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צרכיו אחר יתירה  רדיפה  – גסה פסיעה יפסיע אל
באמונה חסרון על מורה 

ïúùøôá(èë àé)åæîø '...õøùá àîèä íëì äæå'
éàî÷ äáõéð'æà÷î ÷"äøäì ìàøùé úãåáò 'ééò)

(ò"éæ- ïáâ äâåäðä 'íéöøL äðåîù'ä úàîåè éäåæù§
íà ,...äçåðî éìáî äðäå äðä úòä ìëá íéöøù¤
÷ñò øçà äìéìå íîåé øæçì äñðøôä ïéðòá
íéðéðò øàùá íà ,äøéúé úåìãúùäá íúåìãúùä
éðåîìà 'ïëãù' øçàå ,éðåìô 'ï÷ñò' øçà äöåøîáàààà

ïåøñç ìò äøåîå øáãá ùé ïåøñçå .úåáø á"åéëå
ïæä àåä ä"á÷äù åùôðá ùéøùé øùàë éë ,äðåîàá
ãéî .'éëøö ìë éì äùåòä' àåä àåäå ,ìëì ñðøôîå
åì äî éë ,åéúåôéãøî ÷åñôéå ,åéìò åúòã áùééúú

ìëä àìéîî íà ,åéëøö âéùäì ìäáéäìå æôçéäì
øáã âéùäì åãé ìàì ïéàå ,ù"áúé åðåöøë ìäðúî
÷éøì ìäáéäìå æôçéäì åì äîå ,åéìò øæâð àìùáááá.

ãåòïðåáúéù é"ò åúöåøîî çåðéå åúòã áùééúú
éðéðôä äéòãé åðéáø éøáãáøòù íéðéðôä øçáî)

(äðåîàä,úååîä ïî çøåáë åôøèî íãàä çøáé íà
åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçà óåãøé åôøè -.
åì äî ,åúéá çúô ãò àåáé àåá åì áö÷ðäù ,ë"àå
,äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì'å äñðøôä øçà óåãøì

÷éøì äòéâéå úåèù àìà äæ ïéàââââêë ïéáå êë ïéá ,
àì íìåòáù úåìãúùä ìëå ,íåúçå áåö÷ ìëä

åì áö÷ðä éôëî øúåé åúøåëùî úà åì äáøúãããã.

ההוריםא . שעל שידוכים, בעניני ההשתדלות אודות לשואליו פעם  ענה זי"ע  מסאטמאר שהרה"ק  ידוע 

יתירה . השתדלות ואיננה  הנרצית, ה'השתדלות' שזוהי וכלומר שדכן, עם בשבוע אחת פעם  לדבר

ברוך ב. רבי הרה "ק של בתו  בבית זי"ע מקאברין משה רבי הרה"ק  היה  שפעם זי"ע  שמואל הדברי סיפר

ביקש הבית מן יצא בטרם  בבהילות, לצאת ונחפז  מאוד מיהר לדרכו  יציאתו ובשעת זי"ע, ממעז'יבוז'

להיות  ליהודי שאסור הקדוש אבי של  בפומיה  מרגלא לו אמרה  מאביה, ששמעה דבר לו שתאמר מבעה "ב

שהמתינו נודע  זמן לאחר הדעת. יישוב מתוך מה  זמן עוד ונשאר עמדו  על  נעמד זאת כששמע  ונחפז, בהול 

אזי  חפזון מתוך יוצא היה ואם  נפש, ולרוצחם ושבים ההולכים  את לשדוד בכדי בדרך רוצחים  שודדים 

לשון  את שמואל' ה 'דברי פירש זה פי על מידם. ניצל  בבית שנתעכב ידי על ורק ל "ע, בידיהם נופל היה

האמונה מתוך במנוחה  וההנהגה  הדעת יישוב ידי שעל תושעון', ונחת 'בשובה טו ) ל  (ישעיה הכתוב

צרה . מכל  להיוושע ניתן הטהורה 

האמונהג. שער הפנינים  (מבחר שם  שכתב כמו ורכושו , מעותיו בשמירת נפשו  ותיטרף ידאג לא וגם 

מפני להם אמר דאגה , סימן עליך רואים אנו אין למה  לחכם 'אמרו ופקדתיו א) דבר קניתי שלא

שהיו הרכוש  את החשיב לא מעולם כי כלל , ממון ואיבוד הפסד לו  היה  לא שמעולם  והיינו  עליו'. ודאגתי

עד  - לעצמי חשב ממנו  כשנאבדו אף וממילא יתב"ש . הבורא מאת בידו כ 'פקדון' אלא כ 'שלו', ברשותו 

שלי. שאינו דבר הפסד על לדאוג לי ומה לבעליו, החפץ השבתי ועתה  בידי, השי"ת נתנם עתה 

בידוד. כספו וצרור לשוק יוצא כשאדם ובטחון) אמונה  משה , (אמרות זי"ע  מקאברין הרה"ק  אומר היה 

וכן  יתב"ש  מהשגחתו  הוא לקנות שברצונו  החפץ  כי בבירור יאמין אם  מה, דבר בו  לקנות בכדי

שיאמין  – מה דבר במוכר וכן בהשגחה, הכל שיקבעו  הסכום  ואף לקנות, המחשבה את בו הכניס  שהקב"ה

יתב"ש , בהשגחתו הכל הסכום וכן למכור הדעת דרכיו כי כל  את  יצליח השי"ת כי בעדו אני .ערב

בשונאי', אראה ואני בעוזרי לי 'ה' ז) קיח (תהילים  הכתוב בלשון זי"ע  מטאלנא דוד רבי הרה"ק  פירש  וכך

ש אמונה  מתוך לחיות ההרגשה  לי את מברךה' הנני עת, בכל לסמכני לימיני עומד ולאוהבי,לעוזרי והוא

המחשבה את זאתשאני ואילו  המעשים  כל את העושה בשונאי הוא זו .אראה קללה להם  ואאחל
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שאינו דומם  כאבן אהרן  וידום  – לה' דום
במכתו מרגיש

ïúùøôá(â-à é)àåäéáàå áãð ïøäà éðá åç÷éå'
'ä éðôìî ùà àöúå ....åúúçî ùéà
úåàøåð .'ïøäà íåãéå ,'ä éðôì åúåîéå íúåà ìëàúå
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åéìò øëéð íå÷î ìëî ,åìòôë áéùäì ìåëé åðéàù
,á"åéëå ïáà úîâåãë 'íîåã'ä ìò íìåà .äøåö éåðéù
åà äéìò íéëøåãùë äîåàî äàøú àìå ùéâøú àì
àìù àèéùôå Y íé÷çøî ÷çøîì äúåà íé÷øåæ

äøåú äøîà äæìå .äòø ãâðë äòø ìåîâúíåãéå

åîöò äùòù - ïøäàíîåãëìáé÷å ,ùéâøî åðéàù
óà ,åîò 'úé àøåáä úâäðä úà äáäàáå äøåáâá
åéðá éðù ìù í÷åìéñá ïéãä úãéî åá äòâôùë
åìéôà ææ àìå ,'ùã÷à éáåø÷á' áåúëä íäéìò ãéòäù
,íéîìåòä ìë øåöá äîéîúä åúðåîàî äîéð àåìîë

íåìë åîò òøéà àì åìéàëåääää.dyxtd x`aäøô - éðéîù -

àìåòåãî íãàä øîàééëå ,ääåáâ äë éìà åøáãú
åæë ääåáâ äâøã âéùäì éì øùôàååååéë ,åúáåùú ,

àúééøåàá éæéîøã éãéî ìë(äøåúá æîåøîä ìë)ìëì êééù
,úîéåñî äâøãá ô"ëò Y íìåò úåøåãì ìàøùéî ùéà

'îâá àúéàã êøã ìòå(.ãé äìéâî)'äëøöåäù äàåáð
äáúëð úåøåãì÷æçúéå .'äáúëð àì äëøöåä àìùå

äøö úòá øåëæì äîéìù äðåîàá åúìëé éôë ô"ëò
'ä ãéî ìëä àìà å"ç íìåòá äø÷î ïéàùææææéàî ìëå ,

חזר ה . השבעה  ימי ובכל פניו, על נסתלק אברהם  רבי הגאון זי"ע  חיים  החפץ  הגה"ק  של (היחיד) בנו

השבעה ימי ככלות עולם '. ועד מעתה מבורך ה' שם  יהי לקח, וה' נתן 'ה' הפסוק לשון על  חיים  החפץ

המובא  את להם וסיפר אליהם ופנה באהבה , הדין את קיבל  כיצד בהתפעלות סחים  שהבריות הח"ח  שמע 

והרגום ילדים  אחים שני ימ "ש הרשעים תפסו  בספרד הרשעה  האינקווזיצי' בימי כי אדם , תולדות בספר

אלוקיך ה' את 'ואהבת בתורתך ציווית רבש "ע ואמרה , קולה את האם נשאה האם. עיני לבבך',בכללמול 

ואילך  מהיום  אולם  בניי, לאהבת וחציו ב"ה  המקום לאהבת נתון חציו  חלוק, היה  לבבי היום עד אולם 

לבבי. בכל  בשלימות אליך אהבתי תהא

בדרכהו . הנוסעת ברכבת הנוסע  הנה  כי זי"ע מבאבוב ציון הקדושת הרה "ק שהמשיל  משל  ע "ד

הוא  רחוק  עדיין אם אף הוורשאית) (הרכבת באן' ה'ווארשווער על  שוהה שהוא נקרא כבר לווארשא

ה ' בהר לעלות המתחזק  זה  דרך על ממערב. מזרח כרחוק אףמווארשא הקדושה, בדרכי לילך  ומתחיל

'קדוש ' נקרא כבר לפניו, ארוכה דרך עדיין  .אם

ושותיםז. העירה חוזרים היו 'לוויה ' כל  שאחר נוהגים היו הערים באחד קדישא החברא שאנשי מסופר

(בכבוד  דחיי וביקרא דשכבי ביקרא כזלזול  העיר לאנשי נראה  והיה 'לחיים', לזה זה  ומברכים  יי"ש 

כמה הלכו  בלגימה, גרונם את מיטיבים  הללו באבלם  עסוקים  המשפחה שבני שבעוד והחיים ), המתים 

מנהגם אודות שאלם  לפניו ומשניצבו להם , לקרוא הרב שלח דאתרא. המרא בפני ל 'מוסרם ' העיר מבני

בסיבת  משיחים  הכל  אזי חי, לכל  חיים שבק  דהו  מאן כאשר העולם שמדרך יחדיו , ויאמרו  ויענו  המשונה ,

שבני  כנגדו  משיב ורעהו  ולרפאותו , בו  לטפל  כיצד ידע שלא מיתתו  גרם הרופא כי אומר זה המוות,

שותים כן על שונות, מטענות טענות וכו' וכו ' מחלתו שהוחמר עד החולה  את שהזניחו אשמים  המשפחה

אלא אשם הרופא ולא גרמה המחלה לא כי ולהתחזק  בדברו' נהיה  'שהכל  לברך כדי נהיה לחיים שהכל

יי"ש .בדברו  ותשתו  מים, בשתיית מסתפקים  אינכם  מדוע דבריכם כנים  אם ושאלם הרב חזר ה'. בדבר –

יי"ש ... מעט  לו שמגיע הדין מן באמונה ומתחזק זו  בדרגא האוחז שיהודי לו  השיבו

שחזר  אחר אחת פעם חיותו , בחיי פניו  על מבניו  וכמה כמה נלב"ע זי"ע  הרים' ה'חידושי להרה "ק

הנפש בשלוות הייתה הנהגתו  אך הארץ... על  ישב אבלות, הלכות כל  בעצמו קיים  מהם , אחד מהלווית
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ãéáò áèì àðîçø ãéáòãççççúåòùá à÷ééã äáøãàå ,
øúåéá íãàä ìò ä"á÷ä çéâùî åìàëèèèè.

éøùà,úàæ äúééä íùä úàî éë ïéîàîääæá éë

àåáá 'úåðúùäì' àìù äëàìîä åéìò ì÷ú

åòãåéá ,åéðôî äçîùä ùåîú àìå ,ïéãä úãéî åéìò

íéîùáù åéáàî àåä ìëäùíùá åøàéáù åîëå .
äçëåúä úùøôù àúìéîã àîòè øôåñ íúçä
óàå' Y äîçð é÷åñôá úîééúñî éúå÷åçá úùøôá
àìå íéúñàî àì íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ
,'íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå ...íúåìëì íéúìòâ
úîééúñî äðéà àåáú éë úùøôáù äçëåúä åìéàå

ובשרנו עצמנו  בנינו  הלא עתה, זה קברנו  'תרנגול ' וכי לו , ואמרה נפשה  במר הרבנית אליו פנתה היה, כלא

עצמה ) והצרה  הייסורים (סאת 'פעקיל' אכן, – הטהורה  אמונתו  בתוקף לה  ויען למנוחות, והלך ַָָעזבנו 

לעצמו . זאת גורם  האדם  אלא ית', מידו  אינה  אליה ) (הנלווית נפש' ו'עגמת הצער אך משמים, האדם מקבל 

לפנות ח. וירא פר' שבת בערב ימיו  בדמי נלב"ע ז "ל יצחק  רבי הרה"ח  זי"ע אמת האמרי הרה "ק של  בנו

לא  השבת במשך אולם , אליו. הנלווים ולכל  לרבי דמעה ומקור גדול  כאב הסיבה הסתלקותו  ערב.

אהבת  אשר בנך את נא 'קח הפסוק  על  בשולה "ט בקדשו שח ואף  הרבי, של  הק' פניו  על שינוי ניכר היה

בידי  היה  ולא פניו, ויפלו  הבן, על 'שבעה ' הארץ  על הרבי נתיישב השב"ק יצאה אך ויהי יצחק '. את

להשקיט הצליחו  לא בפולין אריאל גולת מראשי וצדיקים  גדולים כשהגיעו גם  בקרבו . רוחו  להשיב מקורביו

אמרו הרי קדוש , רבי לו , ואמר אונגרין, מדינת מבני פשוט  איש  שהגיע עד הנשבר. ולבו רוחו  סערת את

גבי ק"ו  כן, אמרו  ודם בשר בזקן ואם  סתירה ', נערים ובנין בנין זקנים  'סתירת לא:) (מגילה  הקב"ה חז"ל 

מפואר  בנין אלא איננה שסתירתו וודאי רחמים, מלא זקן  עיניו,שהוא את אמת' ה'אמרי הרים  מיד ...

