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úåòåáù - øáãîá

כרעה נראה – הענן  בעב אליך בא  אנכי
נפלאת  טובה  אלא  dyxtdואינו  x`aúåò åáù - øáãîá -

íøèáìàøùé úéá åîòì ä"á÷ä äìâð
øîà àøåðäå ìåãâä ãîòîá
äìò øîà äùî ìàå' - äùîì ä"á÷ä
íéòáùå àåäéáàå áãð ïøäàå äúà 'ä ìà

'ìàøùé éð÷æî(à ãë úåîù)'øåè'ä áúëå ,
àì äîì ,éì äîéú ,äøåúä ìò åùåøéôá
íúìòî äìåãâ éøäù øîúéàå øæòìà åìò

àúéàãë ,íéð÷æä úìòîî(:ãð ïéáåøéò)

åì äðùå ïøäà ñðëð ,äðùî øãñ ãöéë'
...íéð÷æ åñðëð ...åéðá åñðëð ,å÷øô äùî
åéðá åðù ïøäà ÷ìúñð ...íòä ìë åñðëð
øæòìàù êì éøä 'íòä ìëìå íéð÷æì
ïä ïëù íéð÷æäî äîëçá íéìåãâ øîúéàå
òåãîå ,äøåúä úà íúåà íéãîìî
øîúéàå øæòìàå éðéñ øä ìò åìò íéð÷æä
ä"á÷äù íåùî ,øàáîå .øåçàî åøàùð

'úåìéìò åðëúð åì'(â á 'à ìàåîù)òãéå ,
ïðéøîàãë åáééçúð åæ äìéìòáùàîåçðú)

(æè êúåìòäáàìà äôéøù åáééçúð ïàëîù
äøåúä úçîù ááøòì ä"á÷ä äöø àìù
'àá äàáä äðùì åäéáàå áãðì ïéúîäå
ïúùøôá áéúëãë ïëùîä úî÷ä íåé ïñéð

(ã â)'ä éðôì àåäéáàå áãð úîéå
äøòáú ãò íéð÷æìå ,'åëå ùà íáéø÷äá

(íéððåàúî)øîúéàå øæòìà íâ åéä åìéàå ,
àöîðå íéúî íä íâ åéä øää ìò íéìåò

,ïøäà òøæ ìë úøëðùä"á÷ä äöø àìå

äùåã÷ä äðåäë òøæ úøëéùë"ò ,
äøää úåìòì íäì ïúð àì äìéçúî

(ù"àøä íùá 'íéð÷æ áùåî'á åøå÷îå).

äæååúåà ìò àø÷îä éîòèá æîåøî
ìà äìò øîà äùî ìàå' ÷åñôä
Y 'àåäéáàå áãð ïøäàå äúà 'ä
,'éòéáø çðåî àìæàå àîã÷' åîòèã

úòáøàîùïøäà éðáåçéðäåøéàùäå
øä ãîòî úòá øääî äèîì íéðù
ä"á÷äù Y 'àìæàå àîã÷' éë ,éðéñ

,úéøçà úéùàøî èéáîäíéã÷äúåàøì
øää ìò íéìåòäùàìæàåëìé Y

àì íúáåèì ïëì ,úò íøèá íìåòäî
.øää ìò íìåë úà äìòä

äúòúåàøåð ïðåáúäå ïéáåì ãîåò
éëä äòùá ,àùéã÷ àðäë ïøäà
,åôåñ ãòå íìåòä úàéøá íåéî - úéìòð
úà òø÷ éðéñ øä ìò ä"á÷ä ãøéùë
àåäù åàøå íéðåúçúä úàå íéðåéìòä
íéð÷æ íéòáù éë äàåø àåä äðäå ,éãéçé
øæòìà åéðá éðùî íúâøãîá íéðè÷ä
íéãîåò íäå øää ìò íéìåò øîúéàå
ïéà ãò úåäåáâ 'úåâøãî' íù âéùäì
íéøàùð åìà åéðá éðù åìéàå ,øåòéù

ãåîòìíòä ïéáäùò òåãî ïéáî åðéàå ...
íîöò íéùåã÷ä åéðá íâ .äëë 'ä åì
úåìåãâ úåòéâé ìò åðøëù äæ éëå ,åäîúé
íòä ïéá øàùäì Y úåàøåð úåãåáòå



שבועות - במדבר - הפרשה âבאר

ãåáë éôì 'àúåìéæ'ë äæ äéäå,íä"áå÷å
åàøúå éì åðéúîä øîåàúåëæá ÷ø éë

òøæì øëæå øöð øàùé úàæ 'äìôùä'

,ïøäàìëåäðåäëä úãåáòå íéðäëä
éàöåé' ìò íéðîð åéäé úåøåã éøåãì

...úàæ äìôùä úåëæá 'íëéöìçàààà

נא,א. ראה אדם, של במחשבתו עולים הרבה פעמים לעצמו, איש כל ילמד ומכאן

להיות כשנתמנה – ברוחניות – ממני מונים עשרת  ורעי ידידי ונתעלה עלה כמה

– בגשמיות  או בדיליה, חד כל וכו' וכו' אדמו"ר ישיבה, ראש מג"ש, קודש' 'כלי

טובי  את מפארים בניו פלוני. בתחום כמומחה לפניו הולך  שמו מצליחין, נכסיו

בני  של מנוחתם הטורדות  ממחשבות רבות  וכיו"ב  בא... אני אנה אני ואילו הישיבות 

לטובתכם תשובתםאדם. בחשבון הכל כי וראו התייצבו רואי, קצרי תהיו אל ,

זו  'ירידה' כל כי לבסוף, שנתגלה הכהן כאהרן החשבון שיתגלה פעמים ולהנאתכם,

אבל  העליון, בעולם אלא כזאת  יראה שלא ופעמים לעולמים, זרעו לחיות  הייתה

הוא . כן כי האמת

ברק בני בעי"ת  תשב "ר מלמד יקר אברך  כשבועיים, לפני זו בשנה שהיה מעשה

אחר  רכב  בו 'נכנס' מוצדקת סיבה כל וללא הדרכים בצידי רכבו את העמיד יצ"ו

אשר  את וירא בבוקר המלמד וישכם וחרץ, כליון כדי עד בו ופגע  הדרכים מעוברי

מר  את שליט"א  המלמדים מרעיו חבר בפני וביכה תלמודו' ל'בית נכנס לרכבו, אירע 

ניסו  חבריו משמע... תרתי ודמים בממון שקנאו לרכבו נגרם נורא  'חורבן' כי גורלו,

ה'ביטוח' חברת מאת חדש רכב יקבל ממש בקרוב  כי רוחו, סערת את להרגיע

(Ò"�¯Â˘�È‡)מתחת יתירה 'פרוטה' לבזבז ששים אינם הללו שהרי – בשלו הוא  אך ,

נשמתו... את  ל'ניזק' יוציאו הנזק להשלים ידם מתחת  פרוטה יוציאו ובטרם ידם,

לדרכו  לצאת הוצרך ומיודעינו אמור פרשת  שישי יום הגיע ספורים ימים לאחר

רכב שאל כך  לשם ת"ו, צפת בעיה"ק בעומר לל"ג הסמוכה בשבת שבתו לשבות 

בחוצות נסיעתו באמצע הדרך  אם על צפתה... לדרכו ויצא הטוב ˘Ìמידידו ¯˘‡)

(ÚÂ„ÈÎ ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯È‰Ó· ÌÈÚÒÂ� כמימריה וברגע לפניו שנסע הרכב בפתאומיות  נעצר

לנתיב  מדרכו לסטות מיודעינו הנוסעים (ÔÈÈÏ)הספיק וחיי חייו להציל כדי – השמאלי

'משאית' בו פגעה שמאל לצד ביציאתו אך  רכבו (Ë¯‡˜)עמו, את ומחצה גדולה

לו  נתברר עתה לצמיתות . 'מת' והרכב  ושלם חי כשהוא  יצא ופלא בנס ואך לגמרי,

נפשות בדיני מהטובה לבד ממונות' ב 'דיני השמים מן עמו שעשו והישועה הטובה

הביטוח  חברת  את שמחייב  מה – מקיף' 'ביטוח היה זה לרכב כי חייו, בהצלת  –

לתאונה וגרם אשם כשהוא גם חדש רכב  לו כן (Ë"�Ú„ÈÒ˜Ú)לשלם עשה שלא  מה ,

היו  לא אילו נמצא מקיף'. 'ביטוח עליו שילם ולא ימים, כמה לפני שנמחץ לרכבו
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äæáåäîìù' ìò áéúëã àä øàáî
íéôìà úùåìù øáãéå' êìîä

