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,äîåàî åîöòî âéùîå äðå÷ íãàä ïéàå
àåäù 'úé àøåáäî ÷øå êà àá ìëä éë
.íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì

,ïëàåúùøãð äôé åæ äùøôùøãîá)

(é"ùø ,àîåçðúäðåîàä úøåúáàààà,
ïéá ùéù íéëåñëñäå 'úå÷åìçî'ä ìë éë
ïåçèáå äðåîà øñåçá íùøåù úåéøáä.
åîöòì âàåã íãà ìë éë ,éúçéù ùøôàå

בכל א. והבנה השגה שום לנו שאין ואצ"ל פשיטא  כי להקדים עלינו דבר ראשית

– הארון' מ'טועני והיה למעלה, למעלה שגבה קדושתו ובאמת  קרח, של עניינו

ויפרח  יעלה לבוא  שלעתיד מהאריז"ל איתא וכך לכך. זוכה אחד כל שלא  מדרגה

בפסוק וכנרמז גמור, È‚)בתיקון ·ˆ ÌÈÏÈ‰˙) קר"חחיפר רכתמ ק 'צדי תיבות סופי '¯ÙÒ)

(·"ˆ ÔÓÈÒ ÌÈËÂ˜ÈÏ‰את והשכל בינה ללמדנו כדי זו, פרשה כתבה התורה מקום מכל .

בגבולה  העומד ענין איזה אמותינו ד' לתוך רק ואפילו אלינו בהתקרב בה נלך הדרך

רעים. באהבת ולהתחזק ממנה לברוח שנזהר מחלוקת, של
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äéä íéîùî ìëäù äîéìù äðåîàá
éãéá íéðåúð åìøåâ ìëå àåäù øéëî
ãò çéìöäù äî ìëå ,ù"áúé àøåáä
ãòå èåçî' íéðéðò øàùå äñðøôá íåéä

éë àìà åðéà 'ìòð êåøù'ä çéìöä
ë"ë ìòôúî äéä àì àìéîî ,åëøã
'åëå øòö ÷æð åì íéììåòî íéøçàùë,
é"ò åà åîöòî äùòðä øáã ïéà éøäù

øîà àåä éë' àìà íìåòáù äéøá äæéà
.'ãåîòéå äåéö àåä ,éäéå

êëåä÷'îåìù éáø ÷"äøä äéä
,øîåà ìéäòååæîêåúî éçä éãåäé

äéøá íåùá òâåô åðéà 'äá äðåîà
äéøá íåùî òâôð åðéàå íìåòáù

íùâá àìå çåøá àì íìåòáùòãåé éë .
ïëåîá òâåð íãà ïéàù ïåëð ìà àåä

àîéð àìîë åìéôà åøéáçì(:çì àîåé)áááá,
íìåòáù äéøá íåùì øùôà éàåúúì

àìå åäòøì øáã äæéàúç÷ìíà åäòøî
.äéäé êë éë 'ä äååéö àììò ,ïë íà

åøáçá òâôé äî,ùðåò åà äî÷ð - äáåùúë)

(äòø åì íøâå åì ììåòù äî ìòàì åøáç éøä
òâôéäì åì äî ë"åîë .äîåàî åì ììåò
éë ,äîåàî åì íøâ åäòø àì íà åðîî

לבאר ב. ירושלים בעיה"ק  התורה מרביצי מגדולי הרבנים מחשובי מאחד שמעתי

ענין  מה כחול', ירבה וכספנו 'זרענו למוצש"ק  בזמירות אומרים שאנו הנוסח את 

ומשם  תורה' ב 'תלמוד יחדיו שלמדו מנוער ידידים לשני משל בדרך וביאר לזה. זה

ח"י נולדו מהם לאחד וכו'. בית(18)בישיבה בנה מהם אחד שכל בליעה"ר, צאצאים

מט"ו פחות  לא והוליד י"ז(15)בשעטומ"צ כיוצא(17)עד 'תולדותיהם ואף צאצאים,

שנים  בהפרש לו שנולדו יחידה ובת יחיד בן עם בקושי רעהו עמד לעומתו בהם'.

השניים  נמצאו השלישי. דור לגבי וכיו"ב  בדרכיו הלכו בניו ואף לזו, זה בין רבות 

ולרעהו  צאצאים, אלפי כשלושת לזה – התשעים לשנת  מתקרבים כשהם עומדים

והרי  מזה... נטל שזה לומר הדעת על יעלה וכי מידי... לא ותו צאצאים מנינים כשני

מנוער... ידידו של ממכסתו הרבים צאצאיו ולקח זה שבא יאמר לא השוטה אפילו

שאחד  תאמר לא שבזה כמו כי – לכספנו' 'זרענו שבין ה'סמוכים' יתבאר ובזה

רעהו'. חשבון 'על לו באים פלוני של בניו ריבוי שאין ובוודאי רעהו, משל וחטף נטל

על  לו בא האחד של ריבויו כי ולומר לחשוב מקום אין 'כספנו' לענין ממש כיו"ב 

השני. של חשבונו
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á"åéëå 'åëå òø åà áåèïéîàîä éøä .

,ïåéæáä éðåìô éãéî àìù ïåëð ìà òãåé
ïáåàø àì ,åúñðøô úà çôé÷ éðåîìà àìå
øáéã ïåòîù àìå ,êåãéùä úà åì ì÷ì÷
ç÷ì éåì àì ,ìä÷ä ìë éðéòì äøñ åéìò
åì øéúñä äãåäé àìå 'ãåîò'ä úà åì
úñôøîä úééðáá 'äîçä øåà' úà

(úåîà 'ã ìò 'ãî äúåçôä)åìà ìë éë .'åëå ...
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åøáç ìò ïéìé éëãããã.

טוראג. גבה שלימים עליון קדושי צדיקים שני על זי"ע  חיים' ה'שפע  הרה"ק סיפר

הכבירה  בגאונותו ידוע  שהיה מהם אחד שלח ורמים. נעלים עניינים על ביניהם

שבתורה... אותיות  כל לספור 'הידעת לו וכתב השני הצדיק  אל מכתב מרעהו יותר

אותיות כל לספור הידעת  מכילתא... ספרי, ספרא, שבש"ס, אותיות  כל לספור הידעת 

השני  הצדיק  לו שלח עלי'. לחלוק באת  כי לך  ומה לך  כלך  לאו אם שברש"י...

אחת ידיעה אך זאת , כל לספור ידעתי לא אכן כי אכחיד ולא 'אודה לאמר במענה

' - הארץוידעתידעתי ועל בשמים האלוקים הוא ה' כי לבבך  אל והשבות  היום

מר... ידע  לא זו שידיעה וחוששני עוד', אין ·¯‡˘È˙)מתחת  '¯Ù ‰¯Â˙ È¯·„).

האמונה'ד. 'דרך  עפ"י יהיה שלו  ילך' ה 'הלוך  וכל  - זאת באמונה  יחיה כאשר ואכן,

וכבוד' תאווה מ'קנאה לאדם  הבא לב  וכאב צער  כל  מעליו  באמונתו יחסוך כי .

הוא יוד  מעצמו א.ע יחסוך ובזה מאומה, מעמו לקחת  בעולם בריה ביד יכולת שאין

פי הקנאהאת לו יעניק הקב "ה ירצה ואם 'חשבונו', על אינו לרעהו אשר כל שהרי ,

והעשיר. ה'מצליח' מרעהו מאומה לקחת  שיצטרך  מבלי ככה שאין ב .אלף ידע  עוד

מאומה לו לתת  בעולם בריה ÂÏ)ביד Ô˙È� '‰ ÈÂÂÈˆ· רדיפת(¯˜ מעצמו מונע ,הכבודובזה

הוא . ה' ביד ה'כבוד' גם איננה ג.כי אם הנאה איזה לעצמו לקחת לו אפשר אי

את  חוסך  ובזה שמיא , מן עבורו .התאווהקצובה

עלמא בהאי שהנמצא זי"ע , שמואל' ה'דברי דהרה"ק  משמיה מתאמרא  וכך

וכן  גשמי, לדבר יתאווה או בחברו, שיקנא אפשר אי – לבירה מנהיג שיש ורואה

שאר  או לזולתו שיש ומה מלבדו, עוד שאין הוא יודע כי הכבוד, אחר ירדוף לא

לו  הנקצב  מכפי יותר לאדם שיגיע  אפשר אי כי הדמיון, פרי אלא  אינם תאוות

המשנה דברי פירוש וזה Î‡)מלעילא . „ ˙Â·‡)את מוציאין והכבוד התאווה 'הקנאה
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ïéîàî éøäù ,ñòëä úãéî ìò øáâúäì
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ìò åîöòì ãéñôä àì àåä óàå ,å÷éæäå
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.àéîùî øæâð øùà

óàåäùò éðåìôù 'íééðéòì äàøð' íà
àåä éë ïéáé ,òø ãòå áåèî åì
äùò åîöòî àìå ú"éùä ìù åçåìù

äæä øáãä úà'àéðúä øôñ'á àúéàãë
(ä"ë ÷"äøâà)ì"æå ,(úö÷ éåðéùá)åøîà .

.í"åëò ãáåò åìéàë ñòåëä ìë ì"æç
úòáù éôì ,äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå

,äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòëåìéà éë
,úàæ åì äúééä 'ä úàîù ïéîàî äéä

ììë ñòåë äéä àìàåäù åøáçù óàå ,
÷éæî åà åäëî åà åìì÷î 'äøéçá ìòá'

,åðåîîíãà éðéãá áééçúé äæ ÷éæî ,ïëàå]

[åúøéçá òåø ìò íéîù éðéãáåë"éôòà ,ìò
äáøäå ,íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä

íå÷îì íéçåìùåìéôà àìà ãåò àìå .
åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ äòùá

'ä çë åá ùáìúîåîëå ,åúåà äééçîä
àøéâ ïá éòîùù úòá êìîä ãåã øîàù
'ìì÷ åì øîà 'ä' - 'úöøîð äìì÷' åìì÷

(é æè á"ù)ïëéäå .'ä øîàéòîùìàì éøäå)

(äéä 'ä éàéáð ììëá éòîùù íìåòî åðòîù,àìà
åçåîå åáìá éòîùì äìôðù åæ äáùçîù

'ä úàî -ìë 'éçîä åéô çåøå .åì äàá
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'ìì÷ åì øîà 'ä'ù áùçðääää.

העולם', מן בהאי האדם כלל חי שאיננו הוא  סימן הללו  דברים  בג' השקוע כי

�‰)עלמא ÂÓ‡‰ ¯Â‡·),והכזב הדמיון בעולם אם .כי

זי"ע  מקאברין הרה"ק ביאר ‰Â„ÈÓ˙)וכבר ˙¯‰Ë Í¯Ú ‰˘Ó ˙Â¯Ó‡· Ì‚ ‡·Â‰) הנאמר את  ,

Á)בקרא  ‚Ï ÌÈÏ‰˙) שאינם תבל' מ'יושבי הרבה מצינו והרי תבל', יושבי כל יגורו 'ממנו

יגורו ממנו אמר והיאך ה', את 'הקנאה כל יראים כי אלו, דברים עפ"י ומבאר, תבל. יושבי

תבל'... 'יושבי בכלל שאיננו נמצא העולם' מן האדם את מוציאין והכבוד התאוה

קהה. שבטי ואחיו הצדיק  יוסף גבי במדרש איתא  ÁÈ)וכן „Ù ·˘ÈÂ כשרצית...(·¯"¯

לשנוא בלבם  נתת  וכשרצית  לאהוב  בלבם צדיקים נתת  של דרכם היא כן כי .

הוא יודע  שנאה לו כשמראה הן אהבה, לו מראה כשפלוני הן הנעשה, בכל לראות 

בלבו. כן נתן הקב"ה אלא  שונאו, או אוהבו פלוני שלא 
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ïëåíå÷ú àì' øåñéàá 'êåðéç'ä áúë
'øåèéú àìå(àîø äåöî).ì"æå

ìà ïúéå íãàä òãéù ,äåöîä éùøùî'
,òø ãò áåèî åäø÷é øùà ìë éë åáì
êåøá íùä úàî åéìò àåáúù äáéñ àåä
àì åéçà ùéà ãéî íãàä ãéîå .àåä
.àåä êåøá íùä ïåöø éúìá øáã äéäé
òãé ,íãà åáéàëé åà åäøòöéùë ïë ìò

,åîøâ åéúåðååò éë åùôðáêøáúé íùäå
åéúåáùçî úéùé àìå ,êëá åéìò øæâ
,åúòø úáéñ àåä àì éë åðîî íå÷ðì

ááñîä àåä ïååòä éëãåã øîàù åîëå ,
íåìùä åéìò(àé æè á ìàåîù)åì åçéðä

.ì"ëò ,''ä åì øîà éë ìì÷éå

על ומשאו יהבו  ישליך – מבטחו ה' והיה
יכלכלהו ה ' והוא

ïååéëîåøùôà éàù áèéä øøáúðù
,íåìë åîöòî úç÷ì íãàì
'íéøù÷' çåúéôá íãàä õîàúé òåãî
åúñðøô øçà äôéãøá ÷éøì òâéé òåãîå
ìèåîä úà äùòé ,äøéúé úåìãúùäá

úà êéìùéå ,åéìòìëìò 'åúìéáç'
.ìëä äùåò àåä àìéîî éë ,ú"éùä

äðäøùà øáâä êåøá' áéúëçèáé'äá
'ä äéäå'åçèáî(å æé åäéîøé),

éøäù ïåùì ìôë ïàë ùéù á"ö äøåàëìå
çèåáä'äáåçèáî÷"äøä øàéáå ,'äá

ìéãðòî éáø ÷"äøä íùá ò"éæ õéøà÷î
ò"éæ øàáî ãéâîäúîà øòù 'ñçðéô éøîà')

(àð úåà äðåîàåïëà ìàøùéî ùéà ìë éë
àìà ,åúñðøô åì ïéîæéù ú"éùäá çèåá
ìò àåáú åæ åúñðøôù êîåñ åúáùçîáù
åì ïéîæéù áåùçé èééçä ,ïåâë .äáéñ éãé
ïîæé ìåãâ ïåãàù é"ò çéååøäì ú"éùä
êåîñé éðååðçä ,íéàð íéãâá úøéôú åìöà
çéååøéù íéáåè íéðå÷ åãéì ïéîæé ä"á÷äù
éãåäéù àöîð .á"åéë ïëå åúøåçñá äáøä

äæåðåçèáä ìáà ú"éùä ìòçèáåî
øçà øáã ìò àåä åìùåúëéîñù øîåìë)

(ìéòìã äáéñä ìò åúðòùîåøîà êëéôì .
êà ,''äá çèáé øùà øáâä êåøá' áåúëä
'åçèáî 'ä äéäå' óà àìà ,äæá éã àì
...úéðåìô äáéñá àìå 'ä ìò åçèáîù -
,åúñðøôì 'ìãúùî' ïëà àåä íà óàå
àåáú íùîù äáåñð åúáùçî ïéà êà

åúñðøôååååä"ã êúåìòäá) øéàîä øåà øôñáå)

(éúòîùù ã"ò(è"ùòáä íùá úàæ àéáä.

הנה ו. מהו, ה' על סמיכה גדר אלך , בה הדרך את  הורני ויאמר, האדם יבוא  עתה

˙˜Ù"‰)נפסק  ‡"‚Ó ,·Î „ˆ ·"Ó)לסמוך לאדם אסור 'עמידה' חיוב שיש דבמקום

כישיבה', 'סמיכה כי הסומך עצמו ויפול הנסמך  דבר יינטל  שאם  הסמיכה  ושיעור

הדבר אותו  על  סמיכה  נחשבת יינטל זו שאם באופן עסקיו על סומך אם כיו"ב  .

עדיין ה'עסק ' לבוממנו 'יפול ' ולא עמדו  על  שסומךיעמוד כמי נחשב אינו בקרבו

שהוא  לומר ואפשר העסק , ה'על על  .סומך 
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ì"æåò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä'øô)

(òåãé äðäå ä"ãá çìùáíãà íà
,åéëøö ìë åì äùòé ú"éùäù 'äá çåèá
åéúåìàùî ìë åì ïéàìîî äìòîì íâææææ.
åúñðøô ìò ãéîú âàåã íãà íà ìáà
äìòîì íâ éæà åúéá éùðà úñðøôå

åúñðøô øñçéàìù ùéà éøùà ïëìå .
æà éë ,'äá åðåçèá íùå êçëùéêìéö 'ä

ìë åì äùòéù 'äá çèåá àåäù åîë -
åéëøö ìë 'ä åì ïúé ïë åéëøöçççç.

ùåøéôáå'äá çèåáä' àø÷á øîàð
é"òù åðééäå ,'åðááåñé ãñç
.íéìåâî íéãñçá íãàä ááåñî ïåçèéáä
,íéøáãä åøîàð íé÷éãöá à÷ååã åàìå
éøä ïåçèéáå äðåîàá äáøîä ìë àìà

åðéàå éåàø åðéà íà åìéôàå ,çáåùî äæ
éàãëì"æç øîàîë .(áé áì íéìäú ùøãî)

øæòìà 'ø Y åðááåñé ãñç 'äá çèåáäå'
øîà àáà éáø íùáçèåá òùø åìéôà

'åðááåñé ãñç 'äá.

æ"éòëò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä áúë
(ç"é÷ñ 'ä ïîéñ á"á)åúçâùä

íãàäù ïåçèéáä úãéî éôì àéä êøáúé
êøáúé åàøåá ìò åáäé êéìùîèèèè.

,äáøãàäøöù íãà äàåø íà
äæéà åì òøéà å"çå ,äáåø÷
éë 'ä úòåùéá çèáéå ÷æçúé ,òø øáã

,åé÷åìàá åùôð ìâú ,àåáúêéùîé æ"éòå
'ä éãñç áåøå äòåùé åîöò ìòééééåîëå .

÷åñôá åùøéôù(è äî÷ íéìéäú)'ä áåè'

זי"ע,ז. מאפטא ישראל' ה'אוהב הרה"ק בשם זי"ע משינאווא  הרה"ק  אמר וכך 

הלבבות מחובות  הבטחון שער  ללמוד  לפרנסה  Ï‡¯˘È'שסגולה  ·‰Â‡ ËÂ˜ÏÈ'· ‡·Â‰)

(‰Ò�¯Ù Í¯Úלו ימלא צרכיו , כל לו יעשה שהשי"ת  בטוח  שכשאדם כנ"ל, כוונתו [ואולי

משאלותיו] כל .הבורא

ה'חזון ח. הגה"ק  שכתב מה ראה כלל, אדם בני על ולא בלבד הבורא על רק  ויסמוך 

פלוני, שררה בעל אצל בעבורו שיפעל הימנו שביקש למי במכתב זי"ע  ולאאיש'

חיים דהחפץ בפומיה מרגלא  שהיה  למה וסמכתי בבקשות, עליו  להרבות  מצאתי

לבקש מרבין אין אדם דמבן הכוח זלה "ה  לאלוקים אך  הלא  באדם, יש כח מה כי .

לאיש לעזור Î')והגבורה ˙Â‡ ‡"Ù ˘È‡ ˙ÂÁ¯‡· ‡·Â‰).

לשמירתט . מס מלשלם פטורים חכמים' 'תלמידי מדוע החזו"א  שם מסביר ובזה

Ê:)העיר לנטירותא ,(·"· מהם ליטול שאין חכמים מצאו וז"ל. שבאמת, אחרי

השגחתו כי אדם, בני כשאר הטבע  מקרי תחת נתונים ואינם עליהם , מגנת תורתן

יתברך ... בוראו  על יהבו  משליך שאדם  הבטחון מידת  לפי הוא מדבריו יתברך  נראה

בה'. ובוטח מאמין ידה על שנעשה בזכות  האדם על מגינה התורה כי

יעקב 'י. ב'עיון ביאר ÚÈ˜·)כן ÔÈÚ ÏÚ)סנהדרין דעה (ˆ·.)במס' 'גדולה ר"א דברי את
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ìëì - 'ìëìúåðôì áåè ä÷åöîå øöéî
òéùåäìå øåæòì ,ìåëé ìë àåäù ,'ä ìà
òãåéä éë .åéúåøö ìëî íãàä úà
åì ïéà ïåéìò úøéæâá ÷ø éåìú ìëäù
àìîúéå ,íãà éðáî ãçôì äáéñ íåù
äìäöáå äçîùá 'äì ïðøå ìéâ åááì

'åéùåòá ìàøùé çîùé'àéàéàéàé.

éôëååá ùéù ìåèéáäå äðåîàä úãéî
êë åé÷åìà 'ä éðôì íãàá
áúëù åîëå ,ä"á÷ä åéìà äìâúî

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäçìù úùøô)

(úéöéö úùøôá ä"ã ð"øúì÷' ïåùì øàáì

øàáì øåàéá êéøö úö÷ù ,'äðåîà
àìà ,'äðåîà ì÷' åäî Y åìà úåáéú
.ì"æå ,'äðåîà'ä éôì 'ì÷' àåäù

'éôì äæä íìåòá äìâúî 'úé åúå÷åìàù
íãà éðáá àöîðù äðåîàä.'

äæáåáåúëä ïåùì úà íâ íù ùøéô
(ã âì íéìéäú)åäùòî ìëå'

íìåòä úà âéäðî ä"á÷äù ,'äðåîàá
'ìë' éë ,íìåòá àöîðù äðåîàä éôì

,äãéãî ïåùìî àåä,çë æ 'à íéëìî áéúëãë)

('ìéëé úá''ããåî êë äðåîàä éôëù
äùåã÷ä äìâúî úåéäì ú"éùä ì÷åùå.'

אותיות שתי בין ‰')שניתנה Ì˘)' שנא(‚ · '‡ Ï‡ÂÓ˘) אלוקים שם והנה ה'', דעות  'קל

רחמים, הוא ה'דעה' לאחר שנכתב  הוי"ה ושם הוא, הדין ממידת ל'דעות' הקודם

חשוב אמצעי לעולם כי יעקב. העיון ‰˘ÂÓ˙)וז"ל È˙˘ ÔÈ· Y ÚˆÓ‡· ‰·˙Î�˘ '‰Ú„') כי ,

באמצע ' הגדול בדרך שמהלכין �„:)'שלשה ÔÈ·Â¯ÈÚ),לומר – ה'' דעות 'קל כתיב ולכך  ,

בראשונה הדין מדת עליו שעבר בדעה,(·˙ÏÈÁ‰)מי בצדקתו, עומד  ואעפי"כ

הרחמים ... מדת  עליו  יתנהג לבסוף  קונו. דעת בו  ויש  בו מיושבת, שאין מי אך

זה בשביל דעתו על ומעביר הדין מדת  עליו שעבר כלומר, – „Ú˙דעה ˙Ù¯ËÈÓ˘)Â

(‰�ÂÓ‡ ÍÂ˙Ó ‰·‰‡· ÌÏ·˜Ó Â�È‡Â ÌÈ�È„‰Óאמרו ˘Ì)עליו 'Ó‚·) וכמו עליו' לרחם ש'אסור

È‡)דכתיב  ÊÎ ‰ÈÚ˘È).עכ"ל עושהו', ירחמנהו לא כן 'על

חז"ליא. מאמר לפרש אמרו �„.)וכבר ÔÈ·Â¯ÈÚ) פעמים כי דמיא', הילולא  כבי עלמא האי

לאחר  ואף סובביו, מכל כספים ולווה הנישואין קודם ה'מחותן' טרוד רבות 

מסיח  הנישואין בעת  אולם מעות, הרבה כ"כ מחזירים מהיכן בשאלה מוקף הנישואין

'כבי  דעתו להסיח האדם על כיו"ב , עצמן, בנישואין אלא מתעסק  ואינו דעתו,

לעולם. בא שלשמה והתכלית מהמטרה ורק  אך ולחשוב  הילולא '

זי"ע מקאצק הרה"ק  דברי היו ·˘˘"˜)וכה Â¯Â˜ÓÂ ,˙Â·ˆÚÂ ‰ÁÓ˘ Í¯Ú ˘„Â˜ ˙Â·‰Ï):

הנעורים,אכילה בימי ואילוהשינהזמנה בקבר, מקום עצבותזמנה שום לה אין

וכלומר, עכ"ל. עול, פריקת לזה קורא  ואני עצבות לזה קוראים הם וסיים, זמן, ושום

העבודה. מעול לגמרי ושוכח העצבות  בבוץ ראשו שטומן
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אבדה לא לעולם  – להם נתבצר מקום
בתשובה מלשוב ישראל בר  תקוות

ïúùøôá(ä æè)úà 'ä òãåéå ø÷åá'
áéø÷äå ùåã÷ä úàå åì øùà
íäéìò äååéö òåãî øåàéá êéøöå .'åéìà
íäì ïúð àìå 'ø÷åá'ä ãò ïéúîäì
÷"äâä øàáîå ,úøåè÷ä úà ãéî áéø÷äì

úåâåøò'äò"éæ 'íùåáääéäé àìå ä"ã)

(çø÷ëåéä úåàøãäðñä éùàø åìà ìëù
íòåöé ìò íúåìòáù äùî òãéå ,íé÷éãö
æà ,'åùôð ïåáùç' íäî ãçà ìë äùòé
,åá åìùëðù ìåùëîä øîåçå ìãåâ åðéáé
.àøåáä éðôì äîéìù äáåùúá åáåùéå
'ùôðä ïåáùç' åëøò íä ,äååä êë ,ïëà
åìçäå ,äôøçå äùåá åàìîúðù àìà
øáë Y ,'ä ìà áåùð íéðô äæéàá áåùçì
øùàî úåîì åôéãòäå ,åðéúåå÷ú äãáà

.úåéçìäèåùô åãé ú"éùä úîàá ìáà
âåàãì íäì äéä àìå ,íéáù ìá÷ì
åáìá ùéâøîù äî äáøãàã ,äæ ìéáùá
åäæ åéììòî òåø ìò äîéìëå äùåá

äáåùúä ø÷éò åîöòáì"æøàå ,(.æ úåëøá)

,'íãà ìù åáìá úçà úåãøî äáåè'
.ùãå÷ä úãåáòì äðëä àôåâ àåäå

åäæåäøåú äøîàù(â æé)úà' ç÷éù

äìàä íéàèçä úåúçîíúåùôðá,'
øåñîì åöøå ,äøî úåòè åòèùíùôð

êåúî ,íìåòä äæá øúåé úåéçì àìù
íúåå÷ú äúìë éë íúåòèíúåà åùòå .
çáæîì éåôéö íéçô éòå÷éøéðáì ïåøëæ

ìàøùéàìå ,íìåò úåøåãì úàæ åøëæéù -
ù"áúé åúãåáòì áø÷úäìî ùéà òðîé
ìò äîéìëå äùåá àìî àåä íà óà

,äáøãà éë ,åéàèçíùîáø÷úé
ù"áúé åúãåáòìáéáéáéáé.

àöåéë÷"äøä íùî íéøîåà ,øáãá
øàáì ò"éæ ÷ñéøèî ãéâîä
çø÷ éðáì çöðîì' íéøîåàù íòèä
,äðùä ùàøá øôåù úòé÷ú éðôì 'øåîæî
úåøøåòúä úòá íéãîåò åðàùëù
êåúîù íéîòô úåòé÷úä íãå÷ äáåùúä
éë ùåàé éãéì íãàä àá 'åùôð ïåáùç'
åì ìéòåú àìù èéìçîå åúåå÷ú äãáà
'çø÷ éðá' úà åì íéøéëæî ïëì ,äáåùúä
ïåøçàä òâøáå äîãàá åòìáð øáëù
øöáúð íå÷î'ù åëæå ,äáåùúá åøäøä

'íåðäéâá íäì(.é÷ ïéøãäðñ)ãîìé íäîå ,
øáë àåä íà óàù ,ìàøùé ùéà ìë

äîãàä êåúáåðå÷ ìà áåùì åãéá ïééãò
åéðôì úåöøúäìåâéâéâéâé.

זי"עיב. ישראל הישמח הרה"ק  Á)כתב  ÌÈ¯ÂÙ) דלכן זי "ע בונים ר' הרבי הרה"ק בשם

שהקב"ה  לומר כוונתנו אין כי בתשובה', 'המתרצה ולא בתשובה' 'הרוצה אמרינן

החטא שאף וכמו בתשובה, רצונו שמעיקרא  אלא  בתשובה, כששב  לאדם מתרצה

עליו בתשובה לשוב  שיוכל בכדי הבורא רצון היה ÂÈÂÎÊÎ˙)עצמו ÌÈ˘Ú� ˙Â�Â„Ê ÔÎÏÂ).

הים'יג. 'מרגלית „)בספר ˙Â‡ :Ë˜ ÔÈ¯„‰�Ò)זי"ע מבעלזא המהרי"ד שהרה"ק  הביא
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äæáåò"éæ ååàðëòùèî ÷"äøä øàéá
(åîùá å à"ç ÷"ùù)øîà êàéä

åðéáø äùî(èë æè)íãàä ìë úåîë íà'
äìà ïåúåîé(ù ïîéñ äæ éøä),'éðçìù 'ä àì

àì àìéîîå äáåùúá åøæçéù ïëúé àìäå
àì'ù æà øîàð éëå ,äéô õøàä çúôú

íà' ÷ééã ïëìã ,åøåàéá àìà .'éðçìù 'ä
ïåúåîé íãà ìë úåîëäìàìòá' éøäù ,'

ùéàëå ,ãìåðù ÷åðéúë äùòð 'äáåùú
ïéà äáåùúá åáåùé íà ë"à .åðéä øçà

áùçð äæéë ,åìöéð íéùðàä 'äìà'ù
íä íéùãç úåéøáå íéùðàãéãéãéãé.

