דושינסקיא המהרי"ץ  של לישיבתו  הלל ר' אביה רץ זמן

עשה לא אשר דבר – תלמידיו עם תהילים  ואמר השיעור הפסיק  לתלמידים שיעור מסירת באמצע  שהיה 

ה ' שכשיעזור הלל ר' הבטיח  זאת ועוד נפשה). ופיקוח חייה סכנת לגודל מגדרו יצא כאן ורק  מעולם ,

ה"אור  של בביהכנ"ס נר להדליק  בתו  את יביא משענתה, על שלא בחוץ ותתהלך חוליה  ממיטת ותקום

העתיקה ירושת"ו בעיה"ק  אשר הק ' ·ÌÈÏ˘Â¯Èהחיים " ÚÂ„È ‰È‰ '˜‰ 'ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡'‰ Ï˘ Ò"	Î‰È·· ¯	‰ ˙˜Ï„‰ Ï˘ ‰Ê ÔÈ	Ú)

(˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ‰‡ÏÙ	 ‰ÏÂ‚ÒÎ ה'אור נשמת לטובת השבת כניסת קודם עש"ק  בכל  נר בעצמו  הוא ידליק  כן וכמו
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לומר  צריך ואין פשיטא הראשון. ואיתנה לבריאותה  ושבה הבת קמה הניתוח  אחר ואכן, הק'. החיים '

הנ"ל . ההבטחה את שקיימו 

הראשונים שבדורות שכמו  זי"ע מרוזין הרה "ק אביו בשם  אמר זי"ע מטשורטקוב אדמוה "ז הרה"ק 

הנשמה, לטהרת החיים  אור בספר הלימוד מסוגל הזה בזמן כן הנשמה  לטהרת מסוגל הזוה"ק  היה

החיים האור את שבוע  בכל ללמוד יעבור ולא לחוק  הדבר אצלו נעשה שמאז מטשורטקוב מרן והוסיף 

שניגש טרם  קודש  שבת בליל לומד היה בהאוה "ח שיעורו שאת החסידים בין ידוע  והיה  הפרשה. שעל 

אריכות  לפי שולחנו את לערוך יכנס אימתי לשער כבר ידעו והחסידים  הטהור, שולחנו  את לערוך

הפרשה . על האוה"ח 

לימוד  כי מרוזין הרה "ק אביו בשם  הוא גם אמר זי"ע משטפינשט נחום  מנחם רבי הרה "ק אדמו"ר

הנפש על להשפיע באוה "ח הלימוד מסוגל  בימינו כי והוסיף  הזוה "ק, לימוד כמו לנשמה מסוגל הוא אוה"ח 

הנשמה, לחלק  כבר שזכה האדם את ומרים מעלה  הזוה"ק  דברי כי והסביר הזוה"ק . מלימוד יותר הישראלי

שיש מי על גם  ומשפיע מדבר הק ' האוה "ח אבל סגולה , יחידי אצל  רק בימינו שכיחה שאינה  דרגה  וזה 

היום גם  מישראל אחד כל אצל  נמצאים שהם דרגות - ונפש  רוח  בחי' רק ·˜ı·Âבו  Ì‚ ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ)

(·Ï Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙.

היה  ל"ע, הישר מדרך לרדת שהחל בחור זי"ע מסיקווירא יוסף  יעקב רבי הרה"ק בפני כשהזכירו

החיים' ה'אור בספר עמו ללמוד ÒÂÓ¯)מורה È	È	Ú· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ,˘Â„˜‰ ¯ÙÒ· ÚË˜ ÏÎ).

החיים ' ה'אור של פירושו  את ללמוד שבוע בכל  שקבע זצוק "ל אריק  מאיר רבי מהגאון גדול  לנו מי

גמירא, ועד מרישא הפרשה  החיים'על ה'אור דברי את ללמוד  שגמר הראשונה שבפעם עצמו על והעיד 

אחר' ל'איש  שנהפך הרגיש בשבוע שבוע 	‚)מידי „ÂÓÚ ÌÏÂÚÏ ¯È‡Ó‰'· ‡·Â‰).

הציון על כהשתטחות כמוהו הצדיק של  קודש בספר שהלימוד  ידוע ˘·˙)הנה 'ÒÓ ·Ï ÁÓ˘È,ÌÈÈ	ÈÚ ¯Â‡Ó),

צי  על  כנמצא וייחשב הקדוש  בספרו יעסוק  הציון על לעלות לו  אפשר שאי מי לכל  עצה  מצינו  ון מעתה

הזיתים . בהר הקודש

– הקדוש ציונו על  התפילה בסגולת  לענין, משפחת מענין  בבית לערך, שנה  כשבעים  לפני שהיה מעשה 

עולם, גדולי נכחו זו  באסיפה  לערך, תר"פ  בשנת הישיבות' 'וועד אסיפת התקיימה  ווילנא בעי"ת גריינימאן

נכנס הבית את עזבו לפני יג"ע , זכותם  איש ' וה'חזון עוזר חיים רבי חיים', ה'חפץ  הקדושים  הגאונים  ביניהם

הבית, בני סעודת עבור אורז וביררה גריינימאן ש . מרת נערה  ישבה  ושם  המטבח, לחדר חיים' ה 'חפץ

משתמה יותר, ולא פחות לא פעמים ' 'י"ב ותאמר ותען האורז , את בוררים  פעמים  כמה  חיים  החפץ  שאלה 

איש  והחזון שהיות ואמרה  נענתה  הבדיקות, ריבוי על חיים  Ì˙ÁÙ˘Ó)החפץ ·Â¯˜ ‡Â‰˘) כאן לסעודתו יסב

ובירך  תורה , של  לכבודה  הטירחה  מגודל חיים  החפץ  נתרגש  פעמים , י"ב האורז את בודקים  לכבודו – בבית

ל 'בתי  תצטרך שלא העיניים  בריאות ומתוך הדעת, צלילות מתוך ימים , אריכות – ברכות ג' הנערה  את

האחרון.(ÌÈÈÙ˜˘Ó)עינים' יומה  ÍÂ˙Óעד ,‰	˘ ‰	ÂÓ˘Â ÌÈÚ˘˙ ˙·Î ‰˙ÈÈ‰˘ „Ú ,˜¯· È	· ˙"‰ÈÚ· ‰˙ÈÈÁ ˙‡Ê ‰˘‡ ,‰ÂÂ‰ ÔÎÂ)

(‰¯ˆÂÈÏ ‰˙Ó˘	 ‰·È˘‰ ‡ÙÂ¯ ˙˜È„· ÏÎ Ì¯Ë·Â 'ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·'Ï ‰Ò	Î	 ·ÂË· ‡Ï˘ ‰˘Á ‰ÓÂÈ ÚÈ‚‰· ,'‡ÈÏÚÓ ‡¯Â‰	Â ‡ÙÂ‚ ˙ÂÈ¯·'.

להגאון  ונישאת שלה , ה 'שדכן' ובעצמו  בכבודו איש ' ה'חזון היה לפרקה, ומשהגיעה  הייתה , יתומה  זו  נערה

משפחת  בני ואף  הקודש , לארץ  איש' ה 'חזון עלה  השנים אלו בתוך זצ"ל, איידלמאן פייבל  שרגא מרדכי ר'

נישואיהם  מיום  שנים  עשר כששה  כעבור בה, לדור ונתיישבו ישראל  לארץ עלו לא (˙˘"„-‰)איידלמאן ועדיין

לבקש איש , החזון של  הרבנית עם יחד אליו ונכנסה איש, החזון של  לביתו האשה פנתה  קיימא, של  לזרע  זכו 

איש שהחזון כך על  עמדו הם  אך בזש"ק , אותם  בירך איש החזון ורחמים , ישועה  פקידת עבורה שיפעל

רגעים כמה  אחר ידיו, בתוך השולחן על  ראשו  את איש  החזון שמט  אז  או גרידא. בברכה  יסתפק  ולא 'יבטיח'

ה 'שדכן' הוא ומרן הייתי, יתומה הרי - רב כי בכאבה  האשה  נזדעקה  להבטיחכם, בידי אין – ואמר נענה 'קם',
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אעשה מה – משקם  נענה  ושוב ראשו , להרכין איש החזון חזר 'אחריותו '... על אותי ליטול עליו שומה  שלי,

של לציונו נא עלו עבורכם , לי יש  אחת עצה כן על גדול ', של 'כוחו זה  עבור נצרך – להבטיחכם בידי ואין

ל'הר  האלו  בימים  לעלות היא מפחדת כי האשה  אמרה  שלימה, בישועה  ותוושעו הקדוש , החיים' ה 'אור

הישמעאלים  מחיתת ÌÈ„Â‰ÈÏ)הזיתים ' ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· Â˜Èˆ‰˘)'...אחרת עצה לי 'אין איש החזון להם  אמר ,

משפחתה מבני א' עם  יחד עלתה  הבוקר לפנות שתיים בשעה  תמוז ט "ו ליל – רבא דהילולא יומא בליל

האי  בזכות עליהם הבורא שיחוס כמים לבם  שפכו שם זצ"ל , מיר ישיבת ראש  פינקל  ביינוש ר' להגאון א"ח 

'שערי  החולים  בבית למזל"ט , בן להם נולד שלאחריו  ניסן בכ "ה ואכן, הקד'... החיים ' ה'אור קדישא הילולא בעל

ראשון  בן שיוולד כזו מציאות היה לא עדיין ההם  בימים כי – החולים  בית עובדי כל התרגשות מרוב צדק ',

חיים . ושנות ימים  לאורך שנתרפא עד בסכנה , חדשים כמה והיה  הרופאים, מידי הילד נפל שנה , ט"ז אחר

חכמי  אל  משפנה  ראייתו , את שאיבד הקודש , בארץ חשוב ישיבה בראש תשע "ג, בשנת שהיה מעשה

הקדוש, החיים האור של  ההילולא ביום לעולמים , אליו ישוב לא כבר עיניו שמאור לו אמרו  הרפואה

בהר  עיניו שחשכו למי מאד הקשה הדרך כל  את עשה  ואכן הקדוש , הציון על שיעלוהו מתלמידיו ביקש