אותי'. ניחם  זה  'יהודי ואמר שעה , מאותה רוחו ותחי

הדברי  כשנעמד הראשון ביום אביו, בחיי נלב"ע חיים הדברי הרה "ק של  בנו זי"ע  נתן מאיר רבי הרה"ק 

הנה ואמר, פתח  נפשי ברכי  באמירת שהחל וקודם בה, להתעטף  הטלית את נטל שחרית, להתפלל  חיים

מיד  – וחזקה  גדולה  מכה בגבו  הכהו  דהו  מאן כי מרגיש ולפתע עיר של ברחובה בנחת איש  לו מהלך

ידידו אלא אינו  שה 'מכה' יראה  אם אמנם  כן. להכותו העיז  מי וטענה  רוגזה  ברוב לאחוריו  המוכה  יסתובב

תוסיף זו  מכה אדרבה אלא עליו , ויתכעס יקצוף  שלא די לא – וחיבה אהבה לאות בגבו שהכהו  אוהבו 

הוא  הלא המכה  זה הוא מי אך אנושה  במכה הוכינו עתה לדידן, אף  חיבתו. על  וחיבה  אהבתו  על  אהבה

הרחמן ... אב נפש התפילה .ידיד  בסדר בהתלהבות ופתח 

במעמד  בחייו , בתו  שנפטרה  ירושלים), עיה "ק אונסדארף (משכונת שפירא משה רבי בהגאון מעשה

ואמו אביו הקב"ה  באדם הם שותפים ג' הרי ואמר, נענה  דבריו  ובתוך הספד דברי ר"מ נשא הלוויה 

השותפים בשני להימלך מבלי כזה  דבר השותפים , מג' אחד שהוא - הקב"ה  עשה והיאך ל :), (קידושין

קע "ו) חו"מ  שו"ע  (עיי' שלא האחרים... לאדם וזכין  'זכות ', אלא 'חובה' כלל כאן  שאין לומר צריך וע"כ 

תחילה). בידיעתו שלא אף עבורו לעשות אפשר לאדם זכות  שהוא (דבר בפניו...

הוא ט . יודע  ה'קוקער' נקב דרך לדופק נראה שהאור זמן כל רעהו, בית דלת על  שמתדפק למי משל 

עומד  שעתה בבירור ידע ה 'קוקער', נחשך כי יבחין כאשר אמנם לנקישותיו, לב על  שם איש  שאין

שעתה נאמנה  ידע לאדם, 'יחשיך' כאשר כמו "כ ובמעשיו , לדלת מחוץ  העומד על וצופה  הבית מבני מי אי

עליו . ומשגיח  וצופה  שבשמים  אביו עומד כביכול

מתוך  פעם שמע השפ"א) של  (אביו הרי"ם החידושי הרה"ק  של  בנו  מרדכי אברהם רבי הרה"ק 

מהחסידים שאחד נענה  הזה , הרעש' מה  'בשל מששאל (בלגן), וטומהל  סערה  מתחוללת שבחוץ חדרו

עבירה ועובר 'נופל ' שיהודי עת בכל בשמים נעשה ממש  כיו "ב ואמר, רא"מ נענה חלשות... ארצה  נפל
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øàáîå .'åâå 'úéøáä éøáã äìà' øîàð àìà äîçðá
ìëá øëæð àåáú éë úùøôá éë ,øôåñ íúçä
÷áãé ,'åâå 'ä çìLé Y ú"éùä ìù åîù äçëåúä§©©
èéáî íãàä øùàëå ,úåáø äðäëå 'ä ïúé ,'åâå 'ä
êéøö åðéà éæà ïåéìò éôî àéä äçëåúä ìë éë äàåøå
ãéî ìëäù òãåéùë äîçðä àôåâ àä àìà ,äîçðì

íéìåãâä åéãñçå åéîçøá 'äééééúùøôá ,êãéàì .
éúúðå ,'íëì úàæ äùòà éðà óà' øîàð éúå÷åçá
,àåä ú"éùäî ìëä éë ùøåôî øëæð àìå ,'åëå
ïëà åðîî åéðô øéúñä ä"á÷äù íãàì äîãðùëå

.äìåãâ äîçðì àåä ÷å÷æ

פשוטה אמונה  - אחריה להרהר רשות  לך  אין 
ותמימה

úùøôáäøô(á èé øáãîá)äî ,'äøåúä ú÷åç úàæ'
íåúá íéëìåää ìù íúìòî äìãâàéàéàéàé,

úàæ' øîàð òåãî øàáì '÷ä 'íééçä øåà'á àúéàãë
ú÷åçäøåúäú÷åç úàæ' àìå 'äøôäêøãáå .ì"æå ,'

äåöî åîéé÷é íàù ,äøåúä ú÷ç åøîåàá äöøé æîø
íòè àìá ä÷åç äúåéä íâä åæíäéìò äìòî

äøåúä ìë åîéé÷ åìàë áåúëä.øîàì 'ä äåö øùà
äðåîàä ú÷ãöä ãéâé íòè àìá äåöîä íåé÷ éë

àøåáä úåöî ìë íéé÷ì ùôðä úîëñäåêì äæå
íäì øñîúù 'ä äöø äæ íòèì éë éìåàå .úåàä

ä÷åç êøãá äåöîäáéáéáéáé.

ììëáåíéøåîà íéøáãäY íãàä éðéðò ìë ìò

ìò êîåñä ïè÷ ïáë ä"á÷ä øçà êìéù
òùå ãòö ìë ìò åéáàúåðåáùç ìë àìì Y ì

íéîòèåù"áúé àøåáä éë øåøéááå úåèùôá ïéîàéå ,
äùåòå äùò åãáì àåäå âéäðîä àåä àøåáä àåä

יחשוב  שלא (כלומר, נפל... פלוני יהודי  וראו  הביטו - ברחמנות ואומרים סביבו  נזעקים הכל ח "ו

יעלה זאת ובידעו  שנופל , יהודי מכל בשמים  יש  רעש אדרבה אלא חשובה, איננה שנפילתו  ה 'נופל'

מנפילתו ). לקום בידו

הכתוב י . את בדפו"י) כז. עמו ' בהר, פר' פסים (כתונת זי "ע  יוסף  יעקב ה'תולדות הרה "ק ביאר כה

יד) קמד מסובלים (תהלים  שיאמיןאלופינו ידי על  כי עולם . של ואין ב 'אלופו' לבירה , מנהיג שיש  ,

זה ידי על הבורא, בציווי שלא שנעשה  בעולם  הכל .מסובלים דבר לסבול  בידו  יהא –

שבתויא . את לשבות עז שרצונו זי"ע מקאברין הרה"ק  בפני ששח  דורו  מצדיקי באחד מעשה  היה וכבר

יש ובינינו  יחוד, היא קודש שבת כי לו ואמר הסכים , לא הרה"ק  אך בקאברין, אשר קדשו בהיכל 

אמונה בקרבו  אני משריש  מצרותיו, לו  שצר על נפשו  מר את ושופך יהודי אלי בא כאשר כי פירוד,

נותנים אתם  הרי מע"כ  אל  יהודי כשבא אך משאלותיו , פרטי בכל עצה  לו יש  וממילא ה ', ויראת תמימה 

זיין  געזונט זאל 'איך ואמר: צדיק  אותו  לו  נענה  קיום . דבר אינו ושכל שכל , פי על  הוא ועצה  עצה, לו

אוהבים נעשו  ומאז  ביניהם  הרבה ודברו  צודקים) שהנכם כמו  בריא אהיה (כה  גערעכט' זענט איר ווי אזוי

לזה . זה 

תפסוהויב. פעם ישבותו , לא ולילה יומם  לשכרה בשתיה  – המרה ' ל'טיפה  שנתפס יהודי באיש מעשה

ידידיו והיו  שמאל, ביד והפקק ימינו ביד השיכר בקבוק  היה  כשעדיין - השתיה  לפני כרגע  חבריו

שתיתו, ב'זכות' פרנסתו  כל שאיבד איך לו והראו זה, רע מנהג שיעזוב אליו , ומתחננים  מפצירים ורעיו 

רבותי  נא שמעו ה 'שיכור', להם  ענה  ממנו... מתרחקים סובביו  שכל  אלא עוד ולא ביתו ' 'שלום  את וקרע 

בידי  אשר אלכוהול ) אחוזי וששה  (תשעים נייניציגער' און 'זעקס  הבקבוק את נא ראו מומחים , דיינים 

– לכם אומר מה אך שתיתי, גרועה כה מדוע טעמים וששה  תשעים  יש  אכן, נודף, שלוריחו  'טעמו'

שלכם... ה'טעמים' כל  על גובר הלז ושש ' 'תשעים ויפהבקבוק טוב כי לאדם  שנראה  פעמים  והנמשל ,

תצא  רבה  תועלת כי לו  נראה  אם אף התורה, דרך פי על  שאינו  יראה אם  אך – פלוני מעשה  לעשות

לעצמו ויזעק – חומה  עצמו לפני יעמיד – טעם מכך בלי כחק נלך ה' אחר אלא אור, ישכון הדרך זו .לא
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äëøáìå äáåèì - íéùòîä ìëì äùòéåâéâéâéâéïëìå .
éøáãëå ,íòè àìá àéä ÷åç äîåãà äøô úåöî

ìàøùé úà ïéðåî íìåòä úåîåàå ïèùäù éôì' é"ùø
êëéôì äá ùé íòè äîå úàæä äååöîä äî øîåì

אמרה שהתורה  מפני דבש  בה  מערבין אין ולמה – ו ) (כריתות דקטורת בסוגיא האמור את ביארו  ובזה 

מפני  והשיבו 'ולמה... שאלו  בקטורת דייקא מדוע  יתמה, הרואה וכל תקטירו, לא דבש  וכל  שאור כל  כי

שהתורה מפני בשבת... האש  מדליקין אין ולמה  – שבת בהלכות כן שאלו לא מדוע  אמרה ', שהתורה

שנוסיף לומר מקום  יש  כן ואם ריח, להעלות עשויה  הייתה הקטורת כי אלא, מצוות, בשאר וכיו "ב אמרה,

– הידור ביתר הבורא רצון את שקיימנו  ונמצא ולעילא, לעילא ריחה  וישתבח  יתרבה  ועי"ז דבש, עליה 

– אמרה שהתורה מפני אמרו  זה  תורה על אמרה אם התורה, לקיום כמסייע לך  שנראה מה אף והיינו

טעם  בלי כחק התורה אחרי ללכת  עליך  הרי כן תעשה אל כי בפירוש ה'מבין' שכלך אחר ללכת ולא ,

לעשות... עדיף וכך כך

הזדמנות יג. בכל  היהודים , לאחיו הרבה שהיצר מומר יהודי היה זצ"ל  פיינשטיין משה רבי הגאון בימי

שלח גוסס  ובהיותו למשכב נפל לימים צעדיהם , להצר איך וחיפש המדינה שרי בפני 'מוסרם' היה

וכפר  היה  גמור רשע  שהרי זו , קריאה על  מאד תמהו השליח בהגיע קדישא, החברא לבני לקרוא 'שליח '

בו נתעורר דווי ערש על בשכבו  שמא באמרם  אליו  מללכת נמנעו לא אך ולהם, לו  ומה  רח "ל, בעיקר

לחטוא  הרבה חייו  ימי שבכל  כוחותיו בשארית לפניהם  בכה אליו הגיע  כאשר ואכן בתשובה , לחזור ִרצון

ומחוץ בשכיבה) ולא בעמידה  (פירוש, חמור' ב'קבורת שיקברוהו  בקשתו , כן ועל חטאיו, על  לשוב וברצונו 

לבורא  נשמתו  את החזיר שעות כמה ולאחר עיניו  את עצם ובזאת בזיון, במקום החיים' 'בית של לגדר

עולמים . כל 

שראו מה לו וסיפרו זצ"ל  פיינשטיין הגר"מ אל  והלכו לעשות, מה ידעו  לא קדישא החברא אנשי

ובזאת  כפרה , לשם  חמור בקבורת אותו  שיקברו וביקש האחרון ביומו  בתשובה  חזר רשע שאותו  בעיניהם ,

תורה אסרה גיסא לאידך אך טו.) (גיטין המת' דברי לקיים  'מצוה  אחד שמצד לעשות, מה כדת שאלוהו 

לא  אופן שבשום הגר"מ , להם והשיב סק"ב), ש"ך ס "ב, שס"ב סי' יו"ד (עי' חמור בקבורת אדם לקבור

בקבר  לקברו ועליהם השו"ע , דיני כל  לקיים מחויב הוא ואף  שלו אינו  אדם  של  גופו כי בקשתו , ימלאו 

עשו . וכן וישראל, משה  כדת ישראל

נאמנים, ממקורות ידיעה שקיבלו  להם , ואמרו  קדישא, החברא אנשי אל העיר שוטרי הגיעו  למחרת

חייו, בימי להם  שעשה  מה  על בו  לנקום כדי בבזיון הנפטר את קברו אתמול ביום שהתקיימה  שבהלוויה

הקבר  את שפתחו  עד להם האמינו  לא השוטרים אך וכל, מכל  הדברים  את הכחישו  קדישא החברא  אנשי

גיהנום של פתחה  על  אפילו 'רשעים חז "ל אמרו ודומיו  מלשין אותו  שעל ונתברר כראוי. נקבר שאכן וראו

להם העמיד כן ועל מיתתו , אחר גם ולייסרם לצערם  רצה וברשעותו יט ), (עירובין בתשובה' חוזרים אינם 

העיר  לשוטרי להלשין שלח  וכבר חמור, קבורת אותו  לקבור שיסכימו כדי בתשובה חוזר הוא כאילו  פנים

אלו . מעשיהם על  קדישא החברא את שיענישו בכדי

פיינשטיין, הגר"מ  של  מפסקו  למדנו לעניננו  מקום ובכלומכל התורה, דיני על להתחכם שאסור

על ידו המשנה כל  כי ושמאל, ימין יזוע לא ומהם במלואם השו"ע פסקי לקיים האדם חייב מצב 

בהוראת אם כי עדיף  תעשה ואל שב ההלכה מן  מעט לשנות  שעדיף לו שנדמה במקום אף התחתונה,

מומחה  .מורה

עמד  ומאחוריו עשרה ' 'שמונה עמד שפעם  עובדא, הוה בדידיה כי פיינשטיין, להגר"מ  הדברים ונאים

את  עקר ולא הגר"מ  עמד זמן אותו  כל התפלה), את הקהל שסיימו  (אחר בתפילתו  מאד שהאריך יהודי

עודו המתפלל . כנגד לעבור שאסור ד) ק"ב (או "ח בשו "ע שנפסק  כמו  רגליו, את הלה שעקר עד רגליו
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úåùø êì ïéàå éðôìî àéä äøéæâ ,ä÷åç äá áúë
äéøçà øäøäì(:æñ àîåé).úéìëú åæ éë äæá åæîøå

ìù åéúåãéî øçà íãàä øäøäé àìù Y äøäèä
äîéîú äðåîàá åéøçà êìäé àìà ,ä"á÷äãéãéãéãé.