שירדו רבינו משה ביקש מדוע זי"ע מהר"י הרה"ק אביו בשם שאולה,חייםביאר

ביסורים שייתיסרו בהם לנקום רצה ·ÌÈ¯ÂÒÈÈ)וכי ˘È‚¯Ó ÈÁ‰ ÈÎ) רבינו שמשה אלא, ,

ידח, ממנו ידח לבלתי מישראל, נפש כל על לשובחס בידו  באפו  שנשמתו עוד  וכל

שלימה בחיים.בתשובה  שישארו ביקש כן על ,

מעצם יד. יותר הרבה וייאוש, שברון לידי האדם את להביא הוא  היצר מגמת כל

שברצונו  ליהודי הודיע  אשר אחד פריץ על שמסופר וכמו גופא , בחטא מטרתו

הפריץ . של לכבודו מיכולתו למעלה לידו הבא טוב מכל היהודי הכין אצלו, להתארח

הייתה  שלא  ומאחר שווייץ ', מארץ  'גבינה הכין האם מיד שאלו לביתו הפריץ  משבא 

ממחרת ויהי לו. הראוי בכבוד כיבדוהו שלא על נמרצות  מכות  להכותו ציווה ברשותו

את להזהיר ושלח מיהר רעהו, לבית עצמו את הזמין שהפריץ המוכה היהודי שמע

השיג  מאמצים אחר בביתו, בהיותו בה חשק  שהפריץ הגבינה אותה שיכין השני

הפריץ משהגיע אולם המאכלים, שאר עם השולחן על והעמידה הגבינה את השני

מענגלאנד 'חלבה' ברשותו יש האם שאל המטעמים כל את  הכהו (‡�‚ÈÏ')וראה ושוב  ,

כבר  אשר שלישי יהודי לבית עצמו הזמין משם זאת, חלבה ברשותו הייתה לא כי

על  שאלו הפריץ אכן קודמיו, בבית להם נתאווה אשר המאכלים כל את להכין נזהר

לבית ללכת ויצא דם, זוב  עד הלקהו בבית  אותו לו היה שלא  ומאחר שלישי, מאכל

וכו'. גבינה שיכין הרביעי את והזהירו הראשונים שלושת  שלחו מיד נוסף, יהודי

לחם  רק אלא מפה ובלא ערוך  שאינו שולחן לראות נדהם הבית אל הפריץ  כשנכנס

כלל  בביתם לאכול דעתך על עלתה שלא מקודמיי הבנתי היהודי, לו ואמר קיבר,

- לפניך' שלך 'הרי ישראל, בני נפשות להכות בכדי עילה למצוא אלא  באת הנני ולא 

לחינם שאטרח בצע ומה  הארבעים  את לספוג  ומזומן אלאמוכן רצונך  אין הרי .

ישראל, בבני פריץ להכות לאותו היצר נדמה  זה דרך לייאש ועל אלא רצונו אין כי ,

לראשו  מכניס ואף ומשונות , שונות בעלילות  עליו מתגולל הוא  כן על היהודי, את 

ידע והמשכיל רוחו. את לשבור בכדי והכל ופושע, חוטא הוא  כמה עד הנפש חשבון

ליצר... המכה עיקר היא  היא  שנכשל אחר ולהתעלות  לשוב התחזקותו אדרבה כי



קרח  - הפרשה àéבאר

שומע הקב"ה  - הערער תפילת אל  פנה
פה 'כל ' תפילת  ומאזין 

ïúùøôá(åè æè)íúçðî ìà ïôú ìà,
åøàéá íéðåùàøáå(ï"áîø 'éò)

,øîåìë ,'íúìéôú' äðååëä 'íúçðî'ù
ìá÷é àìù ä"á÷ä éðôìî ù÷éá äùîù
íéöôçä åúãòå çøå÷ ìù íúìéôú úà
ïðåáúîäå .ìåãâ ïäëë ùîùé àåäù
úà øòøòîå çø÷ åì àá äðä ,íîåúùé
òøåæ íâ ,íáø äùîá ìàøùé úðåîà
íò áéøî ,ìàøùé éðá íòá áø ïáøåç

,'ä éùåã÷ ïøäàå äùîíéøáãä øçàå
åðéáø äùî ùùåç ïééãò ,äìàä

åúìéôú úà ìá÷é ä"á÷äùåì ïúéå
øúëù äòùá ,äìåãâä äðåäëä úà

ïàëî .ïéã é"ôò ïäëä ïøäàì ïúéð äðåäë
ìù äçåë úòâî äîë ãò äàøð

äìéôúåèåèåèåèìù åáöîá äéåìú äððéàù ,
òåùôìå àåèçì äáøä íà óàå ,íãàä
àöåîì íåø éîùá áø çåë ùé ïééãò
ãò ,äìéôú åæ áìáù äãåáòá åéô
ù÷áìå ãåîòì åðéáø äùî êøöåäù

àøåáäîíúçðî ìà ïôú ìàèú ìà
íéòùø ìù íúìéôúì òåîùì êéðæàäàø)

(ôø 'îò ä"ç 'ìà÷æçé øåà'æèæèæèæè.

ïëå'íéø÷éòä øôñá' áúëéòéáø øîàî)

(æ"è ÷øôìëì äìéòåî äìéôúäù
úåçô åìéôà äðåëé ìàøùé íùá øùà
äé÷æç ïá äùðîî åúééàøå ,íéúåçôáù

'טו. לומר לו היה הדקדוק  לפי שלכאורה שביארו, מ יש ולא נסו  אלא,ל קולם קולם',

- היהודי מנוסת להיכן התפילה, ענין על כי ל שמרמז התפילה, לקול היינו קולם,

לו. ומפלט מנוסתו היא  שם

זצוק"לטז. קאסטלניץ  לייב  יהודה רבי הגה"צ נסע  פעם יסופר, התפילה (‡·ÂÈבענין

(Ú"ÈÊ ÌÈ�‡ÏÒ Á"Ó¯‰ ˜"‰¯‰ Ï˘'שמואל ה'דברי הרה"ק רבו בית  אל לחו"ל מטבריה

מטבריה  ביבשה נוסעים היו תחילה עצמות , ומשברת קשה הנסיעה והייתה זי"ע 

ביבשה  שוב  ומשם לאודסה, עד ים בלב  אניה בדרך הנסיעה הייתה משם חיפה, ועד

רי"ל  הגיע  הדרכים טלטולי כל אחר הרבי. לבית ומשם לגרודנא, עד הקיטור ברכבת

נהנה  כשהוא  זמן תקופת  דמהימנותא בצילא והסתופף הקודש לחצר בשעטומ"צ

ומתייסר  וחלוש, זקן והוא  לאודסה מגרונדא הרכבת על חזרה בדרכו השכינה... מזיו

לסבול, לו אפשר ואי ראש למעלה יסוריו גברו כי רי"ל הרגיש מעיים חולי ביסורי

מיהו  לשאלו שניסה פנים נשוא יהודי לצידו נתיישב  ייסוריו, מרוב  ונאנח גונח והיה

פסק ומרים קשים יסוריו כי היהודי משראה כ"כ, גונח הינו ומדוע  מעשיו, ומה

כתיב  הנה אמת, מצדיקי 'ווארט' לו אמר ורק מיותרות , שאלות  (˙‰ÌÈÏמלשאלו

(ÊÎ ËÙנמצא שיהודי מצב בכל הנה כי ישועתי', וצור קלי אתה, אבי יקראני 'הוא 

- לקרוא יבוא  כך ומתוך  אוהבו אביו הוא  הקב"ה כי לדעת  בקרבו יעורר אם בו,
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äéä àìå øåîâ òùø äéäù ,äãåäé êìî
ìååòá âéìôäå 'ä éô úà äøîäù éî
ìò óàå ,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë

åá øîàð ïë éô(âé-áé áì ,á é"äã)øöäëå'
ãàî òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà äìéç åì
åéìà ììôúéå ,åéúåáà é÷åìà éðôìî
åäáéùéå åúðéçú òîùéå ,'ä åì øúòéå

,'åúåëìîì íéìùåøéóàù ïàëî åðãîìå

òåøä úéìëúá ììôúîä äéäé íà
ìò ãñçä ìá÷ì ïëåî àåä éøä äùðîë

äìéôúä éãéæéæéæéæé.

הקנאה – עלי אדם קנאת תעלה שלא 
העולם  מן  האדם את מוציאה

åøîàì"æç(é"ùøá àáåäå äùøôä ùéø ,äáø)

,äùî íò ÷åìçì çø÷ äàø äî'
åðééäå '...ïôöéìà ìù åúåàéùð ìò àð÷úð

העלף ' 'טאטע 'ניו  בזעקת  – אתה  אבי יקראני �È)הוא ÚÈ˘Â‰Â ÈÏ ¯ÂÊÚ È·‡ È·‡) אזי ,

במהרה  שלימה  ישועה הקב"ה לו יחיש – ישועתי וצור ‡ÌÈ˜ÂÏקלי ˙„ÈÓ ÍÙ‰˙˙Â)

(˙ÂÚÂ˘ÈÂ ÌÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ Y.

לבבו מקירות  זועק והחל רי"ל של בלבו נכנסו העלףהדברים ומיד טאטענ'יו ,

במשך – ברכבת  נסיעתו זמן כל נמשך וכן היו... כלא  נמוגו יסוריו וכל כאביו שככו

בעצמו  ישא  איך  ידע שלא פלא , בדרך  היתה האניה על עלייתו ואף שלם. לעת ' 'מעת

להעביר  בעדו שסייע  נער לנגדו צץ והנה לאניה, מהרכבת ומטלטליו חבילותיו כל את 

הנסיעה  עת כל חזר האניה על אף ממון, תמורת בקשת ללא החפצים כל את 

העלף... טאטעניו  העלף ... נסיעה טאטעניו  לו הייתה לא  מעולם כי מספר רי"ל והיה

לחיפה  ומשהגיע סערה, רוחות  מבלי רגוע היה הים נסיעה, כאותה קלה ים בלב 

וכל  בטבריה, לביתו בפרדו שלקחו ישמעאלי נער מיד מצא  היבשה על מהאניה וירד

שתהיה  העלף טאטע'ניו - אתה אבי יקראני 'הוא בעצמו וחזר רי"ל ישב  העת  אותה

ושוב . שוב  העלף' 'טאטע'ניו קריאתו עבור הללו הטובות  וכל ובנקל'... כראוי הנסיעה

זי"עיז. מקאריץ פנחס רבי הרה"ק של הנוראים דבריו את להזכיר המקום כאן

(� Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ¯Ú˘ ÌÏ˘‰ ÒÁ�Ù È¯Ó‡) לו שנפטרו כהן דב  ר' בשם יהודי איש על

קינדער  מען לאזט וויא  דיר, בעט איך  'מיינער' וז"ל. הרה"ק לו ואמר מבניו, כמה

זיך שפארט ער אז – רשע  גרעסטער דער אז נישט עס גלייבסט דו שטארבן,

עכ"ל, וויל, ער וואס בעטין אויס איהם ביי ער קען אייבערשטיין -)צום ˜"‰Ï·Â)

הילדים, שימותו – להמשיך  לזה נותן הנך היאך  שאפילויקירי, מאמין אינך  וכי

אצלו לפעול  לו אפשר  ה ', לפני בתפילה יפציר אך אם – ביותר הגדול הרשע 

ברצונו אשר  .כל

להתפלל  ומסוגל יכול שאינו 'מי זי"ע , מקאברין משה רבי הרה"ק  אמר נוראות

לפני  אז גם שיחו ולשפוך שבתורה, החמורות בעבירות ונכשל שעבר אחרי גם
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'äàð÷'î äàá åæ ú÷åìçî ùøåùùçéçéçéçé,
÷çøúäì åðãîìì úåøåãì äáúëðå
íéáø éë ,ïåøçàä äö÷ ãò äàð÷äî
ì"æç åðì åøîà ùåøéôáå ,äìéôä íéììç

(àë ã úåáà)'äàð÷äãåáëäå äåàúä
íìåòä ïî íãàä úà ïéàéöåîïä .'

äàð÷ä éë ,úåéðçåøá íâ óàå úåéîùâá
äáåè ä÷ìç ìë ìëàúèéèéèéèé.

העבודה' מפתן על דרך לא  עדיין רצונו, לו ועושה אביו לפני המתחטא כבן ַָהקב "ה

('‰ÏÈÙ˙Â ‰¯Â˙' ˙Â·‡ ˙¯Â˙).

הכתוב את  פירשו Î·)וכך ÁÓ ˙È˘‡¯·),'ובבעותי 'בצלותי ובתרגום ובקשתי' 'בחרבי

יעוף  אשר החץ  כמו כי למילתא, מילתא בדימוי אמרו וכבר תפילתי. ידי על היינו

הנפגע את הקשת יהרוג וקטן, שוטה חרש בידי הנמצאת  בקשת  אפילו הקשת  מן

חלש  או גיבור הוא , קטן או גדול החץ  את  הזורק  אם מינה' 'נפקא כלל ואין בו,

התפילה, היא ממש בו כיוצא פעולתו, יפעל עצמו החץ כי בכוחההוא, שתבוא, ממי

עליונה ברכה שפע להריק הנגזר, ולבטל הטבע  לשנות – כבירות פעולות  לפעול 

ובגשם .ברוח 

אפשר  אי וקשתו, חרבו - זיינו כלי מבלי העומד הצבא שאיש שכמו אמרו, עוד

כלל, מלחמה' 'איש אינו אלו כלים מבלעדי שהרי אחת, שעה אפילו להתקיים לו

כגיבור  – תפילה של  כוחה מבלי היהודי נדמה כך הקרב . לשדה לצאת לו אפשר ואי

וחיילותיו. היצר כנגד כליו מבלי מלחמה ואיש

נאמריח. סיני למדבר ישראל בני בבוא  ‡-·)הנה ËÈ ˙ÂÓ˘)...סיני מדבר באו הזה 'ביום

המקשים  רבו אחד', בלב  אחד כאיש – ויחן וברש"י ההר', נגד ישראל שם ויחן

להם  ניתנה לא  מדוע  – הראויה באחדות ישראל בני כל היו כבר בסיון בא ' אם

שרויים  שהם רבותא כל אין מצב  באותו ישראל כשכל ביאורו, אלא מיד. תורה

לעצמו  מחיצה ומשה ב 'הגבלה' נצטוו שכבר אחר – בסיון בששה רק ב'אחדות ',

בלב אחד כאיש עדיין הם ואעפי"כ אחרת גדולה בדרגת  אחד כשכל לעצמו... ואהרן

הם הרי וכעת  היא , רבותא זו – התורה.אחד לקבל ראויים

צדיקים'יט . ב'אורחות  �‡‰)איתא˜‰ ¯Ú˘)מלך בהם פגע  וקנאי חומד משל, משלו

ולחברו  לבו, משאלות  לו ויינתן ממני דבר ישאל מכם אחד המלך, להם אמר אחד,

כפליים  יהא  שלחברו רצה לא כי תחילה, לשאול רצה לא  הקנאי בו, כיוצא  כפלים

הכפליים. חלק  את  לעצמו חמד כי תחילה לשאול רצה לא  והחומד בו. ויקנא  ממנו

אחת, עין לו שינקרו הקנאי ביקש תחילה, לשאול הקנאי את  דחק שהחומד עד

שתים. ינקרו לחברו וממילא 

נצרך הנה לרבים, שאלו וכך הנפש', ב 'תורת המבינים החוקרים חקרו כי מסופר,
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éëúà íãàä ãéñôî äàð÷ä éãé ìò
åòéâä àì åøáç ìù åìéàå Y åìùëëëë.

àøîâá àúéà êëå(:àë úéðòú)àáà
àðîåà('íã æé÷î' àôåø äéäù)ìá÷î äéä

לנו  אמור ממך, אנא  עתה, תמימה, לשנה דאלער אלף מאה סך  חיותך בכדי אתה

טפי בעית ÛÈ„ÚÓ)במאי Í�È‰ ‰Ó) מידי אלף וחמשים מאה סך בוודאות  לך שינתן

לך  יהיה עדיין אמנם אלף, מאתיים של סך יינתן מחברך  אחד ולכל מותרשנה,

ובזה בשכרך  בשנה אלף חמשים לך שניתן רוצה שהיית  או שנה, בכל אלף חמשים

שלושים  רק ניתן חברך  שלכל אלא  אלף, חמשים של סך  שנה בכל מלחמך  יחסר

לקבל  מעדיפים שהם – ענו דאינשי רובא  אלף... בעשרים חברך על ותגדל – אלף

מהם... יותר לחבריהם יהיה שלא העיקר – חמשים רק 

שלמה  כסעודת דשנה סעודה על והתענג יהודי ישב  פעם מסופר, הלצה בדרך 

כי  לו וסיפר מידידיו אחד בא לפניו, שהגישו הדגים מנת  עדיין כשעמדה בשעתו,

להתענג  והמשיך אוי, אוי, האוכל נאנח למות , נוטה הוא והרי חלה פלוני בן פלוני

אודות בפיו ו'חדשות' מחבריו, אחר בפניו התייצב למרק  בהגיעו ומשקהו, מאכלו על

יליל  ילולי ואף גנח וגנוחי האיש נאנח שוב  בצעירותו, ל"ע  שמת החבורה מן אחד

זאת כל אך קטנים, יתומים בעשרה המטופלת אלמנה שנשארה הגדול השבר על –

והנדיבה, הרחבה כידו ולשתות לאכול עז ויתר שאת  ביתר להמשיך מאתו מנע לא

ובא אתא שיניו, בין ה'בשר' את כבר שהחזיק  בעת – מכל הקשה אירע עתה אך ,

הלוטו  בהגרלת זכה ידידינו פלוני השמעת... אחת', ב'נשימה לו ואמר דהו, מאן אליו

דאלער... מליון עשרה במאכלו ,סך 'טעם' כל  איבד  ומאז מה ... מי... האוכל , נזדעק

אם ויתבונן יבין והמבין מסוגל... היה לא  כבר הלז  הערב האוכל על  להביט  ואפילו

המסכן... לזה במקצת עכ"פ  דומה  אינו 

חכמה' ה'ראשית  כתב Ê"Ù)וכך ‰ÂÂ�Ú‰ ¯Ú˘) מתאבל הוא  כי נפשו, חומס  המקנא 

מתוק  טעם  טועם אינו כי מהמקנא, חוץ מתוק טעם  מוצא אדם דכל תמיד ,

ה' חננו אשר הטובה את  חבירו שיפסיד  עד .במאכלו 

תלתא הינם וכבוד' תאווה ש'קנאה אמרינן, זי"ע העניך  רבי הרבי דהרה"ק משמיה

כי  יכול אינו אך  הגיע , שחבירו למקום לבוא רוצה ברעהו המקנא  כי אהדדי, דסתרי

כחברו, להיות  ממנו המונעים מדברים בזה וכיוצא  לאכילה אותו מושכת  התאווה

פניו  על לו ותטפח הכבוד' 'מידת  תבוא נפשו תאוות  למלאת  יבוא בוא  וכאשר

אותו  אוסרים אלו שג' ונמצא נפשו, איוותה אשר כל לעשות  יוכל לא  כבוד דמטעמי

האסורים. בבית

זי"עכ. אמת ' ה'אמרי מהרה"ק Â‡¯ÈÂ)איתא ‰"„ Â"Ú¯˙ Á¯Â˜) בשם בילדותו ששמע 
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,íåé ìëá íéîùä ïî 'íåìù úñéøô'
ìëá åæ íåìù úñéøô äúééä ééáàì
äùìç ,ë"äåé áøò ìë àáøìå ,÷"ùøò
ìá÷î åðéàù êë ìò ééáà ìù åúòã
åì åøîà ,àðîåà àáàë íåé ìëá íåìù
àì' Y êúòã ùìçú àì ,íéîùä ïî

äéãáåòë ãáòîì úéöîúåùòì ìëåú àì 'éô)

(åéùòîëíù øàåáîë 'àðîåà àáà' ìù
úøéîùá úåøåöðå úåìåãâ ìòôù àøîâá
.àøîâä éøáã ë"ò ,ìàøùé ìù íúùåã÷

åùøéôù ùéäéãáåòë ãáòîì úéöî àì,
,íìåòá øçà ãé÷ôú ãéçéå ãéçé ìëì éë
äæ ìòå ,åúøåúá íìåòä úà øéàî ééáà
åìéàå ,ù"øò ìëá íåìù úñéøô ìáé÷
Y 'íã æé÷îä àôåø' äéäù àðîåà àáà
äæ ìò äùåã÷ä éøãâ ìò øîù åúãåáòáå

áåæòé íà ,íðîà ,íåé ìëá íåìù ìáé÷
àáà éùòîë úåùòì êìéå åëøã úà ééáà
óàå ,ééáà úåéäìî ãéñôé éæà àðîåà
ïî ÷ø éë .òéâé àì àðîåà àáàë úåéäì
íùî àéîù ïî íãàì ãòåéù íå÷îä

.åúåîéìùì òéâé

á"åéëäðùîá åøîà(â ã úåáà)ïéàù'
êì ïéàå äòù åì ïéàù íãà êì
,íìåòä íéù÷îå .'íå÷î åì ïéàù øáã

ïë íàäðä íìåò éàá ìë åöåøé òåãî
ãç ìëì íå÷î øáë ùé éøäå ,äðäå

ãçåíéöôç íðéà ,ïëà éë ,àìà ,
íéçîùåãåîòì äöøé ãçà ìë éë

åðàöîé íùù åáùçá .åäòø 'íå÷î'á
äçîùäå øùåàäàëàëàëàë...

ה'חבילות' את השולחן על יניחו כאשר כי זי"ע , מפשיסחא בונים רבי (ˆ¯Â˙הרה"ק

(‰ÁÓ˘‰Â ·ÂË‰ Ì˙ÓÂÚÏÂ ÌÈ¯ÂÒÈÈÂ,עולם באי כל נ של הרשות כי הכרוז לכל ויצא  תונה

את ידיים בשתי ויתפוס  אחד  כל יבחר  אזי אחת... 'חבילה ' לעצמו  לבחור  איש 

שלו נפלאחבילתו בדיוק וחד חד לכל נותן העליליה ורב  העצה גדול הקב"ה כי ,

בה. לעמוד ונפשו גופו שבכוחות ומה – ובגשם ברוח לטובתו לו נצרך  אשר את 

הלבבות' ב 'חובת איתא  ·‡¯ÎÂ‰)וכך ÔÂÁËÈ·‰ ¯Ú˘) שבמידה להאמין אדם כל שמחויב

שום  לו יהיה לא וממילא  אחרת, עצה ואין להיות צריך ממש כך  לו, מודד שה'

המטות נשיאי אצל הנאמר את אמת' ה'אמרי מבאר ובזה ה'. הנהגת על תלונות

מטהו' איש ויקחו Î„)'ויראו ÊÈ ¯·„Ó·) ואשתמודעו – 'ויראו' בתרגום שם ואיתא  ,

(˙Â‡¯Ï ÂÁÎÂÂ�Â ÂÚ„Â� ÔÂ˘ÏÓ).לו הראוי חלקו מגיע  אחד שלכל והבינו שהכירו ,

זי"עכא. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  היה �ÔÚ)אומרÎ ¯Â¯‡ ‰"„ ,Á� Ì"È¯‰ È¯Ó‡) שמצינו ,

מנחתו  ואל הבל אל ה' 'וישע  שנאמר כמה בו שקינא על הבל לאחיו הרג שקין

מאד' לקין ויחר שעה, לא מנחתו ואל קין ‰)ואל Y „ „ ˙È˘‡¯·)א"כ כוחה, וראה  בוא 

קנאה היה של מהם אחד שכל נמצא בעולם יחידים אחים שני היו והבל קין דהרי ,



æè קרח - הפרשה באר

äðäå'îâá àúéà(.àì úáù)éøëð àáù
ãîìàù î"ò éðéøééâ ììäî ù÷éáå
øîà ,úçà ìâø ìò äìåë äøåúä ìë úà
,ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã ,ììä åì
äùò'á åì äðò àì òåãî àéùå÷ä äòåãéå
êì åùòéù êéìò áåäàä úà ÷ø Y 'áåè
'ãñç éìòá' åáø éë ,ãéîú äùò úàæ
úàæ ìáà íäéòøì áéèéäì íáéì áåèù
íäéòø úìåãâá úåàøì - åìáñé àì
åðì ïéàù óà ...íúìåãâ ìò äìåòä
,ãåã àáö øù äéåøö ïá áàåéá äâùä

àøîâá àúéà øáë êà(.èî ïéøãäðñ)

ø÷ôåîå çåúô åúéá äéä ãçà ãöîù
äøåîâ úåîéìùì äìòúðå ,øáãîë ìëì
úà âøäù åðéöî êãéàìå ,ãñçä úãéîá
øîà ïë ìò ,ïéãë àìù àùîòå ìàùò
äàð÷ä äúåà Y éðñ êìòã øâì ììä
.êøáçì ãéáòú àì ,êìò éðñã ïéò úåøöå

úøé÷òá íà éë ãñç úééùòá éã ïéàù
.äàð÷ä ùøåù

áúëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
éåðéùá í"éøä éèå÷éìá íâ ,çø÷ ä"ã)

(ïåùìùãå÷ä çåø ìòá äéä çø÷ .ì"æå
÷éãö äéäù åðééä ,úéøáä ïåøà éðòåèîå
äàð÷ ììâá úàæ ìëáå ,äðù ì"÷ ïá ï÷æå
ãøé ìàéæåò ïá ïôöéìàá àðé÷ù úçà
ïî åúåà äàéöåä åæ äðè÷ äòéâð ,äìåàù

íìåòäáëáëáëáë,äî ãåîìì íéëéøö ïàëî
,äðè÷ úçà äòéâð úåéäì äìåëé äîåéà
'áåè'ù Y 'äáåøî äáåè äãî' ïàëîå

åúåà úåìòäìå åòééñì ìëåé ãçàâëâëâëâë.

מעלת  – חכמה  תרבה סופרים קנאת 
וראוי כשר באופן  כשהיא הקנאה

,íðîàåîìåòá ä"á÷ä àøá éãëá àì
äáåèì éë ,äàð÷ä úãéî úà
ïôåàá äá ùîúùé øùàë Y àéä

גברה  ואעפי"כ שלו... העולם שחצי מי אצל קנאה שייך ומה עולם, חצי על 'בעלים'

רציחה... כדי עד ברעהו האחד קנאת

איננה כב. בו שהנגיעה כ'טיל' למלחמות  המיועד משחית  לכלי כך , על משלו משל

אדיר  נזק יגרום האויב למדינת  לשלחו המיועד בכפתור יגע  אך אם אמנם... מזקת ,

זה  כל אבל ועבודה, בתורה ועוסק הזה בעולם מהלך  שהאדם פעמים כן כמו וחזק.

שם בו יגעו אם כי המסוכן, במקום בו שנגעו �ÔÂÎ)עד‰ '¯Â˙ÙÎ'·) מידותיו כל יתפרצו

הזה. בעולם עבודתו עיקר היא  שם ואכן, – הקשות

זי"עכג. הרי"ם החידושי הרה"ק שאמר כמו זו, במחלוקת קרח הפסיד גדול והפסד

(Ô˙˘¯Ù·)קרח את לעשות הקב "ה שרצה בזוה"ק דאיתא  גדול , אתלוי שעשה כמו

גדול אהרן למדרגה כהן נתעלה לא שקרח שכעת לכך, וראיה ונפלאה, גדולה מדריגה וזו .

גדול כלוי לשמש אחר לוי הזה היום עצם עד נתמנה לא – ‚„ÏÂ‰,זו ‰�Â‰Î· ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó)

(‰ÏÂ„‚ ‰�Â‰ÎÏ ÌÈ�‰Î „ÂÚ Â�Ó˙� Ô¯‰‡ ¯Á‡˘. המחלוקת מפני ורק אך קרח הפסיד זה כל ואת  .



קרח  - הפרשה æéבאר

éë Y åøéáçî ãîìéù åðééäå ,áåèä
åéúåçåëá ùîúùî åøáçù åîë
úà àåä óà ìöðé êë åéúåðåøùéëå

àéîù ïî åì åðúéðù åéúåðåøùëãëãëãëãë.