כמה לאחר ויהי הקדוש , מהספר ויום יום בכל  ללמוד עצמו על  קיבל שם הקדוש  לציון הגיעו עדי הזיתים 

הראיה על הממונה  שבמוח  שהחלק במוחו ראה  הרופא פלא, זה  וראה החולים, בבית להיבדק שב ימים

ר  הלה – הוה וכך ראייתו, להחזיר ניתוח  לו  לערוך כדאי וממילא כראוי, לפעול בעיניו ...חזר היום ואה 

אלפים . אלפי מני אחד סיפור זהו 

אודות  דיברו ושם  הימים, מן ביום  הקדוש  ציונו  על אברכים קבוצת שנסעו  לו, עד שהייתי נוסף  מעשה

חקר, אין עד ונצורות גדולות ישועות לפעול  הקבלה  ידי על  שאפשר הקדוש , בספרו להגות ע "ע לקבל  הסגולה 

מאות  בידו  נשארו ולאחרונה  ספרים', 'מוכר שהוא וסיפר שם , שהיה  האברכים  אחד התקשר היום  למחרת

החיים 'אור ספרי וחמישים מאתיים  גם היו הספרים ובין רב, ממון הפסד לו ונגרם  קונים  להם  מצא שלא ספרים 

אליו פנה  יום  של  בבוקרו והיום  הקדוש, בספר בקביעות ללמוד עצמו  על הלה קיבל בלילה אתמול  הקדוש',

הנ"ל . הקדוש  החיים אור ספרי וחמישים  לכמאתיים  נצרך הוא וראשונה  רבים , לספרים  הוא שצריך ספרים  סוחר

בעיר  תחילה התיישב הקודש  לארץ ממרוקו הק ' החיים  האור שבעלות מובא הדורות קורות בספרי

מצווה לסעודת ישב אחת שפעם  היה , הדבר וסיבת העיר, פני את עזב מועט  זמן לאחר אך טבריה , הקודש

לאכול רבינו  אבה  לא המאכל  דברי את משהגישו  זי"ע, אבולעפיה  חיים  רבי הגה"ק  טבריה של  רבה עם יחד

פרחה שהמשרתת מצאו אכן מספר דקות וכעבור הטומאה , רוח זה בבית ששורה מרגיש שהוא בנמקו 

וילכו רבם את העיר אנשי יעזבו שמעתה  הבין זה  עם יחד אך זאת, הרגיש ורבינו  הסמוך בחדר נשמתה 

אבולעפיה]אחריו  ר "ח  ולא הטומאה את הרגיש הוא  שרק עבר [מאחר אל פעמיו  ושם מטלטליו  את נטל לכן  ,

לחבירו . אדם בין בענין נדרש זהירות כמה במקצת, בנגיעה נלמד ולדידן דשופריא. קרתא ירושלים

לעיר  הקדוש  החיים  האור הגיע  נדודיו  שבימי זי"ע סלאנים חיים מרדכי רבי הרה"ק  סיפר נוסף, סיפור

ורבם העיר בני התכנסו שבת בליל השמימה, מגיע שראשו מעם ומורם  קדוש אדם  כרב כיהן שם  אחת,

עמד  בדבריו , ותיקנו הקדוש החיים האור קם התורה דברי באמצע ביותר, נעלים  תורה דברי לפניהם  אמר

עתה זה  שמע  הללו הדיבורים את כי ובעצמו , בכבודו  עטר בן חיים רבי אם כי זה הלך שאין ונשבע הרב

רבי  עצמו הוא כי ספק כל אין לתקנו  יודע  הלה  ואם  עטר, בן חיים דרבינו משמיה דרקיעא במתיבתא

שימהר  וביקשו גיהנום  של  שרו אליו  שבא עד תורתו, בדברי הרב האריך דרעוין רעוא בעת עטר, בן חיים

לגיהנום, הרשעים  את להחזיר יכול אינו  שובת הקדוש  החיים  שהאור זמן כל כי קדשו, דברות את לסיים 

עד  לסיים, ממנו וביקש הגיהנום  שר שבא פעמים , כמה  הדבר ונשנה  חזר כך פניו, מעל  שילחו הרב

הרב  הסביר לאחמ"כ תורתו , דברי את סיים  ומיד מכאן, לך כלך בגערה  לו ואמר הרב עליו קצף שלפתע

גיהנום של שרו  על שכעס  ברגע  אך הגיהנום , את להבעיר ימהרו שלא - תורתו בדברי האריך שבדווקא



פינחס - הפרשה  èבאר

'÷ä åéøáãá àúéà(ãé ,æì úéùàøá)äù÷ äøåàëìù
úååöîá êìäùë íéøöîì óñåé øëîðù ìâìâúð êàéä
,'êéçà íåìù úà äàø àð êì' åéøáã íéé÷å ,åéáà

'ïé÷åæéð ïðéà äåöî éçåìù' éøäå(.ç íéçñô)õøéúå .
äáèä åúéìëúù ÷æðù øîåì ùé .ì"æå ,ç"äåàä

äìåãâ äìòîå(úåëìîå äìåãâì åúééìò),÷æð áåùç åðéà
éë ,÷æð äæéà åì òøéàù áùçð åðéàù àöîð .ë"ò
õøà ìëá êìîì äðùî äùòð äøéëîä é"ò ,äáøãà

,'äá çåèáì ùéà ìë ãîìé ïàëîå .íéøöîìëù òãéå
äâùé åúéøçàå áåèì åúéìëú ÷æðë åì äîãðä
,ãéúòá ìá÷éù ìåãâä åøëùá åãñôä àöéå ,ãàî
åæ éë Y äáåèä úàæá äúò øáë éåøùë áùçðå

åúáåèì åúëéìåîä êøãä.

ì"æ'÷ä 'íééçä øåà'ä(à à úéùàøá)ùøôúé ãåò ,
ì"æ íøîåà êøã ìò úéùàøá úáéúúîã÷ä)

('á øäåæúåéúåàä åñðëð íìåòä úàéøá úòùá éë
íìåò ìù åðåáø åéðôì äøîàå 'ú äñðëð ,àøåáä éðôì
éë 'ä áéùä íìåë úàå ...íìåòä éá àåøáì êðåöø
,úçàå úçà ìëì íäéøáãá øåîàä íòèì õôç åðéà

"éá äñðëðù ãòáéúëã íìåòä äá àøáå äìá÷å ú
ä÷úù ó"ìà ,úéùàøáúåéúåàäî úçàù äúàøù óà)

(äúåðè÷á Y øåçàî úøàùð àéäå äìåãâì äìåò úåøçàäøîà ,
...ú÷úåù úà äîì ó"ìà ä"á÷ä äìúà äì øîà

íãàä ãîìé ïàëî ...úåéúåàä ìëì ùàø äéäú
áø å÷æéäå åãñôä éë åì äàøðù úòá ÷åúùì
úåéäì äúëæ 'à úåàä ä÷úùù øåáòáù åúåàøá

'úåéúåàä ìëì ùàø'àéàéàéàé.

ãåò÷åñôá 'íééçä øåà'ä áúë(äë æè)'í÷éåäùî
éøáã åéìà åçìùù øçà 'íøéáàå ïúã ìà êìéå
.àåáì åöø àìå íäì àåø÷ì çìùùë äìôùäå éåæéá

חיים מרדכי רבי סיים  שלישית. בסעודה  להאריך סיבה אין וכבר הכעס , ידי על הגיהנום  בוער כבר ממילא

הגיהנום . את להצית שבכוחה הכעס עוון חמור כמה  עד נלמד שמזה

זי"ע יא . מוואלברוז ' הרה"ק  של הנורא ÂÁ˜˙)וכביאורו  '¯Ù '¯Î˘˘È ˙„Â·Ú') הגלעדי יפתח של המעשה על 

(‚-‡ ‡È ÌÈËÙÂ˘) כי אבינו  בבית תנחל  לא לו ויאמרו  יפתח את ויגרשו  חיל... גיבור היה הגלעדי 'ויפתח

וצריך  ריקים', אנשים יפתח אל  ויתלקטו טוב בארץ וישב אחיו  מפני יפתח ויברח אתה , אחרת אשה בן

לתת  רצו  שלא אלא עמהם , שישב היו ומרוצים  להרגו , כלל אחיו רצו  לא הרי יפתח , ברח מה מפני ביאור

יכול היה  רוגז, משום ברח  ואם אביהם , מירושת ונחלה חלק  בנחתלו צריךלהלך היה ועוד לברוח ולא ,

גבורתו . בכוח הנחלה  את מהם נטל  לא מדוע  א"כ חיל, גיבור היה שהוא הכתוב העיד הרי קשה

הנחלה, את מהם  להוציא היה יפתח של  גבורתו  בכוח אכן, כי ביאורו, יצרו אלא את  שכבש  אלא

חרפתו  וסבל  תחתיהם, כ 'נרדף' עצמו לעשות  הסבלנות , מידת עצמו על האמין וקיבל  שלא מכיוון אך .

באחד  היצר יבוא האחים עם יחד ישב שאם וחשש  מצוא, עת בכל  לאדם אורב היצר כי בידעו – בעצמו 

כן על  הנחלה, מהם  להוציא ויפתנו להרגו מהם ברח הימים אחיו על  הבא השונא מן 'וישב כבורח וזהו  ,

– עכבה לשון ישיבה  טוב', עביד,בארץ לטב רחמנא דעביד מאי כל כי ברורה בידיעה עצמו שעיכב

הוא  'טוב ' סביבווהכל שהתלקטו  ריקים', אנשים יפתח אל  ש 'ויתלקטו עד בזה, עצמו הרגיל כך וכל  .