÷åñôä ìò é"ùø ïåùìëå(âé çé íéøáã)äéäú íéîú'
,åì äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä - êé÷åìà 'ä íò
àåáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä øçà øå÷çú àìå

'å÷ìçìå åîò äéäú æàå ,úåîéîúá ìá÷ êéìòåèåèåèåè.

היו לא ההם (בימים ישראל מארץ  דחוף (טל') טעלעפאן שהגיע לו וסיפרו  הבית בני נכנסו ומחכה  עומד

מאד), נחוץ ענין היה  שבודאי ישראל, מארץ לים  מעבר ובפרט טל ', היה  בית בכל  ולא יד בהישג טלפונים 

את  פסע  תפילתו את הלה שסיים  אחר ורק אליהם , התייחס לא ובכלל  ממקומו  זע ולא קם לא ואעפ "כ

בפניו, הבית בני תמהו הטל ', קו  על  היה לא כבר מאר"י המתקשר כאשר לביתו  וחזר הפסיעות שלש 

והשיב  הגר"מ  נענה  ישראל , מארץ  דחופה לשיחה לו  שקוראים  בשמעו לביתו לחזור מיהר לא מדוע 

ללכת ...'בפשטות יכולתי ולא בעדי, שהפסיקה ומחיצה קיר מאחורי היה בקיום'והלא דביקות מרוב כי

כפשוטו – בפשטות הכל  את קיים רק הדינים, על להתחכם היאך חשבונות שום עשה  לא התורה  הלכות

מקרא. של

הרה"קיד. בשם מספר זי"ע  מאלכסנדר העניך חנוך רבי הרה"ק  היה פרה פרשת בשבת בשנה שנה מדי

היהודים עם  'וויכוחים ' פעם  מידי לערוך הרשעים הנוצרים הכומרים  היו נוהגים זי"ע , מלובלין ה 'חוזה '

פעם ח"ו . דתם את עליהם  לקבל אותם מכריחים  היו זה  ידי ועל  עפ "ל, דתם עם שהצדק להוכיח ברבים ,

והמנצח היהודים , עם כזה  ויכוח לערוך המדינה  משרי רשות קיבל הלה  הכפרים, אחד אל רשע כומר בא

לים . המנוצח את ולהטביע לזרוק לו מותר שיהיה, צד מאיזה  –

לנצח שיוכל  וזקן חכם  ביניהם  היה ולא עם', 'פשוטי בהיותם  ורעדה, פחד שררו הכפר יהודי בקרב

אותם שיושיע הכל  אדון לפני תפילות ושפכו בידם , אבותם אומנות תפסו ברירה בלית זה, ערום  רשע

ניגש והנה הכומר, לפני לעמוד שיסכים יהודי אחר לחפש  החלו הוויכוח מועד בהתקרב ויהי מצרתם.

שבוודאי  האלוקים בה ' ובטוח סמוך בהיותו  הויכוח , את לערוך עצמו  והציע מאד פשוט יהודי שהיה החייט 

אך  יודע  שהלה בידעו לו  לועגים שהיהודים סבר החייט  פני את הכומר כשראה הרשע. מצפרני יושיעם

שמחמת  בטוח (בהיותו לו יענה והוא שאלה  איזו  תחילה  ישאל  שהחייט הציע לכן וכתוב, קרוא בקושי

בתמימות, הכומר את ושאל  החייט פתח  מיד השומעים), בעיני ולקלס  ללעג שאלתו  עצם תהא תמימותו

החייט זעק אז  או בפולין), המדוברת בשפה  יודע , (איני ויעם' 'ניע  לו השיב יודע', 'איני המילים פירוש מה

לא  הגוים ואף  שאלתו, על  לענות יודע שאינו מעצמו הודה שהרי הכומר את ניצח  שהוא בהתרגשות

האמת  על  מודה  שהוא הכומר את ששמעו  ברגע אלא שאלתו , תוכן את הבינו לא ולכן הקודש  לשון הבינו

לים . תיכף זרקוהו ויעם ' 'ניע  ועונה

החייט את שאלו  כן ואחר פלא, בדרך עמהם  שעשה הנס גודל  על להקב"ה ושבחו  הודו הכפר אנשי

(פירוש ה'עברי-טייטש ' בחומש  שראה  בתמימות החייט  השיב רשע , לאותו זאת שאלה לשאול בחר מדוע 

שאם 'הבנתי יודע ), (איני נישט  ווייס  איך - ומפרש כותב יודע' 'איני התיבות שעל וראה  האידיש) בשפת

פירושם '. הזה הטמא הערל  ידע  איך - יודע ' 'איני תיבות של פירושם ידע  לא הקדוש' ה'טייטש  ספר ֵמחבר

על ואומר בפשיטות שהמאמין נפלא, לימוד מזה למד ה'חוזה' אולם  וכסיל , פתי היה הזה שהחייט ואף

פגע . מכל ינצל  ה' דרכי ולהבין לדעת נצרך אינני – יודע ' 'איני דבר כל

פגם טו . שום וללא בשלימות להיות  צריכה זו דבתמימות ותמימות  דאף קמאי, צדיקי שאמרו כמו ,

היא  'תמימה ' בכלל  ואכתי פוסלת אינה שחורה אחת ששערה  ה ) ב (פרה לן קיימא אדומה  הפרה 

אותה ), פוסלות שערות שתי אחת(ורק שערה אפילו פוסלת אלוקיך ' ה' עם תהיה 'תמים במצוות  ,אבל

פגם . שום ללא בשלימות להיות צריכה  עולמים  בחי האמונה כי



פרה - שמיני - הפרשה  æבאר

äãéîáåùàø' äéäù åðéáà íäøáà çáúùð åæ
ù"åîëå 'íéðéîàîì(å åè úéùàøá)ïéîàäå'

éðá'ä ÷"äøä äá æîøå .'ä÷ãö åì äáùçéå 'äá
ò"éæ 'øëùùé÷"äøä .àð ãåîò ä"ã ú÷åç 'äìëã àøâà')

('äëøáä ìëéä'á ò"éæ àðøîà÷î''äá ïîàäå' úáéú éë¦
- ã"åé àìá äáúëðïîàäåúæîøî 'ã"åé' úåàä éë , ¦

'äîëç'ä ìò(íéáø úåîå÷îá ÷"äåæá øàåáîë)ïëìå ,
äøñçð(ã"åéä)éë äðåîàä ïîìò äðåîà éðééðòá

úåèùôá ïéîàäìå 'åúîëç' ìë úà ìèáì íãàä
íò äéäé íéîú ÷ø ,úåùéøãå úåøé÷ç àìá Y

åé÷åìà 'ä.

אל מעתה וירוץ מהעבר  דעתו יסיח – אין העבר 
שבשמים . אביו

ïúùøôá(ç è)èçùéå çáæîä ìà ïøäà áø÷éå
åì øùà úàèçä ìâò úàåøàéá ,

'ä ùåã÷ ïøäà ùâéðù äòùáù ,íéðåùàøä åðéúåáø
ìâò úåîã åì äàøäå ïèùä àá ,åé÷åìàì áéø÷äì

çáæîä â"òù ùàä êåúá áäæäæèæèæèæèäöø äæáå ,
åì øîàå .äùò øùà ìâòá øëæéùëì åúòã ùéìçäì
ìàå 'çáæîä ìà áø÷' - éçà ïøäà ,ä"ò åðéáø äùî

- ïëàå .åîîæ ÷éôäì ïèùì ïúéúçáæîä ìà áø÷éå
úàèçä ìâò úà èçùéååøöé úà èçùù åðééä ,

éðà êìåä ïë éô ìò óà åøîàá ,ìâòë åì äîãðù
éàøåá úà ãåáòìæéæéæéæé.

ìò'êåðç éøîà'ä øàéá äæ éôì"öæ ïåø÷ êåðç éáøì)

ìúúåà êåðç éøîà 'ðå÷ ,ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä ìù åãéî

(äëì"æç éøáã úà ,(.ä äèåñ)øá àééç éáø øîà ,
ãçà åá àäéù êéøö íëç ãéîìú áø øîà éùà
äæ ÷åñôá ÷æçúäì åéìòù øîåìë ,úéðéîùá äðåîùî
êëù éðôî ,'éðéîù' úùøôù éðéîùä ÷åñôä àåäù
åúùâá íãàä úà úåôøäì òøä øöéä ìù åëøã àéä
ãéîòî àåäù äæá ,äãåáòå äìéôú äøåúá ÷åñòì
åì íøåâå ,åéúåðåìùéëå åéàèç ìë úà åéðéò ãâðì

.íå÷îä éðôì éåöø åðéàù áåùçìäãåáòä ãåñé ïëà
ùéà ùéà Y 'úàèçä éìâò' ìë úà èåçùì àéä
ùãçúé àìà ,øáòä ìò èéáé àìå .åáåàëîå åòâðá

æåòå úàù øúéá äúòîçéçéçéçé.

êëåò"éæ 'ìçð éáøò'ä ÷"äøäã äéîùî åèî
ïúùøôá àø÷ã àøåàéáá(æ àé)éë øéæçä úàå

נפסלה – שחורות שערות ב' נתהוו  כבר אם בפרה כי הפרה, מתמימות האמונה תמימות גדולה לאידך,

ולהשיבה לתקנה בידו לעולם  - כבר נפסלה אם  אף האמונה בתמימות כן שאין מה לעולם , הפרה 

חושבנא. ולהלאה  מכאן וברה , זכה באמונה  השלימה , לתמימותה 

המזבחטז. את רואה  אהרן היה - ח) מלואים (שמיני ה'ספרא' דברי שהביאו  בחיי ורבינו רמב"ן עיי'

הגס מתירא, שאתה  ממה תירא לא אחי, אהרן לו אמר אצלו, משה  נכנס  מתירא והיה  שור, כתבנית

ב'בעל (ראה  אומרים ויש בזריזות'. המזבח ', אל  ויקרב המזבח  אל 'קרב אמר לכך אליו , קרב ובא דעתך

שיזכור  ע"י רוחו  את לשבור היתה  וכוונתו עגל, כקרני המזבח קרנות לו נראו  שעה שבאותה  שם) הטורים'

נבחרת. לכך – המזבח' אל 'קרב העגל  על תביט אל משה  לו אמר וע "ז עצבות, לידי ויבא העגל  מעשה את

זי"עיז. ישראל' ה'בית הרה"ק  של השולחן בעריכת העומד נער ראה שפעם  המעשה  מבעל שמעתי

מעליו שעמד שבחור אלא הקדוש, הרבי פני את ולראות לזכות מעט  ולהתרומם  לעלות וניסה 

פעמים כמה  הווה  וכך להתרומם, תנסה  ואל בשלווה  מקומך על  עמוד כאומר ראשו על לו  דפק ב'שורות'

מלמעלה העומד לאותו  כלל התייחס לא הנעשה, את שראה הרבי הורידו... וזה ממקומו  וקפץ ניתר שהילד

לבך  תשית אל  כאומר, – התחזקות כסימני לילד הראה ידיו  בשתי רק למטה , ולהשפילו להורידו  ומנסה

בקדושה ... ולראות לעלות ושוב שוב בהתחזקות וקפוץ נתר אלא מעליך, העומד של לנסיונותיו

שליח. סופו  זה  כי – מלח ' נציב ותהי - מאחריו  אשתו 'ותבט  כו ) יט (בראשית תורה  אמרה  כבר כי

לאחוריו ... המביט



פרה - שמיני - הפרשה  çבאר

àåä àîè øâé àì äøâ àåäå 'åâå àåä äñøô ñéøôî
íëì÷çøîì âìãìå õåô÷ì íãà äöøé øùàë äðäù ,

íîåøúéå õåô÷é íùîå ,åéúåá÷ò ìò àòîé÷ áåùé
ïë åîë .øúåé ìåãâ ÷çøîì òéâäì çéìöéå ,éåàøë
íãàä ìåôé íéîòôì ì÷ úéá äìåòä êøãá
åàéáäì úåðëåñî åììä úåãéøéå úåìéôðå ,åúâøãîî
éúìùëð êë ïéáå êë ïéá àìä áåùçéù ,ùåàé éãéì
êìîä øòùá àåáì ìëåà êéàäå ,éúéùò êëå êëå
êøåöì àìà äãéøéä ïéà úîàá ìáà ,÷ù ùåáìá
úàæå ,äùåã÷ä úåìòîá øúåé ãåò åúåìòäì - äéìò
êøãá êìéì êéùîéå ìåùëîä ìò øáâúéù éãé ìò
æîøä åäæå .äìéôðäå äãéøéä ìëì åáì íéùé àìå ,áåè

,àø÷áøéæçä úàåàåäù íãàì äàøð øùàë Y
àìà äìéôð åæ ïéàù òãé ,ìôåðå åéúåá÷ò ìò øæåç

àåä äñøô ñéøôî éëåéøåçàì øæç åæ äãéøéáù Y
äåáâ äöéô÷á åéìâø úåñøôá úòë ÷ðæì ìëåéù éãë

ù øäæäì åéìò ,íðîà ,äåáâ ìòîøâé àì äøâ àåäå
øåâì äìéìç êéùîé àìù -õøàá øåâ Y äøéã ïåùìî)

(â åë úéùàøá) úàæäáöî êåôäé àìå ,äãéøé äúåàá
åøåáò òá÷ ìù íå÷îë åæ äãéøéèéèéèéèé.