'ìùî(áé ä à íéëìî)äîìù äöøùë éë ,
- íéøñééúîä ìù íçåø úøòñ òéâøäì
íéáöîä ìë úà äçîùå äáäàá åìá÷éù
äî àð åàø øîàå äðòð ,íäéìò íéøáåòä

úåàá ìéçúî íîùù åìà 'âì äéäó"ìà
(øîúé'à øæòì'à ,ïøä'à)íéôìà úùåìù éë©¤¦

àìà åðéà äòøë äàøðä éë åçéëåé åìà
.äëøáå äáåè

åðéöîò"éæ 'øôåñ íúç'ä éøáãáúåùøã)

(éë ä"ã .èöø á"çäøîàù äîá
ïäéìà øîàúå' íçì úéáì äàåáá éîòð
éë àøî éì ïàø÷ éîòð éì äðàø÷ú ìà

'ãàî éì é-ã-ù øîä(ë à úåø)äðä éë ,
,äéðô ìò åúî éîòð ìù äéðá éðùù øçà
äúìë éúìåæ äîìåòá äãéçé äøàùðå
,äúåå÷ú ìë äãáàù éîòð äùéâøä ,úåø
øã íçì úéááù äúåå÷ úçà äåå÷ú êàå
øåáâ ùéà æòåá - äáåø÷å äøùá øàù
äìòá éë ,ìàøùéá ãáëðå øù àåäå ìéç
æòåá éáà ïåîìù ìù åéçà äéä êìîéìà

(.àö á"á)åéáà éçà úá äúééä àéä óàå ,
æòåá ìù(íù)úéáì äàåááù äáùçå

êà .ùôð áéùîì æòåá äì äéäé íçì
íò úåàøúäì úåòåðöä êøã ïéàù ïååéëî
åðéöî àìù - éîòð äâäð ïëå íéùðà
åîò äøáã àìå æòåá úà éîòð äúàøù
åéìà áø÷úúù äúòãá äéä ïëì ,ììë

הרי  כעת  עמו נוסע  היה והוא ימים, כמה לפני רכבו את  השמים מן ממנו נוטלים

– הקב "ה עשה מה מרובה', ב'הפסד ודמיו הרכב  את  מפסיד היה כזאת בתאונה

הפסיד  לא  שהלווהו מי וגם חדש, רכב בקרוב לו שישולם באופן רכבו את  ממנו נטל

לפני  ובוכה עומד הלה כשהיה נמצא חדש... רכב לו ישלם לו אשר מקיף ביטוח כי

טובה  איזה ידע לא כי חינם' של 'בכיה אלא  זה היה לא מלמדים', ב 'חדר חביריו

לטובה  הכל שהרי לחינם, לבכות  להפסיק  אדם כל יבין מכאן השמים, מן עמו עשו

בנעימים. הטוב גורלו את מבכה בדעתו שפוי אדם מצינו ולא 

בחז"ל איתא  שלכן אמרו Ï‡.)וכבר שהוא(˘·˙ וביארו זרעים', סדר זה 'אמונת

בעה"ב, עשה מה בתחילה, נרקב ה'צמיחה' שבסדר באדמה הנזרע  הזרע כדוגמת

הזורע ויבוא ויותר... יותר נרקב  הזרע  הועיל, ללא  אך  והזרע האדמה את  והשקה הלך

בתוככי  לאיבוד הלכו ודמים בממון קניתים אשר היקרים הזרעים כי לי, אויה  ויזעק ,

הבריות, יאמרו מה ברקבונה, תוסיף כך  אותה משקה שהנני וככל זו... מרקבת  אדמה

הזרעים  צמיחת  את ותראה המתן תראה שוטה, לא בתחילה אכן כי ופלא, הפלא

סדר  זה 'אמונת  האמונה מעשה הוא כן רטוב . כגן ויצמח יעלה ולפתע, מאומה

תראה  כשתאמין בסבלנותך אבל לטובה, מאומה תראה לא בתחילה – זרעים'

למעלה. למעלה ישועתך  ותצמח תעלה שלבסוף
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øáãúù äîòî ù÷áúù Y åúùà é''ò
.äøåñçî ìëì âàãéù æòåá äìòá íò
äðäå íçì úéáì éîòð äñðëð êà éäéå

æòåá úùà äúî Y(íù á"á)áéúëãë ,
(èé íù)íåäúå íçì úéá äðàåáë éäéå'

- øéòä ìë íåäéúå' é"ùøáå 'øéòä ìë
åöá÷úð íìåë ,øéòä ìë äéîåä úéùòð
.'íåéá åá äúîù æòåá ìù åúùà øåá÷ì
íâ äãáà éë éîòð äðéáä äòù äúåàá
úåðôì ìëåú àì éë Y äðåøçàä äúåå÷ú
äøîàå äúëáå ,åúùà êøã æòåá ìà

(ë íù)é-ã-ù øîéä éë äøî éì äðàø÷'
.'ãàî éìäéä äæ ìë úîàá êà

íéøáãä åìâìâúä êë éë ,äúáåèì
,äùàì åì äúìë úåø úà àùð æòåáù
àìå ,æòåá ìò äøåñçî ìë äéä æàîå

Y úåøì ïá ãìåðù àìà ãåòæàå
...'ä êåøá éîòð ìà íéùðä äðøîàúå

êì äéäå(äæ ïá)úà ìëìëìå ,ùôð áéùîì
úðîåàì åì éäúå ,êúáù(æè ã íù)áááá.

äáåè úòì ìàøùé éðá åòéâä íùîå
ìù íäéîé ìëá øùà äîìù éîéá äëøáå

äáåè éðîæ íäì åéä àì ìàøùé éðáéîéë
åðôâ úçú ùéà' íáùåéá êìîä äîìù
äðáìä äàìîúð æàå 'åúðàú úçú ùéàå

(åë åè ø"åîù)'ãàî éì é-ãù øîä' ïëàå ,
éë øîåìëå 'äîìù' úåáéú éùàøá íä
éðîæ éãéì åàéáä äøúñä éðîæ íúåà
ãçà ìë ãîìé ïàëî .åììä äáåèä
åúåå÷ú äãáà éë åì äàøðùë ,åðéðòì
éë äòéãéá ,'ä ìò åáì êåîñé ,äðåøçàä

äáøãàïàëî.åúòåùé çîöú

íéùøåôîåé"ùøá íéøáãä(íù á"á),
ìù åúùà äúî .ì"æå
ä''á÷äù àúà ïðéòåîùàìå .æòåá

äëîì äàåôø íéã÷îíãàì åì ùéå
ä''á÷äá çåèáì.

הוא  כולה התורה יסוד – אלוקיך ה' אנכי
בה' האמונה 

÷"îñääðåîàä úà äðîäååöîë
äðåùàøúååöîä ïééðîá

(à äåöî)òãéì .ì"æåíéîù àøáù åúåàù
äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå

על ב. תפילין להניח תורה אמרה טעמא מאי - להמליץ שאמרו מה להוסיף יש

העיניים  כהרי הידיים הרי שלא אלא , השמאלית, כהה יד על דייקא ומדוע  הידיים,

בכוחם  מקום מכל אבר, מכל שניים לאדם יש מהם שגם אף כי וכו', ואוזניים

חילוק . כל ללא שמאל באוזן הן ימין באוזן הן ישמע  שמוע כי הם, שווים ובפעולתם

האדם  עושה פעולותיו עיקר כי הידיים, נשתנו ובזה הם. שווים העיניים ב ' כן כמו

לזה  השנייה. מן יותר ורפה חלשה היא , כהה' 'יד השמאלית  ידו ואילו ימין ביד

ה'יד  על דייקא  להניחם יתב"ש ' בבורא 'דביקות שהיא תפילין להניח בבואנו נצטווינו

דביקות עיקר היא  שם והחשכה, הנסיון ומזמני מהחלשים, דייקא  כי להורות כהה',

בעולם'. שמו יתברך ואחדותו 'יחודו יתגלה ושם הבורא,



åשבועות - במדבר - הפרשה באר

úåçåø 'ãáåáéúëãë(á ë úåîù)'ä éëðà
êé÷åìàáéúëå ,(èì ã íéøáã)íåéä úòãéå

íé÷åìàä àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå
ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá
úà âéäðî àåä êåøá ùåã÷ä ïëà ...ãåò
åðàéöåä àåäå .åéô çåøá åìåë íìåòä
ïéàå úåàìôðä ìë åðì äùòå íéøöîî
ïë íà àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà

øîàðù äìòîìî åéìò ïéæéøëîíéìéäú)

(âë æì.ì"ëò ,åððåë øáâ éãòöî 'äî

òãúäøåúä ìë ø÷éò àéä äðåîàäù
äìåëââââò"éæ 'ï"áîø'ä áúëãë .