ותלאותיהם... צרותיהם  כל על לפניו לבם  שפכו  אשר רבים  להביןאנשים ודעת תבונה בלבם הכניס והוא

צרותיהם  מכל  הוציאם ועי"ז אדם, של  לטובתו הם הצרות שכל  שנהיוולהשכיל  צרותיהם,ריקים עד מכל

ישראל . בני עם  כל  על  וקצין' 'ראש לבסוף  נעשה  זה כל ובשכר טוב'. 'ארץ הכל  כי לראות עיניהם ונפקחו 

עולמים . כל  בצור תמימה באמונה באהבה  שקיבל  – הסבלנות בזכות

לו ונקבע המוסד, ל 'מנהל' הלה פנה מיוחדים', 'ילדים של  בכיתה ל 'מלמד' להתמנות שרצה באחד מעשה

לתפקיד  הוא ראוי באמת האם  לראות השיעור בשעת ישב המנהל  גם לדוגמא', 'שיעור למסור שיבוא וזמן עת

הכסא  בהזזת ורעש מהומה  קול להקים  התלמידים אחד החל  והנה השיעור מתחילת רב זמן עבר לא זה,

תלמיד  על רגז ולא כלל, התפעל  לא ה 'מלמד' אך השיעור, למהלך מאד והפריע  והנה, הנה  עליו  ישב אשר



פינחס - הפרשה  éבאר

åøîåà ã"ò ,ì"æå(æè éìùî)éðôìå ïåàâ øáù éðôì
,äåðò ãåáëàéä åîöò úåìôùå äòðëääù åðééäå

íãà ìù åúìåãâ àéäùøãîá àúéà êëå ,ø"åîù)

(äîéúäáâä - éúìôùäáéáéáéáéøîà äæìå ,í÷éåäùî
øîåìë Y(àìà ,åì êìäå åîå÷îî í÷ù øîåì àá àì)äîé÷

- íéòùøä íøéáàìå ïúãì êìäù äîá åì äúéä
÷úùù éã àìå ,åìöà àáì åöø àìå åäåôøç øùà
íìöà êìäå íäéìà åîöò ìéôùä àìà ,íäì.

øîàð íäéìòïåàâ øáù éðôì(çé æè éìùî)äùî ìòå ,
øîàð(áé çé éìùî)íä éøäù ,'äåðò ãåáë éðôìå'

'åì äúééä äîé÷' åúîåòì ,äìåàù íééç åòìáð
.úåîø úåâéøãîå äìåãâå ãåáëì äëæù - åðéáø äùîì

ïéòëàöú éë 'øôá åéøáãá ãåò åðéöî äæíéøáã)

(åè àëíéùð éúù ùéàì ïééäú éë' ÷åñôä ìò ,

äàåðù úçàäå äáåäà úçàääéäåøåëáä ïáä
áåúë àì òåãîå ,'äàéðùìäéäé íà,äàåðùì øåëáä

äéäé éàãååáù Y úéàãå êøãá áåúëä øîà àìà
,äáåäàì àìå äàåðùì øåëáäéøáùðá äàøé 'ä éë

íëîåñì áì.äàì äàåðù éë 'ä àøéå ã"ò

התפילה היא  האדם  הווית  עיקר – תפילה  ואני 

ïúùøôá(á çë)íäéìà úøîàå ìàøùé éðá úà åö'
éçåçéð çéø éùàì éîçì éðáø÷ úà
úôù'ä ÷"äøäî àúéà ,'åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú

ò"éæ 'úîà(æ"îøú)ìëù ,'äðúîä' ïåùìî Y åøîùú'
ïîæ øáë òéâéù ä÷åùúä áåøî äðëä äéäé íåéä

äìôúá úåéäì êéøö ïëå - ãéîúä ïáø÷ïáøåç øçà)

(íåð÷éú íéãéîú ãâðë úåìéôúù ,úéáäìôè 'éäé íåéä ìëù
äìôúä úòùá äéäé åúéååä ø÷éòå - íãàä ìöàâéâéâéâé,

במנוחה יושב שאינו לו נראה כי אחר, כסא לו שיתן זה לתלמיד והציע  ורוגע , בנחת אליו  התייחס  אלא זה,

'עראפלאנן' 'המלמד' ראש על  ויעף רב זמן עבר לא שוב והנה  לכיתתו , השקט  וחזר שלם', הכסא ו'אין הואיל 

(ÒÂËÓ)נענה אלא התלמיד, על וזעף סר ולהיות לגעור מכליו, המלמד יצא לא זה  'חוצפה ' ממעשה ואף  מנייר,

בט "ז איתא כידוע ואמר, פניו , על  נסוכה  שחוק  ‡)כשבת ‡	 Á"Â‡) ברכת בה  כתוב והיה שמיא מן פתקא שנפל

קראו המקרים , ב' אלו  שאחר  לומר, צריך ואין פשיטא שמיא'... מן ל'פתקא כעת זכיתי אני אף שאמר', 'ברוך

כשיצא  ממונות', 'דיני את ביניהם וסיכמו  זה, במוסד לעבוד בברכה  שנתקבל והודיעו  לחדרו, המנהל מיד

ב' להני שמח  בלב הודה כולנה ועל החדשים , תלמידיו  מכל  יתר בחביבות לשלום  נפרד המנהל מאת המלמד

אותו, 'ניסו ' הם  כי המנהל, בפני לרצון להתקבל זכה  המפריעים אלו  בזכות שרק  בידעו  מחוצפים , מפריעים

לו הכירו אדרבה אלא עליו , תרגזו  נא אל  ומחוצף, 'מפריע' איזה אליכם  בבוא ומכאן , בנסיון... בגבורה ועמד

אחר  הנהגתו תהא האיך האדם על  וצופה  יושב שהקב"ה – לדוגמא' 'שיעור אלא אינו האדם  חיי כל  כי טובה 

למעלה .. למעלה בדרגתו אותו מעלה  זה כל  ואדרבה וכו '. כזו  מניעה  ואחר כזו , הפרעה 

זי"ע ויטאל  חיים  רבי הגה "ק אמר Â)וכה  ‡ ‰˘Â„˜ È¯Ú˘)שיצערך מי לחפש  לך היה לך שכל עיני 'ואם

לך ' מבקש  אתה חיים .כי

את יב. מניחים  אנו דהנה  חתונתו, אחר מיד לאברך זצ"ל  קאז 'ליק  יעקב רבי הגה"ח  אמר בזה  כיוצא

שוכב, או  במעומד המזוזה קובעים  אם ור"ת רש"י שנחלקו  מפני הדבר וטעם באלכסון, הבית מזוזות

ולא  כרש"י לא – כמאן' 'דלא הוה כזה באופן הרי קשה, ולכאורה באלכסון, המזוזה את מעמידים  כן על

בעמדו לאברך בזה  ומרמזים  הוא, הבית בפתח  המזוזה הנחת דמקום  הדברים, ביאור אלא בפתח כר"ת,

בב ביתו  דעות ב' יש  פעמים  כי לך דע ביתו , בנין בתחילת א"ע– יכוף אחד שכל היעוצה העצה  ואז  ית,

באוהליכם . והשלוה  השלום  תשכון ובזה רעהו, אל  מעט 

לביתו,יג. שנקלעה צרה  איזה על בפניו  שהתאונן לאברך פעם  אמר זי"ע אהרן מתולדות האדמו "ר כ "ק

חשבון  לו שיש למי וכמשל תהלים, פרקי כמה  יום בכל לומר ישראל  מבני איש כל  על  הרבי, לו  אמר

טשעק  כשיכתוב – פקודה יום בבוא אזי הבנק, פקידי אצל ממעותיו  כסדר יפקיד אם בסכום(ˆ'È˜)בבנק ,
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ãéñçä úìòî øáçä ù"îëãéãéãéãéáéø÷äì åøîùú åäæå .
.åãòåîá éì

óéñåîå- úåìâá íâ êééù äðëää åäæå ,à"ôùä
,úåðáø÷äå ùã÷îä ïéðáì íéôöî úåéäì
ùé ä÷åùúä åæáå - 'áéø÷äì åøîùú' ììëá àåäå
äðáéùå ,æà äéäù ùã÷îä úåðáø÷á ÷ìç åðì

.ïîà åðéîéá äøäîá

àîù,êë ìë ääåáâ éìà øáãú ãöéë ,øîàú
êàéä ,éëðà íòáù íéèåùôä ïî éøäå

êøãä åæ ìò éîöò ãéîòàìù åìùîá êúáåùú ,
ìàøùé êìî ãåã(á âë÷ íéìéäú)íéãáò éðéòë äðä'

ïë äúøéáâ ãé ìà äçôù éðéòë íäéðåãà ãé ìà
ãáòä éðéò éøäù .'åððçéù ãò åðé÷åìà 'ä ìà åðéðéò

'úåðìãúù'ä ìë íòù òãåé àåäù øçàî ,åðåãà ìà
àöé àì íìåòì Y íù éòåãé íéð÷ñò ìöà åìù

åãéá ïúé åðåãàù ãò éùôçìàìáå ...'øåøçù øèù'
àåäå ,úåîåäú åãøé íéîù åìòé Y äæ 'øèù'

íéîéä ìë åáìå åðéò êëì ,íéîìåòì øàùé åúåãáòá
ïåãàä ìà ÷øåì ïéàù éãåäéä òãé øùàë ,á"åéë .

àìà åúøæòì àåáéù 'úìåëé ìòá' ïéàå úåðôì éî ìà
åéáà ìà àìà äåå÷é àì æà ,åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
åéáà éãéá ÷øù äøåøá äøëä êåúî ,íéîùáù
äæáå .å÷åôéñ éãë åì àéöîäìå åì áéèéäì íéîùáù
úòù ìà ìôèë åîåé ìë úà êåôäì åéìò ì÷é

.äìéôúäúà êåôùé øùàëù ,åãéöá åøëù ïúîå

úàæë äøëä êåúî 'ä éðôì åùôðåèåèåèåèòùååé éàãååá ,
íéîçøå äòåùé øáãáæèæèæèæè.