øåëæéå,åúìéôð úòá àéä éãåäéä úãåáò ø÷éòù
ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøäî àúéàù åîë

÷åñôä ìò(è ãë øáãîá)'éøàë áëù òøë'(í"éøä '÷éì)

äìéôð íéùéâøîù úòá ÷åæéç êéøö øúåéáëëëëéë ,

יוכל אז ואו  העבר על  מפה  שיפרוס ומקדש ', - מפה 'פורס  ק .) (פסחים דגמ' בלישנא שרמזו  יש 

עצמו . לקדש 

עריכת יט . (בעת בצלו  לשבות שבא מחסידיו אחד את זי"ע העבודה' ה 'יסוד בעל הרה "ק שאל פעם

חמורי... גבי על נסעתי היהודי ענהו מושבך, ממקום הנה באת האיך נא, אמור שב"ק ) בליל  השולחן

מתרומם הייתי החסיד ענה הדרך. אם  על  מחמורך נופל  היית אם  עושה  היית ומה ושאלו הרה"ק  המשיך

עוד  נופל היה  באם מעשיו  על שוב ושאלו  בשלו  המשיך הרבי אך בדרכי, וממשיך גבו  על שוב ומטפס 

שאלו הרבי פעמים  כמה  לאחר החמור. על לרכוב ושב מעפרו  מתנער שהיה  ענה ושוב בדרך, מחמורו פעם 

שעלי  ומוסכם ברור הרי ואבכה, הקרקע  על אשאר וכי אעשה, מה 'וכי ואמר: היהודי נענה  ושוב, שוב

בעריכת  נוכחים שהיו חסידיו  אל העבודה ' ה 'יסוד פנה חמורי'... גבי על שוב ולעלות מעפרי להתנער לקום,

להישאר  נפילה, לאחר לאדם  לו יש  תכלית וכי זה , יהודי דברי את אתם  'השומעים  להם: ואמר השולחן

מלחמה ...' איש  להישאר במלחמתו, ולהמשיך לקום אם  כי לאדם  לו אין הרי וגורלו , מצבו  ולבכות בירידתו 

ביאור כ. צריך ולכאורה  ונתעודד', קמנו ואנחנו  ונפלו  כרעו 'המה ט ) כ  (תהלים  בקרא כתיב אמרו , באמת

כרעו קמנו שהרי 'המה לומר לו היה 'נופלים ', כן גם הצדיקים  וכי – נפילה  אחר ואנחנוונפלו בא –

נפלנו  לומרלא צריך אלא נפלנו''. 'לא של  מציאות אין אלאכי נופלים, הכל ונתעודד, קמנו - ,ש'אנחנו'

' טז ) כד (משלי שנאמר וכמה  בנפילתם . נשארים  - יפולו 'המה' בנפילתושבע שאף והיינו וקם', – צדיק

ונתעודד. קמנו  ואנחנו – 'קם ' שמיד מאחר 'צדיק' קרוי

לגמרי, אנכי מיואש רבי, זצוק"ל , מסטייפעלע יעקב' ה 'קהילות הגאון בפני אחד בחור התאונן פעם 

ועבודה, מתורה לצמיתות אני ומנותק  מאומה, שווה  אינני כבר ברשתו, פעם אחר פעם  אותי מפיל  היצר

ונורא, איום  מצבי אמרתי כבר רבי, הבחור, ענה  אחת, פעם כבר אותו ניצחת האם ה'סטייפעלער', שאלו 

הצליח אכן נדירות שלעיתים  הבחור שהודה עד בעבר, כבר אותו  ניצחת האם לשאול , ה 'סטייפעלער' הוסיף

אלו על  אם  כי כלל, אחוריך תבט  אל כן, אם  ה 'סטייפעלער', לו אמר הקשה, יצרו את מעט  לנצח

קל . בית העולה בדרך לעלות בידך יהא ומשם הדוויה , לנפשך נוחם  תמצא ובזה  הניצחונות,

של עצמותיו המשברים רבים תשובה  תיקוני הובאו בספרים  ואמר, זי"ע הסטייפעלער הרה"ק  הוסיף

לעצמו האדם שיאמר - ביותר הגדול  התיקון אבל ופשעים, עוונות חטאים  בהם  לכפר - כאןאדם  ,עד 

ופשע . חטא לכל ביותר הנעלה  התיקון זהו ויתחזק , יקום  ומיד



פרה - שמיני - הפרשה  èבאר

äòùá ìáà ,ãåîòì ìåëé ãçà ìë äøàää úòùá
éøàë øáâúäì åéìò æà íéîùä ïî åãâð ïéãéîòîù

,åãîò ìò ãåîòì Yéøàë 'áëù òøë' áéúë ïëìå

éøà ë"â àø÷ð äìéôðäå äáéëùä úòá øîåìë Y.
ãâð íéîùä ïî íéãéîòî ïéàù ìåãâ ììë äæ êà
äéä íàå .ãåîòì ìåëéù åçåë éôë íà éë íãàä
åéä àì ,äæ ãâðë ãåîòì åçåëá ïéàù òåãéá

,íù íééñîå .äæ ïåéñéðá åúåà íéãéîòîàìá êà
íàá éë ,äîåàî âéùäì ìåëé åðéàù àèéùô äòéâé

ìë Y äòéâé àìá øùéå ÷éãö úåéäì íéìåëé åéä

åéä èééçäå ïòöøä óà ,úåéäì äöåø äéä ùéà

÷éãöå øùë úåéäì íéöåøàëàëàëàëäæ éë ,äúòî øåîà .
.åéúåìéôðå åéúåðåìùë ìò èéáäì àìù Y íãàä ìë
ãéî àìà åéøåçàì èéáé àì Y ìôð øáë íà óàå

äùãç äéøáë äúòî åðå÷ úà ãåáòì ÷æçúéáëáëáëáë.

ìòìëá øàùéäì åéöìç øåáéâë ùéà ìë øåæàé ïë
ùãå÷ úîçìîá ïîæ ìëáå úòâëâëâëâëíéðîæá íâå ,

úà áåæòé àì ,äãéøéå äìéôð úåúéòá ,íéù÷ä
,àá éðà äðà éðàå äæìä éðçöéð äðä ,øîàì ,åúãîò
.áöî ìëáå úò ìëá øéãú åúîçìîá ÷æçúé àìà
éë' äðùä - ùàø úìéôú úåáéúá åæîøù åîëå
÷éãö ïéà' éøä äøåàëìå ,'åìùëé àì íìåòì êéùøåã
øùôà êéàäå ,'àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá
äðååëä àìà ,íìåòì åìùëé àìù 'ä éùøåã ìò øîåì
íà óàå ,'äìéôð'á êë øàùäì Y íìåòì ìùëé àìù
ãéî àìà ,åøåñå åìå÷ì÷á øàùé àì ,åøöé åéìò øáâ

øöéä úîçìîá êéùîäì åøôòî øòðúéå íå÷éãëãëãëãë.

éåäøåöòì íãàì åì ïéà äìéôðä úòá ,øîåà
àìà ,äúåäîå äãéøéä ìãåâá ïðåáúäìå åîöòá
ãåîòé øáëù äòùá ÷øå ,'äéìò êøã' åëøãá êéùîé

–כא . נדע' לא 'ואנחנו לומר שיש השל "ה) בשם ד קלא או "ח (מג"א הפסוקה  בהלכה  הרמז  בעלי אמרו

בעצלתיים יושב בעודו לומר לאדם לו שאין והיינו  בעמידה , – נעשה ' 'מה נעשה בישיבה, אלא מה ,

טובה, פעולה איזה  לעשות – מקומו לזוז שמוכן כמי ממקומו יעמוד נעשה '...ובעמידה תחילה 'מה ישאל 

יסובב כב. אילו  כי לפניו, הדרך על לנעשה  רק  להביט שעליו ברכבו , הנוסע  לאחד דומה הדבר למה  ומשל

לאחוריו המביט  כיו"ב (עקסידענ"ט)... דרכים ' ב'תאונת רח"ל  נפשות יהרוג מיד הרי לאחור ראשו את

דרכים '. 'תאונת כדי עד ח "ו ימעד מיד ונפילותיו כישלונותיו  על  –

לעמוד כג. בכוחו אין וכבר הסבל כוח  כשל  כי זי"ע  שלמה ' ה'תפארת הרה "ק בפני שקבל ביהודי מעשה 

היום והנה לנצחו , בעזרי ה' והיה כנגדו במלחמתי יגעתי אמש  אך באמרו, יצרו, עם המלחמה  בקשרי

תצא 'כי אלא כתיב, לא לניצחונות' תצא 'כי שלמה ', ה 'תפארת ענהו  יקוש . לפח  הפילני ,למלחמה'הוא

חייו ... ימי כל  בה  לעמוד יצטרך אם אף במלחמה, אם  כי ה' חפץ  בנצחון לא כי

שלופה וחרבו הקרב בשדה  האויב עם ללחום  שנשלח  לחייל הענין את המשיל  זי"ע , חיים ' ה 'חפץ הגה"ק 

נבהל חייל אותו ממנו, לזוב החל רב ודם באצבעו  בו  וירה האויב מחיילי אחד אליו הגיע והנה  בידו ,

בסכנת  עצמך את הנך מכניס  היאך שכמותך, שוטה חבריו , לו צעקו  מידיו , הזין כלי את תיכף והשליך

חרבך  לישא תמשיך אם ואילו ועצומה , רבה מכה בך להכות או להרגך לאויב אפשר עתה והרי מוות,

שנפל בשעה  אם  היצר במלחמת הוא כן כמו  לגמרי. ותפילהו אפים אחת מנה  לו להשיב תוכל  אולי בידך

- מטרתו כל זוהי שהרי – עליו היצר הצליח  גופא בזה לו, אשר כל  את ומשליך מתייאש  הנו כבר מעט 

היצר  את ויכה יום  שיבוא יזכה וכך כוחו , בכל  ולהתחזק  להתרומם האדם  על  אלא בו, הנלחם  את 'לייאש'

טז ). אות בראשית פ' התורה על  ח"ח  על בהגהות הובא ד, י קהלת נ"ך על  (ח"ח  לגמרי הרע

בקודשכד. בנויות 'הלשכות ח) ג שני (מעשר במשנה זצ"ל  שבדרון שלום  רבי הגאון לחולרמז ופתוחות 

חול תוכן בחול- בנויות קודש, קודשוגגותיהן תוכן  - לקודש חול ',ופתוחות  שאיןוגגותיהן והיינו

פתוחה.. היא להיכן אלא הלשכה עומדת  היכן מינה ועלנפקא המחיה 'על  לצאת שהוצרך מי .ואף



פרה - שמיני - הפרשה  éבאר

,äìéôðä úåäîá ïðåáúé ,æà ,åðåëî ìò áöî äæéàá
íäá áåù ìùëéé àìù ,äæ äî ìòå äæ äî úòãìäëäëäëäë.

ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä áúë åæ êøãá(àøéå ä"ã)

ïéðòá ïúùøôá áåúëä úà øàáì '÷ä êéùìàä íùá
éðéîùä íåéá çáæîä úëåðç(ãë è)éðôìî ùà àöúå'

àøéå íéáìçä úàå äìåòä úà çáæîä ìò ìëàúå 'ä
äìéçúî éë .'íäéðô ìò åìôéå åðåøéå íòä ìë
äàøð äéäå íéîùä ïî ùàä äãøé àì ïééãòùë
ïéëùé àìù íéîøåâ íéòøä íäéùòîù ìàøùéì
íäéðô ìò åìôð àì ïééãò ,íäéðéá åúðéëù ä"á÷ä
äæë ïîæá èå÷ðì ùé äøéúé úåøéäæ éë ,äòù äúåàá
éðôìî ùà àöúå'ù éøçà ÷øå .úåáöòá ìåôéì àìù
ïéëùäù ïéòá ïéò åàøù Y 'íòä ìë àøéå ...'ä
,íéîùä ïî ùà íäì ãéøåäå íáø÷á åúðéëù ä"á÷ä
øáãä íöò ìò äùåá ìãåâá íäéðô ìò åìôð æà
ïåëùé àì ú"éùä éìåà íúåáìá ÷ôñ øøåòúðù

íäéðéáïåçèáå äðåîàá ÷æçúäì ïéëéøö åéä éë ,
.'íáæòé àì éàãåáù

,íðîààìù øúåéá øäæéì åéìò ìùëð øáë íà óà
,øúåéå øúåé ìåùëîä øçà øøâäì êéùîäì

åéðéò ãéî íåöòé äàøù äî äàø øáëù ïåâëå
òøá úåàøîåëåëåëåëúà åùøéô êëå .úåìéôð øàùá á"åéëå ,
äðùîä ïåùì(à á úåáà)ïéò êîî äìòîì äî òã'

'íéáúëð øôñá êéùòî ìëå ,úòîåù ïæåàå äàåø
äðååëá àìù ïâåäë åðéàù øáã 'äàåø ïéò'ù äîù
äìòîì' äæ éøä ïâåäë àìù øáã 'äòîùù ïæåà' åà

êà ,êë òøàéù åááéñ ìòîî íéîùî Y 'êîîìëå
êéùòî- ïëî øçàìíéùòîä åìà ,íéáúëð øôñá

êìù úåðåøëæä øôñá åáúëééêéùîú ìà ïë ìò ,
äøäîá øåæçìå úåìòúäì øáâúä àìà ,êéúåìéôðá

.êìîä êøã ìò

÷"äøäøàáî ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáøã÷åô)

(ä"ë úåà íéø÷òàøîâá èøôì åëéøàä òåãî
(.ãî :âî ïéøãäðñ)úåùòì 'ïëò' òéùøäù íéàèçä úà

(øúåéá úåøåîç úåøéáò íù åðîð)úåøåãì úåøåäì ,ïéàù
äáåùúä éëøã åéðôá åìòððù ìàøùéî íãà êì,

åùøã éøäù(íù)àèç' òùåäéì ä"á÷ä éøáãá
'ìàøùé(àé æ òùåäé)-ìàøùé àèçù éô ìò óà

àåäæëæëæëæë,åðãîìì ,íéáøä åéàèç ìëá åëéøàä ïë ìò .
ïëò äùòù äæä òøä ìëá úôðåèî åùôðù éî óàù

יגיע את כבר יסיים מתי ומייחל  ממתין הוא שבמוחו  במחשבה אם  ביתו , לבני טרף  להביא - הכלכלה'

זו מחשבתו  אזי ביומו , יום  מדי לומד שהוא הקבוע השיעור את ללמוד המדרש  לבית להיכנס  ויוכל כפיו 

תלויות  עיניו  שהרי קדשים , קודש  להיות כולן חשובות עבודתו שעות וכל  'קודש ', בבחינת להיות לו גורמת

הקודש . אל תמיד ופתוחות

אינו  טוב , דרך  על לעלות ומייחל  עומד  הוא שפלותו מתוך אם – והנסיונות  הנפילות לענין  כיו"ב 

כ 'קודש '... אלא כ'חול ' נחשב

להמשיך כה . לו  וא"א רכבו , (גלגלי) מאופני אחד ונשבר נסדק ולפתע לעיר, מעיר בדרכו  שנוסע  למי משל 

למחוז יגיע לא לעולם כך הרי זו , צרה  אירעה מי בשל  לחקור ויעמוד עצמו יעכב וכי בשפו "א, בדרכו

הפיקח יעשה  מה  נסע ), שלשמה אחרת מטרה  כל  או ה 'חתונה' נסתיימה  שכבר ימצא יגיע  (ולכשכבר חפצו 

חפצו למחוז  ויגיע  בדרכו ימשיך במהירות, הגלגל  ומדועיחליף מה יחקור אז  לישן, ישכב טרם היום  ובסוף ,

מעפר  התנערי קום  עליך, שעברה  הנפילה  אודות ודורש ' 'חוקר מתעסק לך מה  ייאמר, לדידן אף  אירע ...