'äàð÷'åéë ,íãàì àéä äáåè åæ
úåôéàù åì åéä àì äéãòìáî

áåèìäëäëäëäëàøîâä éøáãá åùøéô êëå ,úáù)

(.èô :çôäìòù äòùá ,ì"áéø øîàå
éðôì úøùä éëàìî åøîà íåøîì äùî
,åðéðéá äùà ãåìéì äî ,ò"ùáø ,ä"á÷ä
åì øîà ...àá äøåú ìá÷ì ,ïäì øîà
øîà ,äáåùú ïäì øéæçä ,äùîì ä"á÷ä

,åéðôìäúàù äøåú ,íìåò ìù åðåáéø

אף כד. כי – בו ונתקנא  רום בשמי הנשר מעוף את  שראה לשור המושלים, משלו

לבואה  והמתין הגג על עלה – השוטה השור עשה מה בשמים, לעוף רוצה הוא

לעוף  ולהמשיך  הגג מגבולות לצאת  חשב  הרוח שבאה ברגע  וכך, עזה, קדים רוח של

הרוח ידי על �˘¯)בשמים‰Ó ‡Â‰ ‰�˙˘� ‰Ó·„ Y ÂÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ÍÈ˘ÓÈ ¯·Î Î"Á‡Â)פשיטא ,

צריך יעשה ואין מה איברים... בריסוק  מת  פגר נפל ומיד ארצה נפל שהוא לומר

אף  שלו, הכנפיים כוח את מנצל הנשר אם ויאמר, מהנשר, לקח ילמד פיקח, שור

לדידן  בו כיוצא  עלי... הקמים כל את לנגוח בוראי, לי שנתן ה'קרן' את  אנצל אנכי

ארצה... יפול אכן רעהו של מעלותיו את  ירצה אחד וכל באחיו איש נקנא  אם –

להשתמש  מרעהו איש נלמד אם אבל ומכאן, מכאן קרח שיצא  שוטה שור כאותו

להגיע . שבידו המעלה לרום אחד כל יגיע ולברכה לטובה וכשרונותיו בכוחו

המשנהכה. דברי את  זה לפי שביארו Î‡)יש „ ˙Â·‡) מוציאין והכבוד והתאוה 'הקנאה

וחזק, אביר סוס אדם של ברשותו שכשיש כמו היינו – העולם' מן האדם את 

שיצטרך, מקום באיזה – מרחקים למרחק  יגיע עמו נאמנה, בעליו את  ישמש זה סוס

רבה, תהום לעמקי להוליכו – אדוניו נגד להתמרד הסוס יכול אבירותו לרוב  אמנם,

משמר  על היטב ולעמוד הסוס, מוליכו להיכן להזהר לבעליו לו יש היטב היטב  כן על

סוסים  כג' – כבוד תאוה קנאה – מידות ג' הם ממש בו כיוצא  הסוס. מושכות

יגיע ובמשקל, במשורה במידה – ותבונה בחכמה בהם ישתמש אם וחזקים, אבירים

הללו, למידות  כלומר – לסוסים יתן ח"ו אם אבל למעלה, למעלה – למרחק  ידם על

רבה. תהום לעמקי המידות  יובילוהו והשגחה שמירה בלא  כרצונם להלך

במידה  ורק  אך  בהם ולהתנהג היטב  'למודדם' יש כי – 'מידות ' נקראו כן ועל

ומשורה. משקל

ובית בית  לכל  נצרכת  ש'מיעוטה ' כ'אש ', כמוה הקנאה  התבשילים,כי לבשל –

– בזהירות שלא בה ישתמש או משמרה אינו אם אך הבית , כותלי את  ולחמם

ה"י. וכליו, יושביו כל על הבית את תשרוף
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ùé äàð÷ ...äá áéúë äî éì ïúåð
íëéðéá ùé òøä øöé ,íëéðéáêéøöå .
íåìë' øîåì óéñåä òåãî øåàéáäàð÷
' ììëá äàð÷ä éøä ,'íëéðéá ùéòøä øöé

úåðåâî úåãéî øàùëå Y 'íëéðéá ùé
åììëð àìà íîöò éðôá åøëæð àìù

'áòøä øöéåøàéáù ùé .'íëéðéá ùé
øîåì åúðååëù,'íéøôåñ úàð÷' íåìë

åìëåú àì Y ïéà íàå ,íëéðéá ùé
úàð÷ éãé ìò ÷ø éë ,äøåúä úà ìá÷ì
íãàä ãéá ùé äáåè äàð÷å íéøôåñ
åé÷åìà 'ä ìà ãåòå ãåò úåìòúäì.

ùøåôîåì"æçá åðàöî,áåè øçåù)

(æì íéìäúìù ì"ùàä ìëù
äáåè äàð÷ éãé ìò äàá åðéáà íäøáà
êë ìáà ,åðéáà íäøáàá äâùä åðì ïéàù óà)

(ïãéãì òâåðù äîá ì"æç åðåãîéìåøîà êëå ,
,éì àð÷ ä"á÷ä øîà...äàð÷ä éìåìéàù

ãîåò íìåòä ïéà,äùà àùåð íãà ïéàå ,
,úéá äðåá åðéàå,íäøáà àð÷ù éìåìéàù

õøàå íéîù äðå÷ äéä àìéúîéàå ,
÷ãö éëìîì øîàù ,àðé÷ïî úàöé ãöéë

íéùåò åðééäù ä÷ãöá äéì øîà ,äáéúä
íù,åì øîà ,íëì äéä ä÷ãö äî éëå

,íù åéä íééðò éëå - äáéúá úåùòì
øîà ,åéðáå çð àìà íù åéä àì àìäå
äéçä ,äîäáä íò ä÷ãö åðéùò ,äéì

.óåòäåíéðúåð àìà ,íéðùé åðééä àìå
äìéìä ìë äæ éðôìå äæ éðôì åðééä.
éìåìéà äîå ,íäøáà øîà äòù äúåàá
àì óåòå äéçå äîäá íò ä÷ãö åùòù

,éðà ,åàöé ä÷ãö åùòù ïåéëå ,ïéàöåé åéä
äîë úçà ìò íãà éðá íò äùòà íà

,äîëåøàáá ìùà òèð äòù äúåàá
äéåì äéúù äìéëà ,òáù(ì"ëò),

'íé÷éãö úåçøà'á(äàð÷ä øòù)ìò íééñ
Y äæ øîàîäàð÷ íãà äáøé åæ ã"òå.

ïéðáì äôéñåî åæë äàð÷ éë ,øîåìë
úà úáøçîä äàð÷ øàùë äðéàå íìåòä

.íìåòä

האיש עבודת – בעולמו חלק גבולות
שמיא  מן  לו שהעמידו באופן  הפשוט
ולפנים  לפני כה "ג כעבודת  לו  נחשבת

äðääâùä åðì ïéàù åðîã÷ä øáë
êà ,åúãòå çø÷ ìù åæ ú÷åìçîá
åðãîìì äùòîä øáã ìë äáúë äøåúä
äá êìð êøãä úà úòãì ,ïãéãá äðéá
ä"á÷ä éë ,ú÷åìçîå äàð÷ éðéðò ìëá

,åîìåò àøáíåìë åîìåòá øñç àì
äéøá ìëìå ,úåáåè úåéøá åá àøáå
äúåçéìùå äãé÷ôú úà ãéòåä äéøáå

äæä íìåòá'ä úà ãåáòì ãçà ìë ìòå ,
,åðåëîå åîå÷î ìòèåùôä íãàäå

íìåòá åúåçéìù úà àìîîäàåä áåùç
ìåãâä íãàë íìåò àøåá éðôìåúãåáòá

ãåã éáø ÷"äøä øîà êëå ,äìåãâä
ò"éæ áåìòìîòãåé çø÷ äéä íà

úçú åúåéäá 'ä úà ãåáòì øùôàù
'÷éìèòéô'ä,ã"îäéáå ð"ëäáá íåîéçä øåðú)

(íòáù 'íéùìç'ä ìë íéáùåé åéä åéøåçàìå

ìåãâ ïäëä úãåáòë áùçú åúãåáòå
ìéçúî äéä àì íéðôìå éðôì åñðëäá

ú÷åìçîá ììëå ììëìò ÷ìçù äîå ,
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äîéãù úîçî ÷ø äéä ïøäàå äùî
úãåáò ïéá ÷åìéçå ùøôä ùéù ,åùôðá

íéðè÷ä úãåáòì íéìåãâäåëåëåëåë.

êëåíéðåá 'ø éáøä ÷"äøäî àúéà
ò"éæ àçñéùôî'÷éãö éúôù'á àáåä)

(ç ,ïúùøôáùãå÷'á ììôúäì äöø çø÷ù
,â"äëë 'íéùã÷äøùà åðîî íìòðå

ììôúäì ùîî íéìåëé äìéôú äúåà
íìåòáù íå÷î ìëáúåáéùç éàãååáù óà)

î"î 'íéùåã÷ä úåîå÷î'ì íäì ùé úãçåéî

åúéá úà áåæòì åì øùôà éàù åì ïîãæðùë

ììôúäì åì øùôà 'äìéôú äúåà'ù òãé ,åîå÷îå

(åîå÷îî ìåòôìå.

÷"äøäøàáî ò"éæ 'íùåáä úâåøò'ä
(äøù ééç úùøôá)øîàù äî

åãáò øæòéìàì åðéáà íäøáàúéùàøá)

(â ãëùä é÷åìà 'äá êòéáùàå'íéî
é÷åìàåõøàä÷åñôä úà øàáì íéã÷îå ,'

(å à÷ íéìäú)éðîàðá éðéò'õøàúáùì
éðîàð' øîà òåãî ,'éãîòõøààìå '

éðîàð'çåøàúéà äðäã ,'(.àé ä"ø)øîà

åàøáð ïúîå÷á úéùàøá éùòî ìë' ì"áéø
ïúòãáé"ùøéôå ,'åàøáð íðåéáöá åàøáð

ãçàå ãçà ìë ìàù ú"éùäù - ïúòãá
êë úåàøáéäì åðåöø íàä íéàøáðäî
úà ìàùùë óàå .ïä åøîàå åðò íìåëå
'õøà'ë úåàøáäì äðåöø íàä 'õøà'ä
,íìåò ìù åðåáø - øîàì äãâðúä àì
íàáö ìëå íéîùä éîùå íéîùä òåãî
äéäà éðà åìéàå ,íàøåáå íøöåéì íéáåø÷
,áòå ñâ øîåçî äéåùò úéîùâ äàéøá

äøîà àìààøåáä ïåöø àåä êë íà
äöéôç ùôðå áìá úàæ äùòàæîøðå .

' éë ,õøà 'äîù úàéø÷'áäúöøúåùòì
'äðå÷ ïåöø(æ ,ä äáø úéùàøá)êéùîîå ,

åùã÷ ïåùìáìàù øñåî ç÷ð äæîå
éúéðúùð äî éðôî øîàì íãàä íòøúé
ã"îäéá éáùåéî úåéäì éì øùôà éàù
àìù åà ,äæ ïôåàá ú"éùä úà ãåáòìå
éìîìéàå ,ããåçîå óéøç ìëù éì ïúéð
,ú"éùä úà ãáåò éúééä ïë éúàøáð
äôö ù"áúé íéîìåò ìë àøåáäã ïåéëã
,äæ òáèå äðåëúá åàøáì éåàøù èéáäå

לו כו. אמר מי כי א . טעמים. מכמה להתגאות  במה לו אין לגדולה הנבחר אמנם,

הרה"ק שאמר כמו ב. הפשוט. מהאיש יותר עולם לבורא רוח נחת גורם שהוא

בפרשתן הפסוק  על זי"ע  מזידיטשויב  הירש צבי ÊÎ)רבי ÁÈ) תרומתכם לכם 'ונחשב 

קדושה  להיות הנבחרת  התבואה שחלק  כמו כי היקב '. מן וכמלאה הגורן מן כדגן

מחמת לא כי שיודעת  אחר חולין, שנשארו חברותיה על תתגאה לא תרומה בקדושת

- לדידן כך תרומה, בקדושת  נתקדשה בעצמותה וחשיבות יחוס לכםשום ונחשב

בעבודה,תרומתכם אם בתורה אם אחרים מעל ההתרוממות בעיניו חשוב  שיהיה ,

של תרומה היקבכאותה מן וכמלאה הגורן מן בחר דגן בו כי אלא  אינו זה גם כי ,

הפשוט. ברצונו עלה כך כי רק בו, שיש מעלה איזה מחמת  ולא ה'
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äæá ÷ø åúåîéìùì òéâé éàãåå ïë íà
äðåîàá äéäéù ÷ø ,ïôåàäåøîåà åäæå .

úà áäåà àøåáä éë ,'õøà éðîàðá éðéò'
,õøàä åîë äîú íúåðîàðù åìà
íøåö õôçå íðå÷ ïåöø úåùòì íéòðëðå
úðéçáá ïä íäì ãòåéù ïôåà åúåàá

.'õøà' úðéçáá ïä 'íéîù'

ìòäúåàáù ,øîåç ïéîë øàåáé äæ éô
ä"ò åðéáà íäøáà çìùù äòù
÷çöé øåáò âååéæ ùôçì åãáò øæòéìà úà

øæòéìà åì øîà åðá(è ,èð äáø úéùàøá)

äöøå øæòéìàì åì äúéä úá ,'àåáú éìà'¥©
éðá - íäøáà åì øîà ÷çöéì àùðúù
÷áãî øåøà ïéàå ,øåøà äúàå êåøá
øæòéìà øàùð úàæ ìëáå ,êåøáá
àúùä ãòë øåîâä úåîéìùá åúåðîàðá
,äæ àåäëá åìéôà åúåðîàð äèòîúð àìå
íäøáà åì øîà úàæë äâäðä ìò
é÷åìàå íéîùä é÷åìà 'äá êòéáùàå'

õøàä'ä úà íéãáåòäù ïéáäì úéëæù ,'

'õøàä é÷åìà' úåèåùôä úåâéøãîá
úâéøãîë ùîî íéáåùç 'øåøà' úðéçá
úàæå ,'êåøá' úðéçáá 'íéîùä é÷åìà'
ïåöø úåùòì äúöøù 'õøàä'î úãîì
äâéøãî 'õøà' úåéäì äì ãòåéù óà äðå÷
øîàðù äî éîð äæå ,øúåéá äëåîð

(áî ãë úéùàøá)'ïéòä ìà íåéä àåáàå'
åì äöô÷ù ïàëî' é"ùøáåõøàääàáù ,'

úðéçá åúàø÷ì'õøàä'éë äúöø àìù
äðå÷ ïåöø úåùòì íàæëæëæëæë.

,äðäåøîàð ïàë(áì æè)çúôúå'õøàä
àì çø÷ù ,åðééäå ,'äéô úà
ãáåòä ãçà ìëù àúòã éàäì íéëñä
ìåãâ ïäë'ë áåùç åìù åúâéøãîá 'ä úà
åéìòù åúòã ìò ãîòå ,'íéðôìå éðôì

äçúô ïë ìò ,ìåãâ ïäë úåéäìõøàä
ïéà'ù åãîìì äáø÷á åòìáì äéô úà
áåùç ãçå ãç ìëå ,'íå÷îä éðôì úåäáâ
åñð ìàøùé ìëå' íù åøîà ïë .åéðôì

åðòìáú ïô åøîà éë íìå÷ìõøàä,'

הקרא כז. לשון את ביארו בזה È‡)כיוצא  ÊÏ ÌÈÏ‰˙)ירשו מסכים ארץ 'וענווים העניו ,'

הסכימה  שה'ארץ' כמו מעמידו, שהוא  מדריגה באיזה – הבורא הנהגת את  לקבל

בגמרא  שאמרו וזהו נחותה. במדריגה שהעמידוה אף קונה, רצון (·¯ÂÎ˙לעשות

(:‰Ïבשעת זורע אדם 'אפשר סובר שרשב"י ישמעאל ורבי רשב "י במחלוקת

דרך  מנהג בהם 'הנהג ר"י סובר ולעומתו עליה', תהא  מה תורה ',ארץ זריעה...

כ  נהוג אומר שר"י אלא  'העולם', מנהג כתב לא  זכיתומדוע  לא  אם ואף  הארץ,

תשגיח שבתך ממכון אם  אך  בתורה , לעסוק היום  כל ה ' בבית  שבתך  להיות 

לך חלק אשר והשגתך  יכלתך כפי קונך  רצון בשמיםלעשות  נחשב תהיה ה',

גבוהה במדריגה .כהעומד
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àìå ïéðòä äæ ïéáð åðéîöòî ùåøéô
åðòìáì õøàä êøèöúçëçëçëçë.

ùéçø÷ì äùî øîàù äî åøàéáù
(ä æè)÷ìç úåìåáâ Y 'ä òãåéå ø÷åá

ùøãîáå ,åîìåòá 'äàáåä ,ä àîåçðú)

(ä æè é"ùøá÷ìç úåìåáâ äùî ì"à
ø÷á êåôäì íúà íéìåëé ,åîìåòá ä"á÷ä
øîàðù åæ úà ìèáì åìëåú ïë áøòì

(à úéùàøá)ø÷åá éäéå áøò éäéå'ìãáéå'
êë(âé âë 'à é"äã)'ìãáéå.'åùéã÷äì ïøäà

êùåç'á ùîùî áøòäù åîë éë ,åøåàéáå
ãçà ïéàå ,ìëì øéàé ø÷åáäå 'õøà äñëé
êë ,åãé÷ôú úåðùìå óéìçäì øúåç íäî
åãé÷ôúá ãçà ìë çåîùì íëéìò åìá÷

'åîìåòá 'ä ÷ìç úåìåáâ' éë åúåçéìùå
éôì åãîòîå åîå÷îî 'ä úà ãáåòäå
àìá íéìåãâáù ìåãâë áùçð ,åúâùä

.÷åìéçå ìãáä íåù

מן הרחק – וכעדתו  כקרח יהיה  ולא
בראשיתה בפרט מהאש כבורח המחלוקת 

מחלוקת  של 

äùøôúùøãð äôé åæèëèëèëèë÷éçøäì -
äö÷ ãò ú÷åìçîî åðúåà

äøåú äøéäæä ùåøéôáå ,ïåøçàä(ä æé)

àøîâá àúéàå ,åúãòëå çø÷ë äéäé àìå
(.é÷ ïéøãäðñ)ïúã ìà êìéå äùî í÷éå'

ïéàù ïàëî ùé÷ì ùéø øîà ,'íøéáàå
ú÷åìçîá ïé÷éæçîìììììë áø øîàã .

øîàðù åàìá øáåò ú÷åìçîá ÷éæçîä

מזהירהכח. הקדושה שהתורה צדיקים אמרו זה È-‚È„)כעין ·È ÌÈ¯·„) פן לך  'השמר

אשר מקום 'בכל השם בעבודת להתעלות תרצה פן עולותיך ' דווקאתראהתעלה '

אלא להתעלות , לך אפשר שמשם לך  שנראה ה'במקום יבחר  אשר  במקום אם כי

תתקרב משם ודייקא  עולותיך ', תעשה 'שם בו שתהיה ה' בחר אשר המקום באותו -

ה'. אל

יעקבכט . של בקשתו בביאור שליט"א  מזוטשקא אדמו"ר כ"ק מו"ח אמר נאה אמרה

Â)אבינו ËÓ ˙È˘‡¯·)וברש"י כבודי', תחד אל Ô˙˘¯Ù)'בקהלם ˘È¯·Â ,Ì˘)שבקש

מחלוקתן  על  'שמו ' יזכר  שלא  עצמו  על נסובה רחמים פעמים הרבה כידוע  כי .

על ביקש השםהמחלוקת כן על לעצמו, השם את רוצה אחד כל השושלת, אבי של

משה  מול אל הקהל את קרח שבהקהל המחלוקת ...' על שמי יזכר 'לא אבינו יעקב

על יתגודדו שלא  כבודו את יחללו לא  .שמוואהרן

זי"על. סופר' ה'חתם Ó˘‰)הרה"ק ÁÏ˘ÈÂ ‰"„ Ô˙˘¯Ù·) להזהיר בא שהכתוב  מבאר

משלשום  גם מתמול גם מחלוקת , כבעל הוא 'מוחזק ' פלוני הנה נאמר שלא  אותנו,

הוא, כן לא  הניצים... בין ולפשר לו לקרוא  טעם כל אין מדנים... לעורר הוא  מורגל

לדתן  שקרא  רבינו וכמשה שלום, לקראת הצדדים לשני לקרוא  צריך תמיד אלא 

והכה  'נצים' השנים היו במצרים שכבר במריבה, הוחזקו שכבר אף לשלום ולאבירם
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ïéà é"ùøéôå .åúãòëå çø÷ë äéäé àìå
Y ïé÷éæçîú÷åìçîä äìçä øáëù óà

êéùîäìå ÷éæçäì íäì øåñà Y
ú÷åìçîáåðéáø äùîî åãîìé àìà

íäéìà êìä åîöòáå åãåáë ìò ìçîù
ú÷åìçî ìèáì éãëàìàìàìàì.

ïëàåíãàäî úùøãð äîåöò äòéâé
øàéá êëå ,ú÷åìçîä ïî ÷çøúäì
ò"éæ áåùèàìæî 'íéééçì çøåà'ä ÷"äøä

(ïúùøô ùéøá)åðéáà á÷òé ìù åúìéôú úà
(å ,èî úéùàøá),'éãåáë ãçú ìà íìä÷á'

é"ùøáå(ïúùøô ùéøáå ,íù)ïá øäöé ïá
éåì ïá úä÷ù÷áù ,á÷òé ïá øéëæä àìå .

ìò åîù øëæé àìù åîöò ìò íéîçø

ãçú ìà íìä÷áå øîàðù ,íú÷åìçî
òåãî ,àúìéî ääéîú äøåàëìå .éãåáë
,ú÷åìçîä äùòîá åñçééì ììëá åëøöåä
,éãéî àì åúå 'çø÷ ç÷éå' øîåì åì äéä
,'åëå úä÷ ïá øäöé ïá øëæåä äî íùì

àøîâä éøáã é"ôò ,øàåáî àìààáá)

(.äô àòéöîïáå ç"ú åðáå ç"ú àåäù ìë'
,'äìù àéðñëà ìò úøæçî äøåú ...åðá

ïéðòì ìáà 'äøåú' ïéðòì ÷ø åäæåúàøé
'ä'äìù àéðñëà ìò úøæçî' ïàë ïéà

ùéàå ùéà ìë éãéá äðåúð äøéçáä éë
ìáà 'íúòééñî íúåáà úåëæ' øäèéì àá íàù óà)

(...åéãéá äðåúð äøéçáäøçà åñçéé ïëìå
åøîàá åéúåáàìù åðá äéäú íà óà

øäöé ïá Y äìòî éôøùå 'ïåéìò éùåã÷'

כמו"ש מדנים, עוררו אהרן ועל משה על אף חברו, את  Î)הרשע  ‰ ˙ÂÓ˘) ויפגעו'

הם  'נצבים' כל וברש"י פרעה', מאת  בצאתם לקראתם נצבים אהרן ואת משה את 

חזקה  בתר הולכין דאין ר"ל במחלוקת' מחזיקין 'אין החת "ס וז"ל ואבירם, דתן

עכ"זבמחלוקת , בידו, עלתה  ולא  פעמים ג' זה  שלום  לעשות  ניסה שכבר אעפ "י

בשלום עמו  את  יברך  וה' הפעם  עוד  כוחו וינסה כמתייאש , עצמו  יעשה  עכ"ל.בל  ,

הרה"קלא. כדברי בעולם' ה'גלגל' ויחזור שישוב דבר סוף כי המחלוקת' 'בעל וידע

זי"ע  ÂÁ˜˙)החיד"א ˙˘¯Ù ˙¯ËÙ‰ ,ÏÏ˘ È¯‡ÂÂˆ)המשנה דברי ‚)בביאור „ ˙Â·‡) אל'

וזה  לגדולה יעלה שחברו יגרום חברו את  שביזה מה דבר סוף כי אדם' לכל בז תהי

אדם' לך 'שאין המשנה, דברי המשך  וזהו טובתו..., ממנו לבקש יצטרך המבזה

לו. וחטאת  בזיונך  שסבל בשביל – שעה' לו 'שאין כדת לא אשר שתבזהו

אותם כששאל לאחיו שענה 'יפתח' דברי את  החיד"א מבאר Á-Ê)ובזה ‡È ,ÌÈËÙÂ˘)

צר  כאשר עתה אלי באתם ומדוע  אבי, מבית  ותגרשוני אותי שנאתם אתם 'הלא 

ויאמרו... שגרשנו לכן לכם, עצמו זה אכן, לו, ענו דזאת  ומבאר, אליך'. שבנו עתה

נמי לכן אותך ובזה לנו, שתיטיב  אלך  להתחנן לבוא שנצטרך ונגרם לגדולה עלית

נמצא רדיפותיהם, בזכות לו באה גדולתו כל כי רעה, להם ויטור יקום שלא לו רמזו

רעה. ולא לו גרמו הם ש'טובה'
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äîåàî øáãä ìéòåé àì éåì ïá úä÷ ïá
ùåøôì äöøé íà ,'ä úàøé ïéðòì
ïéà ,ò"ì åãéá äðåúð úåùøä íäéëøãî
...åîöò úòéâéá äúåð÷ì àìà åì

ìëäú÷åìçî ìù äîåöéòáù íéãåî
î"î .äðîî ùåøôì ãàî ãò äù÷
é"ò íùî çåøáìå õîàúäì íãàì åì ùé
äîë ,ú÷åìçîä úåàöåúá áèéä ïðåáúéù

' øîàðùìéëùîäåàéää úòáíåãééë .'

åúáåèì åúòéâé ìëù äàøé äùòî øçàì
ú÷åìçîä ìòá ìù åééç éøäù ,äúééä
äðåô àåäù úåðéô ìëáå ,íééç íðéà

íéðãîå áéøá àåä ááåñîáìáìáìáì.'ç÷éô'äå
ìò ãîåò åãåòáå ,ãìåðä úà äàøé
ìëá òðîé õåçáî 'ú÷åìçî ìù äçúô'
äæ àøåð 'õåá'á ñðëäì àìù åçåë
õåáì åúñéðë ïîæ éë 'ú÷åìçî' åîùù

äðøåùé éî äúéøçàå òåãéâìâìâìâìíâå .
,àðà ,àðà ,øîàéé ãöä ïî ãîåòì

איש לב. שבט כל לקחת  ה' ציוה דקרח מעשה אחר כן דעל זה, ביסוד שביארו יש

ויגמול ציץ ויצץ אהרן מטה פרח 'והנה – לבני שקדיםמטהו לאות  למשמרת ...

Î-„Î‰)מרי' ÊÈ)דומה המחלוקת כי בא, ולרמז –לשקדים, מינים כמה בהם שיש

תחילתן  ה'מרים' ואילו מתוק, וסופן מר שתחילתן המתוקים וטבע  ומתוקים, מרים

מר וסופן ÈÈÚ"˘)מתוק  ,¯˘ÚÓ ÔÈ�ÚÏ Ó"˜Ù�Â ,:ÁÎ ÔÈ·Â¯ÈÚ),לדידן והלימוד היא– כן כי

במחלוקת הדברים  אםמציאות מתוק , ומזיקתחילתו מציק ונוטר, שנוקם היינו –

ומרגיש שמאל, ועל ימין והניצוחעל הנקמה  מתאוות  הרי'מתיקות' מר , (ÈÎסופו

(È¯‰ ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚ· Â˘�Ú „·ÏÓ– ומרים קשים  המחלוקת  בעל  של חייו  הזה בעולם  גם

וכו' עמו  מריבים  יפנה אשר אםבכל אבל .- מר ותחילתשבראשית תחילתו 

אזי  דבר, למחרפיו להשיב שלא  רבה יגיעה ומתייגע בה, מלהיכנס נמנע המחלוקת 

עתה שלעת  מקוםמר אף מכל ביותר, וקשה מתוק לו לאחריתו סופו  תקוה יש כי -

חלקו  טוב  מה – הזה בעולם כאן אף אלא הבא , לעולם מיבעיא  לא  קץ, אין בשכר

ושלווים. מאושרים חיים ומדון, מחלוקת בלא החי של וחבלו

כל לג. את  יניע  מדוע שבעים...' בהם ימינו 'כל כי וישכיל יבין היטב  המתבונן ובכלל,

משהו, לו עולל מי שאי בשעה הסיפים הרבהאמות כך  כל להכניס שווה וכי

מהר כך  כל החולף  בעולם וכו' ענין כוחות  בכל שהרי ובפרט ב ... ומחר כאן שהיום ,

שטות, מכל 'עסק ' שעשה על בעצמו הוא  ישחק ושנתיים שנה כעבור – עולם מענייני

כשטויות האדם  בעיני הכל נראה זמן כעבור אם כי אף – ממש בהם שאין וכהבלים

דברים על המחלוקת  מעשה'(‰�¯‡ÌÈ)תהיה 'בשעת רק  כי עולם של ברומו כעומדים

ינקום  לא  או פלוני, את  עתה 'יסדר' לא ואם – הדבר חשוב כך  כל כי היצר יבלבלהו

הבל. הכל כי יראה מיצרו 'יתפקח' כאשר אך סופו... יהיה ומר רע  אזי באלמוני
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זצוק "ל, אפרים' ה'מטה בעל מרגליות זלמן אפרים ר' הגאון אצל שהיה מעשה

יקר  בקבוק  בביתו נפל פעם בבעלותו. 'בנק ' לו היה ואף גדול, עשיר היה שכידוע

('ÏËÒÈ¯˜'Ó) לבו שת לא זלמן אפרים  ר' והנה, מאד, רב הון לערך שווה שהיה –

לעומתו  אך  מאומה, אירע  לא  כאילו יומו וסדר בלימודו והמשיך  – הגדול להפסד

על  גדול צער הצטערה – והנורא  הגדול ה'שבר' את  עיניה לנגד שראתה הרבנית -

בעלה  איך  לסבול יכולה הייתה לא כולנה ועל עתה, זה שנחלו המרובה ההפסד

אם  כי שווה הבקבוק היה לא כאילו – כזה כיס' 'חסרון לנוכח בניחותא  יושב הגדול

ויען  עושה. זו מה לניחותא  – ותשאלהו היותר. לכל שניים או אחת  פרוטה כשווה

כזו, נפש שלוות  לי מנין לך לבאר אוכל לא עתה לעת – ויאמר זלמן אפרים ר'

הענין. כל את  אבאר השנה לפקודת בעזהי"ת אמנם

ה'יא "צ' לבוא  עינים בכליון ייחלה �‰)הרבנית ˘‰ ÌÂÈ) מיד ז"ל. הבקבוק של

את ודעת טעם בטוב  שיבאר לשאלו הרב אל מיהרה היא "צ בליל החמה כששקעה

הדבר, לך כואב  עדיין כעת  וכי הרב , אותה שאל השבר. יום באותו נפשו שלוות

אובדן  על כאב או צער הרגש כל לי אין כעת  כי אבוש ולא  אודה ותאמר, ותען

מאורעותיה  כל עם תמימה שנה עברה שכבר אחר הרב , שאלה – ומדוע  הבקבוק .