את  הפקידים יחזירו  אזי בבנק, קופתו  את למלא הלה  יקפיד לא אם  אבל  הבנק, פקידי יכבדוהו – גדול

תהלים פרקי כמה ביומו  יום  מידי המפקיד בו  כיוצא למביאו. יתנו  לא אחת פרוטה  ואפילו הטשעק ,

ולסתום לכסות במה יש  מיד – בשמים  קטרוג איזה עליו יהא ח"ו  אם אזי ממעל , בשמים שלו  ב'חשבון'

המקטרגים , וחשבונו פי יפקיד לא אם אבל ב'חשבון ', תהלים של  חבילות וכמה כמה עבורו שמורים שכן 

המקטרגים  פי ולסתום 'לכסות' במה יהיה לא ריק, יהיה ...למעלה

הכוזרייד. לדברי ‰)כוונתו ˙Â‡ ‚ ¯Ó‡Ó)ההיא העת ‰˙ÏÈÙ‰)ותהיה Ï˘) עתותיו שאר ויהיו ופריו, זמנו לב

מהבהמיים  ויתרחק ברוחניים מתדמה שבו קרבתו יתאוה ההיא, העת  אל המגיעים עוד כדרכים ,

הבאה, סעודתו עד זו  מסעודה  אותו שזנה האכילה  כדוגמת לאדם לו להיות צריכה  שהתפילה שם  מביא

הבאה . לתפילה עד זו  מתפילה נפשו מזון את האדם  יקח  וכך

הפסוק טו . על זצוק "ל גאלינסקי הגר"י פירש הזה ‡)כעניין ·Ó˜ ÌÈÏÈ‰˙),'תפלה במערה  בהיותו לדוד 'משכיל 

- תפלה' במערה 'בהיותו לנו  פירש דלא תיבות, כמה  כאן שחסר כמו נראה כי ביאור , צריך ולכאורה 

במערה  'בהיותו  לומר לו  והיה תפילה , ומה  תפילה  שאולהתפללאיזו כשרדף כי ביאורו , אלא וכיו"ב. תפלה'

היה עתיד כי לחייו נשקפה  גדולה  סכנה שעה  באותה לתוכה , ונכנס  פתוחה מערה דוד מצא דוד, אחרי

עכביש ' 'קורי טווה והלה עכביש לשם  שלח הקב "ה  עשה  מה הזאת... המערה של פתחה על  לעבור שאול 

שאול שם וכשעבר ועדנים , עידן מזה  מערה  של  בפתחה אדם יד נגעה  שלא כמי נראה שהיה עד במהרה ,

דוד  של חייו  ונשארו  בדרכו  והמשיך בה , שוהה  והינו המערה  לזאת עתה זה  נכנס דוד כי בדעתו  העלה לא

רב כשלל Î‡)לעצמו  ‡"˘ ‡"„ÈÁ‰Ï Í	‡ ˙ÓÂÁ 'ÈÈÚ ,ÌÈ˘¯„Ó‰ ¯ˆÂ‡) וזהו במערה , בהיותו לדוד בהיותומשכיל שאז –

הוייתו . וכל האדם תלוי בה  רק  כי ה 'תפילה'. והיא אחד בכח  אלא תקווה לו  אין כי הכיר חייו וניצלו  במערה 

בגמראטז. כדאיתא ובנו, רשב"י אצל  שמצאנו מה זה  בענין שביארו  Ï‚.)יש במערה(˘·˙ נס  להם  שנעשה

ורק בחול , היום  כל  ויושבים – בגדיהם  את פושטים והיו למאכלם , וחרוב לשתיה  מעין להם  ונברא

כי  לומר, אפשר ואולי הבגדים, בענין נס להם נעשה  לא ומדוע הבגדים, לובשים היו  בתפילה עמדם  בעת

ומ ש 'מאכל רשב"י ומוכרחיםידע  שנה , לי"ג סיפוקם כדי מעתה להכניס המציאות מצד אפשר אי שתה '

– הבגדים  בענין אבל  נס , להם  שיעשה וודאי כן אם  בה ', רק  תלויים להיות למרום, עיניהם לישא הם



פינחס - הפרשה  áéבאר

ì"æå'÷ä 'íééçä øåà'ä(ã àë øáãîá)õôç 'ä éë
íéîùá áùåé íé÷åìàì úåéåìú åéäé íäéðéòù
...åúìåæ çèáî ïéàá íäéëøö ìë ìòå íúéçî ìò
÷ñôä ïéàá ãéîú íáì äéäéù éãë äæá õôç 'äù
ø÷áå áøò åéáà ïçìùì äôöîä ïáë 'äì áåø÷

ïîæå úò ìëáå.

äæáå'íééçä øåà'ä éøáã åðáåé(âë á úåîù).ì"æå ,
åøîåà ã"ò äöøé ãåò'(ä çé÷ íéìéäú)ïî'

'ä÷ áçøîá éððò ä÷ éúàø÷ øöîäúçà éë
êåúî äàáä äìéôú àéä úåìá÷úîä úåìéôúäî

'äøöøîåà àåä ïëå ,(á äðåé)äøöî éúàø÷àåäå ,
...íúòåù ìòúå' åøîåàäãåáòä ïîãöì ,ùåøéô ,'

äìéôúä éøäù .ì"ëò ,äãåáòä úøöî äúééäù
íãàäùåé÷åìàì àøå÷úò÷åá åúøö êåúîìëî

åáì.íéîåøîì óëéú äìåò àéä ë"ò ,

óéñåîåäðéà äøöä êåúî äìéôúù ,'íééçä øåà'ä
ìò 'ä éðôì úåàáå úåìåòä úåìéôú øàùë

íééôðë éìòá äìéôú éòéîùîå éòöîà éãé(íéëàìî),
.éòöîà àìá ãåáëä àñéë éðôì øùåéá äìåò àéä àìà

áåúëä øáã äæåäãåáòä ïî 'åâå íúòååù ìòúåúåéä
äãåáòä êåúî äúééä 'ä ìà íú÷òæêëì ,äù÷ä

ïéîìò ïåáéø íã÷ ãéîå óëéú íúòååù 'äúìò'æéæéæéæé.

שברון  מתוך התפילה מעלת  – השיחים  אחד  תחת 
הקבועים בזמנים שלא  ואף הלב

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä(é"ô íéøîà éèå÷éì)àìå .ì"æå
äøùò-äðåîùä ììôúîù äîá íãà ÷ôúñé

,íåé ìëá íéîòô ùìùêéøö íåéá íéîòô äîë àìà
àåäùë åîöò ïéáì åðéá úåù÷áå úåìéôú êåôùì

àáéìã à÷îåòî åúéááíä úåìéôú äùìùä éë .
,êë ìë íäì áì ïúåð åðéàå ,åéôá úåøåâù øáë åìöà

להם שייעשה  הדבר ברור לא כן אם בלבד, אלו  בגדים עם שנה  הי"ג את לעבור אפשר שבדוחק  מכיוון

„¯˘·"È)נס . ‰˘ÚÓÓ „ÂÓÏÏ Â	Ï ˘È˘ ‰Ó· ,Ô„È„ È·‚Ï ‡Ï‡ ÌÈ¯·„‰ Â¯Ó‡	 ‡ÏÂ ,È"·˘¯ Ï˘ ‰	ÂÈÏÚ‰ Â˙˘Â„˜· ‰‚˘‰ ıÓ˘ Â	Ï ÔÈ‡ Ô·ÂÓÎÂ).

גדלה אם אף לרוב, וממון בנכסים המשופע מעשיר נדבה נבקש כאשר עולם, של  ממנהגו חזי פוק 

ולכל מאה , עוד לו  יוסיף העני תחנוני ואחר דאלער מאה סך העשיר לו  יתן מאד עד המבקש של עניותו 

של בערכה  מכיר והינו  הוא, ומצוות תורה שומר זה עשיר הרי נתבונן, הבה דאלער. כאלף  עד היותר

עשיר  כי אלא, וכסף. זהב דינרי אלפים באלפי יכלתו , כפי לעני להעניק ידו  את יפתח  לא מדוע צדקה,

ומהם הם , גם יתנו  – הקב"ה של בעולמו  עשירים עוד יש הרי לגמור, המלאכה עלי לא בלבו מחשב זה

דורשים והשודדים  ביער כשהוא העני את הלז  עשיר ימצא שאם  ברור, אך ישועתו... תצמח יחדיו  וממני

וישלם הסכום  כל את העשיר יוציא ומיד שתיכף  וודאי ממש , נפשות בסכנת נמצא והינו  נפש , כופר עבורו 

העני  ועיני בו , אלא תלוי הדבר שאין העשיר יודע עתה  כי ומדוע, ה', דבר את מהיראים  הוא אם  – עבורו 

ונפשו ליבו בכל האדם יצפה שאם ית"ש , הבורא בהנהגת גם כביכול  המידה  הוא וכך בלבד. אליו  נשואות

השמים . מן שיעזרוהו  הוא מובטח הרי תבוא כי השם לישועת רק

הוא  ומסוכן לחיכו , מים טיפת באה  לא ימים  כשלשה זה אשר ביער, למהלך להמשיל נמי אמרו  וכך

יפול מיד הרי ומתוקים, זכים מים  נוד ובידו  ביער, לצידו המהלך הילך הוא רואה ולפתע, בצמא, למות

ומדוע נפשי', ותחיה  מכדך, מים מעט לי והענק  פני, נא שא 'אנא, בפניו ויתחנן ההלך של  רגליו לפני הלה 

שאם יודע כי ב. לו. נצרך הוא אשר את יש  זה שלהלך יודע כי א. סיבות, ב' מחמת לבקש , כך כל ירבה 

בידיעה – ה' לפני להתפלל עלינו זה באופן ממש . חיים  בסכנת הוא יישאר מעמו  וילך רגליו את ההלך ישא

תמורתו ... לו יתן מי – זאת לו  יעניק לא הבורא שאם ועוד, לו, חסר אשר כל את יש  הבורא שביד ברורה

יאמר,יז. לו ולדידן נראה ברוחניות, אם בגשמיות  אם וצוקה, בצרה שרוי שיהודי בעת פעמים הנה

הבורא  לפני לבו לשפוך ראוי אינו העת הקושי שבזו ריבוי כפי ואדרבה , אדרבה  עצמו , אל ישיב ,

ב"ה . המקום  לפני ומקובלת מרוצה יותר תפילתו כך



פינחס - הפרשה  âéבאר

åîöò ïéáì åðéá íãà ìë ïðåáúé íà ïë ïéàù äî
åúåéðò ìãåâ ,åãîòîå åáöî ìò ùôð ïåáùç äùòéå
àìà øëúùî åðéàù íìåë ìòå ,úåáøä åéúåãøèå

,õçì íéîå øö íçìíùä ãâð íéîë åáéì êåôùé éæà
áìáå ä÷åîò äðååëá æà àöú äìéôúäå ,êøáúé
áåùú àì éàãåå åæë äìéôú ,äëåîð çåøå øáùð

í÷éø.ì"ëò ,

äöòò"éæ 'íééç éøáã'ä ÷"äøä åðì ïúð äàìôð
(éø óã äîåøú á"äâåøòá àáåä)åéøáã êîñå ,

÷åñôáêåôùé 'ä éðôìå óåèòé éë éðòì äìéôú
åçéùäðéçú êåôùì íãàä àáù úò ìëá äðäã .