הנפש . חשבון תערוך ה 'עבודה' להמשך הדבר לך יפריע לא כשכבר – היום  ובסוף  בדרכך, המשך – קומי

'תצייר'כו . אל מלחמה', בם תתגר ואל תצורם 'אל  יט) ב (דברים כתיב פעם, אמר זי"ע  מרוז'ין הרה"ק 

מהם לעשות תחשיבם אל  פירוש  ח"ו , לידך נקלעו שכבר אחר אף העבירות) צורת (את לעצמך אותם 

מעלה . של  בקדושה  ותתקדש מלבך, יעברו  כי מלחמה , עימם  לעשות תצטרך לא וממילא וענין, שוויות איזה

ליה',כז. קרו  ואסא שמיה, אסא חילפי ביני דקאי אסא אינשי, דאמרי 'היינו ואמרו הסמיכו  שם בגמרא



פרה - שמיני - הפרשה  àéבאר

ììëð àåä ïééãò ,åðîî øúåé òåøâ ïéàå èòîëù
ùéå ,åé÷åìàî ÷úéð åðéàå ùåã÷ íò ìàøùé éëëåúá

.åúéøçàì äå÷ú

פעולה כל חשיבות  – מעט עצמו  את מקדש אדם 
ערוך לאין קטנה

,ïúùøôáíéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå(ãî àé)çëçëçëçë.
àéðúä ìòá ÷"äøä áúë(æë ÷øô).ì"æå

ìë ,éøîâì íéøúåîä íéøáãá 'éôà àìà ãåò àìå...
õôçù ïåâë ...äì÷ äòù 'éôà åøöé çáåæ íãàäù äî
úåçô åà äòù øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì
åéô íìåá íà ïëå ...äòù äúåàá äøåúá ÷ñåòå
éðééðòî íøáãì ãàî äååàúî åáìù íéøáã øáãìî
øéòæî èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå ,íìåòä
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà ,àúúì à"ñ àéôëúàã

äáøä àìéòì åúùåã÷åäìòîì åúùåã÷å 'ä ãåáë äìòúî)

(äìòîì,ìò äðåéìò äùåã÷ úëùîð åæ äùåã÷îå
'úé åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä...

'íúùã÷úäå' ùåøéôå,íéùåã÷ íëîöò åùòúù
'åëå à"ñî ìãáåîå ùåã÷ åðéà úîàáù óà øîåìë

åîöò ùã÷îå åøöé ùáåëù ÷ø- 'íéùåã÷ íúééäå' .
øîåìë(éååéö àìå äçèáä)ìãáåîå ùåã÷ úåéäì åôåñ

à"ñäî úîàáäáøä åúåà íéùã÷îù é"ò ,
,èòî èòî åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî

ì"ëòèëèëèëèëòéðëî íãàù äìåòôå äìåòô ìëù ,ïàëîå .
éðôá äì ùé ìåãâ êøò åîöò úà ùã÷îå åøöé úà
ìà ,àìéîîå ,äðåéìò äùåã÷ åéìò úëùîîå ,íå÷îä
úáùçð äî åîöòì øîàé ìàå åúãåáòá íãà ìæìæé

øúåéá äáéùçî ä"á÷ä ïëù ,äèåòôä éúãåáòìììì.

êëåúåááìä úåáåçá áúë(ä"ô ùôðä ïåáùç øòù)

äðùòúù äáåè íåù êéðéòá èòîú ìàå'

בחטא  יהודי שנכשל  הגם נמי והכי הדס, ונקרא עליו שמו עדיין רעים הדסים  בין העומד שהדס פירוש ,

(ליל הזמר נוסח  זי"ע מלובלין הכהן צדוק רבי הרה "ק פירש ובזה הפנימית, קדושתו  את מאבד אינו  רח "ל

חלשין  'להתקפא ילמד ההדסים שמן ח Łêין', להôקפא וארäסה , לארäס  הדסים ), (בדי אíא 'äמדאני ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָשב"ק)

כושלות. רגלים  לחזק  -

א"עכח. מקדש  אדם לט .) (יומא אמרו  חז"ל  קדושים, והייתם והתקדשתם  וז "ל. אברהם ' ב'בית איתא

ואחד אחד לכל הבטיחה התורה  מלמעלה. אותו  מקדשין להתקדש,והתקדשתם מלמטה  ירצה  אם  -

הנסיונותאז בכל ויעבור קדוש  יהיה - קדושים .והייתם

כי  השיכור, מדרכי ללמוד לנו שיש קדושים ', והייתם  'והתקדשתם  הפסוק זה  על  משמו ידוע עוד

קדושה, בענייני כן כמו 'שיכור', להקרא שנכנס עד ועוד... ועוד מעט , עוד ואח"כ  מעט, ישתה מתחילה

הראויה . הקדושה  למדרגת שיגיע עדי קצת, ועוד קמעא, ועוד מעט, 'והתקדשתם ', יקיים תחילה

הקודשכט . עבודת דעל מקום , באותו  ולילה  יומם  ללחום עמדו  על נשאר כי בראותו האדם לב ירע  ואל

(שם ) דבריו  בתחילת ה 'תניא' כתב יהיה זו  אם גם מאד  לבבו ירע ולא עליו אדם לב יפול  אל 'לכן

עבודתו' וזוהי נברא לכך  אולי כי זו במלחמה ימיו כל .כן

למסור ל. לראשונה זצוק "ל לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגאון שכשבא זצוק "ל ברים חיים רבי הגה "צ סיפר

ט), ד (שה"ש  מעיניך' באחת 'ליבבתיני הפסוק  על רש"י בדברי הרעיש מיר, בישיבת מוסר שיחת

שביך. טובות דוגמות הרבה - מעיניך באחת אליך. לבי את משכת - ליבבתני דבריו , היתה ואלו  לולא

בכולן שכן  וכל  ביותר מחבבך הייתי מהן  אחת אלא ענקי ביך  מרבידי באחת מצורוניך ענק באחת וכן

כל המקום בעיני חשוב כמה  ומכאן, רש"י. עכ"ל  בהם , מציינין שישראל  מצוה תכשיטי הם קישוטיך

קטנה . אחת מצווה 

שכאן  זולתי שוות, אותיותיהן (שהרי משהו  רק למצה חמץ 'בין עו:) (דף אהרן' ה'בית של קדשו  וכלשון

ואז בטוב, נכתר הוא אזי מהרע  נפרש שהוא בעת שממילא הה "א], פתח את שסוגר חי"ת וכאן ה"א יש 

עין'. כהרף  מצה מחמץ נעשה 



פרה - שמיני - הפרשה  áéבאר

,äéàøá åà äìéîá åìéôà åîùìáø êîî èòîä éë
åìöàùîùä ú÷úòä äæá íéðåéîãáù áåø÷äå ,

ïëå äáøä ïéìéî ìâìâá ÷úòú äîà øåòéù õøàá
'áìåøèöàá ìöä ú÷úòä÷çøî ùîùä æåæú øùàë éë)

äáøä ùîùä äææ äòù äúåàáù ïîéñ äæ éøä õøàá ïàë äîà

(íéîùá ïéìéîàìàìàìàì.

íéàìôð'éåìä úåðî'ä éøáãìòá õá÷ìà äîìù éáøì)

('éãåã äëì'äøúñà úìéâîá ÷åñôä ìòã)

(æéàøîâá .ì"æå ,éëãøî øåáòéå(:åè äìéâî)áø øîà
,úéðòúá çñô ìù ïåùàø íåé øéáòäùìàåîùå

àéîã àîå÷øò øáòã øîàøáòã' ...é"ùø ùøéô ,
Y àéîã àî÷øåòéðùä øáòáù íéãåäéä óåñàììù)

(íéîäøîåà éðàå 'ìàåîù åðòéîùä ìåãâ øáã
øôñá áåúë äåöî íùì ïè÷ øáã åìéôàùàì éë ...

àîå÷øò ÷ø ,íéãåäéä óåñàì øáòù ìåãâ øäð äéä
åîë ïéñðåëî íéî ìù úéìåìù àåäå Y àéîã

àøîâá é"ùøéôù(:çë äìéâî).øåáòéå' øôñá áúëðå
àá ìëä éë úåøåäì ,ìåãâ øáã äéä åìéàë 'éëãøî

ïåáùç éãéì.øúåîì êà íééúôù øáãå .ì"ëò ,

á"åéëàøîâá àáåîä äùòîá äì åæîøïéøãäðñ)

(:á÷'íéëìî äùìù' ïéðòá ùøã éùà áøù
çúôð øçîì ,øîàå ,àáä íìåòì ÷ìç íäì ïéàù
íåìçá äùðî åéìà äìâð äìéìá ,äùðî åðéøáçá
äúàù êéáà úéá øáç åà éðà êøáç éëå ,åì øîàå
äúàù øçàî - åì øîàå êéùîäå .ïë éì àøå÷
úà íéòöåá ïëéäî éì øåîà ,êîöò éðéòá ìåãâ
,äùðî åì øîà .åáéùäì éùà áø òãé àìå ,úôä

åìàù .êøáç éì àøå÷ äúàå äæ øáã òãåé êðéà
åðùøãé úøçîìå ,äæ øáã åðòéãåéù éùà áø
éðô åîø÷ù ïëéäî äùðî åì øîà ,åîùî ã"îäéáá
éðáå äúàù øçàî éëå ,ìåàùì éùà áø áù .úôä
øçà íúôãø òåãî ,êë ìë íéîëç íúééä êøåã
,äùðî åáéùä .úìòåú íåù äá ïéàù äøæ äãåáòä
ìë ìåãâ ÷æåçå ó÷åúá æà èìù äøæ äãåáòä øöé
úééä ,àåää ïîæá éç úééä äúà íàù ãò ,êë
éãë ,æ"òä éøçà êúöåøîá ê÷åìç úôù úà íéøî
,äæá åøàéáù ùé .øäî øúåé õåøì êéìò ì÷ééù
'øöé'ä åäî òãúä ,åì øîåì ïååëúä êìîä äùðîù
'æ"åáò'ì æà äúééäù äøòáúä úîâåã íåéäë øòåáä
ìë áéùçäì àìù íãàä úà äîøîä øöéä àåä Y
é÷á êðéàù äî úîâåãëå .ìåãâ øáãë 'ïè÷ óéòñ'
ãçà óéòñ àìà åðéàù ...úôä úà íéòöåá ïëéä
éöç àìà ãåîìì ìåëé åðéàù éî ïåâëå ,ò"åùá ïè÷
ïéà àìéîî éë ãåîìì áùà àì áåùçé àì äòù
èòîå èòî ìë äáøãà éë ,èòî àìà úåùò éãéá

êåøò ïéàì äìòîì áåùçáìáìáìáì.

ãåñéáíùá íéøàáî äæ'úîà úôù'ä ÷"äøä
ì"æç éøáã úà ò"éæä ø"øá ;'î ïå÷éú æ"å÷éú)

(ãäùòå íéðåéìò íéî ä"á÷ä ìéãáäù äòùáù
äùò íäá íéðåúçúä íéîä úàå ,òé÷øä úà íäá
å÷çøúðù ìò íéðåúçúä íéîä åëá ,ìåãâä íéä úà
éåäîì éòá ïðà' åù÷áå 'úé åãåáë ïëùî íå÷îî
íéîä êåñéð úååöîá ä"á÷ä íîçéð .'àëìî íã÷

çìî úéøááå(íéîä ïî àöåéä),øåàéá êéøö äøåàëìå ,

(שהש "ר לא . ז"ל  דבריהם  בביאור של"ד) אות ח "א (שש "ק זי"ע מקאצק הרה"ק  פירשו את יזכור אמנם ,

שאכן  ואמר בו ', נכנסים  וקרוניות שעגלות פתח  לכם  אפתח  ואני מחט של כחודו  פתח  לי 'פתחו ב) ה 

בשביל אך לו . נפתחים יהיו  דשמיא סייעתא שערי וכל  מעלה, מעלה לעלות האדם  יכול  קטן אחד מפתח 

היטב בקרבו  שישריש והיינו אדורעך'... און 'אדורעך בבשרו מפולש  נקב להיות הפתח צריך הענין כך

השערים . כל לפניו יפתחו  אז  או עליו, שמקבל

פירורים '.לב. – 'פורים  בענין המרמזים הספרים  ורבו בעזהשי"ת. הפורים  ימי את ערכנו  עתה  זה  הנה

לידי  יבוא המכבדם  ולאידך ד), קפ  (או "ח עניות לידי בא בהם שהמזלזל  נפסק  הפת 'פירורי' גבי והנה 

והמזלזל והמצווה, התורה בקיום  עבודה, של  'פירור' כל להחשיב עלינו ברוחניות נמי הוא כן עשירות,

מאד. עד יתעלה והמכבדם  ברוחניות, עניות לידי ח"ו  יבוא בהם



פרה - שמיני - הפרשה  âéבאר

íéîä êåñéð ìù 'ïéâåì äùìù åà ãçà âåì'á éëå
(.çî äëåñá íéîëç äæá å÷ìçðå)äçð - äðùá úçà

íéðåúçúä íéî ìù íúòãíéä ïî äôéèë äæ éøäå ,
ùéù ïàëî àìà ,íúåà åëñðé àìù íéîä úîåòì
ùéå ,úååöîä íåé÷ ìù 'äðè÷ äãå÷ð' ìëá çåîùì
÷çåøî åðéàù - 'ìåãâä íéä' ìë úà íçðì éãë äæá

êøáúé 'äîâìâìâìâì.