(íéñéðä ïîå ä"ãá àá 'øô óåñ)'íãàì ïéàù
ïéîàðù ãò äùî úøåúá ÷ìçìëá

íäá ïéà íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã
àìáù ,àöîð .'íìåò ìù åâäðîå òáè

äðåîàä'ìéçúä' àì ïééãòù éîë áùçð
äøåúä úàïðåáúäì àìà åðì ïéà .

åðáì úåéîéðôá áèéä íáéùäìå ,åéøáãá
ìëä àìà íìåòá òáè ìë ïéàù -

'ä úàî úéñéð äâäðäáããããäéçé øùàë .
å÷ìç éøùàå åéøùà åæ äðåîàá íãàä

.àááå äæá

àúéàò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøäî
(ùøãîá àúéà ä"ã åøúé úùøô).ì"æå ,

êìîéìà åðéáø áøä ùåã÷ä äôî éúòîù'
[÷ñðòæéìî]øáãéå' ÷åñô ìò ,ì"÷åöæ

,øîàì äìàä íéøáãä ìë úà íé÷ìà
úìî äøåàëì éë ,'êé÷ìà 'ä éëðà
,ì"æ àåä ùøéôå ,øúåéîë àåä 'øîàì'
ìëå ,úåöîäå äøåúä åðì ïúð ä"á÷äù
'ä éëðà'á ìåìë àåä äìåë äøåúä

,'êé÷ìàìëä ø÷éò äæ éëíãà íà ,
æ"éò Y åéìò åîù êøáúé åúå÷ìà ìá÷î
àìù äøåúä ìë úà íéé÷îå øîåù àåä
íéé÷îå äìéìç äùòú àì ìò øåáòì

,äùò úåöîäíä úåöîäå äøåúä ìëå
åúå÷ìàî òãéì ìëåð íãé ìò øùà áéúð

åîù êøáúéìë úà íé÷ìà øáãéå' åäæå ,
'êé÷ìà 'ä éëðà - øîàì äìàä íéøáãä
äøåúä ìë àåä 'éëðà' ììëáù ùåøéô
äéåìú àéä äìåë äøåúä ìëå ,'åëå äìåë

åðééäã ,'éëðà'áïéîàî íãàä íà
äøåúä íéé÷î éàãåá àìéîî åúå÷ìàá

éåàøë úåöîäåïéîàî åðéà äìéìç íàå ,
íéé÷ì äöåø åðéà àìéîî åúå÷ìàá

'úåöîäå äøåúäíéæîåøî íéøáãä éø÷éòå]

[ù"éò ,'êìîéìà íòåð' ùåã÷ä åøôñá.

זי"ע ג. אפרים' מחנה ה'דגל הרה"ק  Ú˜·)וז"ל Ù"¯) ב"ה הבורא  לעבודת גדול כלל .

זללה"ה אא"ז מזהיר היה וע "ז האמונה, הוא העיקר ‰·Ë"˘Ú)הוא  Ô¯Ó),שורש וזהו

והעבודה התורה  דהמע"הלכל שאמר וזהו ,(ÂÙ ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)אמונה מצוותיך .כל 

אתד. ויום יום בכל לחזור לחסידיו מצווה היה זי"ע אהרן' ה'בית  שהרה"ק ידוע 

הללו. הרמב"ן דברי



שבועות - במדבר - הפרשה æבאר

áúëà"øâä(èé áë éìùî)úðéúð ø÷éò
éãëá àåä ìàøùéì äøåúä

'äá íðåçèá åîéùéù.

ישראל בני מספר – הפקודים  חומש
עצמו  בפני חשוב יהודי שכל כהוראה 

שבמנין כדבר

ïúùøôá(â-á à)ìë ùàø úà åàù'
åã÷ôú ...ìàøùé éðá úãò

,é"ùøáå .'íúåàáöì íúåàïúáéç êåúî
äòù ìë íúåà äðåî åéðôì(ë"ò)àåäå .

àåäå íéîéåñî íéöôç ááçîä íãàë
íà úåàøì äòùå äòù ìëá íúåà äðåî

.åøñç àì

øàáúðåíéøôñáéùåãéç'ì úåëæä øôñ)

(ãåòå .àùú 'øô ,ò"éæ 'í"éøä

úåàøäì äéä äøéôñäå ïéðîä úéìëúù
'ïéðîáù øáã' àåäù ãçàå ãçà ìëì
ùé ãçà ìëìå ,óìàá åìéôà ìèá åðéàù
ù"òå .ä"á÷ä ìöà åîöò éðôá úåáéùç
ùîåç' øáãîá ùîåç àø÷ð ïéðîä äæ
åá øëæð íéîòô 'á ÷øù óà - 'íéãå÷ôä
ùé ìåãâ ïéðò éë ,'ìàøùé éðá ïéðî' ïéðò

.é"ðá øôñîá àøåáì åì

àúéàïúùøôá 'ø÷é éìë'á(á á)ô"äò
ô"òà .ì"æå - 'ùàø úà åàù'

ïåáùç úìá÷ ïåùì àåäù ùøéô é"ùøù
ïåùìá åøéëæä î"îåàùøôñîä ãöî éë ,

ìë ìò úàù øúéá íàùðéå íìèðé
åîë ,éèøô øôñî íäì ïéà øùà íéîòä
åì ïúéì ïøåâä ìòá êøã ïéàù äæä ù÷ä
çâùåî ìàøùéî ùéà ìë ìáà ...ïéðî

úåèøôáääää,áåùç íäî ãçà åìéôàå
äîéìù äîåàëíäì ïúð ïë ìò ...

.ì"ëò ,íéáëåëì åîë øôñî ä"á÷ä
äøåî äøéôñä ïéðòù ïë íâ åðãîì ïàëîå

.äøéúé úåáéùç ìò

ãåñéáàéáðä éøáã áèéä åøàáúé äæ
(ãé àì äéîøé)ìò äëáî ìçø'

,'åððéà éë ,äéðá ìò íçðäì äðàî ,äéðá
íéáø ïåùìá çúôù ÷ã÷ãì ùé äøåàëìå

ìò äëáî ìçø' -äéðáíçðäì äðàî ,
ìòäéðáíééñîå ,'åððéà éë.ãéçé ïåùìá

ìò äëáî ìçø' øîåì åì äéä éåàøä ïîå
äéðáìò íçðäì äðàî ,äéðáéë ,íðéà,'

ìò äëáî ìçø' ãéçé ïåùìá åìåë åà
äðáìò íçðäì äðàî ,äðáéë ,åððéà.'

øñåîä éìòá íéøàáîå(ïåøçàä øåãá)

ìàøùéî ãçàå ãçà ìëù ,øåîàä ãåñéë
,àìî íìåòë ä"á÷ä ìöà áéáçå áåùç
ìò äëáî ìçø' àéáðä øîàù äî äæå

זי"עה. וויינבערג נח רבי הרה"צ על זי"ע]מספרים אברהם' ה'ברכת הרה"ק של ,[אביו 

לאחד  אמר וכה מחמתה, נע ולא  זז לא והוא  מצחו על דבורה ישבה שפעם

הרי  – אותי תעקוץ זו שדבורה בשמים נגזר 'אם פניו, מעל לגרשה שרצה ממקורביו

כן  אם ולמה  ממנה, אנזק לא הכי בלאו אזי כן נגזר לא ואם לגרשה, תצליח לא

מעלי...' לסלקה כדי בחינם תעמול



çשבועות - במדבר - הפרשה באר

ìë ìò àåä øòöä êà ,úåììëá 'äéðá
éë' áéúë ïëìå ,úåèøôá ãçàå ãçà

.ãéçé ïåùìá 'åððéà

ãåñéáäùî éáø ïåàâä øàéá äæ
ì"öæ ïééèùðééôäùî ùøã)

(úåòåáùìåéäéù íéîëç åð÷éú ïëìã
âç íãå÷ øáãîá úùøô íéàøå÷

úåòåáùä,úåìì÷ ä"ãåúáå :àì äìéâî 'éò)

ïéá åæ äùøô úàéø÷ íò ÷éñôäì éãë íîòèå

('úåòåáù'ì éúå÷çá 'øôáù úåìì÷ääàøðå .ì"æå
äìåãâ úåëééù øáãîá 'øôì ùéù
äìàî àéöåäì àåäå ,úåòåáùì
åòéâé àìù íáùçá ,ãåîìì ïéìùøúîù
éúøàá æ"òå .äøåúá äìåãâ äâøãîì

(áé ì úåîù)ïéðîä ïéðò øîàðù äîù
ãçà ìë íéàùðúî äæáù - 'åàù' ïåùìá

åúåàøá ,åúâøãîîúåðîéì äåù àåäù
ìåãâä ìù ùîî øôñîä åúåàá,
àåä íâ ë"à ,ãçàì ÷ø íéðîð íäéðùù
íãå÷ ïëìå .äìåãâä äâøãîì àåáì ìåëé
øáãîá úùøô àåø÷ì êéøö úåòåáù
ïåùìá øîàðù íéãå÷ôä úùøô àåäù
ìá÷ì ìåëé äæ ïôåàáù åðãîìì úåàéùð

.äãîììå äøåúä

èøôáåäàøéå ïðåáúé íààåä êëù
àåäù øôñîäå ïéðîä êøã
ãéçéå ãéçé ìëî à÷ééã íìùð.
ìëî úåçô ãçà ïéðîä øñçé åðåøñçáå
ïéðîî ÷ìç åðéä éãåäé ìëå ,øôñîä

,ìàøùé úåîùð àåáø íéùùåéãòìáå
úà ìá÷ì ììëä ìëì øùôà éà

äøåúäïî ãçà ÷ø øñçé íà óà éë ,
íìåëá ïåøñçä ùâøåé ïéðîäåååå.