åãâðë 'øáã ìòá'ä ãéîòé ù"áúé àøåáä éðôì
ììôúäî åòðîì 'åãëå úåøæ úåáùçîå íéòéøôî
Y 'óåèòé éë éðòì äìéôú' - åúöò éäîå .éåàøë

ùóåèòéêåúá åúìéôú úàåçéùåéøåáéã êåúá
,äãùáå úéáá åáëùáå åúëìá ,àîìòã éðéðòá åé÷ñòå

.åãòá òðåî ïéà íùå

åäæå,'éðòì' äìéôúéðòì' úåáéú éùàøðáéúìà
éåòãò'èé(æ çë áåéà)äéîëç àìã' íåâøúáå

î"ñä òãé àìù äìéôú ììôúé êéàä åðééäå ,'ì-à-îñ
øãñå äùòîá úåôåèòä úåìéôúá Y 'óåèòé éë' äðîî

êåúá ,íåéäåäòø ïéáì åðéá Y åçéùúà êåôùé' íù ,
.úåàéëå éåàøë åúìåòô ìòôéå 'ä ìà 'åùôð

- פעולתך שכר  לך שישלם  מלאכתך בעל נאמן 
טבעם כנגד יצרם  את  הכופין  של  שכרם

ïúùøôá(áé äë)úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì'
ùøãîáå ,'íåìù éúéøá(à àë äáø)øîà

åäî íéù÷îä åáøå ,åøëù ìåèéù àåä ïéãá ä"á÷ä
ïéãáò"éæ 'øôåñ áúë ÷"äøäî àúéà ,åøëù ìåèéù

(øåîà ïëì ä"ã)øçà ñçðô úà úñçééî äøåúä éë
'...ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðô' Y ïäëä ïøäà
íúéàøä ,åúåà íéæáî íéèáùä åéäù éôì' ,é"ùøáå

åîà éáà íèéôù äæ éèåô ïá(åøúé)äãåáòì íéìâò
áåúëä àá êëéôì ,ìàøùéî èáù àéùð âøäå äøæ
íâ éøä ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'ïøäà øçà åñçéå
åúåà åðéâ ïééãòå ïøäàî åñåçééù àø÷éòî åòãé íä

äæá ùé çååø äîå ,'åøúé' øçà åñåçééááåúëä àáù

ïøäà øçà åñçééåúãéîî éë 'øôåñ áúë'ä øàáîå .
ïøäà ìù åéðá ù"ëå ,íéðîçø íäù íäøáà éðá
ïàëå ,'íåìù éôãåøå íåìù éáäåà' íäéáàë íäù
ø÷ã éë Y äìåãâ úåéøæëà äùòî ñçðô äàøä
,åá åìæìæå íéèáùä åàá ïëì ,åéãçé íâ íéðù úéîäå
úãéî ãöî åúåàð÷ äùòî äùòù ,íøîàá

,åøúé åð÷æî åîãá äòåáèä úåéøæëàäåòáèáù éîå

ãåáëì íòô àð÷é íà ùåãéç ïéà ïæâøå ïñòë àåä

äøéáò éøáåòá åîù ïòîì íå÷ðéå ,'äàá êëì ,
Y ïøäà åðé÷æë åòáèù Y ïøäà øçà åñçééå áåúëä
úàð÷ àð÷ì åòáè ìò øáâúäù àìà ,éðîçø äéäù
Y 'íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì' Y 'ä

ïéãáåøëù ìåèéù àåäçéçéçéçé.÷æçúîå õîàúî äéä éë

ãâðúî åòáèù øáã úåùòì êë ìë 'ä ãåáëì.

ïéðòáùøãîá åøîà äðäã '÷éù í"øäî'ä áúë äæ
(à"òùú ñçðéô ù"å÷ìé)åäéìà äæ ñçðôùé ,

àøîâá åðéöî äðäã ,àîòèá àúìéî øîåì(:ã äâéâç)

זי"עיח. סופר' ‡ÂÓ¯)ה 'חתם ÔÎÏ כתיב(„"‰ דהנה  שכרו ', שיטול 'בדין מהו ‚)מבאר ‡Ó ·ÂÈ‡) הקדימני 'מי

במדרש וביארו  לו ', ·)ואשלם ÊÎ ¯"˜ÈÂ),המצוות קיום  על  שכר לשלם  מחויב הבורא אין הדין דמן

לי  עשה מי גג, לו  נתתי שלא עד מעקה לי עשה  מי זכר, בן לו נתתי שלא עד בנו  את מל 'מי שהרי

נתתי  שלא עד לולב לי עשה  מי מקום, לו נתתי שלא עד סוכה לי עשה  מי בית, לו  נתתי שלא עד מזוזה 

משיב  ואינו חרפתו  שומע האדם  כאשר אמנם טלית... לו  נתתי שלא עד ציצית לי עשה מי דמים, לו

רק הוא שקדם  מה  שהרי שתיקתו. לפני מאומה  הבורא לו נתן שלא – האדם הקדים  כביכול זאת ועונה,

– מידותיו  על שהעביר  אלעזר בן פנחס  אצל וכאן אותו ... בבזותו  חבירו עליו ששפך שופכים של  הקיתון
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äîùå äùà âåøäì åçåìù úà çìù úååîä êàìîù
àìãâî íéøîäùà äîå÷îá ç÷ì åçåìù êà ,øòù

éáéá éáø ìàù ,é÷ãøã àìãâî íéøî äîùù úøçà
ìë íò äùòð äî ,úååîä êàìî úà ééáà øá
äîìåòì äëìäù íéøî äúåà ìù íéøúåðä äéúåðù
ïðáøî àáøåö íéàåøùë ,ïèùä åäðò ,äúéò àåá íøè

(íëç ãéîìú)äéìéîá øéáòîã(åéúåãéî ìò øéáòîù),
,÷éù í"øäîä óéñåîå .íéðùä åìà ìë úà åì íéðúåð
Y ñçðôî øúåé 'åéúåãéî ìò øéáòî' åðéöî àìù
çøåáå ÷æéää ïî åîöò øîåù 'éç ìòá' ìë éøäù
èàùá äðëñì åîöò ñéðëé àìù ù"ëå ,äðëñ íå÷îî
øåîùé äàéøáä øçáåî àåäù 'íãàä' ë"åëàòå ,ùôð
åîöò ñéðëäå ñçðô àá ïàëå ,äðëñä ïî åîöò
ïåòîù èáù ìë åéìò åöá÷úðù óà Y äìåãâ äðëñì
ìë øéáòäù ìòå ,íéìåãâ íéñðì êøöåäå åâøäì åöøå

åéúåãéî ìò êë(åòáè ãâðë âäðù)úåðù ìë úà ìáé÷

åìéôà ,äúòå ,äôéâîá íéúîä ìù íéøúåðä íäééç
,úåéçì úçà äðù ãåò ÷ø ãçà ìëì äéä àì íà
éäåæå ,íééç úåðù óìà ã"ëì ïåáùçä åì äìåò øáë
íöò ãò éç ïééãò 'åäéìà äæ ñçðéô'ù øáãä úáéñ

åðéò äúäë àìå åçéì ñð àì ,äæä íåéäèéèéèéèé.

הכעס כבישת  חשיבות  - כבשים שני 

ïúùøôá(â çë)íééðù íéîéîú äðù éðá íéùáë'
äæåçä' ÷"äøä øàéáå ,'ãéîú äìåò íåéì

ò"éæ 'ïéìáåìî(åö 'ôá ä"ã ,é"åôãá 'ç 'åîò ïåøëæ úàæ)

íéùáëìò íéøéáòî åéäéù Y åñòë ùáåë ïåùìî
ïéøéáòî åéúåãéî ìò øéáòîä'ù ïååéëîå ,íäéúåãéî

'åéòùô ìë åðîî(.æé ä"ø)ïë ìò ,äðù éðááùçééù -
äðù ïáë àèçî é÷ðïá' Y êìîä ìåàù ìò åøîàù åîë)

(.áë àîåé ,àèç íòè íòè àìù (à âé à"ù) åëìîá 'äðù,
íåéì íéðùúéøçù åúéáì åàåáá íåéá íéîòô 'á -
,úéáøòåììë ãéô÷äì àìù ò"ò ìá÷éëëëëéë ,

אותו  מבזין השבטים כל ¯˘"È)שהיו  'ÈÈÚ) הקב"ה אמר זה על עולבים  ואינם  הנעלבים מן הוא בדיןוהיה 

שכרו , אמר שיטול  שבפירוש  שהרי שכרו , לו  נותנת הדין מידת אלא הדין משורת לפנים אינו זה  שכר כי

הקדימני 'מי לו הבורא שעליוואשלם והיינו כביכול .לשלם ', אותו שמקדים למי

זי"עיט . יששכר' ה 'בני Î"„)כתב ‡˜¯Ù„ מיכל(‡‚¯‡ יחיאל  מה"ר המגיד הרה "ק אמר [מזלאטשוב]וז"ל .