éáéåàîåòøä øöéä ìù åëøãù íùë ,éðîëçú
íéøáã ìò ãéî íãàä úà äúôî åðéàù
øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúðîåà êë' àìà ,íéìåãâ
øîåàù ãò êë äùò åì øîåà øçîìå êë äùò åì

'ãáåòå êìåäå æ"ò ãåáò åì(:ä÷ úáù)óàù åðéäå ,
åäåàéáéù úåðè÷ úåìåòô ìù íëøòá øéëî äæ øöé

,ì"çø æ"òì óåñáìú"éùä úà ãåáòì ç÷éð åðîîå
øúá àâøã ,úåðè÷ úåìåòôá úå÷æçúää éãé ìòù -

.áåèä åúéìëúì àåáéù óåñ ,àâøã

ìëååìéôà äèîìî åîöò úà ùã÷î íãàäù äîë
àìéòìî åúåà íéùã÷îå íéôéñåî êë ,èòî
ãîìð äæ øáã .åéãé çìùî ìëá äáø äëøá íéçìùîå

ïåàâ éàä éáø éøáãî(á"÷ñ â"öø ç"åà äáåùú éøòù 'ééò)

'éñðîã äìá÷' åãéá ùéù øîàù(äñåðîå ä÷åãá äìá÷)

'ä úà åëøá' úåáéú úà íãà êåùîé íàáù
éàöåî ìù úéáøò úìéôúá 'ãòå íìåòì êøåáîä
.ìåçä úåîé êùî äáø äçìöä äàøé éæà ,äçåðî

à"îøä áúåë øáãì íòè('â 'éòñ íù)àåäù êëá éë
éîé úùùì éòéáùä íåé ïéáù 'åëøá'ä úà êùåî
ìò ìåçî óéñåî àåä éøä ,åá êéøàîå äùòîä

è÷ èòî ãåò úáùä úùåã÷ úà êéùîîå ùãå÷ä
äëøáì òåáùä úåîé ìëá äëåæ àåä êë ìòå
úååöîä ìò äðè÷ äôñåä ìëù ,ïàëîå .äçìöäå
ãçà òâø úáùä ïî àöé àìå ääùù äî ,ïåâëå
äëøáì êë ìò äëæéå ,ãàî äáøä åøëù ,ïëì íãå÷
ììëä ìò ãîìì äæ øáãå ,åéãé äùòî ìëá äçìöäå
äî ,íéîùá ãàî áåùç ïè÷ øáã ìëù ,àöé åìåë

.øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ïéàù

היצר את  שיעביר  ע"י  – ה ' כבוד  עליכם  וירא
לבבו מתוך 

ïúùøôá(å è)äåö øùà øáãä äæ äùî øîàéå'
ïééòîäå ,''ä ãåáë íëéìà àøéå ,åùòú 'ä
úåùòì íäì ùé äî íäì øàéá àìù äàøé íé÷åñôá
àø÷î êçøë ìòáå .'ä ãåáë íäéìò äàøéù éãëá

éðùøã øîåà äæ(ãåòå 'íééçä øåà'á 'ééò)íåâøú'áå ,
áúëå ,òøä øöéä ìò éà÷ã äæ àø÷î ùøã 'ïúðåé

,ïåãáòúã àîâúô ïéã'òàïî àùéá àøöé úé åøá
'äã àúðéëù ø÷éà ïåëì éìâúé ãé ïîå ,ïåëáì-

úàøùäì åëæé ãéîå íáìî òøä øöéä úà åøòáéù
äùî íäì øîà' íéðäë úøåúá øàåáî ïëå ,äðéëùä

,ìàøùéìíëáìî åøéáòä òøä øöé åúåàåéäúå ,
éðôì úøùì úçà äöòáå úçà äàøéá íëìåë
òøä øöé äæéà ìò úòãì êéøö äøåàëìå .'íå÷îä

åäîå ,áåúëä øáéãòøä øöé åúåà.

ùøéôå÷öà÷î 'óøù'ä ìãðî íçðî éáø ÷"äøä
áåúë åéðôìù ÷åñôá éë ,ò"éæìë åáø÷éå'

'ä éðôì åãîòéå äãòäíéðëåî åãîòðù ,øîåìë ,'

השריפה,לג. אירעה ממה לברר הרה"ק  ושלח שריפה , אירעה זי"ע  אמת' ה'שפת הרה"ק  של  בביהמ "ד

קטנה אחת סגרי' אם ואמר הרבי נענה  זאת. כל גרמה הארץ  על  שהושלכה  שסגרי' התשובה  והייתה 

קטנה ... אחת קבלה תועיל  כמה  מרובה טובה  מידה  גדול . כך כל  להיזק  גרמה 

הארץ על  המטה  את שהשליך ג-ד) ד (שמות השי"ת עליו  ציווה  פרעה בית אל רבינו  משה הלך כאשר

ידוע והנה בכפו ', למטה ויהי בו  ויחזק  ידו  וישלח  בזנבו, ואחוז  ידך שלח משה אל  ה ' ויאמר לנחש ... 'ויהי

על מורה  הנחש כי זי"ע, צדיקים ואמרו  ללמדנו , זו  'אות' בא מה  לבאר ויש  לדורות, נאמרה  שהתורה

יתחזק רק אם  רח "ל, המצב בשפל  מישראל נפש תהיה אם  שאף למשה, הקב"ה והראה והסט"א, הטומאה 

מישראל אדם לך אין כי אלוקים ', ל'מטה  מנחש יתהפך הגוף) בקצה שהוא דזנב (דומיא אחד קטן בדבר אף 

תקנה . לו שאין



פרה - שמיני - הפרשה  ãéבאר

äùî àá äæìå ,äðéëùä úàøùäì úåëæì íéðîåæîå
äðéëùä úàøùäì úåëæì éãëù íäì äøåäå åðéáø

úåâøãî íãàì êøöð ïéà' àìà -òøä øöé åúåà
åãåáë ïòîì åðåöø øåáùé Y 'íëááìî åøéáòä

ä"á÷ä åéìò äìâúé ãéîå êøáúéòøî øåñé êà íà .
,'àåáì ãåáëä óåñ' ,åúìåëéá øùà ìëë äùòéå
äôöé àì åîöòá àåä êà ,äðéëùä åéìò äøùúå

êëì äëçé àìåãìãìãìãì.

÷"äøäåð÷æ íùá øîåà äéä ò"éæ 'úîà éøîà'ä
øöé åúåà'ã ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
éðá éë ,åîò å÷åîéðå ,íðç úàðù ïåò ìò éà÷ 'òøä
- ïáø÷ì úåîäá ùîç íåé åúåàá åàéáä ìàøùé
ìéàå øåùå ,äìåòì ùáëå ìâò ,úàèçì íéæò øéòù
úàèçì ìâò ÷ø àéáä åîöò ïøäà åìéàå ,íéîìùì

àúìéëîá øàåáî íòèäå ,äìåòì ìéàåéðéîù úùøô)

(â úåàìàøùéì íâ éã äéä çáæîä êåðéç ãöî éë
éãë úåðáø÷á óéñåäì íäéìò äéä êà ,úåðáø÷ éðùá
,íðéç úàðù ïåòá äîøâðù óñåé úøéëî ìò øôëì
,äæ àèç ï÷úì äúéä ìàøùé ìù íúãåáòù àöîð
òøä øöé åúåà' øîàå ìàøùé ìà øáéãù äùîå
,ïåøçàä øåãä ãò 'úåøåãìå ãéî' - 'íëááìî åøéòáú

úàðùå ú÷åìçî ìù äæ ïåòù äçå÷ôä åðéòá äàø éë
íøéäæä ïëìå ,çéùîä úàéá ãò íäéðéá ã÷øé íðç

.ùøåùä ïî íø÷åòìå íäî ÷çøúäì

íðîàùøãî ìò äðòð ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä
äæéàì íäéøáãá ùøåôî àì éøäù ,äæ ì"æç
òåãî íðç úàðù ìò äùî øáéã íàå ,äðååëä àèç

,ïàëî àìà ,àéãäì ïë ùøôúð àìøåãå øåã ìëáù
äãå÷ðä àéä - 'òøä øöé åúåà' ùé ùôðå ùôð ìëáå

àîìò éàäì ãøé äéìòùäìäìäìäìéîëçì øåñî äæ øáãå ,
íâôäå ïåøñçä úà íéðéáîå íéòãåé íúðåáúáù øåãä
äúéä ì"öæàà ìù åøåãá ïëàå .÷æçìå ï÷úì êéøöù
êéøö åðéîéá íìåà ,ùàøá úâøè÷î ú÷åìçîä ïåò
éãëá àìå ,äùåã÷å íéîù úàøé éðéðòá úåöøô øåãâì
àéä äùåã÷ä ïëà éë ,'ãåñé' íùá åæ äãî úàø÷ð

.úåãäéä ìëì ãåñéä

ידי על  הזה בזמן הפרה  טהרת  - פרה  פרשת 
הפרשה קריאת

úáùáúøäè øãñ ú÷ç úùøôá äøåúá íéàøå÷ åæ
äîåãà äøôåìåìåìåì'úîà úôù'á àúéà ,äøô)

(à"îøú óåñïîæáù éãé ìò äøäèì òééñî äæ ïîæå'
íéîéá äøäèá ïé÷åñò ìàøùé éðá ìë åéä ùã÷îä

מלאכי לד. בו  ויפגעו  לדרכו הלך 'ויעקב ב) לב, (בראשית בפסוק  ביאר זי"ע  מקאריץ פנחס רבי הרה"ק 

בתמימות, בוראו את ועבד לדרכו ' 'הלך אלא המלאכים, של ההתגלות את חיפש  שלא היינו  אלקים ',

' זכה וישלח ).ויפגעו ולכן השלם , פינחס  (אמרי בו פגעו  שהם אלקים' מלאכי בו

תפלתו הועילה  ואכן הקודש, לרוח  שיזכה בתפלה והפציר שהרבה  אחד איש היה שפעם  שם, הביא עוד

ל זכה  כי הרוח למחצה, את מי קודשאך כי הרבה , מזה  ללמוד יש בעלמא הלצה  שזו ואף  השיג... לא

למדריגות. שיזכה  יתכן לא שמים לשם  הקב"ה את עובד שאינו

שאין  אוצרו ', היא ה ' 'יראת ו) לג (ישעיה  הכתוב את קלו:) (עמוד אהרן' ה 'בית פירש  בזה  כיוצא

אלוקינו ה ' לו שיפתח  זוכה ועי"ז  אדם בידי תלוי זה שרק  בלבד שמים יראת אם כי לחפש  לאדם  לו

אוצרותיו . שערי

לומר לה . בלשונם  ודייקו יצרו', את הכובש גיבור 'איזהו א) (ד באבות המשנה את צדיקים שפירשו וכפי

שמעון, של  כנסיונות ראובן של הנסיונות הרי ולא אחר, פרט  על הרע יצר יש אחד לכל  כי יצרו ', 'את

הזה . בעולם  מטרתו  שזו לסימן לו  יהיה  וזה להכשילו, עליו מתגבר שיצרו  בדבר ללחום  חייב אחד וכל 

הקדימולו . ואעפ"כ  החודש', 'פרשת להקדים צריך היה הדין מצד כי שאמרו, מדבריהם  למדנו עמוק דבר

תחילה , פרה ' 'פרשת קריאת את וראשחז "ל תחילה ישראל, בני אצל  ה'סדר' זה שאכן  למדנו ומכאן 

הענינים  לשאר יגש  לאחמ"כ ורק עצמו .יטהר



פרה - שמיני - הפרשה  åèבאר

ïëì ,çñô ïáø÷ì ïîöò øäèì åìàù÷áî ïîæä
äúò íâ áìä úøäèì òééñîå ,åãé÷ôúæìæìæìæì.

äàéø÷ääøäèä úà úøøåòîàúéàãë ,éîìùåøé)

(.èë äìéâî úëñîá é"ùøá àáåä ,ä"ä â"ô äìéâî

äøô úùøôì ùãåçä úùøô íåã÷úù àåä ïéãá,
äôøùð åì 'éðù'å ïëùîä í÷åä ïñéðá 'ãçà'á éøäù

,äøôäìù ïúøäè àéäù äåîéã÷ä äî éðôîå
ìàøùé'àéä óàù Y àôåâ äàéø÷ä ìò íâ éà÷ã äàøðä ïî)

(ìàøùé ìù ïúøäè.

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'áäðäå ä"ã äøô úùøô)

(äøô úùøô úáùá,ïéðòä ùåøéôå'ïéàù ïîæáã

ïåãà éðôì ïåöøì åðéúôù øáã ,íéé÷ ùã÷îä úéá
åðîéé÷ åìéàë ,ìëäøôä íâå ,úåðáø÷ä åðáø÷äå

,éòéáùå éùéìù úàæäáìë ìò äúàéø÷ éãé ìòå
àáä ìâøä ãåáëì úåéðçåø äøäè øäèð íéðô

åðéìò÷åñôá ïë æîøîå .'(á-à èé øáãîá)'ä øáãéå'
'ä äåö øùà äøåúä úàæ ...ïøäà ìàå äùî ìà

øîàìãáìá äøéîàá éã äéäéù ïîæ òéâù åðééäã ,'
äøéîàä àåáú æà ,íéé÷ ùã÷îä úéá ïéà øùàë -

ìòåôá äàæää íå÷îáçìçìçìçì.

àúéà'ïøäà úéá'á(.ãî÷ óã)'ïéîàäì êéøö,
úáø÷äì ùîî äøô øôàá ïéøäèðù íùëù

בשעהלז. כי כשרים , שאינם  ו 'כלים' אסורים  מדברים  ההתרחקות בחובת לדבר למותר אך שפתים  דבר

יא  (ויקרא יקר' וב'כלי ח"ו , כביכול  השכינה רגלי את בידיו דוחק הוא הרי בחטא נכשל ודם שבשר

'ונטמתם ' כתיב ובמסורה  בם ' ונטמאתם  בהם  תטמאו 'ולא מג) (יא פרשתן סוף הפסוק בלשון כן מרמז  מד)

(הכתובים ואיסורים בחטאים האדם נכשל שאם ללמדנו אל "ף, ממנוחסר מסתלקת אזי בפרשה ) לעיל

הקב"ה . המלכים  מלכי מלך עולם של אלופו על  המורה  אל"ף  האות

משה רבי דהרה"ק  בפומיה  וכדמרגלא תאוותיו תחת להיות ולא עצמו  את לעצור - האדם  כל  זה כי

פראנקפורט'ער' 'דער  גם  [מכונה זי"ע  מקארלין ה'ינוקא' ישראל  רבי הרה"ק  בשם לומר זי"ע  מלעלוב מרדכי

ח) טז , (דברים דכתיב והיינו היא, עצירה מלשון ש "עצרת' מנו "כ], שם 'אייןכי פירוש אלקיך' לה' 'עצרת 

ואינו  הרע, ליצר 'לא' ולומר להתאפק שיוכל היהודי של מהותו כל - יוד' גאנצע דער איז אן -האלט

בארובה  כסומא אחריו .נמשך 

לפרנסה  מסוגלת זו שהגידווהנהגה מה  לפרש  עצרת) (לשמיני זי"ע אברהם' ה'בית הרה "ק שאמר וכמו ,

מדה הן הקב"ה  של  מידותיו  שכל צ.) (סנהדרין האדםכנגדחכמינו עם מתנהג שהקב"ה כלומר מדה,

הואכנגד שאם כלומר שלו, מהנהגתו להיפך עצמו - על עינייםסוגר בעצימת תאוותיו , מלמלא ומתאפק 

זה  שלעומת יזכה באלו , וכיוצא מריבה  בעת פיו בבלימת המתנהג יפתח או  אבל שפע , שערי הקב"ה לו 

דכתיב ופותח בהרחבה והיינו  השפע , שיצטמצם  ח"ו  לעצמו  גורם  הוא הרי לבו תאוות אחר בהליכה 

לכם' תהיה  'עצרת לה) כט השפעות(במדבר אלו 'לכם' להרבה זוכה הנאותיו ועוצר מצמצם האדם שאם 

וברוחניות בגשמיות .טובות

מיכלא לח. דמצה קפג :) (ח "ב בזוה"ק  איתא דהנה  זי"ע, מפרימישלאן מאיר רבי הרה"ק  אמר וכבר

בטרם שעות כמה  במשך לצום צריך הגוף  במחלת שהחולה וכשם היא, רפואה ] [-מאכל דאסוותא

לצום עליו הנפש לחולי ורפואה תרופה  ודם בשר יקבל  בטרם  כן כמו לרפאותו, כדי הרופאים אותו  ינתחו

לרפאותו . גופו על  להשפיע  הרפואה  שתוכל  כדי רעות מתאוות ולהתרחק להטהר – ולהתענות

המיישב  י) ד אדר (חודש  זי"ע יששכר' ה'בני הרה"ק  דברי את לבאר אפשר האלה הדברים  פי על

- חמץ בדיקת על 'שהחיינו ' ברכת מברכין אין מדוע  תלב) סימן או"ח  (טור הפוסקים מברכיןקושיית דאכן,

והבן הפורים, ביום והיינו ביעור, זמן  בהתחלת  הקודששהחיינו אל  לגשת אפשר אי כי הדברים , ופירוש .