כאומר  תמימה ... בשנה אתר על בגרתי אני – הרב לה אמר הזה, כדבר אזכור איך 

חשבתי  מיד אלא  עתה, זה שקרה מה על – קצרה בהבטה הדבר על הבטתי לא

גדולה  מהומה לעשות שווה אינו כי לראות  ונוכחתי אחת, כשנה בעוד  ההיזק  מהו

È‰Ó¯‰כזאת 'Â˙ÒÈÙ˙'˘ ÈÂÏÈÚ‰ Ï˘ Â˙ÏÚÓ Y ÈÂÏÈÚ ¯Â˙· Ô˙ÁÏ È˙Â‡ Á˜Ï Á"ÂÓ Y ÍÈ·‡ ,¯Ó‡Â ÛÈÒÂ‰)

(‰�˘ „ÂÚ· ‡‰È ‰Ó „ÈÓ ÒÂÙ˙Ï È˙ÏÂÎÈ Î"Ú ,ÌÈ¯Á‡ Ï˘ Ô˙�·‰Â Ô˙ÒÈÙ˙Ó ‰·¯‰·.

או  ממון בהפסד – לו עולל שפלוני מה כי לאדם ונראה פעמים לדידן, הנוגע 

או  הפרנסה את לו מקלקל שהוא  איך להדיא כשרואה אפילו או עניינים, בשאר

– וכו' וכו' על השידוך זה ל'מזיק' ולשתוק להבליג  לו אפשר אי כי לו ייראה

להבה אש של למצב נכנס ומיד מדעתו ... יצא  ישתוק אם  כי והחוצפה, העוולה 

הזיק  לא והלה המלך , בנזק שווה  הצר אין כי יראה  זמן כעבור  ובאמת לשמים, עד 

מתחילה נראה  שהיה כמו כך כל  גדול  ההיזק אין – הזיק אם ואף  כלל , ויש לו ,

– שעה באותה לו שהייתה להבה האש וכל לו. למחול או זכות  לכף לדונו מקום

ואף  לבסוף... יהיה כן כי מעשה  בשעת  יחשוב  לא  ומדוע  היה, כלא ונכבית נפוגה

טעמן  פג שכבר ב 'מערכות' נא  יתבונן – הנסיון' כבעל חכם 'אין הרי הדבר קשה כי

הנולד', את הרואה 'חכם יהיה לא  ומדוע  עליהם... מתחרט אינו אם ויחשוב  וריחן,

הסוערת . רוחו את  ישקיט ומעיקרא 

בגמרא מצינו זה �Á:)כעין Û„ ÔÈÏÂÁ) מין שיש פירוש יומא', בר בקא לית רב 'אמר
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áøòúäìå äòã òéáäìî òðîäú÷åìçîáãìãìãìãìíãà àöé àì íìåòî éë ,

– בגמרא ומקשה שלם, אחד יום אפילו לחיות לו אפשר ואי 'בקא' הנקרא  זבוב 

אימרא  שני שב אינשי, אמרי והא  לאביי, פפא רב ליה מבקא ',[מרדה]'אמר בקתא ְָ

שזבוב לך , הרי שנים, שבע משך  בעלה על מרדה בקתא , – והנקבה היה מעשה פי'

'בשני  בגמ' ותירצו אחד, יום אפילו חי שאינו אמרת  ומדוע  שנים, משבע יותר חי זה

שנים', 'שבע בו שמרדה שאמרו ומה אחד, יום אפילו חיים אינם שבאמת פי' דידהו',

שהיא אדם בני בחיי שנים שבע של כייחס כלומר, חיים, שהם השנים לגבי היינו

שנה ועשרים ממאה עשר משבעה אחד בעלה,(Ù"‰ÎÏ)כחלק  על מרדה  היא כך 

מהיום י"ז  .כחלק

וכי ולכאורה זו, במימרא חז"ל אותנו לימדו חיים הליכות איזה ביאור, קצת  צריך 

ללמוד  לנו יש ומה והבקתא ', ה'בקא של חייהם אורח בכל לנו מינה נפקא מאי

למדנו כאן כי המוסר, בעלי ואמרו שביניהם, בסכסוכיםמה'סכסוך ' – אנו  אף  כי

שלנו שינוי.ומחלוקת  כל ללא  ובקתא לבקא  יחשיבדומים הצד  מן שהעומד  כמו כי

גמורה לשטות  והבקתא  הבקא  שבין והסכסוך ה 'מרידה ' אינו את  חייהם אורך שכל

אף  שעות'... 'עסקי על ברעהו איש יריבו ומדוע  אבד' לילה ובן היה לילה 'בן ִִאלא 

בעיניו  נחשבים חייו ימי באשר אלא  אינו לרעהו איש שבין הסכסוכים כל כיו"ב, אנו

חייו  אורך  כל שהרי באמת  שטויות  הכל כי ויראה עיניו יפקח לא מדוע  כ'נצח',

איננה  כבר שנים כמה שבתוך במחלוקת ומרצו כוחו להשקיע  לו ומה ביעף, חולפים

כלל... „)נוגעת ˆ ÌÈÏ‰˙) 'ÏÂÓ˙‡ ÌÂÈÎ ÍÈ�ÈÚ· ÌÈ�˘ ÛÏ‡ ÈÎ' ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÓÂÈ Í¯Ú ÈÙÏ˘ Ë¯Ù·)

ÌÈÚ·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ËÚÓ ‡Â‰ ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÓÂÈ· ‰Ú˘ ÏÎ È¯‰˘ ,˙ÂÚ˘ '·Ó ¯˙ÂÈ ‰Ó„‡‰ ÏÚ ÌÈÈÁ Â��È‡

(Â�Ï˘ ‰�˘ „Á‡Âהוא עומד היום רק  אם הזה העולם על כך כל יחשוב מדוע  כן, אם ,

מחר וכבר זמן]כאן, לאחר מחר בקבר.[ויש  יהיה

הדרך כי עלינו', שלום יעשה הוא במרומיו שלום 'עושה התפלה בנוסח כן ונרמז

חיי  ימי שני כמה היינו - 'במרומיו' להתבונן הוא  לרעהו, איש בין שלום לעשות 

יעוף, וכחלום פורח כענן ימיו שכל האדם יבין וכאשר שבמרומים, ה'יום' לפי האדם

בעולם. שלום וירבה לבבו יכנע 

שהאריה לד. פעם אירע זי"ע , מדזיקוב נועם' ה'אמרי הרה"ק משם אומרים נפלא  משל

ושאלו, החמור את  האריה ויקרא  מפיו. נדף רע  וריח רב, זמן אכל לא  החיות מלך

רע ריח נודף מע"כ מפי אבל המלך , אדוני נא יסלח החמור, ענהו בפי, יש ריח מה

המלך ... כבוד הוד מול אל מדברים כך וכי בו, וגער מאד האריה ויקצוף למרחקים,

שראה  הזאב  בפי. יש ריח מה ושאלו לזאב  האריה קרא  לאחמ"כ חי. לטורפו ומיהר
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óåðéèî èìîé àìå ,õåáá åé÷ñòî é÷ð
åôåâ ìëå åéìâø åéãéäìäìäìäì.

íéùøåôîåàøîâá íéøáãä(.æ ïéøãäðñ)

÷åñôäî åãîìùéìùî)

(ãé æéøèåô ,'ïåãî úéùàø íéî øèåô'
ìéçúîä øîåìë ,'íçø øèô' ïåùìî

äàî åîöò ìò äæá àéáî ú÷åìçîá
ú÷åìçîä ììâ åéìò åàåáéù íéðéãïåãî)

.äàî àéøèîéâá ïåãî éë åà ,éðéã äàî ïå÷éøèåð -

(é"ùøåìåìåìåì,ïë ìò .úìéçúá åéðéò ç÷ôé
êøãääëøòîä ìë úà ïîæá íåìáì ,

÷ø ñðëé íà åéìò àåáú àåá øùà
.úàæ äëøòîì 'úåòè'á

המלך ... מפי נודפים ושושנים וורדים ריח וענה, פתח החמור של בגורלו עלה מה

החכם  השועל שם עבר וטרפו. מיהר בפני, אתה משקר וכי עליו וצעק האריה קצף

השועל  יעשה מה שבפיו, הריח אודות  האריה וישאלהו לנגדו, האריה והנה שבחיות 

שלא מאד לי צר השועל, ויען המלך , לפני הוא  מסוכן צדדים משני כי ה'פיקח',

'חוש  כעת בידי אין וממילא  הצינה תקפתני כי אעשה, מה אבל למלך, לענות אוכל

אותי... הסובבים הריחות  מהם לדעת  הריח'

מהצדדים  כאחד לצדד דעה כל יביע  שלא  מחלוקת בעת האדם יתנהג כיו"ב ,

יאמר  וכך להריח, בידו שאין כמי עצמו שעשה הלזה כשועל עצמו ויעשה ח"ו,

השועל כאותו ירוויח אז זה, או כצד נוקט ואיני מאומה יודע איני שניצול האדם

ולשלום טובים לחיים  בטוח  .ממות

זי"עלה. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק Ì¯È·‡Â)כתב Ô˙„ ‡Â‰ שהנה („"‰ לתמוה, יש דלכאורה

כדכתיב  – זו במחלוקת  בפירוש נזכר ואבירם דתן של ‡)שמם ÊË)...קרח 'ויקח

משבט  מוצאם אין שהרי – עצמם לטובת כלל נתכוונו שלא אפילו ואבירם' ודתן

לעצמם התכוונו הקטורת  מקריבי וחמשים מאתיים ולאידך כלל, הקריבולוי [שהרי

היו] לוי שמבני ונראה שמותם,קטורת, פירסמה ולא כבודם על חסה והתורה ,

עצמו. לטובת שהתכוון מי את עולם לדראון לפרסם – להפך לו היה ומסברא

– הרים' ה'חידושי על ומבאר להתגבר  יכול  שאינו  לאדם  לסלוח  עוד  יתכן כי

מחלוקת , לשם מחלוקת  לבעל אבל לגדולות , ושואף המדומה  כבודו  ועל  יצרו 

לפרסם ויש  לסלוח  אפשר אי לזה מזה , הנאה  טובת  לו  כשאין אף  ריב המחרחר

לגנאי  .שמו 

עלותו לו. שלאחר ומפורסם חשוב ברב  שנה, כחמשים לפני הוה עובדא לענין, מענין

תורה'... ל'דין ופנו ירושתו... בענין השוה לעמק בניו הגיעו לא דקשוט לעלמא 

אמר  וכה החשובים, הרבנים אחד – ורעו לידידו הלילה בחלום הרב  הגיע אחד לילה

מנוחתי, במקום ונד נע  הריני בניי שבין תורה' ב'דין שמי את  שמזכירין פעם בכל לו,
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áúëøòùá ò"éæ ùåã÷ä ä"ìùä
úåéúåàä(ãé ,úåéøá 'á úåà)øåñéàå

ãçà õåöéðî éë - åäùîá àåä ú÷åìçî

äøåãîä ìãâúú ùà ìùæìæìæìæììëàúå ,
ïåãáà ãò ùàäçìçìçìçìì"æç åøîàù åîëå .

ïéøãäðñá(.æ)àøåðöì àéîã àøâéú éàä

תורה. הדין מהלך בכל שמו את מלהזכיר שיזהרו – בניו אל שיפנה ממנו וביקש

בא והכל ביניהם, השלימו החלום דבר את הבנים ששמעו שלאחר לומר צריך  אין

בשלום. מקומו על

אפשר לז. עדיין גפרור, – קטנה עץ  בחתיכת האש בוערת  כאשר שאמרו, וכמשל

ממנה  תבעיר שכבר אחר אבל ובנקל, מיד ותכבה בפה, אחת בנפיחה לכבותה

לכבותה. המלאכה מאד תקשה גדולה אש

בפולין,לח. לצ'נסטחוב הסמוכה 'קשעפיץ ' בעיירה קדמוניות בשנים שהיה מעשה

שניים  משמצאו אלוקים, ירא איש אחר וחיפשו חדש, 'שוחט' למנות שהוצרכו

אהובים  רעים היו הללו שוחטים שני 'בחירות', לערוך  פנו איצטלא לאותה הראויים

סביבם, ושמחה' 'ששון בעיירה נעשה הדברים מטבע אך  ובשלווה, בשלום שחיו

להבה. לאש העיירה כל שנהפכה עד השני, בעד וחלקם הראשון, בעד מצדדים הללו

ושלח  זי"ע , מפילץ צדיק ' ה'שפתי הרה"ק של ממקורביו היה מהשוחטים אחד והנה,

טעלעגראם השפתי (Ó·¯˜)אליו לו שלח לעשות , מה כדת ותושיה עצה לו שיתן

לאמר אשרצדיק המקום מן והימלט רגליך  שא בורחים , ומאש אש היא מחלוקת

שמה חפץאתה ולא  בעדו, שצידד אחד לידי התשובה מכתב  הגיע  לב  לדאבון ,

השוחט  נשאר וממילא הרבי, דברי את לו מסר לא  כן על מהעיירה, הלה שיברח

ויהי  הריב , ממחרחרי כמה עוד מתו ולאחריו ומת , השוחט גוע  שבוע  כעבור בעיירה,

השוחט  משפחת  לבני קשה היה דורות  כמה שעד ומספרים אלוקים, לחרדת  הדבר

וגרם  הרבי, של הנחרצים דבריו את משפחתם לאבי מסר שלא  זה, ל'ידיד' למחול

עלמא . מהאי לסילוקו

ומחלוקת מריבה שהתעוררה שבעת  זי"ע , חיים החפץ הגה"ק על מסופר זה כעין

מספר  שבועות  למשך העיירה את  עוזב  היה להשקיטה הצליח לא אם ראדין, בעירו

הריב . בעלי של מקום בקרבת  אפילו ח"ו להימצא  לא בכדי המחלוקת, חמת  שוך עד

נזדמנתי  רבות שנים לפני זצ"ל, אויערבאך  הגרש"ז מרן של ממקורביו אחד סיפר

בכבוד  גוערים אברכים קבוצת  - מחריד מראה נגלה עיני ולנגד הגרשז"א, של לביתו

מצח בעזות  בו ומטיחים ˘Â‡ˆÈהרב ÂÈ‰Â ÌÈÈÂÒÓ ‡˘Â�· Ï˜‰Ï ‰Úˆ‰ ·¯‰ ÌÒ¯ÈÙ ÔÓÊ Â˙Â‡·)

(‰˘ÚÓÏ ÔÎ ‰¯Â‰ ‡ÏÂ '‰Úˆ‰' ˙¯Â˙· ‡Ï‡ ˙‡Ê ÚÈˆ‰ ‡Ï ÂÓˆÚ ‡Â‰ Û‡Â Y ˙‡Ê ‡ÏÂ˜ „‚�Î ıˆÂÁ,

כאן  היה  לא  כאילו  שוחקות ובפנים  רוח  בקור דבריהם  ושומע יושב הגרשז "א  והיה
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כנגדו ... נוקבים דיבורים רבינו',כלל 'ילמדנו שאלתיו, מביתו האברכים שיצאו אחר

כהרגלו, שיחו בנועם הרב  לי השיב  דא , כגון הנפש ותעצומות  כוחות לכם מאין

גדלתי בה חסד' 'שערי בשכונת  נערותי בימי שאירע  מעשה לך ÂÈÓÈ)אספר ÛÂÒ „Ú)

דעת . תבין וממנה

חתנו  זצ"ל כהן אהרן רבי שהגאון השכונה לתושבי הבשורה באה הימים מן ביום

מגוריו  מקום קובע  הוא  והנה הקודש, בארץ  להשתקע  עלה זצ"ל חיים החפץ  של

הד  ראויה בשכונתנו. דירה לכבודו הכינו ומיד הצבור, בקרב  גדולה התרגשות עורר בר

ועל  התורה על לשבת יוכל למען לרשותו העמידו וצרכיו חפצו כל ואף לשמה,

חסד'. ב 'שערי השמחה ותרב זאת בדירה מושבו קבע  אהרן רבי ואכן, בנחת, העבודה

בבית מקומו כל, מעיני נעלם אהרן רבי – איננו' 'הילד והנה חדשים כמה עברו

'טובי  החליטו ימים כמה כך משעברו ראוהו. לא  העיר ברחובות  ואף נפקד, הכנסת 

ואין  קול 'אין אך שעריו, על נקשו לביתו ניגשו תחילה ולחפשו, אחריו ללכת הקהל'

מתושביו  ריקם והבית נפתחת ... היא והנה הדלת  את  לפתוח ניסו שכן מכיוון עונה',

בבית הוכרז ברירה בלית  התעלומה, מפשר מאומה ידעו לא  השכנים אף וחפציו.

וסיפר  אחד זקן עליהם שנגלה עד ויודיע . יבוא  אהרן רבי אודות  היודע שכל הכנסת 

מטלטליו  כל עם כשבוע לפני השכונה מן יוצא  אהרן רבי את שראה תומו לפי כמסיח

על  ופליאה תמיהה מלאו העם ופני הזקן מפי יצא הדבר יפו... העיר לעבר בעגלה

הזה כדבר אהרן רבי עשה ולמה ·˘ÂÓÈÏ˙)מה Â�‡ÏÈÓ Â¯ÂÒÁÓ ÏÎ È¯‰Â) בני שיגרו .

כשהוא יפות  פנים בסבר קיבלם והוא  אהרן, רבי של לביתו ליפו משלחת  השכונה

מבלי  – פתאום בפתע לעזיבתו ובנוגע עמו... שגמלו החסדים כל על להם מודה

כהוויתן. דברים להם סיפר מאומה להודיע 

'איה  שאלתי לפניו העליתי ישראל, לארץ עלותי לרגל מחותני להיפרד כשבאתי

חותני, לי השיב  ביפו', או בחברון שמא או בצפת, או בירושלים מושבי מקום אקבע 

תדור, היכן נפק"מ כך כל ממקוםאין כף , בתקיעת  לי הבטח אנא , אבקשך , זאת אך 

בו שיש במקום רגלך  כף את תציג אל לעולם  במהירות ... ברח - המחלוקת

משם ... וברח רגלך שא כזה , למקום נקלעת ח"ו ואם בקשתו מחלוקת, כפי ואכן,

ודמעות . עצומה התרגשות מתוך  ממנו ונפרדתי כף בתקיעת  לחותני כן הבטחתי

אודות חסד' 'שערי בשכונתכם מחלוקת נתעוררה לאחרונה אהרן, רבי המשיך

'תקיעת ממני שנטל עד חותני בעיני הדבר היה חמור שכה ומכיוון בביהכ"נ, ה'גבאות '

עצומה, במהירות  המקום את  לעזוב נאלצתי כך , על פרידהכף' כדי לשהות ואפילו 

בידי. סיפק היה לא השכונה  סיפרו מבני המשלחת בני כשחזרו הגרשז"א , המשיך

אהרן, רבי של תשובתו את  עלי לכל עשו  לימים  צעיר נער  אז שהייתי ומכיוון

לענין  אתקרב לא שלעולם חזקה, בהחלטה  והחלטתי למאד , כביר רושם הדברים
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àéîã à÷ãéáãà÷ãéáã àøåðéöì ,é"ùøáå ,
àöåé àåäù íéîòô ìãâ øäðäùë -
íéøâéð ïéòë - åì íéëåîñä úåãùì

,íéðè÷ úåøåðéöå,ãéî åîúåñ åðéà íàå
åîúåñì ìåëé åðéà áåùå áéçøîå êìåä,

øîàðù åîëå(ãé æé éìùî)íéî øèåô'
ïåãî úéùàøùåèð áéøä òìâúä éðôìå,'

äîåã äáéøîå ïåãî úéùàø øîåìë
Y íéîä øåðéö úçéúôìøåöòé àì íàù

åîúñì ìëåé àì ,ãòåî ãåòáî åúåà
øúåéíéøáãä úåàéöî àéä ïëå .

íéðùå íéîé íéîòôì úëùîðä ú÷åìçîá
úáéñ äçëùð èòîë øáëùë Y úåáø

úøòåá ùàä ïééãòå ,ú÷åìçîäèìèìèìèì.

מחלוקת בו אותי,שיש ותקפו בי שגערו אלו לאברכים שתקתי היאך תבין מעתה .

קדם משנות  בידי קבלה ·Ê‰)כי È˙Ï‚¯Â‰ ¯·ÎÂ)'וויכוחים' אחר להגרר ¯·שלא ÌÂÏ˘)

(‰˘ÚÓ‰ ÏÚ· ÈÙÓ ,Ú"Ù.

בענגלאנד פעם היה זצ"ל פוניבז' גאב "ד הרמה.(‡�‚ÈÏ')הגאון ישיבתו עניני לצורך 

מחריד. ובזיון גדולה בחוצפה ואיומה, נוראה בצורה דהו מאן בו פגע שם בהיותו

ולתמיהת כוחו, בכל בעדם עיכב  ז"ל הוא  אך  שפטים, בו לערוך רצו המקום רבני

לא זאת  אבל כבודו, על הרב  מוחל ענווה שמרוב  נסכים לזאת ששאלוהו, הרבנים

אמר  כך . כל שנתבזה התורה כבוד על נמחה לא  אנו שאף הדבר 'בנפשו' מדוע נבין

לי אמר חיים' ה'חפץ  הגאון הרב , תפנהלהם אשר  בכל מצליח  איש תהיה  אתה

אופן  ובשום הצלחה, תראה לא  לעולם בזה  כי מב'מחלוקת', חוץ דבר בכל ותעשה,

ע"י  תצליח ממילאלא  אז כי כבודו על שימחו ואופן פנים בשום הסכים לא ולכן ,

נפסד... �Ê·È')יצאÂÙÓ ·¯‰ ÍÂ˙Ó Ì˘).

סג"ל לט . פינחס מוהר"ר כבוד המופלג הגאון משארי ושמעתי וז"ל. השל"ה, ומוסיף

האות  כיצד, מחלוקת. תיבת  של באותיות מרומז זה דבר כי סתומה מ ז"ל, -

מתחלת המחלוקת, תחילת הוא וכך  מלמטה, קטן פתח לבד צדדיה מכל וסגורה

האות רוחב לכל הפתח מתרחב  כך אחר קטן. באופן  – קטן שטות דבר מאיזה

של פתחה אות חכמו זהו למעלה עד המחלוקת  אש תתלהב  ומשם ,ל למטה,

עד  למטה לירד הבוערת  האש תמשיך משם למעלה, למעלה הפורח כמגדל שגגו

האות של כרגלה תגיעק התהום, האדמה, ובעומק  הרקיע  ברום היא שכבר ולאחר .

כהאות  למשךתלהיות המחלוקת תמשך  כך רגליים, שני על היטב עומדת אשר

ואות  גדול, זהו זמן המטה המפסיק , –משענת המחלוקת להחזיק  בידו אשר

וכו'. עשה שפלוני דמיון איזה על נבנית  המחלוקת כל כי המטההיינו זה  אבל 

לנחש עכ"ל.נתהפך  ,

זי"ע  אהרן' ה'בית  הרה"ק רמז ˜Ó„:)וכך Û„ Ô¯‰‡ ˙È·)שבפסוק המקרא' ב 'טעמי
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êéùîîåäôöîù éî ïë ìò ,ä"ìùä
,äðéëù éðô úåàøìå úåëæì
÷éçøéå ,ùçðä úîäåæî çøáéå õåøé

.àî÷ èåòéîî åìéôà ú÷åìçîîéì äîå
ìë éë ,ú÷åìçîä úåðâá êéøàäì

àììë éàä èå÷ð .äæî íéàìî íéøôñä
äù÷ øúåé ú÷åìçîä ïååò éë ,êãéá

íéáëåë úãåáò ïååòîåðéöîù åîë
ìåàùå áàçàáîîîîíù óéñåîå .

(æè úåàá)äéä ìàøùéáù òåøâä éàãåáå

(ÁÎ ‡ ÌÈ¯·„) המסו' ועל קטנה' 'תלישה יש 'אחינו' על לבבינו', את המסו 'אחינו

אפי' מאד לך השמר הכתוב  מזהירנו שכך ומבאר ואזלא'. 'קדמא  יש לבבינו' את 

טבע שכך כיון רייס, קליין א  רעים, באחוות ב'אחינו' ביותר קטנה' מ'תלישא

ויותרהמחלוקת, יותר  האש ומתלבה  המחלוקת  מתחזקת קטנה ולכן מנקודה  ,

והולכת מתפשטת המחלוקת שאש 'הולך', פי' אזלא ואזלא ', 'קדמא  הוא  הטעם

לשמים. עד

הכתוב בדברי נפלא  ביאור לבאר שאמרו Á)יש „ ˙È˘‡¯·) הבל אל קין 'ויאמר

קין  אמר מה כתיב  ולא ויהרגהו', אחיו הבל אל קין ויקם בשדה בהיותם ויהי אחיו,

מדוע – לו אמר מה לגלות  הק' התורה רצתה לא אם ביאור צריך  ולכאורה הבל, אל

לומר, התורה רצתה גופא שזאת  אלא הבל', אל קין 'ויאמר נפקאכתבו כל  אין כי

עד דברים נתגלגלו  כבר  ומשם דיבור ... איזה כאן היה  אמר, ומה אמר  מי מינה

רציחה ... ויבואכדי השמים. לב  עד מהארץ  אש שתתלבה אפשר קטן דיבור מכל כי

קודם  להתבונן לאדם לו יש היטב והיטב ויהרגהו, ובשרו עצמו - אחיו על איש

בפיו. מה דבר מוציא  שהוא 

חז"ל שאמרו ממה ‰Á"È)והוכיחו ÌÂÏ˘ ˜¯Ù ‡"„ 'ÒÓ 'ÈÈÚ)אוהב שהיה הכהן אהרן על

יפלא, ולכאורה לאשתו, איש ובין לחברו איש בין שלום והשכין שלום ורודף שלום

כלל  התעסקו לא  והרי במדבר, רעהו עם איש לריב וטעם סיבה איזה היה וכי

בלו, לא  הבגדים כן כמו הבאר, מן מים ושתו השמים, מן לחם להם ירד כי לפרנסה

אלא , ביניהם. לפשר הכהן אהרן שהוצרך מחלוקות  נסובו מה של ועל דרכו  הוא  כך

ויהפוך  אמתלא, באיזו קטן בוויכוח יתחיל סיבה, שום ללא  מחלוקות לזרוע היצר 

המחלוקת ... ולסלע  גדול להר אותו

חיים'מ. בן חבר ב'ליקוטי כתב  נוראים ˙˘‡)דברים ÈÎ ˙˘¯Ù ˘È¯) ה'חתם רבו בשם

את שיעשו ישראל לבני אהרן הסכים כיצד ביאור, צריך  דלכאורה זי"ע , סופר'

– יהרגוהו שמא מחשש – לו' היה מה ידענו לא האיש משה 'זה כשאמרו העגל

וימסור  כנגדם יעמוד אם שאף הבין אהרן כי אלא , יעבור', ולא  ב'יהרג היא  ע"ז והרי

עצות הציע אחד כל שהרי עזה, מחלוקת  ביניהם תשרור עדיין - בידם להריגה נפשו
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ãåáòì àìù éãëá äúéîì åùôð øñåî
åùôð øåñîé àì êéàå ,íéáëåë úãåáò
ú÷åìçî úåùòìî åîöò úà øåöòì

íéáëåë úãåáòî äù÷ àéäùì"ëò ,
(úö÷ éåðéùá).

מעוורת  המחלוקת  - חכמים  עיני יעוור 
האדם  עיני

ïúùøôá(å æé)éðá úãò ìë åðåìéå'
ìàøùéúøçîîìòå äùî ìò

.''ä íò úà íúéîä íúà øîàì ïøäà

øáãë ïëúé êàéä ,íéùøôîä åäîú øáëå
'ä àøáù ìëä åàø ìåîúà êàù ,äæä
ìë úà äòìá äîãàäå äùãç äàéøá
áåù úøçîì ãéîå ,äùî ìò íéððåìúîä

.'ìàøùé éðá úãò ìë åðåìéå'

õøéúåò"éæ 'ìàøùé úéáä' ÷"äøä
éøîàä' ÷"äøä åéáà íùá

àøîâá àúéàã ,ò"éæ 'úîà(.é÷ ïéøãäðñ)

íéòåìáä ïî àì çø÷ ,ïðçåé áø øîà'
õøàá òìáð àìù 'éô ,ïéôåøùä ïî àìå

באחיו איש חרב ויהיה משה', ש'מת  אחר לעשות  מה כדת יבאורעיונות אם אף 

רש"י  שכתב  וכמו יועיל, לא משה גם  מחלוקת  במקום  כי המחרת , ביום משה 

(„ ÊË ¯·„Ó·)'ידיו 'נתרשלו  קרח  של  בעצמו במחלוקתו ועשה להם נתרצה כן על .

המחרת , ביום משה בבוא  ואז ושלוה, שלום ביניהם שתשרור כדי שלוםהעגל, ויהיה 

מקרבם הרע  יבער  אחת  ברגע  באש ביניהם , וישרפו העגל 'ויקח - הוה כך ואכן .