מצוה זצלה"ה , יעשה מוליד, אינו בטבע הוא אם דהיינו כטבע, שלא ענין לפעול  האדם כשיצטרך

הטבע  מן למעלה ויפעול כטבע שלא .גדולה

כי כ. הנפש , שלוות את לאבד ושלא לכעוס , למהר שלא עצמו  את להרגיל  האדם על  לענין, מענין

של דעתו לסוף  ירד לא וכלל בידו  הייתה  גדולה שטעות זעמו שיעבור לאחר ימצא הרבה  פעמים

דלהלן. וכמעשה  ביניהם, האש את הבעיר ומדוע  חבירו ,

של רבה  היה והשני מאראד הרב היה  מהם  אחד יחדיו, ונערצים מופלגים  רבנים שני התפללו בארה "ב

בתפילין  דרש "י התפילין את מחליף איהעל של רבה האיך ראה  בהלכה מאד דבק שהיה מאראד הרב איהעל ,

לו  ואמר התפילה אחר אליו ניגש  הש"ץ , חזרת באמצע  שהיהדר"ת התפילין קדושת מחמת הקודש לשון [בדברו 

בהם ] הקדושים,לבוש  אבותי נהגו כך מאיהעל , הרב ענהו  כן, לעשות אסור ברורה המשנה פסק  פי על כי

של רברבן ממלל מפי אלו  דיבורים  למשמע מאיהעל הרב נזדעזע רשעים ', 'הם  אראד של רבה  לו אמר

עצר  לא כבר אז שמחה , באיזה השניים  נפגשו תקופה כעבור דבר, ענהו  לא אך  אבהן ובר אוריין בר יהודי

בשם הקדושים  אבותי את תורתו כבוד קרא מדוע מאראד הרב ידידו  את ושאל בנפשו מאיהעל הרב

אלא  אמרתי ולא נבג"מ, הקדושים אבותיך על כך שאומר וחלילה  חלילה  מאראד הרב לו ענה  'רשעים ',

'רשאים ' ÌÈÚ˘¯'Î')שהם ‰˙ÈÈ‚‰· ÚÓ˘	‰). כמעשיהם לעשות 'רשאי' אינך אתה אך כן, לנהוג רשאים  שהם היינו  ,

ולמשמע עיניים  למראה  לשפוט למהר שלא זכות, לכף  לדון צריכים  כמה  עד נלמד ממנו נוסף  מעשה

בחתנו פגש  הנישואין אחר וכשבועיים  חכם, תלמיד חתן עם  בתו  את שחיתן אחד על מסופר אזניים
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ñòëéù çéëù åðéà ñ"ðëäéááåéøáçì àåä çåð éë -
,á"áì øùàî øúåé åéãéãéå,ãéô÷é àì ÷åùá ïëå

.çéëù åúéáá à"ëäæá äéäéåíéîéîúäëæé êë éë
äìåò äéäé æ"éòå ,íåî àéäù äåàâ éãéì àåáé àìù
ãøåé äéäé àìå äìòî äìòî äìòé ãéîúù Y ãéîú

äìéìç äîùðä ú÷ìúñî ñòëá éë Yàëàëàëàë.

עצמך וקדש הכיעור מן  הרחק – המדינים את  צרור
העיניים בשמירת בפרט 

ïúùøôá(æé äë),'íéðéãîä úà øåøö' ÷åñôä ìò
.ì"æå '÷ä 'íééçä øåà'ä áúëåøåøö

,ùåøéô .äååä 'ìøãâ ãò äàðùä íäá åøéáâé
úåøéøöä òáè íäá òá÷ð äéäéùíù 'ëå ,

òøäì äàðùäùúéìåâñ äãéî,íééçá õôçì àéä
úáäà åøéáâé äáøãàå 'ä ïåøç úà åãéøåé äæáå

ïáä ìò áàäáëáëáëáë.

ìëåáúëù åîë ,äæ ïéðòá êééù ìàøùéî ùéà
'åéäú íéùåã÷' ÷åñôá '÷ä 'íééçä øåàäàø÷éå)

(á èéìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæ àéöåäå .ì"æå ,
íéùåã÷,øîåì ,àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëù

שמע בדרכו החותן משהמשיך לב, בחפץ הסכים חתנו  שקלים , חמישים  בן שטר לו שישאיל  ממנו  וביקש 

חפו, ה 'חותן' ופני החתן מפי יצאו הדברים  אלי, יחזור זה שטר מתי לראות אני מצפה  לוחש  חתנו  את

שקלים . חמישים  של  קטן בסכום  אפילו  עלי סומך אינו וכבר לביתי נכנס עתה זה כך, כל סרה  ידבר מדוע 

אשר  בעלה, דברי על נפשו מר את אביה שפך ושם בעלה, ללא ביתו אל בתו  נקלעה  ימים  כמה כעבור

לאביה והסבירה בתו , צחקה דבריו  לשמע בעלה... דברי מפני משכבו  על  מתהפך הינו לילות כמה  זה

לראות  שמעניין לה אמר השטר את ומשהלווהו לידו, שבא שטר כל על  שמו  את לחתום  נוהג שהבעל

שהייתה הנפש  עגמת גודל להאריך צריך אין בכלל... אם לידיו עליו  חתום  ששמו  זה  שטר יחזור מתי

היה שאם אלא עוד, ולא חתנו. דברי פשר את תחילה  מברר הלה  היה  לא אם בדבר הנוגעים כל  נחלת

עתה . עד שעברו  בלילות אף מטיתו  על בשלווה  נם היה  זכות לכף  חתנו את דן הבת אבי

החכם מאמר חרטהוידוע המהירות  ‰)פרי ‡Î ÈÏ˘Ó '‰	ÂÈ Â	È·¯'· Ì‚ ,˙Â·¯ ‡·Â‰)להחליט למהר שלא ויזהר ,

מנשא. היא קשה  כן אחרי החרטה  כי וכך... כך פלוני על בפזיזות

'מלך כא . שהוא לבוראינו  להתדמות שעלינו זי"ע , להרמ"ק  דבורה ' 'תומר בספה"ק  כתב אשר את ידוע 

יתייבשו כוחו שפעת ובלא לגופנו, וחיות כוח עלינו  משפיע שאינו רגע אין שהרי עלבונו , הסובל  עלוב'

זה בכוח  זאת עושה  הוא הרי עבירה לעבור יהודי בא והנה אבר. להזיז  יכולת מבלי ורגלינו ידינו ח "ו

ולא  בכוחך זאת ועשה לך – כנגדי לחטוא רצונך הבורא לו  שיאמר אפשר והיה עליו , משפיע שקב"ה 

עלוב'. 'מלך הנקרא זה  וחיות, כח  עוד לו  ונותן מידותיו, על  כביכול  מעביר הוא אך זו בשלי, ובמידה

בנו כשפוגעים אף מידותינו על להעביר - לדבוק Ù"‡)עלינו ‰¯Â·„ ¯ÓÂ˙).

זי"ע  מבאבוב שלמה  רבי דהרה"ק  משמיה על(‰¯‡˘ÔÂ)מובא רק  קנה  והשגותיו מדרגותיו שכל שאמר

והתייגע שלמד יום ידי רבי.בכל  נעשה ומשם  דבורה, תומר הקדוש  הספר של והנוראים  הקדושים  בדבריו

הוא דבורה' ש'תומר זי"ע מקעלם הסבא הרה "ק בשם  מובא בזה המידותכיוצא של ערוך השולחן 

האדםטובות בהם ‰˙Â¯‰')שינהג ÔÂ¯‡' ¯Ó‡Ó ÛÂÒ· ,‰"Î˘˙· ÒÙ„	˘ ‰¯Â·„ ¯ÓÂ˙ ˙ÏÈÁ˙· ‡·Â‰).

זה קודש לספר בהסכמתו  כותב ˘Ù‡)השלה "ק ˙	˘ ÔÂÈÒ 'È ‡ ÌÂÈ· ‰	Â˘‡¯‰ ‰ÒÙ„‰·) בספר שרגיל  מי וכל

לו  וטוב לו ואשרי עוה"ב , בן  שהוא לו מובטח חודש בכל או שבוע בכל אותו ואומר .הזה

שהלימוד  זי"ע  מצאנז  חיים  הדברי הרה"ק  של קדישא משמיה  זי"ע  מסאטמאר יואל  הדברי הרה"ק  העיד

ישראל ' ה'ישמח  הרה"ק  על גם ידוע  וכן ל "ע, הידועה המחלה את לרפאות בדוקה סגולה  הוא הספר בזה

זה . קדוש בספר ולהגות ללמוד הנוראה במחלה  לחולים מורה  שהיה זי"ע

במצוותיוכב. קדשנו  'אשר הקידוש  בנוסח אומרים  הנה , זי"ע , מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה "ק אמר פעם 
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ùåã÷âëâëâëâëìà øîåì ÷ã÷ã äæ íòèìå .ìëéðá úãò
,øîåì ,ìàøùéìëù .íãà ìëá äðùé åæ äåöî éë

ïéàå ,åì øîàé ùåã÷ åæ äåöî åîéé÷á ìàøùé ùéà
åæ äâùäî úòðîð äéäúù ìàøùéá äâøãä.'

êëå'÷ä íééçä øåàä øàéá(â å úéùàøá)ìò ,
ãòù ,'íãàá éçåø ïåãé àì 'ä øîàéå' ÷åñôä
åøáãá åéàåøá úà çéëåî ä"á÷ä äéä äæ øåã

ïåâë ,íäîò'ä øîàéåùçðä ìà(ãé â úéùàøá)ìà ,
äùàäøîà(æè íù)íãàìåøîà,ìáäå ïé÷á ïëå ,

íéàéáðä úâøãîá íìåë íéàåøáä ìë åàöîðåêà ,

íãàä 'ìçä' éë éäéååì÷ì÷å ïîöò åììéçùë Y
åîë ììë íøéëäì ìåëéáë ú"éùä äáà àì ,íúùåã÷
ìò øùá ìë õ÷ àéáäå 'íãàá éçåø ïåãé àì' 'àðù
åîöò ùã÷îä Y äáåøî äáåè äãéîå .õøàä éðô

.íéàéáðä úâéøãî ãò äìòé

ïëå÷åñôä ìò '÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãá ãåò åðéöî
(àé åë àø÷éå)äæá ,'íëëåúá éðëùî éúúðå'

åøîåà ã"ò ùåøéô ,ïåùìä(ñ åò íéìéäú)ïëù ìäà'
,'íãàáíò úåîùð êåú àåä êøáúé åðëùî ø÷éòù

åùåã÷ãëãëãëãë.