(פסחים אמרו  וכך בפורים , כבר ה' בעבודת להקדים  צריך ולכן כראוי, ובהכנה  תחילה, עצמו שיטהר אם  כי
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,çñôäúùøô úàéø÷á äæä ïîæá ïéøäèð ïë åîë
äùåã÷á åúðéçá éôì ...ãçàå ãçà ìë äøô.'

ïîæäå'íäøáàì ãñç'á àúéà àäã ,êëì àîøâïéò)

úùøô 'ìçð éáøò'á àáåäå æð øäð éðùä ïéòî àøå÷ä

(éðéîùàéöåî çñôì íéøåô ïéáù íéîéä íéùåìùáù
ãçà ÷ìç åîåéá íåé éãî ìàøùé úà ä"á÷ä

äàîåè éøòù è"î êåúî íéùåìùîíúåà äìòîå ,
íéøöî úàîåèî åðàéöåäù åîë ,äâøãì äâøãî

.ù"éò íää íéîéá

êëå'ïçìùä êåøò'ä ùøôî(æ"ñ äôøú ïîéñ)

íéîòô 'á áéúë äîåãà äøô úùøôáù
,'íìåò ú÷åçì'åñôá][àë ÷åñôá äùøôä óåñáå ,é ÷,

íéðåùàøä úåøåã ìò éà÷ ãçà 'íìåò ú÷åç'ã ,åðééäå
àäé ïáøåçä øçà íâù Y úéáä ïáøåç øçà ãéî
àéøáç' àúéàãë äøôä øôà éãé ìò øäèäì íãéá

'àìéìâá ïëãî(:å äãð)ìëá äîåãà äøô åùòù
,ùîî ìòåôá äãé ìò åøäèðå äé÷åã÷ãå äéúåëìä
íâù øîåì 'íìåò ú÷åçì' úéðùá øîàð ãåòå
éãé ìò 'äøô øôà'á øäèäì åðéãéá ùé åðà åðéøåãá

äøô äùøô úàéø÷äæä ïîæá äúàéø÷ù ïàëîå ,
,àéä àúééøåàãäøäèä àéä äúàéø÷ úòáå.

,ïëàåìò éà÷ äøô úùøô úàéø÷ ø÷éòúøäè
áìä÷"äøä àéáä øáãì äéàøå ,úåðååòä ïî

'÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáøäøô úùøô)

(æ úåàåúåàá 'àéáðá ïéøéèôî' äàéø÷ ìë øçà éë

øéèôäì åðì äéä äæ éôìå ,äøåúá åàø÷ù ïéðò
úîàáå ,úî úàîåèî äøäè ïéðòá äøô úùøôá
áéúë àì úî úàîåèî äøäè éë äàøé ïðåáúîä
íëéìò éú÷øæå' íù áåúëë ,úåðååòî äøäè ÷ø íù
ìëîå ,íëéúåàîåè ìëî íúøäèå íéøåäè íéî
çåøå ùãç áì íëì éúúðå ,íëúà øäèà íëéìåìâ
ïáàä áì úà éúåøéñäå ,íëáø÷á ïúà äùãç

'øùá áì íëì éúúðå ,íëøùáî(åë-äë åì ìà÷æçé),
àéä äîåãà äøô úøäè ø÷éòù çëåî ïàëî àìà
úàèçä éî ú÷éøæ ìëå ,úåðååòä ïî êåëéæäå úåé÷ðä
àéáäù 'úòãä õò àèç' ìò äúðååë úî àîè ìò
éãé ìò éøäù ,ïåùàøä íãàì äàîåèä úà íøâå
åæ úáùáù àöîð ,íìåòì äúéî äøæâð äæ àèç

úà ï÷úì øùôàùøåù.íéàèçä ìë

åðåùìëå÷åãö éáø ÷"äøä ìù(à äøô ÷éãö éøô)

áìä øäèì ìéòåî äøô úùøô úàéø÷
òøä øöéä úàîåèî åìàîùî ìéñë.

àúéà'øôåñ íúç'á(àîåé éäìù ä"ã :âì úåùøã)

úàìçå úàîåè ìò éà÷ äøôä úøäèù
øôà'á øäèäì äøåú äøîà ïë íåùîå ,úåðååòä
éãé ìò ,'ä ìà äáåùúá áåùéù íãàì æîøì ,'äøô
äáåùú éãé ìò éë ,øôàå øôòë åîöò éðéòá äéäéù
íâ óàå .äøäèì íéëåæ çåøä úåìôùå äòðëä êåúî
åìà úåòîãå ,áì ïåøáù êåúî úåòîã êåôùéù úàæ

úàèç éî úàæäë åì åáùçééèìèìèìèììëî íøåîä ,

הוא  ופורים יום' שלשים הפסח קודם הפסח  בהלכות ודורשין 'שואלין תכט) סימן ריש בביה"ל  ועי' ו .

הפורים]. ביום  פסח  הלכות ללמוד צדיקים, הרבה נהגו  [וכך פסח לפני יום שלושים

הכנה שאין ללמדנו ,(80) מח ' 'לב גמטריא ד'הכנה' זי"ע  מוויז'ניץ  משה ' ה'ישועות הרה"ק  אמר וכה 

ומזומן  מוכן יהיה  בכך ורק בהם , תלויה  שהנשמה אלו  אברים  שני כראוי להכשיר מאשר יותר גדולה 

היו"ט . של  הנפלא האור מן בו שיקלט 

יומםלט . לחם  דמעתי לי היתה אלקים , פני ואראה אבוא 'מתי ג-ד) (מב בתהלים  אמר ע "ה המלך דוד

אלוקים ' פני ואראה  אבוא 'מתי המלך דוד שאל שכך זי"ע, קלוגער שלמה רבי הגאון ופירש  ולילה'

התחזק אז  אך חיים, מלך פני אור יקבל  א"כ ואיך מאד, ושפל ירוד במצב שהוא סבר בענוותנותו  כי

בדמעות  ונפשו  לבו שופך ודם  בשר כאשר כי ולילה ' יומם לחם דמעתי לי 'היתה  לעצמו והשיב ברוחו 
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øçà óà - íìåòì úâäåð äøôä úøäèù ,øåîà
.÷"îäéá ïáøåç

ה ' בדרכי  לבו ויגבה  הנרצית  הגאוה  - ואזוב ארז עץ

äðäúåøåãì ,úéçöð àéä äùåã÷ä äøåúäù òåãé
äøôä úøäè ïéðò èøôáå ,äòùì ÷ø àìå
íù ìòá'ä ïøî ìàùå ,'íìåò ú÷åçì' äá øîàðù

ò"éæ ùåã÷ä 'áåè(ú÷åç ùéø 'óñåé á÷òé úåãìåú')êàéä ,
ìöàù øàáîå ,äæä ïîæá äøôä úøäè úååöî úëééù
úàîèîå íéàîè úøäèî' àéäù åðéöî äîåãà äøô
éë ,'äåàâ'ä úãéîá äæ ïéðò ùé íåéäë óà ,'íéøåäè
åì íåøâú åúåðúååðòù íãàì àåä ïëåñî íéîòô

ìùøúäéë åîöòá èéìçéù éãé ìò åúãåáòá úå
àéáäì äøåú äøîà ïëì ,äîåàî äååù åðéà àìéîî
'á ìò æîøì ,ãàî äåáâå àùéðå íø àåäù 'æøà' íâ

,åìà úååö÷úåðìéàä ìëî äåáâ 'æøà' éøäùäøåîå
,úåàùðúää úãî ìòíéæîøî úòìåú éðùå áåæàäå

äòðëääå úåìôùä úãî ìòìà äæîå äæîå ,øåîàë
,êéãé çðúåéúåðååò åì øéëæî ø"äöéäù äòùá éë

åçåøá ìåôé àìù ,æøàë ÷æçúäì êéøö íéðåùàøä
,íúàîåè êåúá ìàøùé íò ïëåù ä"á÷äù òãé àìà
éãéì àáé àìù éãë åúòã ìéôùäì åéìò íéúòìå

äååàâ.'úåøöåé'ä úà êôäìî å"ç ìáà ,

åäæåúà øäèú äååàâä äìéçú - 'íéàîè øäèì'
àì äâøãîä ìôùá àöîðä éë Y íéàîèä
úåàâá äàâúé íà ÷ø 'ä úà ãåáòì ìéçúäì ìëåé

''ä éëøãá åáì äáâéå' ,äùåã÷ã('å ,æ"é ,'á é"äã),
ìàøùé øá éððäå úåéä éúåå÷ú äúò ïä åîöòì øîàéå
,øúåéå øúåé úåìòúäì éãéáå ,éá äùåã÷ äîùðå

åúîîåøîå åúøäèî äåàâäù àöîðîîîîêãéàî êà ,
ïî øäæé ,'ä úãåáò éøòùá ñðëð øáëùë Y àñéâ

.úçù øàáì åðãéøåú åæ éë ,äåàâä

ïëìåàéáäì äøåú äøîà(å èé)éðùå æøà õò'
,äøôä úôéøù êåú ìà íëéìùäå 'úòìåú
ïîéñ àåäù ïùøãä äùî éáø íùá é"ùø ùøéôå

áåæàë åîöò ìéôùéù æøàë äàâúîìàîàîàîàîåù÷ä øáëå ,
ìà æîøîä æøà õò àéáäì êéøö òåãî íéùøôîä

עמ נמצא הוא אם גם  אלוקים פני לראות זה  בשכר זוכה  אזי השי"ת, לפני מצבו על בשאולשליש וק

ננעלו '. לא דמעות 'שערי שהרי תחתית,

לשמה',מ. בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא בתורה אדם  יעסוק  'לעולם  נ:) (פסחים  דמצינו מה  וכעין

כי  – לשמה  שלא לעסוק ומצוה  מותר דרכו  בתחילת אך לשמה , הלימוד היא התורה  תכלית שעיקר

לשמה . דבר בסוף יבוא כך רק

אותם לבלוע רפואה' 'סממני לו  נתן שהרופא לאדם הדבר את המשיל זי"ע מנחם הפני הרה "ק אמנם,

ימצא  שמיד הרי – כולם  הסממנים כל  את אחת בפעם ובלע לביתו האיש ויבוא ביום, פעמיים  ובוקר ערב

והראוי. הנכון במקומה שאינה  בענווה או בגאוה  המרבה הוא כיו "ב מנוחתו... עדן בגן עצמו  את

ראש',מא . וחפוי אבל ביתו אל נדחף  'והמן יב) (ו, אסתר במגילת דכתיב מאי להסמיך יש זה ובענין

וחפוי  בתו , על - 'אבל אמרו  (טז.) ובמגילה ראש ', 'חפוי היינו 'אבל' דהא כאן, יש  לשון כפל ולכאורה 

בגמרא, שם ומבואר העיר], ברחובות הסוס על מרדכי את להוליך צריך [שהיה לו' שאירע  על  - ראש 

הולך  מרדכי ואילו הסוס על רוכב המן שאביה וחשבה הגג על בתו עמדה ביתו, ליד המן עבר שכאשר

את  המן הרים וכאשר ה'מוליך', ראש  על  אותו  ושפכה שופכין מי עם  חרס כלי נטלה  לכן ומוליכו, לפניו 

המן  שהרי פלא, והוא ומתה. צער לרוב לארץ עצמה את הפילה הוא אביה שה'מוליך' בתו ראתה  עיניו

שאביה להכיר יכולה היתה  הקול טביעת ולפי ביקרו ', חפץ המלך אשר לאיש יעשה  'ככה גדול בקול  הכריז 

דקלא]. עינא טביעות על  סומכים דברים  דלכמה כג.) (גיטין שאמרו  [וכמו  ה 'מוליך' הוא

הסוס על לשבת מסוגל שהוא בו  וידעה  אביה, של 'גאוותו ' את הכירה שהיא המוסר, בעלי ותירצו

מזה ראיה כל  ואין ביקרו '... חפץ המלך אשר לאיש יעשה 'ככה ובשווקים  ברחובות עצמו  על ולהכריז 
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àåäù áåæà àìà àéáäì åì äéä àì äáøãàå ,äåàâä
'äåàâä Y æøà õò'ä íéîòôù ,àìà ,äòðëäì ïîéñ

ù"áúé åúãåáòì íãàä úà úáø÷îå úîîåøîáîáîáîáî.

úîàááéùçéù ø÷éòä åììä úåøåãáù ,åøîà

ãåáòì àåä éåàø éë Y åîöò úà íãàä

äæä íìåòá åúåçéìù úà úåùòìå ,åðå÷ úàâîâîâîâî,
äðùîä éøáã úà íéøàáî äæáå(ãé à úåáà)ïéà íà'

,'éì éî éì éðàéðà ïéà íàíãàì ïéà íà 'éô Y
,äîåàîì åîöò éðéòá äååù åðéà àìà Y 'éðà'ä úà

,éæàéì éîìëåé àì éàãååá éë ,åúøæòì ãåîòé éî Y
'ä úà åúãåáòá ãåîòãîãîãîãî.