àúéàíéøôñáò"îøì úåøîàî äøùò)

àáåä ,å ä"ô â"ç ùôðä øîàî åðàôî

áö÷ äîëç úéá ÷"äìùá(ãåòåùé äøåúáù
àåáø íéùéù ãâðë úåéúåà àåáø íéùéù

ìàøùé úåîùðúåáéú éùàø 'ìàøùé')ùé

äøåúì úåéúåà àåáéø íéùùãâðë íäå ,íéùù

ìàøùéì úåîùð àåáéø(øîåì ùé äúòî .
úåéäì äëéøö äøåúá úåà ìëù íùë
éãë äéúåçåø òáøàî ìéåâá úô÷åî

äãéøôäìúåéúåà øàùî(.èë úåçðî).
äæä íìåòì çìùð éãåäé ìë ,á"åéë
úåàìîì åãéá ÷øå ,åì úãçåéî úåçéìùá
æåò åì ïúú åæ äòéãé .åúìá ïéàå åãé÷ôú
ãåò' åðéàù òãé éë ,åúãåáòá úåîåöòúå¥
,íìåòä áåøá ìèá åðéàå ,àîìòá 'éãåäé
úåùòì åéìòå ,àåä ïéðîáù øáã éøäù

כס"תו. הספר ייחשב  הזאת התורה דברי מכל אחת אות אפילו יחסר אם והרי

ומכאן, שלימה, הקומה נעשית  רבוא  הששים נשמות  כל ע "י שרק ומכאן, פסול,

וחפץ התורה לקבל ה' בחר שבו ידע אלא  ח"ו, יתייאש ולא רוחו תיפול שלא ילמד

ובמצוותיו. בעבודתו יתב"ש
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àîìò éàäá åúåçéìùå åúáåçù"àôú 'éò)

íãà ïéàù ïéðòì Y øôñ äæ ì"éò ä"ã úåòåáù

(åøáçì ïëåîá òâåð.

äæáåíéøàáî('í"éáìî' 'ééò)áåúëä úà
(ã æî÷ íéìäú)øôñî äðåî

àø÷é úåîù íìåëì ,íéáëåëìéë
,áëåëå áëåë ìë 'úåîù'á ãçééî ä"á÷ä
úãçåéî äãåáò äðåëð íäî ãçà ìëìå
ìëì ,ïãéãì á"åéë .åîöò éðôá ãé÷ôúå
ïéðòå úåçéìù ùé é"ðáî ãéçéå ãéçé
.úåùòìå ìåòôì ìåëé àåä ÷øù ,ãçåéî
,àø÷é úåîù íìåëì åøîåà åäæå

.úãçåéî úåáéáçá

á"åéë'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéá
ò"éæ(úåîù 'øô ùéø í"éøä éèå÷éì)

ì"æç øîàî úà(à à úåîù é"ùøá àáåä)

äîå - 'íéáëåëì åìùîð ìàøùé éðáù'
íéáëåëä åîë éë ,àìà .äæì äæ ïéðò
íéàåø ,÷åçøî íäá íéèéáîùë ,åììä
ìëî êà .øôñî ïéà ãò íä íéáøù
ìëù äàøé íäéìà áø÷úé íà íå÷î
.ìåãâå àìî íìåò àåä éøä áëåëå áëåë
÷ìç àåäù óà ,éãåäéå éãåäé ìë êë
åîöò àåä éøä íå÷î ìëî ,ììëäî

åúåçéìùá ãçåéîå àìî íìåò.

עבודת  – דגלו על  ואיש  מחנהו על איש
ולא  הבורא שהעמידו  במצב איש כל  ה'

אחר  במקום אשרו את  יחפש 

ïúùøôá(á á),'åìâã ìò ùéà'
äøåúä äëéøàî êùîäáå
'íéìâãä øãñ'á ïúùøô ìë êøåàì

ïä åìâã éô ìò èáùå èáù ìë úãîòäå
éãëá àì éàãååáå ,íúééðçá ïä íúòéñðá
úåîåà øàùë äæ äéä àìå Y àåä
åäòøî ãçà íîöò íéìéãáîä íìåòä
éðôá äëìîî ìëì øëéä ïîéñå 'ìâã' é"ò
æîøì éãë åá ùéù ,øîàú ë"òáå ,äîöò
äë ,ïëàå .äãåáò êøãå íééç úåçøåà åðì
åðéöîù ãò íéìâãä úåáéùç äáø
àúéàãë 'íéìâãì ìàøùé ååàúð'ù

àîåçðú ùøãîá(ãé øáãîá)÷åñôä ìò
åæ äùøôá(á á)äæ ...'åìâã ìò ùéà'

áåúëä øîàù(ç á íéøéùä øéù)éðàéáä'
ïééä úéá ìà éðàéáä åäî ,'ïééä úéá ìà
åãøé éðéñ øä ìò ä"á÷ä äìâðù ïåéë -
úåáëøî óìà íéðùå íéøùò åîò
ïåéë .íéìâã íéìâã ïééåùò åéäå ...íéëàìî
íéìâã ïééåùò åéäù ìàøùé ïúåà åàøù
éàåìä åøîà ,íéìâãì íéåàúî åìéçúä
àåä ïëå ...ïúåîë íéìâã ïéùòð åðàù

øîåà(å ë íéìäú)íùáå êúòåùéá äððøð'
åðé÷åìàìåâãð,'êéúåìàùî ìë 'ä àìîé

íéìâãá íúéåàúä ,ä"á÷ä íäì øîà
íëéúåìàùî äùåò éðéøä íëééç'ä àìîé

êéúåìàùî ìëä"á÷ä äàøä ãéî ,
äùò êì äùîì øîàå ìàøùéì åúáäà
åìâã ìò ùéà ååàúðù åîë íéìâã íúåà
íéìâãä úåëæá àåáì ãéúòìå ...úåúåàá

.íëúà ìàåâ éðà

øáëå÷çöé éáø ÷"äøä äæá øéòä
ì"öæ ìéååãàøîùéøá ÷çöé øåà)

(äùøôäøôñú äøåúäù àìô àåäå' .ì"æå
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èáù ìëù éãëá íéìâã íäì åéäù åðì
éùðà ìë ìöà ùéù åîë ,åäðçî úà øéëé
ãçà ìë åòãéù éãëá 'íéìâã' ìéç
'äæ ìò åæîøé íéìâãäù åðéà äæ ,åäðçî

(åëøã é"ôò íù øàáîå)øøáì åðéìò äúòî .
äîå ,íéìâãä ïéðò æà äéä äî øàáìå
íúåà íò äæä íåéäë åðì ùé úåëééù
ìëá åðì äøåî äøåúä éøäù ,íéìâãä
ïàëå ,äá êìð êøãä úà äáéúå äáéú

.øúåéá äæá äëéøàäù åðéöî

åøàéáåäá ùé æîø éë ,úåøåãä é÷éãö
ìàøùé éðáî ùéàå ùéà ìëì
éôì åúãåáò êøòå åîå÷î êøòá øéëéù

àåäù äîíéáø åðòîù éë ,øîåìëå ,
úà éì ïúé éî ,íéøîåàåùàø,éðåìô ìù

úàåçåîïéáî éúééä æà Y éðåìô ìù
éì ïúé éî ...äøåúá ÷ñåòåáìïáåàøë

úåòî ñéëåéúééä æà éë ,ïåòîùë
íééðò ,íéîåúéå úåðîìà ìëìëîå ñðøôî

øã éúééä åì ...áòø éæîåíå÷îáéðåìô
,úòãì êì ùé úîàáå ...éúééä æà åà
ïë íâ øéëî úåîåìòú òãåé ä"á÷ä éë

çë åãéáå ,åììä 'íéáø úåðåáùç' ìëá
...êúåöòëå 'êúîëç'ë úåùòì äøåáâå
åãáòìå ,êîöò òéðëäì êì ùé ìáà