שהרי  במצוותיו ', וקדשנו – בנו רצה 'אשר להיפך לומר לנו  היה הראוי שמן נראה ולכאורה בנו', ורצה

בלא  אכן, כי אלא, ומצוות, התורה את לנו נתן מכן ולאחר בנו ורצה  בחר תחילה הדברים, פני היו  כך

שיהאקדשנו  אפשר בנו אי האדםורצה שיתקדש אחר רק  יכלתו], ה '.[כפי בו  וירצה יתרצה

במקרא  רשומות, דורשי שדרשו  כפי ועצומה , רבה ויגיעה עמל לאחר רק לאדם יגיע לא זאת וכל 

‚)שכתוב ÁÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙)נא כתבביתיאמרו  ולא ה', יראי נא יאמרו וגו ' אצלביתאהרן כי ה', יראי אצל

הכהונה  את שירש  – 'בית' של  מקום יש כהונה בברית ובניו אביו אהרן שמים,מבית  ביראת כן שאין מה ,

ה 'בית'. את בעצמו  לבנות עצמו, בייחוס  שמים ירא להיות אחד כל  על 

הגמרא דברי על  זי"ע מזוועהיל שלמה  רבי הרה "ק אמר Ù‰.)כיו "ב Ó"·)ובנו חכם  תלמיד שהוא 'כל

אם כי אינו זה שכל  הרה"ק  ואמר זרעו', מפי פוסקת התורה אין שוב חכם תלמיד בנו ובן חכם תלמיד

ויגיעה . בעמל  בעצמו לקנות אחד כל על קדושה  קנייני משא"כ בתורה ,

בנפשנוכג. נשער עתה , קדוש. נקרא הוא הרי יצרו, אחר מללכת נמנע  שאדם ידי שעל  מדבריו, המורם 

לאידך  או זה , נשגב לתואר זוכה  מעל משרפי אחד רק  הלא 'קדוש ', בנ"א בלשון הנקרא הוא מי

ה'. קידוש  על  ל"ע  שנרצח אדם שמו גיסא למען  תאוותיו את  לעצור מדמו המקיז שכל  מצינו וכאן 

לו' יאמר 'קדוש .באהבה

זי"ע כד. ישראל' ה 'דברי הרה"ק  ‰˘	È)כתב ,È˙ÎÏ‰˙‰Â È"‡ ‰"„ È˙Â˜ÂÁ·). הוא וז"ל ישראל בני של עדן גן  הנה

בתוכם  ושכנתי – ישראל  בתוך הוא הקב "ה של  עדן וגן Á)בשמים, ‰Î ˙ÂÓ˘)של לבו  בתוך והיינו .

רש "י שפירש  מה וזה  שבשמים, לאביו ומוסרו  העולם  מהבלי לבו È·)המפנה  ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)בתוככם 'והתהלכתי

הקב"ה . של  עדן הגן הוא שם כי בתוככם , היינו  – עדן' בגן עמכם אטייל  -

המקדש  בית את כשחינך המלך שלמה  של בקשתו  את ב'עקידה ' ביאר זה 	Ê)בעניין  ,Á ‡ ÌÈÎÏÓ)' ה 'יהי

כפי  שכינתו  את הקב"ה שישרה - בקשתו  מהי יפלא ולכאורה  אבותינו '. עם היה כאשר עימנו אלוקינו

מאחר  שאכן, ביאורו , אלא ה'. ומקדש  משכן כלל היה לא להם  הרי הקדושים  האבות אצל  שמו ששיכן

מקדש , בית לאבות היה בלבבם שלא משכן  להם מהעשו היה וה'קרבנות' ה ', אל ליבם  שטיהרו בזה ,

לא  כבר היום  שמאותו חשש הבית, את המלך שלמה  כשבנה  לכך היחידה , נפשם את יתברך לו שהקריבו

שפך  לכן דשופריא, בקרתא השכינה  להשראת בית יש  כבר שהרי בלבבם מקדש  להקים  ישראל ישאפו 

המשכן  את להקים ישראל בני שימשיכו - אבותינו עם היה כאשר עימנו  ה' שיהיה  שיחו את המלך שלמה

עצמו . בתוך ואחד אחד כל והמקדש

ביאר זי"ע אמת השפת ˙¯Ó"‚)הרה"ק  ‡ˆ˙ ÈÎ)אלוקיך ה ' 'כי הכתוב, דברי שלא מתהלךאת מחניך' בקרב
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êëå'íéøùé úìéñî'á àúéà(å"ëô)ùéàä ìò
'ù øúåéá ùã÷úîäïëùîë áùçð åîöò àåä

çáæîëå ùã÷îëàåä íéìëåà íäù ìëàîä äúòîå ,
.'íéùéàä éáâ ìò äìåòù ïáø÷ë

éøùààøåáì çåø úçð úåùòì åòáè øåáùì äëåæä
äèåð åùôðù íéðéðòá èøôáå ,ù"úé

ïúåà úãîçîåäëäëäëäëøëùì äëæé åìà íéøáãá à÷ééã éë ,
,õ÷ ïéà ãòíìåòä äæá åéúåàðä 'ãñôä'î âàãé àìå

ìò øëù íìùì éìò ä"á÷ä øîà' äáøãà éë Y
'ïéòä äúåà(å ãé ø"áãîá ,äøéáòá äèéáä àìù)ä"á÷äå ,

äæä íìåòá åãåòá åéúåàðä ïåøñç ìë àìîé

àìåíå÷î ìù åçáù åäæù ãåòøîàù êåøá çñåðá)

(à àð ç"åà 'áäæ éøåè' ,àéîù ïî à÷úéôë ìôðùêåøá'
íìùîáåè øëù÷"äâä áúë êëå .'åéàøéì

ò"éæ 'øòìòôééèñ'ä(è÷ úøâà àúøâéàã àðééø÷).ì"æå ,
ùã÷úî ïåéñéðá ãîåòå åøáâúäá éë úòãì êéøö íâ'

,íåöòå àøåð åúåëæå ãàî íéîù íùæ"äåòá íâå
íãàäù úåàðää ìë éë ,íéîéä áåøá íòåð äàøé
íå÷îî åì íìúùî íéîù ãåáë éðôî íäî òðîð

...ïîæä êùîäá øúéäá øçà'åëåëåëåë

íéøáãëò"éæ 'à"øâ'ä éøáãá åðàöî åììäúøãà)

(é úåà á"ô äîìù ïáàá àáåä ,úéùàøá ,åäéìà,
úåìãúùä áåø øçà äåàúä ìòá âéùîù äî' .ì"æå
àìá - áåè ïééðòá êøã éîéîúì äùòð ,òø ïééðòá
,åéøçà óãåø åðîî çøåáä ìëù ãåáëá åîëå .ìîò

.ì"ëò ,'úååàúä ìëá àåä ïë

ïàëîåéðéò úà àîñì àáä åøöéì ùéà ìë äðòé
øåöðàå 'ä é÷åç úà øåîùà êàéä ,øîåìå
íìåòä ïî úåðäéì àìù éìò øæâð éëå ,åúéøá úà
,äáøãà .çåø úåòøå ìáä äæ ìëù úòãì åéìò ,äæä
äëæé àåä åøöé ìò øáâúîå åé÷åìà úà àøéä
äéøá ìë ïéàù âåðòúì ,úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòðì

ה "א כי מחנךנכתב בקרב אלאמהלך תלויהמתהלך, השכינה' ש'השראת ישראל  בני שידעו מתפעל, מלשון

קדוש '. מחניך 'והיה על שמירתם ידי על להלוך. ומתי והיכן כמה  לו גורמים  הם וכביכול ישראל , בני בעבודת

המושלכה . ב'פולין', אומרים היו ÂÓˆÚ)כך ÏÚ)'נמשל' שהוא מי אך אדם, Â¯ˆÈ)הוא È„È ÏÚ),בהמה הוא הרי ,

È‚)שנאמר ËÓ ÌÈÏ‰˙).' נדמו כבהמות – 'נמשל 

את  לו נותן הנני אמור לכן הכהן... אהרן בן אלעזר בן פנחס  הכתוב על  אמר זי"ע מקאצק הרה"ק 

נותן  הנני יונגערמאן, שארפע  א אלעזר, בן פנחס  הזה  בעולם לו  מסתובב הנה  אמר שהקב"ה שלום, בריתי

שלום . דרישת לו 

כפי  להשי"ת. ורצונותיו  טבעיו  את לשבר עצמו  על שעובד אברך יונגערמאן', 'שארפע הפירוש  ומה 

זי"ע מליז 'ענסק אלימלך רבי הרבי הרה "ק È"Á)שכותב 'ÈÚÒ ÔË˜ ÏÈËÚˆ) את לשבר כדי אלא נברא לא 'האדם 

האדם . כל זה כי הטבע'.

לא כו . כי בקדושה, האדם  הנהגת על תמיד מעורר זי"ע  מזוויעהל  שלומק'ע  רבי הרה"ק  היה  זה  ביסוד

בהיתר, אפילו  או באיסור – הזה' מה 'עולם  הנאותיו  את לצמצם לאדם  לו טוב 'עבודה' מטעם  רק 

'ביזנעס' שמצד לן, קמשמע טובה  עצה  עולם(ÌÈ˜ÒÚ)אלא בעניני הנאתם  סאת את למלא שלא להם  עדיף

מליהנות עצמם ימנעו  אם כי È„ÈÓ)הזה , ¯˙ÂÈ)אפילו יפסידו  ולא יותר. טובות הנאות אחר במקום  להם  יערב

כפליים . בכפל קודש  של בהנאות להם  יחזיר הקב"ה  כי זה, בכהוא

ו 'קדשה' 'קדושה ' שתיבות הרה"ק  ביאר רח "ל]וכך מהקדושה האותיות.[ההיפך  באותם כי נכתבים  ֵ

ואף ה'קדושה', אל בבואו ייהנה ההנאה אותה אלא ההנאה, את  מפסיד אינו ה'קדשה' על ֵהמוותר

אל בחייך, ליהנות רצונך  - לאדם אומר שלו ההנאות שכל  הכל אדון כי העיקר. על מרובה בתוספת

קץ אין עד  מרובה בהנאה ישותך כל את אמלא אלי בבואך אלא, דלוחים, מים בורות אל .תפן 
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,øòùì äìåëéóà àìà áåè åìåëù íìåòá ÷ø àì
äæä íìåòáæëæëæëæë.