מגיעים , הדברים  היכן עד ולמד, צא הרוכב... ולא המוליך שהוא אביה של בקולו היא שהגאווה שההכרזה

וכלל כלל בזה ירגיש ולא יכיר לא והוא הבריות , בעיני ולקלס ללעג האדם את תשים הכבוד ' .ו'רדיפת 

אין  ברך שפל  שהוא שמי ה ) אות עי"ן (מערכת לפי' 'דבש  בספרו  החיד"א שכתב הענוה  מדת גדולה 

כי לדבר, יש ורמז  בו, שולט  הרע  ואילוענוה עין קל "א בגימטריא שהעניועיןעולה ללמדנו ק"ל , בגימטריא

עליו . תשלוט  שלא הרע  עין ע "ג מתעלה

ה "ב) (פ "ט שנינו סופרים ובמסכת משה ', Łרâ Łרâ החטאת שעיר 'ואת טז) י, (ויקרא כתיב ַָָבפרשתן

בס"ת לכתוב השיטהâרששצריך זצ"לוâרŁבסוף  אבוחצירא יעקב רבי הרה "צ ואמר השיטה, בתחילת ַָָ

מלשון  היא 'Łרâ' ואילו ד-ראש , גם  נקראת 'דרוש ' [כי ראש מלשון היא 'Łרוâ' דהנה יעקב', ה'אביר ַָָבעל

יהיה  ומתגאה המתנשא - 'Łרâ' כי בדבר, יש  ורמז ועני, המחזיק'בסוף'רש' זה - 'Łרâ' ואילו  השיטה'. ַָָ

להיות יזכה  כרש עצמו  מגביהו '.'בראשאת הקב"ה  עצמו 'המשפיל  יג:) (עירובין אמרו כך כי השיטה',

בעיניך מב. יהיו ויום  יום  'בכל  ו) ו (פסק"ז  חז "ל אמרו שהנה זי"ע , מבעלזא מהר"ש הרה "ק בשם מתאמרא

היום שהרי תורה, ללמוד ראוי ואינני הנני' ופושע 'חוטא לומר הבא לכל תשובה ומכאן כחדשים',

שנעשו לחטאים  שייכות כל אין כן אם לישראל, תורה  ניתנה  לא עדיין אמש  וכאילו  מחדש, התורה ניתנה 

היום . שניתנה  לתורה  אתמול

יאמינו לא והן ויאמר משה 'ויען א-ד) ד (שמות שנאמר מה לפרש זי"ע  סופר הכתב הרה"ק  בשם מתאמרא

ה ' ויאמר לנחש, ויהי ארצה  וישליכהו ארצה השליכהו ויאמר מטה , ויאמר בידך זה מה ה ' אליו ויאמר וגו ', לי

שיאמרו לי יאמינו לא והן משה  שאמר בכפו, למטה ויהי בו ויחזק  ידו וישלח בזנבו ואחז  ידך שלח  משה  אל 

עד  שחטא מי שאפילו בדבר, יש ורמז מטה , להיות חוזר שהנחש הקב"ה לו הראה  כן על  ראויים , שאינם

לגמרי. החטא ויעלם  למטה  יהפך וילמד בידו יאחזנו  אם הרי החטא, גודל  על  מורה  שכידוע נחש בבחי' שהוא

התורהמג. את יקיים  הפחות לכל  זה כי מגאוה, גרועה פסולה  שענווה זי"ע  ישראל  הבית הרה "ק אמר כה 

ומצוות. תורה מעול התרשלות ולידי הגמור יאוש לידי האדם  את מביאה הפסולה הענווה אבל  והמצוה ,

הדעת, עץ עוון על  לו  שיימחל  שנה  ק"ל  במשך התענה  הראשון שאדם  יח :) (עירובין מצינו ענין, באותו

אלא, היום, עד קיימת עדיין תשוב' עפר ואל אתה 'עפר של הגזירה שהרי – העוון לו  נמחל  לא ומדוע

אשתך...' לקול שמעת 'כי – הקב"ה  אמר ואינני כי אני' 'גיבור לומר בנפשו חוזק לו היה שלא כלומר

עצמו  את החשיב שלא והיינו – ה' רצון על לו,עובר נמחל לא ולכן לקולה , שמע  אלא תחילת, זוהי כי

עצמו... את  מחשיב כשאינו האדם, נפילת

מדוע מחפש, הינך מה הרבי, שאלו זי"ע, בונים  רבי הרבי הרה "ק של מדרשו לבית יהודי נכנס פעם 

ה ', את לחפש  הנה באתי – היהודי ויענהו הנה . 'מלוא באת שהרי בביתך גם תמצא ה' את הרבי, לו אמר

עצמו... את  לחפש אחד כל  באים כאן  אלא כבודו', הארץ  כל

לא מד. כי ממצוותיך, סרנו  מדוע  – לנו ' שווה  ולא ממצוותיך 'סרנו התפילה נוסח  את שפירש  מי יש  כך

למאומה ... בעינינו  שווים  היינו 



פרה - שמיני - הפרשה  èéבאר

êë'êìîéìà íòåð'á àúéà(øáãîá úùøô)÷åñôä ìò
(øáãîá ùéø)ùãåçì ãçàá ìäåàá éðéñ øáãîá'

,'åëå úãîìî äøåúä' .'éðùäãà ãîìé ïòîìí
åéðéòá äæáðå ìåãâ òðëð ãéîú úåéäìøáãîá' åäæå ...

àìù íãàä êéøö äæì ÷ø .äååðò ïåùì Y 'éðéñ
,úåáöòá ìåôéå äòðëä ìãåâ úîçî áöòúéàåä äæå

êøáúé àøåáä úãåáòî äìåãâ äòéðîäøéäæä ïëì ,
åéìò äøåúäçîùá ãéîú úåéäì äàøéùïéà éë ,

íù øîàðä åäæå ...úåáöò êåúî äøåù äðéëùä
äçîù ïîæ è"åé àåä ãòåî Y 'ãòåî ìäåàá' àø÷á
çåîùì ìëåà êéàå íãàä øîàé íàå .ìàøùé éðáì
ë"ôòàù äøåú äøîà äæì ,òåùôì éúáøäù ïåéë

,äçîùá äáåùú úåùòì äàøéøîàì åîöò ÷æçúéå
ãåò áåùà àìå äæä íåéä éúãìåð åìéàë éðà éøä
äùãç äéøáë ùãçúðù ùåãéç àø÷ð äæå ,äìñëì'
ùãçúðù Y 'éðùä ùãåçì ãçàá' íù åøîåà åäæå
ùãçúîùë éðùäå ,ãìåðùë ãçà ,íéîòô 'á

,.ù"áúé åúãåáòá

åùåøéôëåò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä ìùïáà)

(âë óã ìàøùéáåúëä ìò(ãé-æ ã úéùàøá)

úàèç çúôì áéèéú àì íàå úàù áéèéú íà àìä'
'áéèéú íà' äðäã ,'õøàá äéäú ãðå òð ...õáåø
áéùçéå éòáãë åàøåá úà íãàä ãåáòé íà ,ùåøéô
äæ 'úàù' éãéì àáéù ùçéîì àëéà éæà ,åéùòî úà
'áéèéú àì íàå' íìåà ,úåàùðúääå äååàâä úãî
äååù åúãåáò ïéà úîàáù áåùçì ãéîú ÷îòúéå
ùåàé éãé ìò éë 'õáåø úàèç çúôì' éæà ,äîåàî
úåáöòä éë ,úàèç çúôì õáåø äéäé å"ç úåáöòå
òð' äéúð÷ú éàî àìàå ,ì"çø íéòø íéøáãì úîøåâ

äúøáçì úçà äãîî 'òåðé'ù - 'õøàá äéäú ãðå
äùåã÷ã úåàéâá äàâúé íéîòôìù ,êøåöä éôë
ìáà ,êøåöä éôë çåø úååðòá åîöò ìéôùé íéîòôìå
ìùëéäì àåä ìåìò æà éë úçà äãîá ãåîòé àì

.ì"çø øöéä ìù åúùøá

כתורה טהרה  אין  - התורה חוקת  זאת 

éðéãîäøôä úøäè(áé èé øáãîá)åá àèçúé àåä'
êøãáå ,'øäèé éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá

'íééç íéî øàá'á ùøéô æîø(ú÷ç úùøô)'éùéìù'ã
åøîàù åîëå ,äøåúä ÷ñò ìò æîøî(.çô úáù)êéøá'

éàúéìú ïàéøåà áäéã àðîçø(íéáåúëå íéàéáð äøåú)

éàúéìú íòì(íéìàøùéå íéåì íéðäë)éàúéìú éãé ìò
(åîàå åéáàì éùéìù äéäù åðéáø äùî)éàúéìú íåéá

(äùéøôì)'éàúéìú àçøéá(ïåéñ ùãåç äæ)áåúëä àáå ,
àèçúé àåä' øîåìéùéìùä íåéáíãàì øùôàù '

äáù øåàîäù - äùåã÷ä äøåúä éøáã é"ò øäèéäì
÷"áùä íåé ìò éà÷ éòéáùä íåéáå ,áèåîì åðøéæçé

ìàøùé éðá úà øäèî àåäùêøã ú÷åç 'øô ä"ìù 'ééò)

(æ"éòë øñåî úçëåú íééç.

ëåéøáã'ïåéöì ïåùàø' åøôñá '÷ä ç"äåàäéìùî)

(á ïîéñ,äøäè éðéî àúìú àëéà äðäã
÷æçä àåä ïåáéìäå ,ùàá ïåáéìå äìòâä äìéáè
äëëæì êéøö å"ç åùôðá íâåôä ïë åîëå ,íìåëî
íéøåñé éãé ìò ïåâë ,êëì íéëøã äîë ùéå ,äúå÷ðìå

,íéðåù íéðôåà ãåòåäøåúä úòéâéë äøäè ïéà êà
áéúëã ,ùàá ïåáéìë äîåã àéäù(èë âë äéîøé)

'ùàë éøáã äë àåìä'òøä ìë úà äìëîå úôøåùä
äøäè éðéî ìëá äîùðä úà úëëæîå ,åáùäîäîäîäî.

שאמר מה . וכמו אחרא, הסטרא של  רעים  הקליפות כל ומכרתת מסלקת שהיא גמרא בלימוד ובפרט

קלד. שבת רש"י (ראה גחלים  דהיינו  'גומרי' מלשון היא דגמרא זי"ע , מקארלין שלמה רבי הרה"ק 

השי"ת. לעבודת האדם  לב את מבעירה  גיסא ולאידך הטומאה  כל  ושורפת מבערת שהיא מפני לייתו), ד"ה 

(דף גמרא' 'בלאט  לימוד במעלת תלמידיו בפני ודרש  זי"ע מקאמינקא שמואל רבי הרה"ק  ישב ַפעם 

(רפש ה 'בלאטע' מכל  לצאת זוכה  גמרא בלאט שהלומד לשון, על נופל  בלשון אמר דבריו  ובתוך ַָגמרא),

אל תיכף ורץ  מיהר התלמידים  מן אחד כן כשמוע  ויהי ממנו, ומסתלקת נבדלת הטומאה כל  כי וטיט ),

נטלו מיד משניות, ספר אם  כי גמרא מצא לא לצערו אך בתורה, בה לעסוק  גמרא וחיפש הסמוך החדר



פרה - שמיני - הפרשה  ëבאר

àúéà'ç÷åø'á(ú÷åç úùøôá)ú÷åç úàæ' ÷åñôä ìò
,'äøåúääøôì äøåúä ú÷åç äù÷åä

äøåúä óà úøäèî äîåãà äøô äî ,äîåãà
äîùì äéãîåì úøäèîåîåîåîåî.

êëåàúéà .ì"æå ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä áúë
äáø ùøãîá(å èé ø"áãîá)éáøá éñåé éáø øîà

äæå .úîéé÷ êìùå úåìéèá úåøôä ìëù æîø àðéðç
íéáøä åðéúåðååòá äúò ìáà ,ùã÷îä ïîæá äéä
åðàùë àìà äøäè åðì ïéà ùã÷îä úéá áøçù
äæ éãé ìò ,äéúååöîáå äøô úøåúá íé÷ñåòå íéãîåì
åðééäã ,ú÷åç úàæ ÷åñôä ùåøéô äæå .ïéøäèð åðà
äøåúä .øäèì éãë àéäå ä÷åç àéäù äøô úåöî
å÷ñòúå åøîàúù ì"öø - øîàì 'ä äåéö øùà
ùøãîä øîà÷ù äæå .øäèî ïë íâ àåä ,'ä úøåúá
êìùå úåìéèá úåøôä ìëù æîø êéìà åç÷éå ì"ðä
Y äøô åðì ïéàù äæä ïîæá åìéôàù ì"öø ,úîéé÷

ùåøéô ,úîéé÷ êìùêìùìò úàø÷ðù äøåúä åðééä
áåúëä øîàù åîë êîù(áë â éëàìî)äùî úøåú'

,'éãáòåøäèåé å÷ñòúéù êúøåú é"òå.ì"ëò ,

ä"ìùáåáúëøñåî úçëåú ç"ã ë"áùåú ú÷åç 'øô)

(úîá òâåð ä"ãì"æåøôà ïéàù ïîæá óà
÷áãùë åîöò úà øäèì íãà ìëåé ,äøô
øåîùì úðî ìò ãîìîå ãîåìå ,äøåúä úãîúäá

íéé÷ìå úåùòìå.

àéäåäøåúä ãåîéìá åîöò òé÷ùäì äøäèä ø÷éò
'íçðî úéøàù' øôñá ùøéô êëå .'÷ä

ò"éæ àååùéåî ìãðî íçðî éáø ÷"äøäìú÷åç 'øô)

(äðäã øîàé åà ä"ãáåúëä ïåùì ,(ã ãé áåéà)ïúé éî'
åàåìîá à"îè äðäù ,'ãçà àì àîèî øåäèú"éè)

(ó"ìà í"îäìåò äøåú úàæ úîåòì ,é"øú ïéðîì äìåò
ù øáãá æîøäå ,à"éøú ïéðîì'éçáá àåäù éî åìéôà

éãé ìò äøäèì äàîåèî äìòé Y ò"ì åàåìîá àîè
.ãçàá àîè ïéðî ìò äìåò äðééðîù äøåúä ÷ñò

ø"äéåãáòì åðáì øäèéù íéîùáù åðéáà éðôìî
ú÷åç Y 'äøåúä ú÷åç'ì äëæðå ,úîàá
áåøå ùãå÷ òôù êåúî ,íäá æîåøîä ìëå ,äøôä

.íìåò úåøåãì íùâáå çåøá âåðòúå úçð

משניות  'לימוד לו ואמר במעשיו, הרגיש  מקאמינקא הרה "ק לפני חזר כאשר ויהי אחד, פרק  בו ולמד

גמרא...'. דף  לימוד למעלת ושוה דומה אינה  אך הוא, גדול דבר

זי"עמו . מווארקא יצחק רבי הרה "ק של  האחרונים  שדיבוריו  כתב ה ) תצא (פר' ישראל ישמח ובספר

התורה . לימוד היא ביותר הגדולה  הטהרה  - הזה  מהעולם הסתלקותו טרם 
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