áöî åúåà êåúáå êåúîàåäùêãéîòä
'òáö' åúåàáå 'ìâã' åúåàá Y åá
êúéìëú éãéì àåáú ïòîì ,êåãéîòäù
ùôçìå øåúì éìáî ...íìåòä äæá áåèä
íéëééù ïéàù íéðéðòå úåîå÷îì úåìòì
åáì ïååëì êéøö ãéçéå ãéçé ìëå ,åì
àøåáä ïåöø úåùòì' àéäå úçà äøèîì
êéàå 'íéîùáù åéáàì çåø úçð úåùòì
êéøö äæ ìò ,àøåáäì çåø úçð íéùåò
øéëéù Y åîå÷î øéëäì íãàä
ïáë - ä"á÷ä ä"îî éðôì åúåáéùçá
íéîùáù òãéå ,íéîùáù åéáàì ãéçé

åúâøãîá àåäù åîë åúåà íéáéùçîàì
åðéàù äîáàì àìéîî ,êë áåùçéùëå ,

íðéð÷ úåéîùâá àì Y íéøçàá àð÷é
'ä úãåáòá àì íâå ,íäì øùà íùåëøå
ïåëð ìà òãåé åúðåîàá éøäù ,íäìù
ïîéñ äæ áöîáå íå÷îá àöîð àåä íàù

íéîùá åðîî íéöåø ïëùææææ.

עבודתו ז. אם הבוחן אבן הם ישראל כלל של הדגלים כי למשה', ב'תפארת כתב וכן

כגון  לעשות , לו ששייך  ומה שיכול מה עושה אדם שאם לא , או ונקיה טהורה

בכוונה  תהא שתפלתו מדרגתו לפי מתייגע  אבל היום, כל שעובד הבית' 'בעל

אם  אבל הבורא, לעבוד איך  שלו ה'דגל' זהו הרי לתורה, עתים וקובע ובהתלהבות ,

למה  לעצמו שחושב משום שלו תורה שיעורי בקביעות  או בתפילתו חלילה מתרשל

לטרוח  לי למה או הלב , בהשתפכות ובכוונה בהתלהבות  התפלה בעבודת  לעבוד לי

ישיבה, ראש איני ממילא כי שלם... יום של פרך עבודת אחר לתורה עיתים לקבוע

זהו  ובתורה, בתפלה אטרח מדוע א "כ לזה, אגיע  לא  וגם ישראל, בני ראש איני



שבועות - במדבר - הפרשה àéבאר

úàæå'äøåú ïúî' úòá ìàøùé éðá åàø
íò íìåòä äæì ä"á÷ä ãøéùë
'àìô øáã' åàøå ,åéëàìî úåðçî úåðçî
àìà ,åäòøá àð÷úî ãçà êàìî ïéà éë
åðéàå åîå÷îá ãîåò íäî ãçà ìë
åøéáç íå÷îá ñðëéì äñðî åìéôà

êàìîìàëéîåà äàð÷ åà ïåöø åì ïéà
ìù íåçúì ñðëéì äåàúìàéøáâ,á"åéëå

äàð÷ åà ïåöø åà äåàú íäî ãçàì ïéà
àìà ,àåäù äîî úøçà äâéøãîá úåéäì
äæì äæ úåùø äáäàá íéðúåð íìåë
ìàøùé éðá åðéáä æà ,íøöåéì ùéã÷äì
Y äáøãàù ,åðéáäå ,åæ äãéî úåáéùç
ùéà ìë éë ,íéîù ãåáë äáøúî êë

åîå÷î úà àìîé íà à÷ééã ø÷éå áåùç
àìîîä 'ïè÷'å ,íéîùä ïî åäåãéîòäù
'ìåãâ'ë íéîùá áåùç åúåçéìù úà
.øúåé àìå úåçô àì Y åúåçéìù àìîîä

äæìåíúéåàúä ,ä"á÷ä íäì øîà
íëéúåìàùî äùåò éðéøä íëééç íéìâãá

êéúåìàùî ìë 'ä àìîéçççç.

á"åéë'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä áúë
éðá úà áø÷ä' ìò øáãîá úùøô)

(å â ,'éåìíòù úîà ïäã ,äæá äàøðå .ì"æå§¥
ãçé úåéäì ïéëéøö íéùåã÷ä ìàøùé éðá
äáäàá øåîâ úåãçàá ÷æçå õéîà øù÷á
êéøö íéðô ìë ìò êà ,úåòéøå äåçàå

נחשב להיות  - בגבהות  עצמו את  לעבוד עבודתו רק - נקיה אינה שעבודתו סימן

כאן  אותי ששמו דגלי הוא זה אם - לחשוב  היא  הישרה הדרך  כי הבריות , בעיני

ומאודי. לבי בכל לי השייך החלק  לפחות  אעשה א"כ, ממני, רוצים שכך סימן בעוה"ז,

ואין בשמים מאוד נחשבת זו המלאכים עבודה עבודת וכמו חשיבותה לגודל ערוך

שלהם. בדגלים

תורה  של באהלה יושב  להיות  המדרש בית  מיושבי חלקו שם השי"ת אם וכן

הייתי  טוב  כל מלאים בתים ונכסים, עושר לי והיה הבית' 'בעל הייתי אילו יאמר לא

חסדים  וגמילת אורחים הכנסת מקיים והייתי שאת, ביתר בוראי את לעבוד יכול

ואין  בעניות  מדוכא  ואני התורה לימוד קצת עם בוראי את  עובד שאני ממה יותר

היום  כל טרוד והוא  עסקים בעל או חנווני הוא  אם להיפך, וכן צדקה. ליתן ממה לי

יכול  אדם כל כי טוב יותר הי' תורה של באהלה יושב הייתי שאילו לומר לו אין

הקב"ה. לו והקציב שמדד הנסיונות  וכפי שהוא מעמד באיזה נפשו את  להשלים

השל"הח. ÒÂÓ¯)וז"ל ˙ÁÎÂ˙ ÌÈÈÁÏ Í¯„ ,¯·„Ó· ˙˘¯Ù)לבית באתת  דגלו על 'איש .

אומר היה ז"ל האר"י ‡)אבותם', ˘Â¯„ ‰ÏÙ˙‰ ÁÒÂ�Â Á·˘Ï Â�ÈÏÚ È˘Â¯„ ˙Â�ÂÂÎ‰ ¯Ú˘)

ספרד  מנהגים באיזה חלוקים בישראל כתות ארבע יש כך דגלים ארבעה שיש כמו

אטלייא , קטלונייא מנהגואשכנז לנהוג בדגלו  ישאר  אחד  דברי וכל ואלו ואלו .

חיים. אלוקים



áéשבועות - במדבר - הפרשה באר

åúîâåãå åëøò òãéìå ïðåáúäì íãàä
àúéàù åîë .åîöò úà áø÷é ùéà äæéàì

ùøãîá(à àî ø"á)'çøôé øîúë ÷éãö'
(âé áö íéìäú)úåøéô åá ùé åæ øîú äî

,ìàøùé êë - øîåâå ïéáìåìå ïéìò åá ùéå
éìòá äðùî éìòá àø÷î éìòá ïäî ùé
åëøò øéëäì íãàä êéøö ïëì .äãâà
äæéà ïéáå ,åîå÷î äéäé íå÷î äæéàá
âéùäì ìëåé øùà åúçåðî äéäé íéùðà
àåäù éî íàå .åøöåéì åúãåáò êøò
ïéá áùà øîàé àì - íéìåãâä êøòá
úãåáò âéùäì ìëåà íùå ,êøò - éðè÷
ìëåéå ïë åì äîåãîù óà ,ä"á àøåáä
åîöò ìéôùéù éãé ìò åúà úîàù úåéäì
ìåáâî àöé àì ë"éôòà ,åúåäìà âéùé
äéäéù ú"éùäì äôöé àìà ,åëøò
àåáì íéìåãâä ïéá ïàë íâ ìëåéå åúøæòá
øîàé àì êøò - ïè÷ ïëå .äòðëä úãîì
áåø÷ ùàøá áùéì éîöò úà ÷åçãà
íéàöåé íé÷ìà éøáã òîùàù éãë áøäì
äîéæîå äöò úòãì øaãî LBã÷ ätî¦¤¨§©¥
åîå÷îá áùé àìà ,ä"á àøåáä úãåáòì
øúåé åîöò úà ÷åçãé ìàå åì éåàøä

åøæòá äéäéù ú"éùäì äôöîå ,åúöéçîî
÷åçéøá åìéôà áøä éøáã òåîùì ìëåéå

åðéöî ïëå .íå÷î(è á ø"áãîá)åðçù
àìå ...ìéî êøã ïåøàä ïî ÷åçø ìàøùé
åéäéù íîöò úà ÷åçãì úåìòîá åìò
äùîå ïøäà íéðåç åéä íùå ,ïåøàì áåø÷
÷ø ,äøåú éøáã íäéôî òåîùì íéìåëéå
.ì"ëò ,åì éåàøä åîå÷îá äðåç ãçà ìë

ïëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà
àáåä äæ ãåñéå ,ïúùøô ùéøá í"éøä éèå÷éì)

('úîà úôù'á úåáø...ùàø úà åàù' .ì"æå
,'úåîù øôñîáíéîùî çéìù ãçà ìë

àìîîùë ,ãçà õåöéðá ú"éùä ãåáòì
íéîùá ïç àöåî úåçéìùäèèèèäëåæ æàå ,

àúéàãë ,÷"äåúá åìù úåà àåöîì
úåéúåà àåáéø 'ñ íéùåã÷ä íéøôñáY

.ìàøùé àåáéø 'ñ

êøãäåíéëñéù Y êë éãéì àåáì
ïî åäåãéîòäù åãîòîå åîå÷îì
ïéà àìéîî éë øéëéùë ÷ø àéä ,àéîù
åáöî ìëå ,åîöòî äîåàî äùåò ùéà
çëá àìà åðéà úåéîùâá åà úéðçåøá

לעשות,ט . עליו מוטל מה היטב  האדם יודע  לבו בתוך הרוב  פי על כי תדע,

לפי  לו הניתנים וכישרונותיו כוחותיו כפי רק  ויתנהג לכך , 'מסכים' שאינו אלא 

שאינם  'עבודות ' ולעבוד מדרגות לקפוץ יחפש ולא  הזה... בעולם ומטרתו תפקידו

לו. שייכים

ברוחניות הן מצבו להיטיב ולהשתדל לשנות  לאדם שמותר ספק  כל שאין אף

בשינויים  להרבות  ולא המידה, על יתר להשתדל לו אין מ"מ בגשמיות, הן

ולילה... יומם



שבועות - במדבר - הפרשה âéבאר

íãàì êøò ìë ïéàå ,íéîùä ïî òåéñå
íìåò àøåá éðôì òðëðù äîá àìà
ïëå .éåàøë íìåòá åãé÷ôú úà àìîîå

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúëàøâà)

(åö úåà à÷øôãùøãîá .ì"æå ,'ô äáø)

(é å àùðäùî ã÷ô øùà íéãå÷ôä ìë'
- 'íéåìä úà ìàøùé éàéùðå ïøäàå
úä÷ éðá úåçôùî íéåìä áùçù øçàî
øæç 'åëå ïåùøâ éðá úåçôùîå ãáì

ãçé íììëåéðôì íéìå÷ù íìåëù ãéâäì
äáéçá íå÷îäíâä äæî òîùð ,ë"ò

äúéä 'úä÷ éðá' úãåáòùääåáâ
éðòåèî åéäù éøøîå ïåùøâ éðá úãåáòî

'ïåùøâ éðá' úãåáò ïëå ,ïåøàääåáâ
éðá åùòé øùàë æ"ëò ,éøøî éðá úãåáòî
áåùç ,íäéìò úìèåîä äãåáò éøøî
ãîìð ,úä÷ éðá úãåáòë ä"á÷ä éðôì

äæîåìéôà åøéáç úà íãàä àð÷é àìù
äãåáòáúàî åì äøåñîä äãåáòä ÷ø ,

é"ùä÷ôøúé äáåãñéù äî ïðåáúú äæå ,
(äìéôúä çñåðá)ùãå÷ä úåéçå íéðôåàäå

éë ,íéôøù úîåòì íéàùðúîïôåàåðéà
àð÷úîäéçáúàð÷úî äðéà äéçå
óøùáíéàùðúî úåéçå íéðôåàä ÷ø ,

,íúãåáòá íéøáâúîåúîåòìíéôøùä
äæî .äúà ùôð ìòá íà ïáäå ,íúãåáòá
ùøãîá ïî÷ì ì"æøàù äî ïðåáúú
åðéàù íåçúá ñðëðù éîì àá úòøöäù
äðåäëá ãåáòì ù÷áù äéæåòî ãîìð åìù
úòøöäå ,äðåäë úãåáòá àð÷úðù -
àåä ,äãî ãâðë äãî àåäå ,åçöîá äçøæ

åìù åðéàù äãåáòá úåìòúäì ù÷á
.ì"ëò ,äðçîä ïî éøîâì äçãðå

ושותק המוותר  - ועונים  משיבים ואינם
השכינה להשראת  וזוכה רע מכל  ניצול

ïúùøôá(ãé à øáãîá)ïá óñéìà ãâì'
ãíéðåùàøä åøéòäå ,'ìàåò

(íù ééçá åðéáø 'éò)êùîäá ïìäìù ,
áéúë íéìâãä ïéðî éáâ äùøôä(ãé á)

ïá óñéìà ãâ éðáì àéùðå'øíò 'ìàåò
äðúùð òåãîå ,ú"ìãä íå÷îá ù"éø

à"ãéçä øàáîå .åîù('êðà úîåç')íùá
'íòåð éøîà' ïåîã÷ä øôñä(àöéå úùøô)

Y å÷ìçá åðéáø äùî øá÷éù äëæ 'ãâ'ã
íéìâãä éùàø úà åðéîùëù éôìêåìéäá)

(øáãîá ìàøùé éðáùàøì ïã èáù äðîúð
øåëá éðà - øîåì ãâ ìåëé äéäå ,ìâã
åðîé àì òåãî ,ääìáì øåëá ïãå äôìæì
.ïã äðîúðù êøãë ìâãì ùàø éúåà
äùî ãâðë äîåàî øáéã àìù ìò øëùëå
å÷ìçá øá÷ð åðéáø äùîù äëæ åðéáø

(:âé äèåñ)'ìà -åòø' åðééäå ,äëæå äìòù
äéäù åðéáø äùî úà å÷ìçá ïéëùäì

ìåëéáë ì÷ä ìù åòéøäøåúä ìëá ïëìå .
àåä êë éë 'ìàåòã' íùá àø÷ð äìåë
äðúùð íéìâãä úùøôá ÷øå .úîàá åîù
åú÷éúù úåëæá éë ,'ìàåòø'ì åîù
ïàëîå ,äæ íùì äëæ 'íéìâã'á åúòðëäå
óà ÷úåùù éîì øëùä ìãåâ ãîìð

.åéøáã å÷ãöùë

àìåúôôåç íé÷ìà çåøù àìà ãåò
øôñá àáåäù éôëå ,íåéä ìë åéìò



ãéשבועות - במדבר - הפרשה באר

'äîëç úéùàø'(àé úåà â"ô äåðòä øòù),
,ä"ò åëò ïîã ÷çöé áøä áúëå .ì"æå
áøä ìù åãéîìú øéàî éáø éôî òîùù
áøä åáø åì øîàù ,ä"ò àéìéèé÷éâ óñåé
åðáãé øùà ùéàä éë ,àééìéèé÷éâ óñåé
,åéùòîå åéëøã øùéìå ,åéúåãéî ï÷úì åáì
,úåîéìùä úéìëúá äåðòä éøçà óåãøìå
åúôøç òîåù ,áåìòé àìå áåìò úåéäì

- áéùé àìåäðéëùä åéìò äøùú ãéî
çåø éë ,íãå øùáî ãåîìì êøèöé àìå

åðãîìú íé÷ìàì"ëò ,éééé.

äîåãîåò åðéàù éîì ïåôöä áåè áø
.åìùî øúååîå åéúåãéî ìò

÷"äåæá àúéàãëøåà'á àáåä :á äîã÷ä)

(à"éä 'éôá ,à à úéùàøá '÷ä 'íééçä.ì"æå ,
êøã ìò úéùàøá úáéú ùøôúé ãåò

ì"æ íøîåà('á øäåæ úîã÷ä)úòùá éë
éðôì úåéúåàä åñðëð íìåòä úàéøá
åðåáø åéðôì äøîàå 'ú äñðëð ,àøåáä
úàå ...íìåòä éá àåøáì êðåöø íìåò ìù
íòèì õôç åðéà éë 'ä áéùä íìåë
ãò ,úçàå úçà ìëì íäéøáãá øåîàä
íìåòä äá àøáå äìá÷å ú"éá äñðëðù
äì øîà ,ä÷úù ó"ìà ,úéùàøá áéúëã

...ú÷úåù úà äîì ó"ìà ä"á÷äøîà
úåéúåàä ìëì ùàø äéäú úà äì...

- ,úåøáãä úøùò úà åìéçúä äðîîå
'êé÷ìà 'ä éëðà'(á ë úåîù)ïàëî .