ומצפצף, פה פוצה ואין דק' אשר עד לע "זויטחן סניף  להיות בחר  אהרן כי נמצא 

בישראל  מחלוקת יתרבה  לא למען - וידעלפנים ולב כליות  הבוחן השי"ת  ואכן, ,' ִָ

זה, כל עשה נפשו' ב'מסירות כן כי שאמרו מחמת וזהו גדול', 'כהן' להיות  בו בחר

א"ל  המזבח, על עגל דמות שראה על לאחוריו כשנרתע המשכן את  בהקים לו

בוש אתה למה – ידי לכך הקב"ה על ממחלוקת להצילם שבחרת  על – נבחרת 

העגל, זרה ...עשיית  ועבודה  ה 'עגל' מיצירת  גרועה שהמחלוקת לך הרי

מוסר' ב'שבט מצינו זה Î·)כעין Ê"ÏÙ) משה עם קרח של המחלוקת  יום שלמחרת 

במדרש איתא בעגל שחטאו שביום אף המן, ירד ‡)לא  ‡Ó ¯"ÂÓ˘) והיינו המן, שירד

מנעתו. כן והמחלוקת  מלרדת, ה'מן' את מנעה לא  הע"ז כי מע"ז, גרועה שמחלוקת 

דעניא  אפרקסתא בשו"ת  הביא  �ÔÈ)וכך ÚÏÂ ‰"„ ‰"Ò˜ 'ÈÒ ‡"Á)... העתיק א' תורה  ובן

בו בחרו  והעם  רשע  א ' חזן לשם  שבא קעמפנא , בעיר שהי' מעשה אחד מס' ,לי

ז"ל שמואל יוסף ר' הגאון מחלוקתוהאב "ד ונעשה ככרוכיא  הגאון צווח והתייעץ

זה שמעון בזה"ל, וכתב ז "ל, מפוזנא  יוסף ר' הגה"צ עם ÔÊÁ)ז"ל Â˙Â‡ Ï˘ ÂÓ˘ ÍÎ)

פירש תירא  אלוקיך ה' לאת  וכשבא וכו', החזיר את שבתורה, אתין כל (ÓÂÏÎ¯דורש

(ÌÈÓ˘ ‡¯È ˙ÂÈ‰ÏÓ ‡Â‰ ˜ÂÁ¯˘,הנ "ל הגה"צ לו והשיב  בהיכל . צלם  להעמיד  מוטב

במחלוקת .מלהחזיק
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ùàä ìåëàá óøùð àì íâå ,åúãò íò
,é"ùøáå ,úøåè÷ä éáéø÷î úààìà

úî äôéâîáúøçîì ÷ø úîù åðééäå ,
ïééãò íåé ìù åø÷ááù àöîð .àîåé àåää

,íééçá çø÷ äéääáéìù äæ àåä àåäå
úéðùá ú÷åìçîä ùà úàåððåìúéù Y

íò úà íúéîä íúà - äùî ìò íòä
ìù äçåë ïëéä ãò àð äàøå .'ä
úà ìëä åàø øáëù óà - ú÷åìçîä

õøàäå íéîùä ú÷òæìù íëøã ú÷ãöá
ïøäàå äùîàîàîàîàî.éîë çø÷ âäð î"î

úà äàø àìå éøîâì åúòã ä÷ìúñðù
åéðôì øùàøçøçì úøçîì ãéî áùå ,

.ïøäàå äùî ìò äöîå áéø áåù

àìåéðéò àîñú ú÷åìçîäù ãáìá åæ
,íãàäúà úúååòî àéä àìà

éðô úà úåàøì Y åúééàøå åìëù
úîàä éôë àìå åðåöø éôë íéøáãä.
êéðòä éáø ÷"äøä øàáîù åîëå

ò"éæ øãðñëìàî(ïúùøôá äáåèì äáùç)

ääéîú éë ,ò"éæ àçñéùôî ÷"äøä íùá
äùî ìò çø÷ ïòè êéàä àéä äìåãâ

åàùðúú òåãî(â æè)à÷ééãù äòùá ,
Y àéãäì äøåúä åúçáù åæ äãéîá

äùî ùéàäå'åéðòíãàä ìëî ãàî
'äîãàä éðô ìò øùà(â áé øáãîá),àìà .

äååàâä ìù àøåðä äçåë éäåæ ,ïëà éë
ãò ,íãàä éðéò úàîñîù ú÷åìçîå

áùç çø÷ùåîöò åéìòå ,äùî àåäù
'ãàî åéðò äùî ùéàäå' äøåú äøîàáîáîáîáî

éë ,åéìò éà÷ ÷åñôá øîàðä 'äùî' éë åáùçá]

íøîåà ã"ò ,'íëç ãéîìú'ä àåä:à÷ úáù)

(ãåòåäùî'['úøîà÷ øéôù.

–מא. הירוק בצבע  הצבועים עיניים בתי שלובש למי נדמה הוא רואהוהרי שהוא

ככרתי  ירוק בצבע  העולם כל נאת שלא  מה אפילו זה,, בכהוא  הירוק לצבע דמה

מובן... והנמשל

חז"למב. מאמר ידוע Ú‰.)הנה ‡ÓÂÈ) האדם במעשי תלוי היה המן נפילת  מקום שקירוב

ממש, ביתו לפתח בסמוך  לו יורד היה קורח של שה'מן' וודאי כן, אם וצדקותו.

את מצא  לא  משה עם מחלוקתו שלאחר ברור לאידך, היה', הארון 'מטועני שהרי

חמורה  טעות  וטעה שחטא לבו על שם לא  כיצד תמוה ומעתה כ"כ, בקרוב המן

דבר  בכל יראה המחלוקת בתוככי שהשקוע  למדנו, ומכאן משה. עם שנחלק  במה

הבין מאתו , מרוחק  שהמן קרח כראות  – ואדרבה צדו, את  בידורק  עלתה שכך 

בתשובה לשוב ועליו  לשמים, עד משה כנגד  האש את מספיק ליבה  שלא  מכיוון

המחלוקת לחזק –.

זי"ע משמואל' ה'שם להרה"ק מצינו זה ˙¯"Ù)כעין Á¯˜) על ברש"י איתא  דהנה

אחר, דבר - קרח' 'ויקח  שבהםמשך קרח,ויקחהפסוק סנהדראות ,בדבריםראשי

הוא היהדות יסוד שכל אזנם את  וגילה קרח שבא – משכם 'דברים' שהקב "הובאלו
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,ììëáå÷øå êà äàá ú÷åìçî ìë
êåúá òå÷ù íãàäù úîçî
'ãö' àìà åéðéò ãâðì äàåø åðéàå ,åîöò

ãçàùéù ïéáé àì òåãî .ãö ãåòãåòå
ïôåàá íéøáãä éðô úà äàåøä úòã
ùéøá é"ùø éøáã åøàáúé äæáå .øçà
åîöò úà ç÷ì - çø÷ ç÷éå' ,äùøôä

ãçà ãöìøàùî ÷ìçð ...÷ìçð úåéäì

àìù åðééäå ,'ú÷åìçîá ÷éæçäì äãòä
íà éë åéðéò ãâðì äàøãçà ãöíøâ äæå

ú÷åìçîä ìëìâîâîâîâî.

äæáåêùîäá é"ùø éøáã íâ åøàáúé
íéøáãäçø÷ ù"å÷ìé éøáãî ,æ æè)

(ðùúçø÷åç÷ôùúåèùì äàø äî äéä
íééîòô éë ,åæãöçô÷ àéøèîâá íéìåò

להתקרב להתייגע ועליו  האדם  את  הנה,מרחק סנהדריות , לראשי להם אמר וכה ,

להתקרב שתתאמצו כדי אלא  אינו והכהונה מהמשכן הקב"ה אתכם שריחק  מה כל

הקירוב צורך  רק הוא המשכן,והריחוק לעבודת  תתקבלו ביותר תתאמצו וכאשר ,

ה' רצון הוא עצמו להתקרב ,וזה  תזכו שעי"ז לבם, את משכו  אלו רכים –ודברים

בזוה"ק  האמור דרך  ËÒ:)על ‡"Á) הכתוב È)בביאור ËÙ ÌÈÏ‰˙) אתה גליו 'בשוא

לעלות מנסים והם ביותר, וגועשים רועשים שהם הוא הים גלי של שדרכם תשבחם',

- הקב "ה משבחם זה ושבח ונופלים, חוזרים הם אך מעלה הואמעלה גדול שבח כי

פוסק  אינו  ואעפי"כ מצליח, ואינו והשתוקקות געגועים מתוך לעלות שמנסה למי

אליו מלהשתוקק  שישתוקק בכדי – כזה שפל בעולם האדם את ברא זה ומטעם ,

לו. שנכסף מה אל ולהגיע לעלות  בידו יעלה לא אם אף לבו בכל

דוקא אלא אינו האמור כל באמת , כי לחטא , להם זה  נחשב מדוע תשאלני ואל 

משה על  לחלוק עי"ז שיבוא  ח"ו אבל בלבד , השתוקקות מתפייסים לענין היו ואם ,

אבל  לשבח, להם זה היה בוודאי לבד התשוקה אלא עליהם היתה ולא משה בדברי

ל"ע . לשורפם כחטא  להם ונחשב  הרצויה מדרך  סטו מחלוקת  לכלל שבאו מכיוון

גאוןמג. האי רב הביא  נפלא  È"‚)משל 'ÈÒ 'Â˘˙·) הארי עליו שבא בשועל מעשה ,

לא המלך, אדוני – לו ואמר השועל התחכם מאד, רעב  הארי היה כי – לאכלו

שמן  אדם לו ואראה אחרי, המלך נא  יבוא  כמוני, קטנה מבריה נפשך תשבע

מכוסה בור שם והיה נפשו, בטוב  תשבע  ויאכלנו יטרפנו ÊÁ˜)(כשהמלך  Â�È‡˘ ÈÂÒÈÎ·

אהיה  שלא  זה של מתפילתו אני מתיירא  הארי לו אמר מאחריו, ישב כזה ואדם

יגיע לבנך  ולא לך  לא כי המלך, לבב ירך אל השועל, לו אמר אותו, מאכילתי ניזוק 

שיגיע ועד רעבונך, עכשיו השבע  בנך . לבן רק  הלזה, האיש של מתפילתו ההיזק

באותו  האיש, אל להתקרב  והחל הארי נתפתה רב , זמן עדיין יש בנך בן על העונש

הבור  שפת  על השועל ויבוא ימצאנו, מי עמוק  עמוק הבור לתוך הארי נפל רגע
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לי  אמרת הלא הארי, בו גער הארי, של רוחו מצב מה לראות  – הבור לתוך והציץ

ולא דברתי אמת אכן, השועל, לו אמר בני... בן על אלא עלי, באה פורענות  שאין

וטרף  שאכל אביך  אבי עוון על לך  באה הבור לתוככי עתה שנפילתך  אלא  בי, אחזור

חטא על אצלכם נענשים בנים ובני בנו, בן אתה כי – כעת נענשת זה על אדם... בני

וכי  אבותי, אבי חטא  על להענישני היושר, הוא  כך  וכי הארי, נזדעק אבותם, אבי

תקהינה' רשעים ושיני בוסר יאכלו ·)'אבות  ÁÈ Ï‡˜ÊÁÈ)לא ולמה השועל לו אמר .

גאון  האי רב  ומסיים בעבורך, יענשו בניך  שבני כשהסכמת  – מתחילה כך  חשבת 

הזה במשל  יש מוסר מיני ראה וכמה  לא רעבונו בבולמוס בעודו האריה כי והיינו .

לעולל  רצה מה להתבונן החל מכתו, כשקיבל ורק  בנים, בני בכלל לו שיש עיניו לנגד

ממנו. רוצה הוא ומה לרעה, בו נגע  שלא וישר תם איש לאכול –

'יורד' מהם אחד נעשה לב לדאבון ביניהם, שהשתדכו עשירים שני על מסופר

השידוך את  לעזוב שעליו החליט 'העשיר' המחותן והנישואין, האירוסין שבין בימים

הרה"ק אל עשיר אותו נכנס העיר, מעניי אחד עם מחותן להיות  לו נאה לא  כי

מה  הנה לו, ואמר חיים' ה'דברי נענה דברים, של גופן לו וסיפר זי"ע חיים' ה'דברי

שבא שטוב לו אומר חיים' שה'דברי מחותן אותו הבין אלי, באת  שאתה הוא  טוב

כוונתי  - חיים' ה 'דברי לו הסביר השידוך, לביטול מסכים הוא אכן כי כך , על לשאול

נעים ומה טוב  כמה היו שאתההייתה, אם בנפשך נא  שער כי אלי, שבאת זה הוא 

היית אתה ואילו בעשרו נשאר היה השני שהמחותן דהיינו בהיפוך, הדברים פני

השידוך, את לבטל ומבקש בא מחותנך  היה אז הרי הונך , את ומפסיד רגל פושט

שאבדתי  בכך די לא האם אומר, והיית  עליו, ותרעומות  טענות מלא שהיית  וודאי

ועתה  השידוך, את לעזוב  - צרתי על צרה להוסיף המחותן יבוא עוד רכושי, כל את 

בניו  את  כך כל תצער ואל עולם, לבורא הודאה תן בעשירותך, נשארת אתה שב"ה

בשלום מקומו על יבוא והכל מקומו, על השידוך  את השאר - �Â,רחומיוÈ‡¯ Ô‡ÎÓ)

(Â˙ËÈ˘Â Â„ˆ „·ÏÓ „ˆ „ÂÚ ˘È˘ ÔÈ·‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ÔÎÈ‰ „Ú.

ומחפשים  רעבים שניהם לבהמה, האדם שבין החילוק  זה כי אינשי אמרי וכך

הרי  טובה, בדרך  לחמו את מבקש שהאדם בעוד אך  נפשם. להשביע מאכל אחר

למעט  אלא  נשואות עיניה אין כי בדרכה, אשר כל את ודורסת  לרוץ  ממהרת הבהמה

שמי  המחלוקת בדבר הוא כן בדרכה. הנקרה כל את רואה ואינה לאכול התבן

ומנגד  הצדדים. לשני הבנה ומתוך  והטוב הישר בדרך  מתנהל הריהו כ'אדם' שמתנהג

מה  אל כלל מביט ואינו צרכיו ועל צדו על אלא  מביט אינו כ'בהמה' פניו המעיד זה

בדרכו. דורס שהוא
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úåéúåà Yç÷ôåðééäå ,ìù åëøãî éë
ùéù ïéáäì ç÷ô,òáèîì íéããö éðù

çø÷å' åìàù ïëìå .'ãö íééîòô' ïàë ùéå
- åæ úåèùì äàø äî 'äéä ç÷ôù

àéä 'äòã' åúòã ÷ø éë áåùçìãîãîãîãîäîå ,
äàøïéàöçì 'ç÷ô' úáéú úà ÷ìçì

ãçà 'ãö' ïéðî ÷ø øàùðå÷"äøä)

éáø ÷"äøäì 'äæåðâ äãîç'á àáåä ,ò"éæ õéùôàøî

(õéùôàø úëøòîá ò"éæ ãàøâéî'æî éðéñäîäîäîäî.

דינים  מאה מעצמו חוסך  – פיו בולם 

òîåùäî òðîðå ,÷úåùå åúôøççåúôì
äëøòîáàøîâá åøîà åéìò ,

(íù)äéáåè'(éî éøùà),ùéãàå òîùã
åéøùà ,é"ùøáå .'äàî äéúùéá äåôìç

,êëá ìéâøîå ÷úåùå åúôøç òîåùùéë
úåòø äàî åîöòî êñç åú÷éúùá

øâúä éãé ìò åéìò úåàá åéäùì"ëò ,åîåîåîåî.

זי"ע מד. מלעלוב  דוד רבי הרה"ק  ביאר אחר ˜¯Á)באופן היה (˘˘"˜, שפיקח 'וקרח

זי"ע  צדיק' 'שפתי הרה"ק  וכלשון פקח, להיות – זו' לשטות  ראה (·Ô˙˘¯Ùמה

(È ˙Â‡מאד טוב לא  וזה  בשכלו, הכל  להשיג  ורצה  פקח שהיה היה  החיסרון ועיקר 

כמ"ש ובתמימות בפשטות לילך  שצריכין –(Ë È ÈÏ˘Ó) דמי בטח', ילך בתום 'הולך 

כאלו בדברים  יפול שלא  בטוח  בתמימות .שהולך

בחיד"א מה. ÊÎ)איתא  ˙Â‡ '˜ ˙Î¯ÚÓ ÈÙÏ דבש',(„·˘ ב 'יערות אייבשיץ  המהר"י בשם

'שלום' חצי בגימטריא  הוא  ˘ÌÂÏ)'פקח' ˙·È˙Î Y Â"Ú˘ ‡È¯ËÓ‚ Á˜Ù ÌÈÈÓÚÙ ÈÎ) וזה ,

והנה  מחלוקת. ועשה לשנים השלום את  שחילק  קרח, 'ואיתפליג' אונקלוס שתרגם

כל  יבין פיקחים הצדדים ששני במחלוקת כי 'שלום', כמניין עולה 'פקח' פעמיים

ושלווה. לשלום המה יבואו מהרה עד כן ידי ועל חברו, של לשיטתו אחד

אליו מו. ובא  הכפיים, עבודת למקום או לכולל, המדרש, לבית נכנס שהאדם פעמים

גם  וצוננים רותחים של בקיתון אותו 'שוטף' הוא  הרי פיו יפצה ובטרם דהו, מאן

לא מדוע  לכל. ידוע  וההמשך ... אפיים, אחת  מנה לו ומשיב עומד הראשון וזה יחד,

ומתאיםיבין ראוי 'מקום ' בו  ומצא וחיפש  בביתו, לו  צרה  זה פלוני הכל ' ש'סך

שאמר לדיבורים  כוונתו אין כי כלל, שווין' ולבו  'פיו אין אבל נפשו', את ל 'שפוך

עמו ותערוך  לו תענה  כי לך ומה  אני... גדולה  בצרה  – לבו מעמקי לזעוק אלא  לך

הדוויה נפשו  את  לפרוק אלא  מאומה  ממך רוצה  אינו  והרי .וויכוחים,

בארצות בהיותו המת  בהלווית  שהשתתף הקודש ארץ  מבני ביהודי הידוע  וכמשל

הכירוהו  שלא המשפחה בני תמרורים, בבכי כמים דמעות שם ושפך  יארק בניו הגולה

כה, עד ידענו ולא  אתה משפחתנו קרוב שמא  ולאבינו, לך מה ושאלוהו אליו ניגשו

בהוצאות להשתתף ארה"ב בני את לזכות הנה ובאתי אנכי ארה"ק מדרי היהודי, ענה

קום  השכמתי יום של בבקרו היום ובאים... הקריבים בני נישואי של המרובות 
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àúéàäðùîá(áé à úåáà)éåä
áäåà - ïøäà ìù åéãéîìúî

íåìù óãåøå íåìùï"áîøì åðéöîå ,
÷åñôá ïúùøôá(ã æè)äùî òîùéå'

òåãî ï"áîøä øàáîå .'åéðô ìò ìåôéå
- ãéçé ïåùìá áúëðìåôéå- åéðô ìò

àìååìôéåïøäà éë ,ïøäàå äùî
ú÷åìçîä ìëá øáã äðò àì åúùåã÷á

,åæäå÷ãö ïëàù äãåîë ùéøçäå
ùîùì çø÷ éåàøå ,çø÷ ìù åéúåðòè

åðîî øúåé â"äëëãîåò àåäù äîå ,

òîåù éë àìà åðéà ìåãâ ïäëë ùîùîå
.êìî úøéæâ íéé÷îå äùî åìå÷ì àåä

åøîåà ùøôúé äæ éô ìòååéãéîìúî éåä
ïøäà ìùíåìùä øçà óåãø ì"øù ,

êìù ìò øúååøúååîä íãà ïéà éë ,
ãéñôîå åìùîæîæîæîæî.

ïéàåúìòîå åúìåãâ øàúì ïéàå øòùì
àìù åîöòá øöåòùë íãàä ìù
íéáéøîä ãâð äøòù äîçìîá áéùäì
÷åñôá '÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãëå .åîò

וגם  שבושתי אלא בעיני, הדמעות  עלו וכבר נגנבו, המעות שכל לראות  ונבהלתי

וכאן  ומספד אבל למקום - הנה באתי כן על עיר, של ברחובה וליילל לבכות  נכלמתי

אלא בוכה, אני ה'מת' על לא  אבל נפשי', תבכה רבים 'בתוך כי מאדם... אתבייש לא

שאבד... וזהבי כספי על

ובתוך חידושים קונטרס לאור הוציא  הקודם בדור ירושלים מבני יהודי איש

והיו  וכל, מכל והפריכו זצ"ל מלצר זלמן איסר רבי הגאון של חידוש הביא הדברים

באותה  מהו. הלימוד דרך מבין ואינו רא "ז שטעה להוכיח שחיפש ניכרים הדברים

של  כבודה על ולהגן גדולה במחאה לצאת  וביקש לרא "ז מתלמידיו אחד נכנס שעה

נשבר  לב  זה יהודי הרי לו, אמר הדעת  וביישוב כן, עשות ממנו מנע רא"ז אך  תורה.

דברים  מפרסם שהוא  במה יגונו מסאת פורקן מוצא  הוא ואם הוא , מסכן ואיש לו

יותר. ללבו מלהכאיב  חלילה אך לו, ויונעם לו ירווח וקלס ללעג ומוציאני כנגדי

הכתובמז. בלשון פירש זצ"ל אריק מאיר רבי È‡)הגאון ÊË) תלינו כי הוא מה 'ואהרן

בגמ' איתא  שהנה Ò‰:)עליו', ÔÈ·Â¯ÈÚ) ובכיסו בכוסו ניכר אדם דברים בשלשה

של בטבעו להכיר ברצונם אם לקרח משה ואמר הואובכעסו, מה  אין אהרן הרי ,

אלא  עליובידכם תלינו  בכי כי הכעס, בנסיון לנסותו כהן כוסו– שהרי אפשר אי

אף יין, בשתיית  אמרובכיסואסור שהרי לבדקו שייך  Á.)לא ‡ÓÂÈ)'אחיו משל 'גדלהו

והיינו תלינו' 'כי אלא לנסותו בידכם אין הוא . גדול עשיר שהכה"ג בכעסו .נמצא 

(Á¯˜ '˘„Á‰ ‰¯˙ ÏË'· ‡·Â‰ ,˜È¯‡ Ó"¯Ó ÚÓ˘˘ ‡¯ÈÙ˘ Ó"¯‚‰ Â¯ÂÓ Ì˘· Ï"˜ÂˆÊ ¯Ú�Ê‡ÂÂ ˘"¯‚‰).

אמרו, הוותרנותבאמת מבלי לעולם קיום דוד אין רבי הרה"ק  עשה פעם ,

רבי  הרבי הרה"ק  רבו אל ליז'ענסק  העיר אל הפסח בפרוס דרכו את זי"ע מלעלוב 
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(äë æè)'í÷éåïúã ìà êìéå äùî
åøîà òåãî äù÷ äøåàëì ,'íøéáàå

äéäù òéãåäì íàå ,äùî 'í÷éå'áùåé
,äúò ãòåæ äòãåäî åðì àöé äî,ïëà .

åøîåà ã"ò äöøé(çé æè éìùî)øáù éðôì'
'äåðò ãåáë éðôìå' ,'ïåàâ(áé çé íù),

àéä åîöò úåìôùå äòðëääù åðééäå
íãà ìù åúìåãâ àéäàúéà êëå ,

ùøãîá(ä äî ø"åîù)- éúìôùä
éúäáâäøîà äæìå ,í÷éåY äùî
,øîåìëåì äúéä äîé÷êìäù äîá

- íéòùøä íøéáàìå ïúãìåäåôøç øùà
÷úùù éã àìå ,åìöà àáì åöø àìå
êìäå íäéìà åîöò ìéôùä àìà ,íäì

íìöàøîàð íäéìò ,'ïåàâ øáù éðôì',
,'äåðò ãåáë éðôìå' øîàð äùî ìòå
åúîåòì ,äìåàù íééç åòìáð íä éøäù
äëæù - åðéáø äùîì 'åì äúééä äîé÷'

úåîø úåâøãîå äìåãâå ãåáëìçîçîçîçî.

àéãäìåí"áîøá àúéà(æ æ úåòã)

úåéäì íãàì åì éåàø àìà...'

נעמד  שכך מכיוון יפנה, אנה ידע  ולא  דרכו את איבד יער בלב בהיותו זי"ע. אלימלך 

רגעים  כמה עברו לא  המיצר, מן שיחלצו שליש בדמעות  הבורא  אל ובכה הרר"ד

נענה  מזה זה נפרדו כאשר היער. מסבך  והוציאו שהדריכו אחד זקן נגלה ולעיניו

הם. ואלו תמיד, שתזכרם דברים שני אלמדך  ואמר, שני א .הזקן לחבר הנגר בבוא 

לחורר  היעוצה העצה אזי חוץ, כלפי 'בליטה' יש מהם ובאחד יחדיו, עצים קורות 

יתחברו  וכך הראשון, של בליטותיו את ולגזום לחתוך במקום – השני בקרש 'שקיעה'

עם  להתחבר שכשברצונו הוא  באשר אחד לכל לרמז ובא  לאחד. והיו העצים שני

כלומר  – בעצמו שקיעה שיעשה עצתו ורעות , שלום אחווה, באהבה, וחבריו ידידיו

והראויה. השלימה לאחדות יבואו וכך  לרעהו, משלו תעמוד ב.שיוותר אשר תחת 

אחר  מיד עצמך... מעשי אחרי וחקירה בדרישה עסוק  רעך, במעשי ותפשפש

לטוב זכור אליהו זה הנה כי ונתברר האיש, לו פרח האלה Á"·הדברים ˜"˘˘ 'ÈÈÚ)

(‡Ó˘ ˙Â‡.

אויספירן'מח. נישט טאר איד 'א  זי"ע מבעלזא מהר"א דהרה"ק  בפומיה (‡ÂÒ¯מרגלא 

(Â˙·˘ÁÓÂ Â�Âˆ¯ ÈÙÎ Ï‰�˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÏÎ‰˘ ·Â˘ÁÏ È„Â‰ÈÏ בטענותיו צודק  כשהוא  אף –

לבריות . ונח לשמים נח  ויהא משלו יוותר

שלא וכמעט כוחותיו נחלשו זי"ע מבעלזא המהרי"ד הרה"ק של ימיו באחרית

זכו  בראשונה שישבו אותם רק הטהור, בשולחנו שאמר תורה' ב 'דברי קולו נשמע 

אלוקים  'דברי לשמוע לזכות נפשו שחשקה האברכים אחד קדשו. דברות  לשמוע

הרבי, של לכסאו מתחת נחבא  השולחן, עריכת  לפני שעות כב' לבוא הקדים חיים',

לעריכת הרבי כניסת לפני אחדים כרגעים אך, הרבי. דברי את לשמוע  קיווה וכך
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תחת לו' ויפה 'מצטמק  כשהוא  אברך  לו שיושב בקודש המשמשים הבחינו השולחן

את נעץ  שהאברך  עד המהומה ותרב ממקומו, אותו ולמשוך  לדחפו והחלו הכסא,

הופיע כך ובתוך  לצעוק , החל הגבאי ונשכו, הגבאים אחד של באצבעותיו שיניו

המעשה  דבר את  כשמעו היה, מה בירר הגדולה הסערה את  ששמע הרבי הרבי.

הק' מאבותי קיבלתי קבלה אך  עמך ... הצדק האמת  עפ"י אכן, ואמר, לאברך קרא 

הוא אם טיבו , על לעמוד ניתן שאז והיינו צודק, שהוא  בזמן דייקא ניכר  שיהודי

אצבעו כנשיכת יעשו לא  אשר  מעשים שיעשה  או  עמו , שהצדק אף  על מוותר 

הגבאי  .של 

היהודי  שעל להגיד, נוהג זצוק"ל סלנטער ישראל רבי הגה"ק  היה דא  כגון ועל

זמן... לאחר אף צודק  להישאר להשתדל

התוועדות שבת לכבודו ערכו שפעם זי"ע מסאטמאר הרה"ק על מספרים שמעתי

אלפי  ואכן, משמע, תרתי דמים זו בשבת  השקיעו העסקנים וויליאמסבורג, בעיר

בתפילות עמו ולהשתתף הרבי, של והטהור הקדוש בצילו לשבות  באו חסידים

ונתברר  השולחן, עריכת  אל הרבי יצא לא לבסוף אך  השולחנות , ועריכת  השב"ק

בחיק השבת סעודת  שיסעד מעמו ביקשה שהרבנית  מכיוון היה הדבר שסיבת 

Ï‡המשפחה ÂÁ¯ÎÂ‰ ‡ÏÈÓÓÂ Ì˙È·· ¯„Á· ˙·˘‰ ˙Â¯� ‰˜ÈÏ„‰ Û‡Â)(˙Â¯�‰ Ïˆ‡ ‰Ó˘ ÏÂÎ,

לילך צריך  תדיר האם ז"ל, אשכנזי יוסל רבי הרה"ח מקורבו שאלו מנוחה במוצאי

ולבסוף  זו בשבת כאן השקיעו כך  כל הרי כאומר, – הרבנית  של החלטותיה אחר

ויאמר, הרבי הרבי...ויען יצא  הואלא המוותר  בית , שבשלום מאבותי, בקבלה לי יש

באמת .המנצח 

עצמו על זי"ע  הרמב "ם מעיד Ó‡Ó˙)כך  È�‡Â ‰"„· ‰„Â‰È Ô· ÛÒÂÈ È·¯Ï ˙¯‚‡ ,ÂÈ˙Â·Â˘˙·)

משאנצח כבוד יותר  אצלי מידותי ומעלת  נפשי כבוד  כי לעצמי. אנצח  לא  ואני

ובדיבורי  בלשוני חברו,הכסילים  על בנצחונו נמדד אדם של כבודו אין כי והיינו .

כבודו. היא היא  הוותרנות ואדרבה

יונה' ה'רבינו כתב  Ë)וכך  · ˙Â·‡) טובה דרך  איזו וראו 'צאו המשנה דברי על

ומתרחק רוח, קצר שאינו הסבלן דהיינו טוב' לב  אומר אלעזר רבי האדם, בה שידבק 

לו  יהיה ולא  יסבול, עוול איזה לו יעשו אם ואף רך, במענה ומשיב הכעס ממידת

– מזה מחמדיםמרירות וכולו ממתקים חכו בן כי יוחנן רבי אמר זו מידה ועל .