èøôáå'íééðéò úøéîù' ìò åøëù äáøéçëçëçëçëåîë
'ç÷åø'ä áúëù(åøúé úøèôä óåñ)äéòùéù

øåîùì ãéô÷é íàù ,òùø äéäù - æçàì øîà àéáðä

çöðéù àåä çèáåî ,òøá úåàøî åéðéò úà
úåîçìîáèëèëèëèë.

øåàéáà÷ìòîù éáø éáøä ÷"äøä øàéá úåø÷é
ò"éæ âøåáùì÷éðî÷"äøäì 'äùî øàá'á àáåä)

(òîùéå ä"ãá éðéîù 'øô ò"éæ õéðæà÷î äùî éáøáåúëááåéà)

'דורכז. קרויים  אנו כי שלעקבתא וידע  בגופו  ביותר הנמוכים הם אדם של שעקביו וכמו  דמשיחא',

ישראל בני של ו'לב' 'ראש ' שהיו  הקודמים הדורות כל  כך ונשען, עומד הגוף  כל עליהם מ"מ  האדם,

פעולה כל הרי וחשוך, נמוך' ב'מקום  שאנו מפני דווקא אלא עוד ולא מעשינו... על ונשענים  עומדים

מרומים . בשמי גדול רעש עושה  יצרו  על ולהתגבר החושך את לגרש  עושה  שאדם 

פני  נוכח  כאבוקה  היו הם  מ "מ קטן. כנר  אלא איננו  ואנו  אש ', של  כ 'אבוקה היו  הקודמים  שדורות אף 

שכולו בעולם קטן כנר נחשבים  אנו , אך לן'... אהניא מאי בטיהרא 'שרגא כלל, באורה  רואים  שאין חמה 

להאיר  ורם גדול כוח בה  יש היצר על התגברות כל עיניים, שמירת כל קטן, מעשה  וכל  ואפילה , חושך

עליה . ולדרים  הארץ על

אמנם, זה . אפל  בדור הרע היצר עליו  שמביא החשכות - הלילה  חשכת להאיר – עבודתינו זוהי אכן,

ויתחזק . ימשיך אלא בייאוש, ידיו  את מלהרים לו  חלילה עבירה, בדבר והפילו היצר הצליח  כבר אם  אף 

שבזוה "ק זי"ע  מקארלין שלמה רבי הרה "ק אומר היה Ó‡„)וכך ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó·) בפלגות הקם  במעלת הפליגו 

ÏÈÏ‰)לילא ˙ÂˆÁ)לו שיש בקושי טבעו  משבר שהאדם  עת בכל  בדורנו שייך זה  שדבר הרה"ק  אומר והיה ,

והוא לילה ', ב'חשכת לילה כמרומז בחצות לקושי קם מעל ומתעלה מתנער קם , הינו זה  לילה מתוך –

'הקם שבעבודות כגדולה  לו  נחשב זה הרי – ליליא'.זה  בפלגות

הגמרא בדברי כן רמזו ˜.)צדיקים ÌÈÁÒÙ)– מפה ' 'פורס כשאדם יש  שחשיבות ומקדש', מפה  'פורס

בזה בהתחדשות, חדשה מפה ופורס טוב, היה שלא העבר כל  את במפה ומכסה מעצמו שמשכיח  כלומר

העולמים . חי בקדושת מתקדש הינו

הפסוק כח. על  אמר זי"ע מקאברין Î)הרה "ק ‚ ‰È	Ùˆ),''ה אמר לעיניכם שבותיכם  את את'בשובי בשובי

עצמו שבותיכם  את יקח בראשונה  התשובה, עבודת אל היהודי בגשת העיניים,לעיניכם – לשמירת -

המדרגות כל  את יעלה ËÂ‰¯‰)ומשם  ‰˘Â„˜ Í¯Ú ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡).

מעיניך' באחת 'ליבבתיני במקרא שרמזו כפי מאד, רב כוחו קטן עיניים  שמירת כל קטנה עבודה וכל 

אחת. עיניים  בשמירת אפילו  בליבו  אוהב שהשי"ת

הרמב"םכט . „)וז "ל „ ‰·Â˘˙ 'Ï‰) עריות של לגופן גורמת שהיא גדול עוון העינים שראיית יודע  אינו 'והוא

עכל"ק . עיניכם' ואחרי לבבכם  אחרי תתורו ולא שנאמר

מעט לשם  נכנס אם שיוזק  אבר שום  אין אדם של  גופו  שבכל  אמר זי"ע  מזלאטשוב המגיד הרה"ק 

איבר  המה אדם של  עיניו כי סכנה , לכלל  מביאו  הדבר אזי עפר לשם  נכנס  שבאם מבעיניים חוץ עפר,

כי  בעיניו  עפר לו  ממלאים שוב במיתתו אך מזיקו , העפר מן מעט אפילו לכן השכינה , משכן ובה נעלה 

משם . נסתלקה  כבר השכינה

שלמה ' ב'תפארת ‰‡ÈÊ	Â)איתא '¯Ù) הוא הענינים  מכל  עיקר כי ידוע  עינו '. כאישון 'יצרנהו הפסוק על

שקורין  הלטושה מראה  כמו הוא אשר הפנימית, הנקודה - עין בת כאישון הראות, חוש - העינים שמירת

השמירה[שפיגל] גודל בכתוב הרמז  וזה  בתוכו. צורתו כל נראה  האדם בו  יביט לשמור שאם האדם שצריך 



פינחס - הפרשה  èéבאר

(à àì,'äìåúá ìò ïðåáúà äîå éðéòì éúøë úéøá'
áàå æåîú éùãåçá åéðéò úà øîåù íãàä íàáù
éøãâá åîöò úà øîåù åðéä êãéàìå ,òøá úåàøî

äæá íéé÷î àåä éøä ,äùåã÷äéðéòì éúøë úéøá
úðéçá ìò íéæîøîä áàå æåîú Y åìà íéùãçá

íééðéòä(à ùåøã äðùä ùàøì ë"äòù)éæà ,ïðåáúà äîå
äìåúá ìò- 'ìåìà' ùãåç òéâäá êë ìë âàãé àì

àåä øåîù áìäå íééðéòä úøäèá ïëù ,'äìåúá' ìæî
òø ìëîìììì.

äåå÷ùéçéå ,íìù ááìá åãáòì åðëæéù 'ä ìà åðéåé÷
ïãéã äøäîáå ,øîä úåìâä éáùî åðìàâìàìàìàìàì

êåúîå ,åðëåúá åæåò úðéëù úà äøùéå ìàåâ àåáé
.à"áá ÷ãö ìàåâ éðô ìá÷ð àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá

עינו  בת  אישון ששומר כמו הראות האדם חוש את ומשמר נוצר שהקב"ה אלא עוד ולא עינוכ. אישון

עיניו . את משמר שהאדם  מה  כפי –

שכר' שומר לך ואשמור לי 'שמור חז"ל  דברי את ביאר Ù:)ובזה Ó"·) יקירי בני ליהודי, אומר שהשי"ת

הינך  מזאת ולבר וצער, צרה מכל  אשמרך אני לך', אשמור 'ואני ציוויי, כפי עיניך את שמור לי', 'שמור

לך. שמור שכרך הבא לעולם שבבואך שכר, שומר עוד

הפסוק על ע"ה  עזרא' ה'אבן ביאר ÊÏ)כבר ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) שלכן חייני', בדרכיך שווא מראות עיני 'העבר

חייני' בדרכך - עיני 'העבר אחר הפסוק  עיניו כתב אחר ילך לא אם יאריכו האדם חיי .כי

'חסידים ' בספר כתב לו (˙ˆ‰)וכן יש  גדול ושכר זכות ÈÚ	ÂÈ)ועוד ¯ÓÂ˘Ï)סובל שהאדם צער דבר כל ...

ענין אחריו באותו  בניו אשרי וכתיב  ימים יאריך זרע יראה שנא' לזרעו טובה .עושים

בגמרא איתא דהנה  זי"ע  אדלער נתן רבי הגה"ק  רבו בשם אומר היה זי"ע סופר' 'החתם  Î:)הגה "ק Ê"Ú)

ופי', עיניים, מלא מלאך בדמות אז  נראה יומו , בבוא האדם  של  נשמתו את ליטול  הממונה המוות שמלאך

מרגיש אינו  יתירה בשמירה  עיניו  את השומר ולכך עיניו, שמר שלא ממה לאדם לו בא המיתה צער שכל 

לצערו שליטה  מלאך לאותו אין כי כלל, המיתה  ·¯‡˘È˙)צער '¯Ù 'ÌÈÓÂ„˜ ÏÁ	'· ‡"„ÈÁ‰ ·˙Î ÔÎÂ).

הקראל. בלשון קמאי רמזו  È„)וכך · ˙Ï‰˜)שבחדשי בראשו ' עיניו  Â‡·)העיניים'החכם  ÊÂÓ˙) עומד כבר

' על  הולך'ראשומביט בחושך 'הכסיל אבל  הבורא, לפנינ מעשיו  ולהיטיב שלימה  בתשובה  לשוב השנה '

רק  בתשובה לשוב ליל ...'בחושך 'שנזכר אישון בחשכת ל 'סליחות' מעשיו .הולךכשמהלכים להיטיב הוא

המקדשלא . בית 'שיבנה שאומרים  מה על  אומר היה  זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ בימינו המשגיח  'במהרה

אנו . ימינו  כפי דייקא אלא יומו, לפי הגאולה  את שיחיש רוצים  אנו  ואין שנים, אלף הקב"ה של יומו כי


	עטיפה באר הפרשה גדול
	019 1
	פנחס 1-19