óàå ,óåñáì úîìúùî øåúéåä úãîù
éãé ìò çéååøéù íãàä éðéòá äîãð íà
,åéúåéåëæ úòéáúå åéúåðòè úòîùä
øëùá äáøãàå ,ïë äðéà úîàä
øåáéãä úåëæ åì ùéù íå÷îá ä÷éúùä

.ùàøì úåéäìå úåìòúäì äëåæ

הכל - אלוקים יביאך אלה  כל על כי
ומדוד  קצוב

ïúùøôá(á ã)êåúî ...ùàø úà àùð'
'ï"áîø'ä áúë 'éåì éðá(ãé â)

úåçô äéä øáãîá éåì èáù ïéðî äðäã
àìô àåäå ,íéèáùä øàùî äáøä

äîéúååéãéñçå åéãáò åéäé àì êéà
íòä ìë øàùë 'ä éëåøáøàáîå .

÷åæéç äæù ,áùåç éðàå .ì"æå ï"áîøä
åðéúåáø åøîàù äîìðú)(å àøàå àîåçéë

úëàìî ãåáòùá åéä àì éåì ìù åèáù
øùà ìàøùé äðäå ,êøô úãåáòáå íéøöî
äù÷ äãåáòá íäééç úà íéøöîä åøøî
íúåà äáøî ä"á÷ä äéä ,íèòîì éãë

זי"עי. מגדים' ה'נועם הרה"ק  ביאר ואוחז (·Ô˙˘¯Ù)וכך  נכנע  שהאדם בזכות  כי

בריש  הפסוק  את  ומבאר שלמד, תורתו תשתכח שלא  זוכה הענווה במידת 

כמדבר  מתגאה, ואינו עצמו שמשפיל מי – במדבר' משה אל ה' 'וידבר הפרשה

ב'סיני'. שניתנה לתורה זוכה זה ריקן, מקום שהוא

– לנו' ל'זכר זוכה השפלות , במידת האוחז – 'שבשפלנו' העולם מאמר וידוע

התורה. לזכירת
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øîàù åîë ,íéøöî úøéæâ ãâðëúåîù)

(áé àïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå'
íéáøå íéøô åéä éåì èáù ìáà ,'õåøôé
øàùë äìòîì åìò àìå õøàä ìë êøãë
é"òù ,ãîìð ïàëîå .ì"ëò ,'íéèáùä
éåáéøì íéëåæ ãåáòùä éùå÷å íéøåñé

.úåéîùâá òôùå

ãåñéáä÷'îåìù éáø ÷"äøä äéä äæ
ìò ãéîú øøåòî ò"éæ ìäòéååæî
áåèá åøàáá ,äùåã÷á íãàä úâäðä
'äãåáò' íòèî ÷ø àì éë ,úòãå íòè
åéúåàðä úà íöîöì íãàì åì áåè
åìéôà åà øåñéàá Y 'äæä íìåò'äî
Y ïì òîùî÷ äáåè äöò àìà ,øúéäá

'ñòðæéá' ãöîù(íé÷ñò)àìù íäì óéãò
íìåò éðéðòá íúàðä úàñ úà àìîì

úåðäéìî íîöò åòðîé íà éë ,äæäøúåé)

(éãéîúåàðä øçà íå÷îá íäì áøòé
àåäëá åìéôà åãéñôé àìå .øúåé úåáåè
ìù úåàðäá íäì øéæçé ä"á÷ä éë ,äæ

íééìôë ìôëá ùãå÷àéàéàéàé.

êëå'äùåã÷' úåáéúù ÷"äøä øàéá
'äùã÷'å[ì"çø äùåã÷äî êôéää] ¥

.úåéúåàä íúåàá íéáúëðøúååîä éë
,äàðää úà ãéñôî åðéà 'äùã÷'ä ìò¥
ìà åàåáá äðäéé äàðää äúåà àìà
ìò äáåøî úôñåúá óàå ,'äùåã÷'ä
úåàðää ìëù ìëä ïåãà éë .ø÷éòä
úåðäéì êðåöø - íãàì øîåà åìù
,íéçåìã íéî úåøåá ìà ïôú ìà ,êééçá
êúåùé ìë úà àìîà éìà êàåáá ,àìà

õ÷ ïéà ãò äáåøî äàðäááéáéáéáé.

ישראל יא. רבי הרה"ק  משם לומר נוהג היה זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק 

חז"ל[הינוקא]מסטאלין בדברי ÁÒ:)זי"ע ÌÈÁÒÙ) נמי דבעינן בעצרת מודים 'הכל

ידי שעל היינו איינהאלטעצרתלכם', א  מיט -Ì„‡‰˘ È„È ÏÚ)מתאוותעצמו)עוצר

המכונה השפע , לכל זוכה .לכםהעולם,

בנכדתויב. שהיה ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ)מעשה ÈÎ„¯Ó È·¯ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï˘ ·"ÂÂ�)מהלכת שהייתה

ק ללכת בנעלים עליה שהוקשה עד ‰ÈÈ˙‰)רועות ˙¯·ÂÚÓ ÔÓÊ Â˙Â‡·)הצדקת פנתה ,

לגמרי, הם קרועים כי - נעליה את לו והראתה הקדוש זקינה ÈÎאל Â˙Â‡¯Î˘ ‰·˘Á·)

(ÌÈ¯Á‡Ï Ú‚Â� ¯·„‰ ‰È‰˘Î ‰˜'ÓÂÏ˘ È·¯ Ï˘ ÂÎ¯„Î Y ÌÈ˘„Á ÌÈÏÚ�Ó ˙Â�˜Ï ˙ÂÚÓ ‰Ï Ô˙È „ÈÓ ,ÔÎ.

ללכת המשיכי לך, אירע  כך כי מאד טוב  שלומ'קה, רבי לה אמר – למעשה אך 

הרבנית גילתה לימים הלידה. צער ממך  יימנע  זה מועט וצער המנעלים, באלו

הלידה. באותה לה שהיה כמו בקל הלידה את עברה לא שמעולם

הימים  באחד קיימא , של בזרע  נפקד לא רבות ששנים אחד ביהודי מעשה שוב

מתחנן  והנה מעות, של גדול סכום לו שנאבד שלומ'קה רבי לפני להתאונן הלה בא 

כן  לא שלומ'קה, רבי ענהו המעות. את  וימצא עבורו ישועה שיחיש הרבי אל הוא
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ההכנה ענין – ימים לשלושת נכונים היו
הגבלה ימי בג' ובפרט  התורה  לקבלת

øúåéáúàø÷ì ïðåëúäì íãàä áéåçî
ùåøéôá éøäù ,úåòåáùä âç

äøåú äúååéö(àé èé úåîù)íéðåëð åéäå'

'éùéìùä íåéìâéâéâéâéúùåã÷'ä ìù åðåùìëå ,
'éåì(äìò äùîå ä"ã åøúé úùøô)íà äðäå'

úåòåáùä âç ìëá òîåù - äëåæ íãà
,êé÷ìà 'ä éëðà ïéæéøëîù ìå÷ä úà
åîöò úà ïéëäì íãàä êéøö êéà àöîð

הווה. וכך  זכר, בן 'תמצא' זאת  ותחת  המעות , את  תמצא  שלא עדיף כי אברכך,

יפעל  שהרבי בידו, ובקשתו שלומ'קה רבי אל פנימה הקודש אל יהודי נכנס פעם

הנה  שלומ'קה רבי לו נענה קיימא, של בזרע  להיפקד שיזכה ורחמים ישועה עבורו

הטבילה, לבית  הולך  הינך בבוקר ביומו יום חשובותמידי אסיפות מנהל  אתה  ושם

וכל  המדברים ', 'ראש  שהינך  אלא  עוד  ולא  תבל , עלי החדשות  עניני בכל ודחופות

על  בחייך, עולמך את בזה  אוכל שהינך עד  - הללו  מאסיפות הנאתך  מרובה  כך 

פלאות ותראה  מנהגא , מהאי מהרה נא חדל  .כן,

מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אביו מפי ששמע  מה זי"ע  אאדמו"ר כ"ק סיפר

והבחין  – היה גדול שמיוחס אבהן בר אחד יהודי שלומ'קה רבי אצל שהה פעם זי"ע ,

מעט. מוגזם באופן אחריו מרדף והריהו ל"ע  ל'כבוד' תאב יהודי שאותו שלומ'קה ר'

עמה  יורדת  הזה לעולם נשמה שיורדת בשעה לך, דע  לו, ואמר בחכמה פיו פתח

בריאותו  פרנסה, בנים, לכבוד, ויתחלק יסתעף וממנה הנאות , של מסוימת  'קיצבה'