האדם  כי דבריכם', דבריו שבכלל מדבריכם ערך  בן אלעזר דברי את  אני 'רואה זכאי

סבלנות  של זו מידה בו העולם שיש ולכל ולשכניו לחבריו  גם  הוא .(Ï"ÎÚ)טוב

מטולידו שלמה בן יצחק  לרבינו יצחק' רבינו ב'פירושי בה ביאר (‡Á„כיו"ב

(‚˜ 'ÓÚ Ê ¯Ó‡Ó ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯‰Ë ‡"Á ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�· Ì‚ ÂÏ‡ ÂÈ¯·„ Â‡·Â‰ ,ÌÈ�ÂÓ„˜‰Ó אותה על
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íìåòä éøáã ìë ìò åéúåãî ìò øéáòî
éàáäå ìáä éøáã íéðéáîä ìöà ìëäù

'íäéìò íå÷ðì éãë ïðéàåèîèîèîèî.

ïëå'õòåé àìô'ä áúë(ñòë êøò)

'ùàì íéîë - ñòë úòá ä÷éúùä
åäáëîù -ððððì"æø øîàî òåãéå .(.èô ïéìåç)

להם 'אמר דבריהם, והמשך זכאי]המשנה בן יוחנן ישרה [רבן דרך איזוהי וראו צאו

איזוהי  וראו צאו להם, אמר וכו', טוב  לב אומר, אלעזר רבי וכו', האדם בה שידבק 

דמדת רע', לב  אומר, אלעזר רבי וכו', האדם ממנה שיתרחק רעה טובדרך היאלב

לבקרים  חדשים יתלונן ולא בחלקו שמח שיהא  כלומר עצמו, עם שמח האדם להיות

ואילו מיצריו, רעעל האישלב טענותהוא פיו ימלא עת ובכל כרימון טענות המלא 

הא ועל דא  על קוב"ה ומענות לו יריק  אם דאף לעולם, מרוצה יהיה לא  כזה ואיש .

יותר  לו שיש בחבירו שיקנא  כגון להתלונן, מה על כבר ימצא  די בלי עד רב שפע

טוב' 'לב  מדת  בלבו להשריש עצמו על לעבוד האדם חובת לפיכך בזה, וכיוצא  ממנו

לו  יהיו אם חייו ימי כל של מהותן ועומדים תלויים בזה כי לו, שיש במה ולשמוח

מוכיח. והנסיון ח"ו, להיפך  או ובבא  בזה טובים חיים

בגמראמט . ˜Ë:)איתא ÔÈ¯„‰�Ò)נפקא מאי לו, אמרה שכך הצילתו, אשתו פלת  בן און

נאמר  ועליה תלמידו, אתה כה"ג קרח ואם תלמידו אתה כה"ג אהרן אם לך , מינה

(‡ „È ÈÏ˘Ó)'ביתה בנתה נשים Î)'חכמת  ÁÈ ¯"„Ó·)וכי ידועה, והתמיהה גדולה חכמה .

דברים אלא  אמרה לא והרי בדבריה, ההבנהיש בתכלית  רבי פשוטים הגאון וביאר .

זצ"ל שמואלביץ  אשחיים שבוערת  בשעה  'פשוטים ' דברים  זכירת  אכן, כי

היא גדולה 'חכמה ' - הבית .המחלוקת תבנה היא והיא  ,

ומשום  עת... בכל לו הברורים הדברים את  לזכור מכאן ילמד ואיש איש וכל

מה  היו... כלא ידיעותיו כל פרחו האש התלקח בעת  – מעשה לשעת  בהגיעו מה

כעס  או כלימה ב 'רגשות ' בקרבו הבוער לבו 'רגש' מעל יתעלה ויחיה, האדם יעשה

מרובה  שההפסד וימצא ומדנים, ריב של בסופו יעלה מה ב'דעתו' ויתבונן וכדו',

הנדמה. הרווח על

הכתוב נ. בלשון È·)ומדויק ÁÏ ÌÈÏ‰˙) לא כחרש לא אשמע 'ואני פיו',יפתח וכאלם

'לא למימר ליה הוה נסתר, בלשון וסיים נוכח בלשון פתח וכאלם אשמע מדוע

עצמו אפתחלא  את יעשה הוא  אם - הנרדף על קאי אשמע' 'לא  אכן כי אלא , פי'.

זוכה  רותחין, של קיתון עליו ושופך  מבזהו שחברו בשעה וישתוק  שומע , שאינו כמי

'לא  שהרודף מוכיח.יפתחעי"ז והנסיון ומנוסה, בדוק  והדבר לצערו, בכדי יותר פיו'

הכתוב בלשון פירש זי"ע  מסאטמאר Ê)הרה"ק  Î˜ ÌÈÏÈ‰˙) אדבר וכי שלום 'אני

מצינו שהנה למלחמה', ‚.)המה דהא,(¯"‰ אלא דלמא  אי - לשונות בד' משמש 'כי'
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ìò õøà äìåú' ÷åñô ìò'äîéìááåéà)

(æ åëéî ìò àìà íéé÷úî íìåòä ïéà
äáéøî úòùá åéô íìåáùàðàðàðàð.

áúëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäñçðô)

(øåîà ïëì ä"ãúëñîá àúéàã
ïéèéâ(.æ)åøéáç ìò äàð÷ åì ùéù éî'

÷úåùå'ïéã åì äùåò ãò éãò ïëåù
(åøéáç úòøî åìéöäì)éë Y øáãä øåàéáå .

åéô íìåáù éî øåáò ÷ø íéé÷úî íìåòä
éãé ìò ìåëéáëù àöîð ,äáéøî úòùá

ä äæ÷úåù'ãò éãò ïëåù' ä"á÷ä äùòð
(íìåòì)äéä àì åú÷éúù éìáî éøäù ,

ä"á÷ä åðìéöé 'ïéã'á ïëì ,íìåòì íåé÷
.åøáç úòøî

,úîàáåíéìåëé äéøáå êàìî ìë ïéà
âåðòúä ìãåâ úà øòùì
íéîùá íøåâ äæ ÷úåùù çåø úçðäå
éøáãë .íéîùáù åáäåà åéáàì ìòîî

ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøäìò äùî øéùé)

(ù"äù÷åñôá(á à íù)úå÷éùðî éð÷ùé'
âåðòú ìò úæîåø ä÷éùð éë ,'åäéô

âðòúî ä"á÷ä äîîå ,äáäàåúå÷éùðî
åäéô÷éùî íãàùë Yåæì åæ åéúåúôù
çëáäæéà àéöåäìî íãòá øåöòì ,

יבואר, -ולפי"ז שלום  הנהגתי אני לכלכל עלי ובשלוה בשלום לחיות  ארצה אם

ו  -בתבונה, אדבר  בלשון 'כי' לעיתים לשונות , בארבע משמש להיות פי את להרגיל

ופעמים אםישתוקרכה אולם וכיוצ"ב . כלל יענה לרעהו המהולא  שמשיב  ר"ל ,

אזי ושוב , הלוך הנקראת 'המה' כתיבת  שותק  גורמתלמלחמהואינו זו שהנהגה -

ומריבה. מחלוקת לידי

הכתובנא. לפרש אמרו זי"ע  שלום האהבת  דהרה"ק  Ë)משמיה „ ˙Ï‰˜) השנים 'טובים

יקוים היאך האחד', השניםמן רק טובים  זה, עם זה בשלום שנים מן שיחיו

מציאותהאחד אין כי דעתו. על עומד ואינו שלו, על שמוותר מהם אחד של מכוחו -

עילה  איזה ביניהם השטן שיעלה בלא ושלווה, בשלום יחדיו שנים שיחיו בעולם

ביניהם. לשרור השלום ממשיך  מוותר שהאחד ידי על ורק  ביניהם, להפריד קטנה

' שיהא והכלה החתן את מברכין מדוע לאמר מדועקשר שמעתי קיימא', של

קיימא  של 'דבק' שיהא  מברכין ÂË·)אין '˜·„Ï' ¯ÓÂ‡‰ ÌÈ‡�˙‰ ÁÒÂ�· ÌÈ·˙ÂÎ˘ ÂÓÎÂ) או

'אמה' מהם אחד כל שאורך  חבלים שני לקשור הבא כי ביאורו, אלא חיבורים. שאר

וכיו"ב ה'דבק' בחיבור משא"כ מכן, פחות אלא אמות  שני של באורך  חבל יקבל לא

יחד, גם ה'נפרדים' שני אורך  בידו שישארו צדיתכן כל  חייב  בקשירה  כי והיינו 

ה 'בית' שיעמוד  כדי כי קיימא', של  'קשר  וזהו  הקשר. יווצר כך  ורק מעצמו  לתת

בית' ב'שלום  תילו ÂÎÂ'על ÌÈ˜ÒÚÏ 'Û˙Â˘'Â ,„ÂÓÈÏ· '‡˙Â¯·Á'Î 'Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·' È�È�Ú ÏÎ· ÔÎÂ)

(·"ÂÈÎÂ... משלו ולוותר להעניק אחד  כל לחיבורם...חייב  קיום אין זה ובלא 



קרח  - הפרשה àîבאר

÷åñôä øàáì åøîà æ"òå ...øåáéãéìùî)

(âë åèäçîù ,'åéô äðòîá ùéàì äçîù'
ä"á÷ä äæ ùéàì(â â ø"øá)íãàùë ,

åéôá àéöåäìî åéô úà óâñîå äðòî
.íéðâåäî íðéàù íéøåáéã

המחלוקת  בגנות  – כבודי תחד אל  בקהלם
שמים  לשם כשהיא  אפילו

àúéàäðùîá(æé ä úåáà)ú÷åìçî ìë'
äôåñ íéîù íùì àéäù

äôåñ ïéà íéîù íùì äðéàùå íéé÷úäì
íùì àéäù ú÷åìçî àéä åæéà íéé÷úäì

ú÷åìçî åæ íéîùéàîùå ììääðéàùå
ú÷åìçî åæ íéîù íùììëå çø÷

åúãò'áðáðáðáðïî ÷çøä ,øîàéé ïãéãì ,íðîà .
åìéôà ,äéøçà øøâéú ìàå ú÷åìçîä

,àéä 'íéîù íùì'ù äàøðùëéë
çåèá íéããöäî ãçà ìëù ú÷åìçî
àãçéì àìà äðéà åúðååë ìëù åîöòá

מחלוקת נב. אמרו מדוע מקשים ועדתורבים חלק קרח  קרח הרי משה, עם עם ולא

הלל  מחלוקת  ברישא שאמר כמו וקרח, משה מחלוקת לומר לו והיה עדתו,

הצדדים, מב ' מחלוקת  כאן הייתה שלא למעניתם, האריכו הקודש ובספרי ושמאי,

אמרו  לא ע "כ משה, על שחלק זה הוא  רק  קרח, עם כלל חלק לא רבינו משה כי

וקרח. משה מחלוקת

דבש' ב 'יערות כותב זי"ע אייבשיץ יהונתן רבי ·˙Â˙ÏÈÁ)הרה"ק ,¯„‡ 'ËÏ 'Á ˘Â¯„),

שמים לשם היא  מחלוקתם כל כי הצדדים את היצר מפתה מחלוקת (ÏÈÏÁÂ‰שבכל

(ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ‡Ï˘ Ì˙˜ÂÏÁÓ˘ ·Â˘ÁÏÓ Ì‰Ïהיאך לדבר סימן דבש' ה'יערות נותן ובזה .

מחולקים הם אם ה', לשם כוונתו האם האדם ורקידע מחלוקתם,אך אבל בנידון

לזה זה  גמורים  אוהבים  הם הרי זאת חותךזולתי ומופת  אות כאן יש הרי –

שמים... לשם שמחלוקתם

מצאנו  ומה – ושמאי' הלל מחלוקת זו שמים לשם מחלוקת  'איזהו שאמרו וזהו

בגמרא שאמרו שמאי, ובית הלל בית  È„:)גבי ˙ÂÓ·È) ב"ש שנחלקו פי על אף ת "ש,

בית בני הלל בית  שלפי הבת, בצרת נחלקו וכן ויבום, קידושין מדיני בהרבה וב"ה

הכי ואפילו ממזרים, נמנעושמאי מביתלא  ב"ה ולא  הלל, מבית  נשים מלישא ב"ש

שנאמר שמאי, מה לקיים  בזה , זה נוהגים וריעות  שחיבה ËÈ)ללמדך , Á ‰È¯ÎÊ)האמת'

אהבו' .והשלום 

למצוה  בגשתו האם עצמו שיבדוק סימן, נתנו זי"ע יששכר הבני דהרה"ק  משמיה

לענין  גם האם המריבה, לענין לו שיש להבת אש באותה נפשו תתלהב גם אחרת 

של  מידה באותה התלהבות אש בו בוערת  התפילין' ולבישת  הטלית  'עטיפת

– וכלל כלל מעלה לשם במחלוקת כוונתו שאין הוא  סימן כן, לא ואם המחלוקת ,

וציצית . במזוזה שזלזלו ועדתו בקרח מצינו ולכך
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äæ äéúðéëùå àåä êéøá àùãå÷ã åîù
ìëî òåøâ'ùáã úåøòé'á øàåáîë Y

(åòöîàá ,ìåìà ùãåçì 'ä ùåøã)øùôà éàù
úåùòì íé÷éãöä úà úåúôì øöéì
êåúì íøøâé Y äùòé äî ,ú÷åìçî
íìéáåé íùîå ,íéîù íùì ú÷åìçî

ú÷åìçî íúñìâðâðâðâð.

øáëåò"éæ àéðúä ìòá ÷"äøä áúë
(åð ÷"äøâà).ì"æåíåìù ïéà éë

ú÷åìçîî èøôáå ,äáéøî êåúî àöåé

úåàìúäå úåøöä áåø øùà ,íéîù íùì
ïîçøä ,íéîù íùì ú÷åìçîî ïä

äðîî åðìéöéãðãðãðãð.

àúéàùøãîá(æ áë ø"øá)ïéðòá
ãò ìáäå ïé÷ ìù ú÷åìçîä
,ùôð åçöøå åéçàá ùéà í÷ øáã óåñù
åàåá åøîà ,íéðééãî åéä äî ìò' .ì"æå
úåò÷ø÷ ìèð ãçà ,íìåòä úà ÷åìçðå
,øîà äæ .ïéìèìèîä úà ìèð ãçàå
àéä éìù äéìò ãîåò äúà øùà õøàä

בגמרא נג. מצינו ˆ‡:)נוראות ÔÈÏÂÁ) הפסוק על ,(· ÁÎ ˙È˘‡¯·)אלקים מלאכי והנה 

עולין  בו , ויורדים של עולים דיוקנו דמות שהרי – מעלה של בדיוקנו ומסתכלין

הכבוד, בכסא חקוקה המלאכים ויורדיןיעקב ורצו מטה. של בדיוקנו ומסתכלין

קנאה מחמת  – ˘Ì)להרגו È"˘¯) אין' הרי יתמה, והמתבונן עליו. נצב ה' והנה - מיד ,

שנאה...' ולא קנאה לא ËÙ.)ביניהם ˙·˘ 'ÈÈÚ)אלא ביעקב, 'קנאו' שהם יתכן והיאך  ,

לומר צריך  ואעפי"כ ע"כ השגה , לנו  שאין במה  – היתה  עילאית קנאה – זו שקנאה

ממש בפועל כפשוטו  יעקב  את להרוג  הרצון כדי עד  זו קנאה  .הביאתם

חולקים נד. אנשים שכמה איך פעם ראה זצוק "ל ספעקטאר אלחנן יצחק  רבי הגה"ק

יצחק רבי נענה בזה, זה ובליסטראות חיצים בפיהם ויורים שמים' 'לשם בענין

מושחתות מידות רואה אני אבל כאן, רואה איני שמים' 'לשם ואמר, אלחנן

שלי'. 'כולה זועק  אחד כל ונוראות ...

ביקש  אבינו יעקב  אומר, זי"ע  מאלכסנדר העניך  רבי הרה"ק היה צחות בדרך 

נחלקים  שאנו לך  נראה וכי הניצים יאמרו הרבה פעמים כי נפשי' תבוא אל 'בסודם

מחלוקתנו אלא  כי, לא פשוטים, דברים עולםבסתם של ברומו העומדים בדברים

הסוד תורת עפ "י אבינו– יעקב ביקש וע "ז עפ"י בסודם, שהיא זו במחלוקת אף

נפשי סוד תבוא על אל  מחלוקת הוא  'פשוט' פי שעל כיוון בה, חפץ  כל רוצה איני

רבינו. משה

שם  את להגות יש כיצד השאלה אודות זי"ע ביהודה' ה'נודע  הגה"ק דברי ידועים

דקדוק עפ"י �')ה'‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ˘ÈÂ '„‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ˘È ÈÎ) אמרו הנה הנוב"י, ואמר .

הקב"ה  של שמו כדאי שאין ומכאן, המים', על ימחה בקדושה שנכתב  'שמי חז"ל

כזאת . מריבה לעורר



קרח  - הפרשה âîבאר

(éìù 'úåò÷ø÷'ä ìë éøäù)ãâáä ,øîà äæå .
øîà äæ .àåä éìù ùáåì äúà øùà

èåùôú(ãâáä úà)çøô ,øîà äæå ,
(øéååàá)òùåäé éáø .åäâøäéå - êë êåúî .

åìèð íäéðù ,øîà éåì éáø íùá ïéðëñã
úà åìèð íäéðùå úåò÷ø÷ä úà
àìà ,íéðééãî åéä äî ìòå ,íéìèìèîä
äæå ,äðáð ùã÷îä úéá éîåçúá ,øîà äæ
íúåéäá éäéå ,øîàðù .éîåçúá øîà
,'ùã÷îä úéá àìà äãù ïéàå ,'äãù'á
ïàë ïéàù ,øñåîä éìòá åøàéáå .ì"ëò

êåñëñä äéä úîàá éë ,ú÷åìçî ìë
ìèð äæ ,ïåîîå ùåëø éðéðò ìò íäéðéá
ìë ìèð äæå åîöòì úåò÷ø÷ä ìë

åöøå ,åîöòì ïéìèìèîäúà ùéà òåìáì
íäéôáù àìà ,íééçá åãåòá åäòø
íå÷î ìò äîä íé÷ìåçù åøîà

...ùã÷îä,åìà íéðåîã÷á äâùä åðì ïéàù óà)

úùøôá ìåãâ ãåñé åðãîìì åàá ùøãîä éøáã î"î

(ú÷åìçîä,÷çøúäì ùé ãàî ãàî éë
ùôùôé íà éë ,'íéîù íùì ú÷åìçî'î
ãåáë'ì úçúîù àöîé áèéä åîöòá

לבבכם' אחרי תתורו 'ולא  - אמרו כבר לענין, ËÏ)מענין ÂË ¯·„Ó·) תתירו אל

את כגון הלב, ושנאת קנאת  אחרי להתירו נוטה לבכם אשר חדשות  מצוות  לעצמכם

וכו'... וכו' לבייש מצוה אלמוני ואת  לקבור, מצוה �ˆÈ"·)פלוני‰Ï '¯·„ ˜ÓÚ‰'· Ê"ÈÚÎ).

פלוני  'את  לו שאמר למי זי"ע  מצאנז חיים' ה'דברי בעל הרה"ק  כן הוכיח וכבר

המצוות' מן 'ערומים היו ישראל שבני מצינו כי חיותו...' בחיים בעודו לקבור מצווה

מילה' ודם פסח 'דם להם נתן ולכן  ממצרים להוציאם העת הגיעה (ÏÈÎÓ˙‡וכבר

(ÁÎ אפילה‰ ימי בשלושת  שהרי יתמה, והרואה ,(ÔÓÊ Â˙Â‡Ï ÂÓ„˜˘) ובנין מנין רוב  מתו

בחיים ישראל מבני 'חומש' אלא  נשארו ולא ישראל ‡Á„מבני Â‡ ÌÈ˘ÈÓÁÓ „Á‡ ‡"ÈÂ)

(˙Â‡Ó ˘ÓÁÓ אלפי רבבות  לקבור קדישא  בחברא  'מתנדבים' היו הנשארים כל ובוודאי

המצוות מן ערומים אינם וכלל וכלל אלו... ימים בג' שמתו ישראל מבני הרשעים

יבין... והמבין היא מצוה 'קבורה' כל שלא ומכאן, כרימון', מצות  'מלאים (ÈÈÚ'אלא 

(ÔÎ ¯‡È· Î"‚˘ ‡ÊÏÚ·Ó ˘"¯‰Ó.

חז"ל בדברי זי"ע , וויזניץ מסערעט ברוך ' ה'מקור הרה"ק  פירש �·:)כן ‰ÎÂÒ) יצרו'

שעורכים  לאלו לומר שבא  לו', יכול לא  עוזרו הקב"ה ואלמלא  עליו מתגבר אדם של

כלומר, שמים', 'לשם שמים'מחלוקת  'לשם כי - לעזרתם  הקב"ה את  לוקחים שהם 

למחלוקת ...כוונתם להסיתו היצר יכול לא  –

חז"ל בדברי זי"ע  נועם' ה'אמרי הרה"ק ביאר Î·)וכך  ‡Î ¯"·„Ó·) עלי 'קשה

כשהנכם  ובפרט המחלוקת היא  קשה ישראל לבני הקב "ה אומר שכך  פרידתכם'

עצמכם ותולים אתםעליבאים לשמי ונלחמים כי בזה.נפרדים  זה
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øöéäù àìà ,'åîöò ãåáë' ïåîè 'íéîù
åðúáùçî êìéä úà ìáìáì çéìöî

é"ä åðåöøëäðäðäðäð.

אדם  של פרנסתו – ברכה מחזיק  כלי
ממחלוקת  התרחקותו במידת תלויה

ל 'שלום ' וקירבתו

åøîàì"æç(á â ïéö÷åò)ïåòîù éáø øîà
ä"á÷ä àöî àì àúôìç ïáéìë

íåìùä àìà ìàøùéì äëøá ÷éæçî

øîàðù(èë íéìäú)ïúé åîòì æåò 'ä
ùøãîáå .íåìùá åîò úà êøáé 'äø"÷éå)

(è åö 'øôé"áùø øîàìëù íåìùä ìåãâ
...åá úåìåìë úåëøáäúà êøáé 'ä

.íåìùá åîò

øáëååøîàäçåã úçà ú÷åìçîã
úåñðøô äàîêøã àîåé 'ñî ä"ìù)

(ã"î úåà íééçäùòé íåøò ìë ë"ò ,

עצמונה. על זצ"ל שבדרון שלום רבי מישרים המגיד הגאון ˙Ï‰סיפר Â˙�˙ÂÂ�Ú ·Â¯·)

(ÂÓˆÚ· ‰Ê 'Ï˘Ó'שבת' השבת  והייתה פלונית , בעיר קודש בשבת  נתארח שפעם

העירה  בואו לרגל כי בעצמו בטוח היה תפילה' כ'בעל ידוע  שהיה ר"ש – חודש' ראש

ה'ברעטל' אל לגשת  יכבדוהו השבת  כל במשך  חיזוק דרשות �ÈלשאתÙÏ ‰ÏÈÙ˙‰)

(„ÂÓÚ‰ אחר ר"ש, לו ושתק  אחר, יהודי הגבאי שלח מה משום ה'הלל', לאמירת

השייכת ראשונה בעליה יכבדוהו כי בעצמו בטוח היה התורה לקריאת משבאו ההלל

אל  מיד לגשת יוכל למען ה'טלית ' את  סידר וכבר הכהנים, אהרן מבני כאחד לו

ר"ש  חשב ראשונה, לעלות במקומו נקרא אחר כהן לא ... אבל, – הקריאה בימת 

בראשונה  וכמעשהו לכהנים, מותרת  היא שגם ה'מפטיר' בעליית  לכבדני רצונם וודאי

אחר איש הבימה אל שנקרא  במפטיר מעשהו �ÂכןÂ¯‚· ÁÎÁÎÂ ÂÓˆÚ ÔÈÎ‰ ¯·Î ‡Â‰˘ Û‡)

(ÏÂÏˆ ÏÂ˜· ‰¯ËÙ‰‰Â ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯· Í¯·Ï אומרים בו ה'מוסף' כי בטוח ר"ש היה ועדיין ...

יצרת  לפני אתה  בתפילה האמונות לידו יפול החודש ראש ולכבוד השבת לכבוד

בקול  מסלסל ובעצמו בכבודו ה'גבאי' של קולו את שומע הוא והנה העמוד,

ישלם...' הקב"ה באמונה... ציבור בצרכי שעוסקים מי 'וכל המוסף לתפילת  כ'הקדמה'

ציבור  בצרכי 'עוסק הוא  כי לאמר בלבבו מתברך  הגבאי זה לעצמו, ר"ש וחשב

הדורכים באמונה מעלה רמי אורחים ולכבד להעריך מבין שאינו נאמנותו זוהי וכי ,'

שכח  – הגבאי זה טעה הש"ץ בחזרת  אדבר, ומה אומר מה מדרשו... בית  מפתן על

'תכנת והחל חודש ראש בשבת(˙˜�˙)שהיום הנאמרת  יצרת' 'אתה במקום שבת'

חודש, מה ראש ÂÈÏÚ)ומשום  È˙Â�ÂÏ˙· È·Ï ˙¯Ú·˙ Ï„Â‚Ï) לפני ראשון זאת  שמעתי אנכי

ע בחוזקה והכיתי דפקתי מיד הקהל, קודש'כל ב'קנאות  השולחן יצרת ...ל אתה נו ...

יצרת ... אתה יצרת... ההכאה,אתה מחוזק השולחן נשבר שלא וכמעט – פעמים ג'

אבל  טעותו, על הגבאי להעמיד קודש אש בי בערה כי היה נראה הצד מן ולנראה
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åðéá íåìù úàáäá 'òé÷ùäì' ,úòãá
,åäòøìàùéú éàãåå úàæ 'äò÷ùä' éë

åúñðøô ìãâúúå ,íéìåãâ íéçååø
äëë 'íéîòô äàî' äìåãâ äáçøäáåðåðåðåð.

'øôåñ íúç'ä øàáî äæáåäðäå ä"ã ùâéå)

(åøîàáåúëä úà(ãé æî÷ íéìäú)íùä'
äðäã ,'êòéáùé íéèéç áìç íåìù êìåáâ

'øåöòîå ìåáâ' äæéà ùé 'íëç' ìëì
ïåéñð éãéì åàåááù éî ùé ,åúîëçì
ãò ú÷ìúñî åúîëç ìë 'ãåáë' éðééðòá
ãåáë ïòîì' ìëùä ãâðë íéøáã äùòéù
èòî ãòá åúåùôéèá äæáúéå 'åîù
÷ø åì úãîåò åúîëçù éî ùéå ,ãåáë
éîë âäðúé æà ,'äàð÷' éãéì åàåá ãò

ב כי לבי, שנתמלא התרעומת מכל עצמי את  הרגעתי שאנכי אגיד, אתההאמת

וביצרת ... ב 'הלל', נתכבדתי שלא  ממה נרגעתי יצרת ...הראשון נרגעתי אתה השני

לעמוד  שלחוני שלא  ממה לבי נרגע  ובשלישית  מפטיר, או לכהן נקראתי שלא ממה

ומכאובו. בנגעו איש איש לנפשו מוסר ילמד אחד וכל  המוסף... בתפילת  היום לכבוד

הי"דנו. זי"ע בצלאל משה רבי הרה"ק  של הבית  בני התאוננו ‰¯‰"˜פעם Ï˘ ÂÈÁ‡)

(Ú"ÈÊ '˙Ó‡ È¯Ó‡'‰ הדבר ואמר, רמ"ב ענה בביתם. השורר הפרנסה מחסור על

כי  במחננו, ומחלוקת קפידה חלילה תתעורר שלא הוא להקפיד שעלינו הראשון

פרנסות ... מאה דוחה אחת  מחלוקת 

ופרנסתו, לחייו נוגע  שהיה סכסוך באיזה להתערב  עליו שהיה יהודי פעם ענה וכך

ונחלה  חבל לקחת ולא להבליג לשתוק  הנפש כוחות  לו מנין – מאד האנשים ויתמהו

דאינשי בפומיה מרגלא ויאמר, האיש ויען זאת, נישטב'מחלוקת ' מען טוהט  וואס

פרנסה ... �Â˙Ò)פאר¯Ù ¯Â·Ú Ì„‡‰ ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰Ó) יעברו ימים יחצו האדם מבני רבים והרי ,

בשתיקתי  כן, אעשה אני אף לביתם, טרף להביא  וחדשים לימים נדוד וירחיקו נהרות 

אחת ... במחלוקת  פרנסות ' 'מאה אדחה ולא  הזאת, כעת

בגמרא אמרו �Ë.)וכבר Ó"·) היכי כי לנשייכו אוקירו מחוזא לבני רבא  'אמר

ענין  מה ביאור וצריך  אשתו, את לכבד היא  לעשירות שסגולה פירוש דתתעתרו',

נתקללו  הדעת בעץ  וחוה הראשון אדם שחטאו בעת  דהנה לפרש, ושמעתי לזה. זה

לחם' תאכל אפך 'בזיעת  בקללת  זה ËÈ)שניהם, ‚ ˙È˘‡¯·) ימשול 'והוא  בקללת וזו ,

ÊË)בך' ˜ÂÒÙ Ì˘) אותה ולהכריח באשתו ולרדות  למשול לבעל רשות  שניתן ונמצא  ,

בכל  שלו על ועומד הדין שורת  כפי האיש מתנהג אם ולכן כרצונו, ולשמשו לכבדו

כלום לוותר מבלי ·˜ÏÏ˙‰)תוקף ¯‡˘È˙˘ „ÓÂÚÂ) זו במדה עמו מתנהג הקב "ה אף ,

בחסד  המתנהג אבל לחם', תאכל אפך 'בזיעת – במלואה מתקיימת וקללתו

עליו  יקל הקב "ה שאף יזכה עליה, עצמו מושל ואינו  מקללתה עליה ומיקל וברחמים,

ובנקל. בהרחבה ויתעשר הפרנסה, בקללת  כך כל להזיע יצטרך  שלא  מקללתו
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úìçð ïë àì .ììëå ììë úòã åá ïéàù
,íúîëçì åùò øçà 'ìåáâ'ã ,'ä éãáò
ïéðòá ïåéñð éãéì åàåáéùë ,àåäå
ãâðë íéøáã åìéôà åùòé 'íåìù'ä
íåìùä øåøùéù éãëá ìëäå íúîëç

.ìàøùé éðá ïéá äååìùäåíøëù äîå
-êòéáùé íéèéç áìçòéôùé ä"á÷äù ,

íäéìò øæâð íà óà çååéøá äñðøô íäì
ì"æç åøîà àäã ,äñðøôä ïåøñç å"ç
íà éë àúìéî àéìú àúåëæá åàì 'éðåæî'
'ñåúá åøîàå ,àúìéî àéìú àìæîá

(ïéà ä"ã .åð÷ úáù)ìåãâ úåëæ'ùäðùî
íåìù úàáä àéä 'äìåãâ úåëæ'å ,'ìæîä
àø÷ä øåàéá åäæå ,åøéáçì íãà ïéá

íåìù êìåáâ íùäíéùîù úàæ øëùá
ä úàìåáâøáãä òâåð øùàë åúîëçì
ïééðòìíåìùäêëì ,êòéáùé íéèéç áìç

ãò òôùå äáåøî äñðøôá òåáùì äëæé
.éã éìá

גזירות  כמה - כלום  אין שלום אין אם
טובות  וכמה המחלוקת  מחמת באות קשות

חברו  בכבוד וזהירות  השלום עקב  באות 

àúéàùøãîá(å ã ø"øá)øîàð àì äîì
,äàéøáì éðùä íåéá 'áåè éë'
úàøáð åáù éôì ,àðéðç éáø øîà

ú÷åìçîä(íéðåúçú íéîå íéðåéìò íéî ú÷åìç),
.'íéîì íéî ïéá ìéãáî éäéå' øîàðùøîà

àéäù ú÷åìçî íà ,éîåéáè éáø
éë' äá ïéà åáåùéìå íìåò ìù åðå÷éúì
ìò ,åáåáøòì àéäù ú÷åìçî .'áåè

äîëå äîë úçà,ãîìð ïàëîå .
íìåòä êøåöì àéäùë óà ú÷åìçîäù

äðéàáåè éëæðæðæðæð.

זי"ע נז. פלאג'י חיים רבי הגה"ק כתב ÌÈÈÁנוראות ˙ÙÒÂ˙ ,ÂÚ ˙Â‡ ‰ ˜¯Ù ÌÈÈÁÂ ‰‡ÂÙ¯)

(„Ï 'Ú ואשה איש כל כי דעתי, על שעמדתי מיום עיני ראתה הגבר אני וז"ל.

נקיים  יצאו לא מחלוקת, ביניהם שהיו ועיר ועיר ומדינה, מדינה ומשפחה משפחה

בזה  מאד יעמיק  דעת  לו שיש ומי רח"ל, בממונם בין בגופם בין ונלקו כיתות , הב'

הפסדו  שיצא  ויראה בכבודו, בין בממונו  בין בגופו בין משלו מוותר יהיה ולעולם

ע"כ. שלום ורודף שלום אוהב היה כי בעוה"ב, ובין בעוה"ז בין בשכרו

לא הצדדים שב' קמ"ל, אורחא  אף אגב  במחלוקת צד הנוטל כל כי נקיים, יצאו

בסיבה  אף לאש ידיו המכניס וכל אש, הוא מחלוקת מ"מ בדעתו, צודק  הוא אם

בידיו... נכווה הוא  הרי ונכונה צודקת 

הגמרא  דברי את  זצ"ל שמואלביץ  חיים רבי הגאון ביאר Ò·:)ובזה ˙Â·Â˙Î) מעשה

בעיו"כ  ורק רבא , של בישיבתו השנה כל במשך  בתורה עוסק  שהיה רחומי ברבי

באותה  לביתו, חזר ולא היום שעיו"כ ושכח בתלמודו שקע  פ"א  לביתו, חוזר היה

זמן  ובאותו דמעה, הזילה בא  לא  כי משראתה בביתה, והמתינה האשה ישבה שעה

לההיא היה עדיף כך  וכי הקושיא, וידועה ומת. מתחתיו הגג ונפל הגג על הבעל  ישב
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לא לעולמים וגם בעיו"כ לא אותו תראה לא  ומעתה הגדול, בעלה שימות מסכנה

אש... של 'מציאות' היא שמחלוקת תאמר, בע "כ אלא המתים. תחיית  עד – תראהו

לאו. או הרודף בנקמת  רוצה הנרדף אם תלוי הדבר ואין נכווה, באש הנוגע  כל

המהר"ל כן כתב Ê"ËÙ)וכבר ‰È¯‡ ¯Â‚),תאמר ואם מכל וז"ל. זה  חטא  שנא  מאי

נענש הקטן שאין בעולם, הקטן חטאים שאין מה כי הטעם, עיקר לדעת  לך ויש .

הקב"ה אין כי היינו המחלוקת,מביאנענש, עונש היא שונה אבל קטן. על כי עונש

למעשה שני יום  – יום  באותו נבראו  ששניהם אחר  במחלוקת, דבק הגיהנום גוף

Á)בראשית „ הקטן,,(·"¯ אף נענש  ולכך  הגיהנום , גוף  הוא  המחלוקת כי להודיע 

מעצמו בא העונש  עכ"לכי העונש, עם כרוכה עצמה שהמחלוקת .(˙ˆ˜ ÈÂ�È˘·),

בסכין... בעצמו שמחתך  כמי הוא  אלא המחלוקת  על 'עונש' מצד זה שאין וכלומר,

אומר, היה זי"ע  מטשעבין טריט 'הגה"ק  'שארפע כל  ÛÈ¯Á)שעל „Úˆ)מתחרטים

החל לבסוף אחת שבשבת  ברק , בני בעיר כאן הדר אלמן מיהודי שמעתי פעם .

איזה  לו נתנו אתר על החולים, לבית מהרה ופנה בגופו, ומרים קשים יסורים להרגיש

) טי' 'סי לו ערכו שבת  במוצאי הנוראיים, הכאבים את להרגיע  .cרפואה t. וגילו ,(

שחייבים  עד חיים, סכנת בכלל והוא וגדלות, ההולכות  בכליותיו, אבנים לו שיש 

יתירה שהות  כל ללא  �ÁÂ˙È')להוציאם' È„È ÏÚ) שלאחר לשבוע  נקבע הניתוח זמן ,

ירושלים, הקודש בעיר שבתו את  האלמן שבת זה מעשה שלאחר בשבת  מכן.

זכרונות בשיחתם העלו השבת  במשך  הימים, משכבר ידידו בבית הייתה ואכסנייתו

לאה  רחל - לאה' 'רחל את  זוכר הוא  האם חברו שאלו הדברים בתוך קדם, מימי

וגם  – אותה מכניסים שהיו בית לכל להלך היה ודרכה היתה יום קשת אשה זו

להכניסה  הסכימו שלא �È‰)להיכןÙ· ‰˙È· È¯Ú˘ ˙Á˙ÂÙ ‰˙È‰ ‰"Ú È˙¯ÂÓ ÈÓ‡ Ì‚˘ È�¯ÂÎÊ),

את משברת הייתה ואף הרבים, בזעקותיה ליהודים' ושמחה 'ששון בואה מקום ובכל

אשה אותה זכר את  מששמע הבית . ‰È‰כלי ‰ÁÂ�Ó‰ Â˙˘‡ Ì˘ Ì‚˘ ‡¯¯‚ ·‚‡ ¯ÙÒÓÂ)

(‰‡Ï ÏÁ¯ באחד בילדותו, לה עולל עצמו שהוא במה נזכר כי מאד, עד נתחלחל ,

לאהפעמ  והוא ומזלגות, כפות  לזרוק החלה נפשה ובמר הוריו לבית  כשהגיעה ים

ראש. וחפויית  אבלה הבית  את  שיצאה עד ככה', פעמים 'אלף השיב  אלא לה שתק 

התמהמה, ולא חש האלו, וחלאים הייסורים כל עתה לו באו זה על לא  אם יודע  ומי

מחילה  לבקשת  המנוחות בהר אשר לקברה 'מנין' שלח בשבת  ראשון ביום ומיד

(‰�ÂÈˆ ÏÚ ÂÓˆÚ· ÍÏÈÏ ÏÂÎÈ ‡ÏÂ Ô‰Î ‡Â‰ ‰Ê ÔÓÏ‡) והרבי רבו בית  אל פעמיו שם מכן לאחר ,

לא שהרי הניתוח אחר עד השבוע  ימי כל במשך  נשמתה לעילוי נרות  להדליק  יעצו

תחילת שלפני אלא החולים, לבית  נסע  לניתוח המיועד יום בהגיע  זש"ק , השאירה

עדת כל ונשתוממו האבנים, מצב מה לראות טי' 'סי בדיקת בשנית ערכו הניתוח

ללמדנו  קטנה. אחת  אבן אפילו בהם ואין להפליא ... נקיות  שכליותיו לגלות הרופאים



çî קרח - הפרשה באר

áúë' ,åðáì åúøâéàá ,í"áîøäìà
íëéúåùôð úà åö÷ùú
ùôðä ,óåâä äìëîä ú÷åìçîá

ïåîîäåçðçðçðçð,åøéçùä íéðá éúéàø .
,åøòøòúð úåøééò ,åôñéð úåçôùî
éùðà ,åãñôð íéãéñç ,åãøôð íéöåáé÷

וזה  ישראל. בר לכל ומכאוב  צער וגרימת דברים הונאת המקום לפני קשה כמה עד

אתר  על פעמים מתחרטים' טריט שארפע  כל 'על מטשעבין הגה"ק שאמר מה

בני  את  ומשמח שהמהנה מרובה טובה מידה שנים. וכמה כמה לאחר ופעמים

ליראיך'. צפנת אשר טובך  רב 'מה בו יקויים ישראל

השל"הנח. ÂÎ)וז"ל ˙Â‡ ¯ÒÂÓ ˙ÁÎÂ˙ ÌÈÈÁ Í¯„ ,Á¯˜) מוסר לקחת  יש קרח של ממחלוקת  ,

הועילה  ולא  הנמרץ, עונש לקרח עלתה מה ראה מחלוקת , של עונש גודל היכן עד

ממנו שיצאה יוחסין שלשלת  ‰)לו Á¯˜ ,‡ÓÂÁ�וגדול (˙ שר היה בעצמו הוא  וגם ,

הארון מנושאי והיה המחלוקת , חטא  לולי ‚)בישראל ÁÈ ¯"·„Ó·) ואבירם דתן גם, .

עשרים  בן שיהיה עד דן מעלה של דין בית  שאין פי על ואף נאבדו, כולם וטפם

(:ËÙ רז"ל(˘·˙ אמרו וכך  המחלוקת, קשה כי הטף, אף נאבדו כאן ,(‚ Á¯˜ ,‡ÓÂÁ�˙).

בשלום לאחוז מוסר אדם ילמוד של ומזה  מתלמידיו ויהיה ילמוד, שכל בר וכל .

שלום אוהב È·)אהרן ‡ ˙Â·‡)רואה הנך  כי אף, המחלוקת , בזה דיבר לא  שאהרן

סיבות לבקש  יוכל  שאדם מה  וכל  מאומה. דיבר  לא  כבודו , את  לעקור רצה שקרח

יעשה המחלוקת אש ולכבות  השלום  ע"הלתווך רבינו ממשה ולמד צא  שהיה.

בו שמרדו  לאחר ולאבירם לדתן ובכבודו בעצמו  והלך  מלך, והיה  הנביאים  גדול

ואמרו אחריהם È„)כששלח ÊË) והכל ישראל, זקני עם אליהם הוא  הלך נעלה', 'לא 

עכ"ל. השלום, בשביל

'בתמימות' ושאלו זצוק"ל שאול אבא  ציון בן רבי הגאון אל יהודי נכנס פעם

בפסק ביניהם נחלקו ישראל שגדולי בזמן בו – ההלכה היא  כיצד מסוים בענין

זה... ענין על Ì˘ÓÂההלכה ,‰ÎÏ‰ È�È�Ú· ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ˙ÏÁ˙Ó ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ,ÚÂ„ÈÎ)

(ÌÈ„„ˆ‰ '· ÔÈ·˘ '¯ˆÁ‰ È˘�‡' Ïˆ‡ ˙˜ÂÏÁÓÏ Í˘ÓÈ˙ של מטרתו מהי הכיר רב"צ הגאון ,

לו, אמר ע "כ תמים, שואל שתנהגאותו צד  כאיזה עצמו, ההלכה בנידון יהודי, ר '

מ  על כלל  לך אין - במחלוקת  להחזיק אבל לסמוך, מי על לך  לסמוך יש  .י

שאל  זצ"ל. אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון של ביתו מבאי גדול עסקן

רצה  והלה הגרשז"א של בכבודו 'עסקנים' כמה שפגעו מה אודות פעם אותו

- לך דע הגרשז"א  לו אמר זה, על מדנים ולעורר יהודי למחות  היה לא  מעולם 

המחלוקת בעת מהוותרנות תעורר שהפסיד ואל שתשתוק  אבקשך כן על ,

אופן. בשום מחלוקת 



קרח  - הפרשה èîבאר

úáéñá åæáúðå åì÷ð íéãáëðå åãáà äðîà
åîëç íéîëçå åàáéð íéàéáð .ú÷åìçîä
åòéâä àìå ú÷åìçîä úòø øôñì åôéñåéå

.äúéìëúìåñåðå äúåà åàðù ,ïëì
äéìàåâå äéáäåà ìëî å÷çøúäå äéðôî

íúàèç ìëá åôñú ïô ,äéòøåèðèðèðèð.

óàåøîåç åðéöî 'çø÷ úùøô'á
ùðåòäññññï"áîøä ìù åøåàéáë ,

(ì æè)äàéøá äðéà 'äîãàä úòé÷á' éë
äçúôù íéîìåòì äéä øáëå ,úùãåçî
ïàë äéäù äîå ,äéô úà äîãàä

éë ,'íúåà òìáúå' åðééä 'äùãç äàéøá'
åîë - äîãàä ò÷áú øùàë øçà íå÷îá
àø÷ðä ùòøá íéáø íéîòô äùòðù
øåçä àìîéå ,äçåúô øàùú ,äìæìæ
ìáà .íéîâàë äùòéå íéî äîãàáù
,äúçéúô øçà ãéî äéô øåâñì áåùúù
åúåà øâåñå òåìáì åéô çúåôä íãàë

,åòìá éøçà ãéîíåéá ùãçúð øáãä äæ
ïéàî àøáð àåä åìàë àåääêãîììå .

êë åëøöåäù ú÷åìçîä äòåøâ äîë ãò
úéùàøá éøãñ íäéìò úåðùìàñàñàñàñ.

ונבלעו נט . פיה את  האדמה שפצתה - חדשה' ב 'בריאה היה ועדתו קרח של עונשם הנה,

' Ï‚)שאולה'חייםבה ÊË) והרי כן, יהיה לא  ולאחריו כמוהו היה לא  שלפניו עונש –

וארץ שמים בריאת  מערכות  הקב "ה שידד ומדוע  לצורך  שלא ניסים עושה הקב "ה אין

הקב"ה רצה שלא ביאורו, אלא  העולם. בדרך  מיתות  בשאר המיתם בכל להמיתםולא 

על 'גזירה כי אחרת, הלב'המתמיתה מן �Á:)שישתכח ˙ÂÎ¯·),שאלו הקב "ה  רצה וכאן

מחלוקת וחומר בגנות היטב שיזכרו  כדי ישראל , בני של מלבם לעולם  ישתכחו ,לא

הורידם כן שאזחייםעל האדמה, עמקי מתיםלתוככי כשאר הלב מן ישתכחו  ,לא

מחלוקת . בעלי בגורל עלה מה עולם באי כל וידעו יכירו נצחים לנצח אלא

לו  קופצים היו מת , היה קורח שאם זי"ע, אמת האמרי הרה"ק  ביאר בצחות 

נשאר  כן על המגונה. המחלוקת מידת את ממנו יורשים הללו והיו הדין. מן יורשים

הגרועה, למידתו יורשים אחריו להותיר שלא  שאולה, חיים וירד חיותו בחיי קורח

ישראל. בני מעם המחלוקת  נגע יתבער ובזה

Ù‰:)שנינוס. Û„ ‡ÓÂÈ) שירצה עד מכפר, הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין 'עבירות

בחז"ל ומבואר חבירו', ‰"·)את  ‡"Ù ‰‡Ù ‡˙ÙÒÂ˙) לחבירו אדם שבין עבירות  שעל

שבין  עבירות שעל זי"ע, מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  אמר וכבר הזה, בעולם נענשים

ויסורים  צרות  סובלים שאנשים מה אך העליון, בעולם גדול גיהנם יש למקום אדם

לחבירו. אדם שבין דברים על רק  הוא הזה בעולם

הרה"קסא. כתב וכך  כך, על בתפילה ירבה – מהמחלוקת  וינצל האדם יעשה מה

זי"ע  יששכר �ÒÁ)הבניÈÙ '¯Ù ,‰ÏÎ„ הרב(‡‚¯‡ אדמו"ר כבוד מאת שמעתי וז"ל. ,



ð קרח - הפרשה באר

íìåòìåïî øëùð íãà ïéà
ú÷åìçîäàøîàúî êëå ,

á÷òé ìöà áéúë äðäù íé÷éãö íùá
íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå' åðéáà

'åéúåùàøî(àé çë úéùàøá),é"ùøáå
úøîåà úàæ ,åæ úà åæ úåáéøî åìéçúä
úøîåà úàæå åùàø úà ÷éãö çéðé éìò
.úçà ïáà ä"á÷ä ïàùò ãéî ,çéðé éìò
ä"á÷ä äùò øáë íà ,àìôé äøåàëìå
íéìùä àì òåãî úçà ïáàì åéäéù ñð
,úåúñëìå íéøëì íëôäì ñðä úà

,êø øáã ìò åùàø úà ÷éãö çéðéù
àìàú÷åìçî êåúî àöéù øùôà éàù

äù÷ øáã íà éë âåðòå êø øáã
íöò øáùîä...(àé çñ ø"øá 'ééò).

,äáøãàäéäé íééçá õôçä ùéàä éî
åøáç ãåáëá øéäæáñáñáñáñäéäéå

àìù ïëù ìëå ,íåìù óãåøå íåìù áäåà
íåøâé àìå ,ìàøùéî ùéà øòöé åà ùééáé

íìåòá äéøá íåùì ùôð úîâòâñâñâñâñéàäîå .
ïéãî úîçìîá áåúë àîòè(ã àì øáãîá)

מתו' לא  קרח 'ובני הפסוק רמז זצוק"ל מרימנוב מהרמ"מ È‡)הק' ÂÎ) קרח כי הגם ,

- קרח בני עכ"ז מת , המחלוקת ונ"ל בעל מתו ... לא  המחלוקת  בעלי תלמידיו 

רחמי למיבעי מינה  ¯ÌÈÓÁ)דנפקא  ˙˘˜·· ˙Â·¯‰Ï) אי ב'בן כתב  וכן קרח . פר' חי' ש

ספרים. ועוד

ותאמר סב. תען פלוני, את  אכבד אם כבודי' ל'פחיתות  אנכי חושש האדם יאמר ושמא

טועה גדולה טעות  - כבודולו המשנהמעלת חכמי שאמרו מה ידוע  כי 'איזהו–

הבריות ' את המכבד ‡)מכובד  · ˙Â·‡)ייחשב כי בנפשו המדמה שאמר, מי אמר וכבר .

הוא הרי אחרים, שיכבד בלא אף משנה'מכובד' בדבר אמרוטועה שהרי בפירוש,

עצמו. את מכבד אלא  אינו רעהו את  המכבד נמצא הבריות', את המכבד מכובד 'איזהו

הכוס סג. על לקדש נהג ימיו שכל זצ"ל, דסלר אליעזר אליהו רבי הגאון על מספרים

יותר הקטן �‡‰)בשיעור ÌÈÈÁ È·¯ ˙ËÈ˘ ÈÙÎ ¯ÎÂÓ‰) שיעור על לקדש הקפיד ולא ,

‡È˘')הגדול ÔÂÊÁ'‰ ˙ËÈ˘Î ¯ÎÂÓ‰) כוס על לקדש התחיל ע"ה הרבנית  פטירת  ולאחר ,

גביע אותו כי טעמו, שהוברר עד מקורביו, בעיני לפלא הדבר והיה גדול, בשיעור

העדיף  כי היין, על בו דייקא קידש ולכבודה הרבנית, אבי מחמיו במתנה קיבל הקטן

הכוס'... ב'שיעור להדר מאשר בזה להדר

ביקש  הרבנית פטירת שאחר טבריא בעיה"ק  קמאי מחסידי אחד על מסופר כעי"ז

ה'מראה' את שיסיר כי (˘Ï"Ú‚ÈÙ)מנכדו בביתו, הארון על תלויה שהייתה הגדולה

אחר  מאומה לומר אבה שלא  אלא  בעיניו לצנינים זאת מראה הייתה השנים בכל

ביקש  נשמתה שהשיבה לאחר מיד רק  זאת , במראה הרבנית רצון כי שהבין

משם. להעבירה



קרח  - הפרשה àðבאר

הגדול  אביו פטירת שלאחר זצ"ל פיינשטיין משה רבי הגאון מבני אחד סיפר

מתי  הרב לי יאמר אשה, איזו ששאלתו – שבת ערב  בכל רב ' 'שאלת נשאל החל

כהוגן, הבן לה ענה הראשונות  בפעמים והנה זה, בשבוע  שבת  נרות הדלקת זמן הוא

לה  אמר זו, שאלה ושוב שוב לשאול מתקשרת היא ער"ש שבכל ראה כאשר אך 

מדי  כתוב  שם שנה', 'לוח ולקנות להשיג אפשר שבקל נועם, בדרכי הפעמים באחת

התפלאה  דבריה את האשה כשמוע ויהי נרות , להדליק  צריך  מתי בשבוע שבוע 

זצ"ל  פיינשטיין הגר"מ לאביו מתקשרת  שהיא רבות שנים שכבר בתמימות, ואמרה

היה  ידוע  והרי זו... פשוטה עצה לה נתן לא  ומעולם נרות , הדלקת  זמן אצלו לברר

כתפיו  על רובץ היה כבד שעול אלא  עוד ולא חלקו, מנת הפנאי שאין כמי הגר"מ

מנע לא  ואעפ"כ כולו, העולם מכל לפתחו שהגיעו קשות  בשאלות  שואליו להשיב

שבנקל  בדבר בשבוע  שבוע  מדי יפות  פנים בסבר האשה לאותה מלענות  עצמו את 

לדעתו. מגיעה הייתה

ניגש  מכובד שאיש זצ"ל, אויערבאך  זלמן שלמה רבי הגאון אצל שהיה מעשה

היהודי, לאותו לשלום ידו את הושיט הגרש"ז לצידו, מהלכת  הקטנה כשבתו אליו

אל  ידה את  היא  אף הושיטה אביה מעשה את הקטנה הילדה ראתה כאשר והנה

דעתה  את  החליש שלא הרוויח ובזה לידה. ונתנו 'שוקולד' ונטל מיהר מיד הגרש"ז...

ידו. לה להושיט הרב  רצה לא  מדוע להבין בידה היה לא  קטנותה לפי שכן

אולם  ממקורביו, אחד אצל קידושין לסדר הגרש"ז את פעם שכיבדו מעשה שוב

עדי  בין להיות  הגון שאינו אדם כיבדו שהמחותנים הבחין החופה מקום אל בבואו

בכבודו, לפגוע  רצה לא  גיסא  לאידך אך  להעיד, כשר הלה אין שמא  וחשש קידושין,

חשוב שאדם הראוי מן שיותר לו, ואמר קידושין, עד לאותו ניגש בחכמתו, עשה ֵמה

יוכל  ואז כעד תחתיו ישמש שהוא ראוי ולדעתו קידושין', כ'מסדר ישמש כמותו

אך לסרב , הגדולה ב'ענוותנותו' ניסה יהודי אותו קידושין'. 'מסדר להיות אחד אותו

כשהגרש"ז הגרש" קידושין לסדר עלה שהלה עד ואופן, פנים בשום וויתר לא  ז

כדין לחופה והכלה החתן נכנסו ובכך כשר, כעד Â„ÚÏ˙משמש ÏÂÒÙ˘ ÈÓÏ ¯˙ÂÓ È¯‰˘) ֵ

(Ï‡¯˘ÈÂ ‰˘Ó ˙„Î ÏÎ‰ ‰˘ÂÚ˘ ˜„Â·Â ÂÈ·‚ ÏÚ „ÓÂÚ ÏÂ„‚ Ì‡ ÔÈ˘Â„È˜ ¯„ÒÏ.

ה'משמש' את לשלח שכשרצה מסופר זי"ע מסאטמאר יואל רבי הרה"ק על

�ÌÈÒ)מחדרוÎ�‰ ÌÚ ˙Â„ÈÁÈ· ¯·„Ï Â˙Âˆ¯·)לו אומר היה  ביקש לצאתלא  אלא  מחדרו,

זה מחדר שיעבור נועם בדרכי אחר.ויכנס ממנו לחדר

דרשותיו  את לשמוע  נהרו גדול וקהל באנטווערפן כשביקר תשי"ב  בשנת  היה כן

שרצו  הנשים פה אל מפה מלאה הייתה הנשים עזרת  ואף אש, להבות החוצבות 

שביציאתו  גרם וזה דרשתו, אחר המדרש הבית מן בצאתו קדשו בתואר לחזות

צעק המשמש כן כראות  שם, דרך לעבור צריך  הרבי שהיה השביל את הנשים חסמו
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,'äèîì óìà äèîì óìà' äùî çìùéå
'íéøåèä ìòá'ä áúëå(å ÷åñô)íéàéùðäå'

èáù ùééáúé àìù éãë íäîò çìù àì
äùòîá 'åèáùî àéùð âøäðù ïåòîù

éøîæãïéàå)(äîçìîì çåìùì 'àéùð' åìéøä ,
øúåé äàøð äéä àøáñä ãöîù óàã
äåöî úîçìîì øåãä éìåãâ úà çåìùì

àìù éãë ïë úåùòìî äùî òðîð åæ
íéøçàì äùåáå øòö íåøâìãñãñãñãñ.

áëåøåúà åúåàøá çîùå ùù úåáøò
ãåáë íéâäåð åîòêëå .äæá äæ

áì áèééä ùøéôçìùá 'øô 'áåè áø' åøôñá)

(åéçà ìà ùéà åøîàéå ä"ãøîàðù äî

אותו  תיקן דבריו את  מסאטמאר הרה"ק שמע  כאשר אולם החוצה', צאו 'נשים

קודש לעם לומר ראוי 'אינו החוצהואמר אלא לצאת נשים...'יכנסו, לעזרת 

'תוכחת בספרו זצ"ל פאלאג'י חיים רבי הגאון שהביא מה להסמיך  יש זה בענין

Ï„:)חיים' Û„ ,‡¯‡Â ˙˘¯Ù) אחד וישר תם עשיר שראה הלילה, בחזיון לו שנתגלה מה

נאים  בבגדים לבוש כשהוא פטירתו לאחר כחודש שבטורקיה איזמיר העיר מתושבי

הבא העולם לחיי זכה ומדוע איך  וכששאלו מאד, כך על והתפלא  ושמח, שש והוא

לו, שלאענה ברחמנות , אם  כי ובקושי, באכזריות  במשרתיו נשתעבד לא אשר על 

עליהם מכביד .היה 

שאמרוסד. ממה העון חומר ולמד �Ë.)צא :Á� Ó"·) כאילו ברבים חבירו פני המלבין 'כל

הגרש"ז  של בתשובתו העיון הוא וכדאי הבא' לעולם חלק  לו אין דמים... שופך

שלמה' 'מנחת  בספרו זצ"ל Ê"Ò)אויערבאך  ÛÂÒ),פנים הלבנת בענין לעורר שהאריך 

חבירו  את  להציל כדי השבת את  לחלל שהתירו מצינו לא מדוע באריכות  שם ודן

פנים È„)מהלבנת Ê˘ Á"Â‡ Ú"Â˘ 'ÈÚÂ).כזה חמור בדבר מזלזלים א "כ ואיך ,

לעשות' מנת על 'ללמוד של הגדרה זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק את  פעם שאלו

לרגע ואפילו קל בדיבור אפילו יהודי בשום חלילה לפגוע שלא לדעת  וענה, מהי,

חלילה. אחד

במשנה שנינו זה È·)בענין „ ˙Â·‡)חברך כבוד יהי אומר, שמוע בן אלעזר 'רבי

אלו  מימרות סמיכות ענין מה שהעירו יש שמים', כמורא רבך  ומורא רבך , כמורא

שאין  אע "פ מרבו להתיירא התלמיד על רבו' שב 'מורא  דכשם קמאי, והסבירו אהדדי,

ולא שמים, לשם חברו את  אדם יכבד חברך' כבוד 'יהי כיו"ב ממנו, מתיירא  הרב

לו  בידוע אף אלא  אותו, ויכבד חברו יחזור זה שבשכר ייחל ולא יקווה שלא  רק

כל  אוהב  שיהא  שלימה, ישראל' 'אהבת וזוהי מלכבדו. ימנע  לא  בו מזלזל שחברו

הטוב . כגמולו לו שישיב לצפות מבלי יכונה ישראל בשם אשר
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(â å 'éòùé)úåìéäú áùåé ùåã÷ äúàå'
ùåã÷ øîàå äæ ìà äæ àø÷å ìàøùé

ä"á÷äù ,'úå÷áö 'ä ùåã÷ ùåã÷áùåé
ì äôöîåìàøùé úåìéäúåììäéå åçáùéù

íàå ,åäòø úà ùéàäæ ìà äæ àø÷

ùåã÷ øîàåúà àøå÷ ãçà éãåäéù Y
íãâðë äðåò ä"áå÷ ,àåä 'ùåã÷' åäòø

'ùåã÷ ùåã÷øîåìë 'úå÷áö 'ä Y
äæå ,ùåã÷ äæ Y íäéðù ìò àøå÷ù

ùåã÷äñäñäñäñ.

כמנין סה. בגימטריא  ש'איש' אומר היה זצוק "ל זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגאון

הוא(311)'לרעהו' האדם תכלית כל כי לאיש, האיש נחשב  'רעהו' עם רק ,כי

רעהו. עם להיטיב 

לצורך ידיו את  הנטל בחור שכל בישיבתו, תיקן זצוק"ל לאפיאן אליהו רבי הגה"צ

ונימוקו  וטעמו עבורו, ימלא וחבירו לחבירו מים כלי ימלא  לתפילה, כהכנה או סעודה

שיקיים  ליה עדיפא  כן אם במים, מלא כלי אחת פעם למלא אחד כל על שהרי עימו,

כך ... יקיים חבירו וכן חסד, - מצווה עוד בדרכו

יודעים  הרי הפרידה, בעת לחסידיו אמר בארה"ק, אברהם' ה'בית  הרה"ק  כשביקר

נא דעו אך דשבתא , בצפרא  'נשמת ' באמירת העבודה את בכם החדרתי כמה אתם

'נשמת'. פעמים מאלף יותר בערכה גדולה ליהודי, 'טובה' עשיית כי

שמואל' ה'דברי מהרה"ק  ששמע ז"ל אשכנזי יואל ר' הרה"ח כן העיד וכבר

א איהם אין אריינברענגען און איד א אויסהערן אז וויסען מ 'דארף שאמר זי"ע 

נשמת מאהל טויזנט זאגן ווי ווייניגער נישט איז הרגשה לדעתגוטע [צריך 

נשמת] פעמים אלף מלומר  פחות חשוב לא טובה הרגשה לו  ולתת ליהודי שלהקשיב

(‚"Á ÌÈ�˜Ê ÁÈ˘).

ידו  על עברה הילוכו באמצע  בדרך , זצוק "ל מידנער משה רבי הגה"צ הלך פעם

אולם  עמו, ויסע  העגלה אל שיעלה משה ברבי הפציר העגלה ובעל נוסעת , עגלה

בפניו  התחנן עגלה הבעל אך ברגליו, להלך הוא שיכול באומרו מיאן משה רבי

בעל  לו השיב  כך, כל ממנו מבקש הינו מה מפני משה רבי ששאלו עד שיעלה,

זי"ע מקאברין משה רבי מהרה"ק  שמעתי אוזני במו בוהעגלה, עשה  שלא שיום 

האדם בחיי כיום  נחשב אינו  ליהודי אפילו טובה  היום עשיתי לא שעדיין ומאחר ,

בעגלתי. אותך לקחת  חסד עמך לגמול אני  רוצה כן על אחת, טובה

בידו  עלה ה'מלחמה', ימי ומצוק צר בימי אשר זי"ע , מסקולען הרה"ק על מסופר

כך בתוך  מצות  ג' רק  אחד לכל ונתן מהודרות  מצות של מצומצמת  כמות  לאפות 

זי"ע ויז'ניץ  מסערעט ברוך' ה'מקור הרה"ק  של בנו הבחור Î‰‚‰"ˆהגיע Ú„Â� ÌÈÓÈÏ)

(Ï"˜ÂˆÊ ıÈ�'ÊÈÂ Ë¯ÚÒ È"¯ ‰˘Ó È·¯ אביו של בשליחותו הנה שבא  מסקולען לרבי ואמר ,
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àúéà'åäéìà éáã àðú'á(çë àáø)øîà
éðá ìàøùéì ä"á÷ä íäì
àìà ,íëî ù÷áî éðà äîå ...éáåäà
ïéãáëî åéäúå äæ úà äæ ïéáäåà åéäúù

...äæ úà äæåñåñåñåñ

øáëåéîìùåøé ãåîìúá äùòî åøîà
(á"ä à"ô éàîã)ïá ñçðô éáø ìò

,éàðéâ øäðá øåáòì êéøö äéäù øéàé
,åëøã úà åì åðôéù íéîì äååéöå ãîò
,óåñ íé úòéø÷á åîë åîøòð íéîä ïëàå

מאחרים  יותר לו לתת  אבה לא הרבי אך  יותר'... ולא  פחות 'לא מצות  שש לקחת 

הסכים  לא  אביו פקודת עליו שחזקה משה ר' אך מצות, די בידו היו שלא  אחר –

מצות ... ו' הסקולענער לו נתן ברירה בלית  בידו, מצות ו' עם רק משם לילך

בידו  מצות כשג' מסקולען, הרבי בבית משה ר' התייצב  החג, התקדש בליל ויהי

ה'מקור  ששיער כפי – אחת  מצה אפילו לעצמו השאיר שלא לסקולענער נתן אותם

˘‰Â¯ÈÎ)ברוך' ‰Ó ÈÙ ÏÚ) נלמד מכאן מאומה. לעצמו ישאיר לא  שלו ישראל שבאהבת

הללו. הצדיקים והילכו חיו מחשבה' 'הילך  באיזה

זי"ע מראחמאסטריווקא מרדכי רבי הרה"ק של ברשותו נורא, מעשה יסופר עוד

עיניים' ה'מאור הרה"ק  של מסוכתו דפנות  היו עיה"ק , בירושלים שהתגורר

אליו  כשפנה ואפילו דעלמא, הון כל שוות  היו הרבי בעיני אשר זי"ע מטשערנאביל

הרה"ק מיאן גדול, סכום בעד הדפנות את  לקנות ברצותו בארדיטשוב מהעיר עשיר

שנים  שבאותם אף על היקרות, הדפנות את למכור אבה ולא  העתק ההון את  לקבל

מילדי  אחד חלה שנים כמה כעבור נורא. באופן בירושלים שוררת  העניות היתה

תיפח  שלא  בכדי בעצים הבית את להסיק  הוצרכו נפשו את להציל ובכדי ירושלים,

הרה"ק הלך  מיד החולה, את  'להזכיר' הילד של זקנו ונכנס חלילה, הקור מן נפשו

הנפש ותעצומות  �Â˙)בעוזÙ„‰ ÏÚ ÌÈ˜Â˜Á ÂÈ‰˘ '˘„Â˜‰ ˙ÂÓ˘' ˙‡ „È¯Â‰)דפנות את חטב

לו  ותעלה הילד נפש לחמם אש בהם שיסיק כדי לזקנו ונתנם דקים לעצים הסוכה

ומרפא ... ארוכה

בגדי סו. את  מעליו לפשוט מעירו בצאתו נוהג הלוי' ה'בית  הגה"ק  היה קדם בימי

עוברי  בו ירגישו שלא בכדי לראשו קסקט עם פשוטים בגדים לובש והיה הרבנות,

עד  ארצה ניתכו עזים וגשמים השמים ארובות נפתחו נסיעתו באמצע פעם דרכים,

מיהר  האור דולק עדיין פלוני בבית  כי משראה בנסיעה. להמשיך יכלו לא שכבר

הסכים  לא משפתח ואף הדלת , את בעה"ב  פתח לא מתחילה שעריו, על לדפוק

מסוכן  בחוצות הקור כי תחנונים לאחר ורק  קורתו, בצל להכניסו במהרה כך כל

נורא, בבזיון הבית  בפינת  והשכיבו לביתו, והכניסו היהודי הסכים ושבים לעוברים

של  המובהק ורבו' 'מורו ה"ה הבית לאותו 'אורחים' הגיעו ארוך, זמן עבר לא  והנה,
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øäðä úà øáò øéàé ïá ñçðô éáøå
åéãéîìú åäåìàù ,íéä êåúá äùáéá
åúåà íäì ùçøúéù íééåàø íä íâ íàä
äðò ,äîåçì íøåáò åëôäé íéîäå ñðä

ñçðô éáø íäìàìã äéùôðá òãéã ïàî
øåáòé éåîåé ïî ìàøùéî ùð øáì ìé÷à
àìù åùôðá ãéòäì ìåëéù éî ìëù -
ò÷áéù àåä éåàø éøä åéîéî éãåäéá òâô
åéô øîåùäù ïàëîå .åúåëæá øäðä

ìàøùé ùéàá òåâôì àìù øäæðå ,åðåùìå
åäéøä ,äùòîá ïéáå øåáéãá ïéá äìéìç
ìàøùéî àåáéø íéùéù ãâðë ìå÷ù
åùòéù åì éåàøå ,íéä ò÷áð íúåëæáù

.íéîùä ïî ìåãâä ñðä úà åîò

ìòåøäæéäì ùéù äîëå äîë úçà
äìéìç íéøáã úàðåà ïååòîæñæñæñæñéë ,

ìë åì åìéòåé àì íéøçà ãåáëá òâôé íà

בעה"ב העלה מיד מחסידיו, וכמה זי"ע  מקוידינוב  אהרן רבי הרה"ק - הבית  בעל

הרה"ק כשעבר בשעתו, שלמה כסעודת  האורחים לפני והגיש הבית  בכל האור את 

שוכב הלוי' ה'בית את לראות  נחרד הסעודה לקראת  ידיו ליטול בדרכו מקוידינוב

הארץ מן להקימו ומיהר התורה... כבוד בזיון על נזדעק  ומיד נורא, בבזיון הארץ  על

הכבוד. ביותרת וכיבדו

ישראל  בני שכל 'גאון' אותו אלא  אינו הראשון ש'אורחו' הבית בעל כן כשמוע

על  וכפרה' סליחה 'מחילה וביקש ורחימו בדחילו אליו ניגש פיו, למוצא  חרדים

הכתוב בהקדמת  הלוי הבית לו ענה ייעשו... שלא  Ê)מעשיו „Ï ˙È˘‡¯·) בני שאמרו

בת את לשכב  בישראל עשה נבלה 'כי חמור, בן שכם של מעשהו דבר על יעקב

'נבלה  פתחו בתחילה כי הלשון, כפילות  ביאור צריך  ולכאורה יעשה' לא וכן יעקב

אמרו יעקב  שבני ביאורו אלא  יעשה'. לא  'וכן והוסיפו עשהעשה' נבלה  כלפי כי

אבא בית כבוד על למחול יכולים היינו גופא זה שעל והוסיפו יעקב , בת – אחותם

הלא אך לו, יעשהולהניח לא  ישראל וכן בר שום עם לעשות  שאין דבר עשה הוא 

למות . דתם ואחת  ומחילה סליחה להם אין כך ועל שיהיה, מי יהיה

הנני  הגדול הגאון בתור בכבודי שפגעת  מה על ואמר, הלוי הבית סיים ובזה

שום  עם ליעשות  אסורה כזאת  נוראה השפלה אבל גמורה, מחילה לך  וסולח מוחל

עד  לך ולסלוח למחול יכול אינני כך על שבפחותים, הפחות אפילו מישראל, אדם

עמי  נא  בוא  כן, על היא . מה אורחים הכנסת  ותלמד המגונות  מידותיך  את  שתעדן

הבית שימשו שבועיים במשך  הוה, וכך  ימים... שבועיים למשך בסלוצק אשר לביתי

ודאג  עמד ובעצמו בכבודו הוא אלא  לשמשו, אדם לשום תת  מבלי בעצמו, הלוי

הם. מה לב' ו'טוב  'מידות ' לראות  שהיטיב  עד במסירות , ושמשו צרכיו לכל

וכה סז. רכים. בדברים למוטב הילד נפש את לקרב עדיף חינוך  מצות  לצורך  ואף
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,äøôëì äùòéù íéôåâéñå âìù éìåâìâ
àéä äëåøò äðùîå(:äô àîåé)úåøéáò'

íéøåôëä íåé ïéà ,åøéáçì íãà ïéáù
.'åøéáç úà äöøéù ãò øôëî

זהירות  – שבתא דמעלי פניא  בהדי
השבת  וביום  בערש"ק  ממחלוקת מיוחדת

áúë'éç ùéà ïá'ääùøô àøéå 'øô)

(à äéðùà"ãéçä íùáäøåî)

(î"÷ òáöàá,'úáù áøò'á äçðîä úåìòá
ùéà ïéá ú÷åìçîì ïëåñî úò àåä
çøåè äáøäå ,íéúøùîä ïéáå ,åúùàì
àøéä ùéàäå ,áéø øçøçì äæá à"èñä
ú÷åìçî íåù øøåòé àìå ,åøöé óåëé

íåìù ù÷áé äáøãàå ,äãô÷äå.ì"ëò ,

óéñåîåéøáã ìò 'éç ùéà ïá'äàøéå)

(äéðù äðùíãà ìë äðä éë ,òãå ,
åà åúùà íò äáéøîå äèè÷ äùåòä
ïéãäù åì äàøð éàãåå åéúøùî åà åéðá
äàöéù äìùëîä ìò áéøì éåàøå åîò

,úéáä éðéðòá íãé úçúîéî ,úîàá êà
àöé íàù ïéáé ïéá åã÷ã÷á çî åì ùéù

äùòð äæ ïéà ,íãé úçúî ìåùëî äæéà
àåä àìà ,íäéãé äùòî äæ ïéàå ,íúàî
úòá ïåãîå áéø øçøçì éãë ïèù äùòî

...àéäääàøéùë ïéáî ùéà ìë ,ïë ìò
úéáä ìù íéðéðòá ïåøñçå ìåùëî äæéà
åéúøùîå åúùà ìò äîùà íéùé àì
úåìöðúä åáì ìà ïúé àìà ,íúà áéøì

,àåä úîà éë åðáúëù úàæä÷åúùé æàå
åì áåèå ,ñòëúé àìå íúà áéøé àìå

àáä íìåòáå äæä íìåòá.ì"ëò ,

áúëò"éæ é'âàìô íééç éáø ÷"äâäóë)

úôñåúá àáåä íâ ,äì úåà æë 'éñ íééçä

(íù íééç,éðéò äúàø øáâä éðà .ì"æå
áøòá ú÷åìçî åá äúééäù úéá ìëáù
äéä ,úáù ìéìá åà áøò úòì úáù
àìå íäéðô ãâð äòø éë äñåðîå ÷åãá
äø÷î äæéàá òåáù åúåàá íéé÷ð åàöé
øäæðìå øéäæîìå .çëùúå ÷"åãå òø

.øäð éîë ïú íéîåìù

åðéöî'øôåñ íúç'áä"ã ìä÷éå íéèå÷éì)

(íéîé úùùúáùä éãé ìòù .ì"æå

האיך זי"ע, איש' ה'חזון הגאה"ק  את  זצ"ל פריינד נטע  רבי חסיד הגאון פעם שאל

החזו"א נענה רכה, ובשפה בנעימות  או חובלים במקל אם התלמידים, את לחנך  ֵראוי

דקיי"ל Ë)והשיב, Áˆ˜ Ó"ÂÁ) קונה 'הגבהה' ואילו מוכר, ברשות קונה אינה 'משיכה'

במקל' 'הכישה הוא  המשיכה מקנין חלק  והנה מקום, ˆË.)בכל Ó"· 'ÈÚ),בזה והרמז ,

ויגביהשבזה נפש שירומם  את 'קונה' זה כי ועידוד חיזוק בדברי התלמיד נפש את

שבין  הענינים בכל יצא  כולו הכלל על וללמד במקל'. מ'הכישה יותר הרבה התלמיד

עליהם  ולחזור בזולת טובות מעלות כמה ויחפש שבח בדברי שירבה לחבירו, אדם

לחינם  ולא רוחו, את  וירומם יגביה ועי"ז תמיד, בכתובות בפניו ˜È‡:)אמרו Û„)טוב'

חלב'. ממשקהו יותר לחבירו שינים המלבין
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äùòîä éîé úùù íéëøáúî÷"äåæ)

(.çô åøúé÷éæçäì éìë êéøöù àìà
äëøáä÷éæçî éìë ä"á÷ä àöî àì'å ,

,'íåìùä àìà äëøáìù åúîâî ìë ïëì
íåéá Y úáùá áéø êéøçäì ïèù
éìë àöîú àìù éãë ,äéåöî äëøáäù
ìë íéì÷ìå÷î æ"éòå ,äëøá ìá÷ì ïëåî

äùòîä éîéùøôî éðà æ"ãòå .äì úåîù)

(â-áíåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù¥¨
íëì äéäé éòéáùäúùù úëàìîù 'éô ,

úùåã÷ úåëæá íëì äùòð äùòîä éîé
ïëìå ,éòéáùä íåéùà åøòáú àì

ú÷åìçîäúáùä íåéáàöîúù éãë ,
.ì"ëò ,ìåçì íå÷î äëøáä

ïëåì"æç åøîà(.áð ïéèéâ)éá åäðäéøú
éùîù éá ìëã ïèù åäá éøâéàã

(ù"øò ìù ,é"ùøéô)éãäá åöðéî à÷ ååä
éããäïèùä äéä úáù áøò ìëáù íéòø éðù åéä)

(ú÷åìçî éãéì íàéáäì íá äøâúîéáø òì÷éà ,
éùîù éá àúìú åäðéáëò íúäì øéàî

àîìù åäì ãáòã ãò,íùì î"ø òì÷ðùë)

éãëá ,úåúáù éáøò äùìù íäîò úåéäì áëòúä

(íäéðéá íåìù ïéëùäìäéòîù ,,é"ùø ùøéô]

[ïèùìøéàî 'ø äé÷ôàã éåå - øîà÷ã
äéúéáî àøáâ àåääì(ïèùä åðééäå).

הלשון שמירת של כוחה – לך לשוננו 
ולמוטב לטב

àúéàùøãîá(â çé äáø)ìàù çø÷ù
åäî 'íéøôñ àìî úéá' äùî úà
åðéáø äùî äðòå ,äæåæîá áééç àäéù

,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå ,'ïä',ùãçä)

(äùøôä ùéø.ì"æåìù åëåú íà íâ éë
êàìîë åìåë ùã÷é íãààìîä úéáë)

(íéøôñéçúô ùã÷é àì íà ìéòåé àì
åéôçñçñçñçñäôä úøéîù ìåãâ - êôéäì ïëå ,

Y íéøôñ àìî úéá äéäé àì íà óà

חכמיםסח. דברי על זי"ע  מזוועהיל שלומק 'ע  רבי הרה"ק היה Ë)אומר Á ‡ÓÂÈ) מה'

הטובלים  שמדרך  שכמו ישראל', את מטהר הקב"ה אף הטמאים את  מטהר מקוה

כיו"ב המים, בהם יכנסו שלא  כדי והפה העיניים יסגרו – מים מטהרבמקוה הקב"ה

ישראל  הפה.את ומוצאות  העיניים על כראוי שישמרו ידי על

לרעהו  לאמר פיו המקדש של שכרו גדול – מרובה טובה ומידה ברע, בסור זה

בישיבת הוה עובדא  משובח, זה הרי לספר המרבה וכל ומחזקים, המעודדים דיבורים

שם, ה'משגיח' היה זצוק "ל לעווינשטיין יחזקאל רבי כשהגאון ההם בימים פוניבז'

בין  שנשתרש מנהג על לפניו התלוננו קנאות מתוך  אשר בחורים כמה אליו נכנסו

משבחים  ואז ברכות , שבע  שמחת  – חתן לכל עורכים שהחברים הישיבה, תלמידי

חין  אשר לחתן והתפארת התהילה נבראו, ולא  היו שלא  – בגוזמאות החתן את 

שקר  'מדבר תורה שאמרה כמו זה גרוע  מנהג לעצור הראוי ומן ימלל, מי ערכו

– נוראה במחלה חולה האחרון זה 'דור לשונו בחריפות המשגיח להם ענה תרחק '.
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,äàøéå äøåú àìî äéäé àìù ,ùåøéôíà
åì øîàé ùåã÷ íéøåîù åéô éçúô ÷ø
íéöòä úéá äéäé àìù øäæé êà Y
íéòùø íäù 'äîäá éùòî' ïáúäå

äæ úìåæ ìáà ,íéøåîâéåìú ìëä ø÷éò
åéô éçúôáèñèñèñèñéòá íéøôñ àìî úéá ïëìå ,
äæåæîà÷ååã çúôá.ì"ðë æîøì

êøãáå'íé÷éãö úåçøà'á ìéùîî ìùî
(ù"éò ,äîã÷äá)éãéîìúä úà

íðéàå úååöîáå äøåúá íé÷ñåòä íéîëç
ïùé ïéé ìù úéáçì ,íäéô ìò íéøäæð
àåä éî ,äéìåùá øåç ùéù ãàî çáåùîå
àåä éøäå ,ïéé äá àìîé øùà äèåùä
ìëë ,äáøãàå ,íéãéá åôñë úà ãáàî
åãñôä äéäé êë øúåé ø÷éå áåùç ïééäù
øåçä úà íåúñé äìéçú àìà ,øúåé ìåãâ
,çáåùîä ïééä úà íù øåîùéå ñéðëé æàå
úéáçì äîåã àîè äô éë ,ïáåî ìùîðäå
íéðúåðù äî ú÷æçî äðéàù úøøåçî
íéáåè íéùòîå úååöîä ìëå ,äëåúá
éìë ïéëé àì äìéìç íà ÷éøìå ìáäì åëìé

.ïééä úà ìá÷ì éåàøä øùëåî

áù'áåäîã÷äá àéáî 'àúúòîùä"ã)

(éàçåé øá ïåòîù éáøíùëã
äáåúë úåéäì äëéøö áúëáù äøåúù
äøåúá éîð êë ,øôñáå óì÷ä ìò
ìù óì÷ä åîë äôä áùçð ô"òáù
êæå é÷ð àäéù éåàøä ïî ïë ìòå ,äøåúä
äìéìç íà ìáà ,äøåú ìù äãåáëì
áåúëì åìëåé àì åéô úà àîèîå ìáðî

.úåùåã÷ä úåéúåàä úà åéìò

– יפתח  החודש וביום  יפתח השבת וביום
חודש ראש שבת וסגולת מעלת 

äðä.'ùãåç ùàø úáù' - íéàá íéîé
úáù úìåãâ åðì åìéâ íé÷éãö
éðá íéùòð ìåëéáë äá éë ,åæ ùãå÷
.ù"áúé àøåáä íò 'íéðúåçî' ìàøùé

úáùä úà éøäùùã÷îY ä"á÷ä
éðá ìù ùãåçä ùåãé÷á äéåìú äðéàå
'ùãåç ùàø'ä úà åìéàå ,ìàøùé

íéùã÷îïéã úéá úæøëäá ìàøùé éðá
'ùãå÷î ùãå÷î'ùåãé÷' åðì ïéàù íåéäë óà)

ùåãé÷' çëî ìëä íå÷î ìëî ,ïéã úéá é"ò 'ùãåçä

í"áîø 'ééò) ï÷æä ììä ìù ïéãä úéá ìù 'ùãåçä

מעט  משבחים בחיים אחת פעם כאשר עתה זולתו, את  לשבח לאיש אפשר שאי

לעקור. ברצונכם זה את גם – וחיזוק  עידוד לו ונותנים האדם את 

מיופה סט . הכד והיה 'קריגעל', באידיש ששמו יין כד לב ' ה'ייטב  להרה"ק  הביאו פעם

יפה  כך  כל הלז קריגעל הנה לאביו, יו"ט' ה'קדושת הבן נענה יופי, מיני בכל

מלשון  הוא  קריגעל שכן – כך כל מכוער בשם נקראת  מדוע אבין לא זאת אבל היא,

פה  למעלה לו יש כי ביושר, 'הרוויח' שמו את  אה, ואמר, האב נענה ומריבה, מצה

‰ÔÈÈ)גדול ˙ÎÈÙ˘Ï)פשע יחדל לא  דברים וברוב  הרבה, מידי שמדבר כלומר –

(ËÈ È ÈÏ˘Ó).
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óåñ ãò åùãé÷å åãîòù (âð÷ úååöîä øôñ ï"áîøå

(úåøåãä ìë,åæ ùãå÷ úáùáù àöîð
àåäå ,íéùã÷î åðà óàå ùã÷î ä"á÷ä
äìåãâ äáøé÷ êì ïéàå ,'íéðúåçî' ïéòë

åæîéáø ÷"äøäì 'äçåìù äìéà'á àáåä æ"éòë)

ç"ø úáùá òîùù áàìñåøéî ù"ø ÷"äøäá éìúôð

ç"øå 'äì àéä úáùù àøåâéãàñî ÷"äøäî úáè

úåùòéäì é"ðáì øùôà åæ úáùá ë"ò ,íëì àåä

(ä"á÷ä íò íéðúåçî.

äîïúéð åáù ,äæä íåéä úìòî äìãâ
éðáî ùéàå ùéà ìë éãéá çåëä
úåìòúäì ,äéäéù éî äéäé Y ìàøùé
ãç ìë åúåéáòå åúåéîùâ â"òî çôè
ìå÷ä òîùð úåáø íéîòô éë .äéìéãá
úéáøúð äëå äùòà äî ,øîåì ïðåàúî

éôåâ úåéáò(úåéðçåøá)ìåëé éðéàù ãò
àåìîë åìéôà éîå÷îî åæåæìå úåìòì
'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä àá äæì ,àîéð

ò"éæ(ùãåç ùàø úáùì)ïëì éë åðì äìéâå
ùãå÷ éðîæå íéãòåî ä"á÷ä åðì ïúð
åðéúá êåúì ãøåéå áø÷úî ä"á÷ä íäáù
úåìòúäì åðéãòá òééñîå ,ùôðä éúá Y

Y åîå÷îî ùéà ùéàíùî'ä êöá÷é
êé÷åìàíùîåùàø úáùá èøôáå .êç÷é

÷åñôä ìò 'ùîùå øåàî'ä ì"æå ùãåç
(âë åñ 'éòùé)åùãçá ùãåç éãéî äéäå'

øùá ìë àåáé åúáùá úáù éãéîå
ùàøùë äðäå ,''ä øîà éðôì úååçúùäì
äééìò ùé éæà úáùá úåéäì ìç ùãåç
ãåçé äùòðå ,ãåàî ãåàî äðéëùì äìåãâ
äìåôë øúåé íéðåéìòä úåîìåòá ìåãâ

,ìåçá ùãåç ùàø äéäùî úìôåëîåìòå
úà ÷úðì øùá ìë íéìåëé ïë éãé
äáåùúá øåæçì ,úåéîùâäî íîöò

íéùãç éùàø øàùî øúåé äîéìùäæå ,
úáù éãîå åùãçá ùãåç éãî äéäå'
ùãåç ùàø ìåçéùë åðééäã ,'åúáùá
úååçúùäì øùá ìë àåáé' éæà - úáùá
ãò äìåãâ äéäú äùåã÷äù éôì ,'éðôì
äáåùúä úåøøåòúä äéäéå ,ãåàî ãåàîì

.ì"ëò ,øùá ìëá

÷"äøäò"éæ áåìòìî éëãøî äùî éáø
ùàø úáù'ù çéëåî äéä
éøäù ,ùîî è"åéå 'ìâø'ë àåä 'ùãåç

àøîâá(:æè ä"ø)áééç ÷çöé ø"àå' åøîà
øîàðù ,ìâøá åáø éðô ìéá÷äì íãà

(âë ã ,á íéëìî)åéìà úëìåä úà òåãî
ùãçáã ììëî úáù àìå ùãç àì íåéä

'ìæéîì äì éòáéà úáùåáåéç úáùå ùãåçá)

(åáø éðô ìéá÷äì úëìì åðùéêéøö äøåàëìå .
ìà äëìäù ÷åñôá øëæð àì éøä ,øåàéá
ùãåç'î ãîì êàéäå ,'ìâø'á àéáðä
çëåî ïàëî àìà ,ìâø ïéðòì 'úáùå
áùçð åéãçé íâ úáùå ùãåç ìçùëã

.ùîî 'ìâø'ë íåéä åúåà

óéñåäàøåâéãàñî æ"äãàä ÷"äøä
ò"éæ(íé÷éãö äáøä ãåòå)óñåîáù ,

àìôð 'ùåãéç' åðéöî ùãåç ùàø úáùã
àåäå .íéðîæå íéãòåî øàùá ïë åðéàù
úãçåéî äëøá äð÷úð åæ úáùã óñåîìù

(úéòöîàä äëøáá)øàùá êë ï÷úð àìå ,
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áåè íåé åá ìçù úáùá ,ïåâëå ,íéðîæ
íéøéëæîå áåè íåé ìù çñåðä íéììôúî
ãòåîä ìåç úáùá êãéàì ,úáù åá
åá íéøéëæîå úáù ìù çñåð íéììôúî
çñåð àì íéøîåà ïéà ïàëå ,ãòåîä úà
çñåð àìà ,'ùãåç ùàø'ã àìå 'úáù'ã
äúà' - ùãåç ùàø úáùì ãçåéî

.åæ úáù úìåãâ êãîìì ...'úøöé

éäéúà ùåøôéå ,åðîò åðé÷åìà íùä
çéìöäì ìëåðù åðéìò åîåìù úëåñ
,úåðøúååäå íåìùä úåìòîá úåìòì

åéîåøîá íåìù äùåòòòòòåéîçøá àåä
åøîàå ìàøùé ìë ìòå åðéìò íåìù äùòé
ùãåçä íåéáå çúôé úáùä íåéá ,ïîà
íéøòùä ìë åðéðôá åçúôéå ,çúôé

.äëøáìå äáåèì

ראשע. בכפיפת  לאחור פוסעים שלום' 'עושה שבאמירת העולם מאמר (‡Á"Âידוע 

(‡ ‚"Î˜ לאחוריו יחזור ממקומו, שיעתק  בהכנעה ורק אך  - שלום להשכין הדרך כי ,

לשלום. מקומו על יבוא  הכל ואז לרעהו, ראשו ויכוף פסיעות  שלש
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