ועתה  וכו', וכו' מיו"ח דקדושה נחת  ביתו, נפשות בריאות  שלימות וכן השלימה,

טובותיו  משאר מעצמו גורע  הרי המידה, על יתר כבוד לעצמו ולוקח המפריז הביטה,

ונהורא גופא בריות חשבון על שהוא בידעו מכבוד יהנה פתי ומי עלמא, בהאי

בזה... וכיוצא נחת  תחת או מעליא,

העסקים יג. כל להניח העם המון בעיני פשוט היה בישראל כזאת מלפנים ואכן,

כשבעים  שלפני ירושלים, זקני שמעידים וכפי העבודה. ועל התורה על ולישב

כנסיות בבתי ויושבים ההגבלה, ימי בשלושת חנותם סוגרים החנויות  בעלי היו שנה

והאברכים  שהבחורים ולוואי ייאמר לדורינו ואף גדולה, בהתמדה מדרשות  ובבתי

בהתמדה  הקדושה, בתורה ויעסקו הללו, הימים כל למשך  'עסקיהם' כל את  ינעלו

והתלהבות . בחיות

שבועות משני שכבר המלחמה, קודם בפולין הקודש קהילות  על גם העידו כן

בתורה  ורק אך  עסקו הקהל וכל המדרש, בבתי פנוי מקום היה לא  החג שקודם

הגדול. היום לקראת  כהכנה

היכל  אל הגבלה ימי בשלושת  פעם נכנס זי"ע אמת ' ה'אמרי שהרה"ק מסופר
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היים דער פון היהודים הם 'היכן ואמר ונענה ירושלים, בעיה"ק מדרשו (È¯ÚÓבית

(ÔÈÏÂÙ'...הגבלה ימי בשלושת  ככבשן בוערים שהיו ,

- שנה ולא קרא  שלא ביהודי מעשה זי"ע , מבעלזא יהושע רבי הרה"ק  סיפר

עוסקים  הקודש עם כל את  בראותו הגבלה, ימי בשלושת המדרש לבית  שנקלע

לישב זכה שלא על מצבו, את  מבכה והחל לבו חלש דאורייתא, בריתחא בתורה

וויינען' מיטן געבליבן נישט איז ער 'אבער אחיו. יתר עם בתורה ולעסוק  מדרשא בבי

(ÂÈÎ·· ¯‡˘� ‡Ï ‡Â‰) והחל לידיו גמרא נטל הקודש, ספרי ארון אל לגשת  מיהר אלא  ,

שנעשה  עד לימודו את  עזב ולא ולמד... למד אז ומני מופלאה, בהתמדה בה עוסק 

בא מונח ספרו וכיום הדור, אותו וגאוני מגדולי בביתי.אחד הספרים וצר

את מניח היה ששם הספרים, בארון מיוחד מקום היה שלמהר"י חסידים אמרו

הספרים. אלו בין מונח היה גאון אותו של ספרו וגם הקודש'. רוח 'בעלי של ספריהם

התורה. ונותן התורה אל ולהתקרב  לשוב תקווה פתח עדיין יש איש שלכל ללמדך

זי"ע  ה'מלאך ' ·‡¯‰"·)הרה"ק '‰ È„·ÂÚ ˙ˆÂ·˜ ‚È‰�‰) עם שבוע בכל יושב היה ,

אף  והנה ועבודה, תורה עניני בכל ומחזקם מדריכם והיה ה', עובדי אברכים חבורת 

בשבוע, שבוע  מדי עמהם יושב היה והרי – תורה לביטול זו אסיפה החשיב  שלא

זה  שבשבוע לאברכים הודיע  השבועות, וחג הגבלה ימי לשלושת בהגיע מקום מכל

התורה, בעסק  להרבות אלו ימים עבודת  כי חבורה, תתקיים תורהלא  הלומד  וכל 

השנה בכל בלימודו שיצליח לו מובטח  אלו בימים .בהתמדה 

בישיבת כשלמד בצעירותו שהיה מעשה זי"ע. הסטייפלער הגה"ק סיפר

יהודי  אליו ניגש בעירו בהיותו ימים, לכמה לביתו נסע  תרע "ד בשנת נובהרדוק.

מכתב היהודי לו מסר לישיבה. אשוב  היום למחרת  א"ל, לישיבה, ישוב למתי ושאלו

פרצה  והכי אדהכי בישיבה. הוא  אף הלומד לבנו שימסרנו – צדדיו מכל וחתום צרור

הסטייפלער  חזר לא  וכבר והנה, הנה מליסע  שיירות ופסקו הראשונה העולם מלחמת

בכיסו. שמור נשאר וה'מכתב' לישיבה,

פגש  והנה חי. לכל חיים האב שבק  השנים אלו ובתוך שנים, שמונה אחרי ויהי

שיש  לפניו וסיפר אליו ניגש מיד עיר, של ברחובה מהלך  הנ"ל הבן את  הסטייפלער

הבן  פתח גדולה בהתרגשות שנים. כשמונה לפני שנלב"ע המנוח מאביו מכתב לו

יקירי  בני 'אל בו כתוב  ומצא ז"ל. מאביו אחרונה' 'צוואה לראות – המכתב את 

בחזרתך תשכח, ואל זכור אבקשך, הטוב , שלומך דרישת אחרי שלומך... מה אהובי,

הביתה, מלוחים'...מהישיבה דגים  משם לי להביא מסיים זכור  הסטייפלער היה

סביבות עליו עוברים הזה בעולם חייו וכל לב, על שם שאינו מי נראה כיו"ב  ואומר,

של  דין בית לפני בעמדנו נתבייש וכמה וקצף... בזיון וכדי וכיו"ב . מלוחים' 'דגים

אודות אחת ' 'בקשה אם כי נשאר לא  חיינו ימי שמכל בעין' 'עין כשנראה מעלה,
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נוצרנו. לכך  כי נצח'. 'קניני עלמא  בהאי בעודו לקנות  יזדרז והמשכיל מלוחים... דגים

עצמינו להעמיד כמתנה לנו  שניתנו  אלו גבוהים ימים  לענין גם  אמורים הדברים

מידי... לא  ותו מלוחים ' ב'דגים שקועים להיות  שלא ניזהר הבה טוב, דרך  על 

הגדול, ב'יריד' להשתתף למרחק שנסע  כאדם הוא  לעוה"ז שהיורד הידוע וכמשל

הוצרך ושתיה אכילה בעבור וכי נסע, מה לשם לביתו להביאה 'סחורה' קנה לא  שאם

בביתו... גם לו היה זאת – גדול כה למרחק  ולהתרחק גדולה כה טירחה לטרוח ליסע

ה'בית הרה"ק  בשם ז"ל קאסטילאניץ שמעון ישראל רבי הגה"ח אמר וכבר

זועק שהיה זי"ע , ‰‡ÌÈ�˙È)אברהם' Á¯È·) נישט זיך  זאל 'מען הטהור לבו מנהמת

ביום  המסתובב וסכל שוטה לאותו ידמה שלא  – מארק' אויפן נאר א  ווי דרייען

במשך רב הון ולהרוויח בזול טובה ' 'סחורה לקנות הזמן את  לנצל  ובמקום השוק,

ושטויות ... בזוטות מתעסק הינו הבאה, השנה

במדרש המובא המעשה את  מספר היה זצוק"ל גאלינסקי יעקב רבי (˘‰"˘הגאון

(‰˘ÚÓ‰ Â˙Â‡Ï ˙ÂÈÁÂ ÍÙÂ� ‰·¯‰ ‰ÈÏ„Ó ÛÈÒÂ‰ ‡Â‰Â ,ÊÎ Â דר ¯·‰ היה הרומאים שלטון בימי

מטה  את  בקושי מרוויח היה בידו אשר ומה'מקצוע' 'יוסטא ', ושמו איש ב'ציפורי'

מכיריו  כל עם מדבר והחל שטות' 'רוח בו נכנסה הימים באחד בצמצום. לחמו

רחמים  ברוב בראשם נדים הכל והיו ברומי, היושב  המלך פני את  להקביל שברצונו

פשוט  לחייט 'עסק' מה כי בהקיץ... 'חלומות ' וחולם  דעתו, שנשתבשה יוסטא על

פומיה  פסיק ולא המלך , סביב  שקוע ורובו ראשו בשלו, הוא  אך  הגדול... המלך עם

מארמונו ורבותיו, מאבותיו אודותיו, וכו',מדיבורים וכו' וחכמתו מגדולתו ואוצרותיו,

כותלי  על תולה היה חלקם כשאת דיוקנו, מדמות וציורים תמונות באוצרו אצר גם

מתאווה  הלה כי ידע  שלא ציפורי מבני איש היה שלא  עד חייטותו, ובית  ביתו

לשוטה  אותו החשיבו ככולם ורובם ברומי, הגר המלך פני את  לראות ומשתוקק

אחד. בדבר

דרכו  אשר הערים ובין הקודש, בארץ  לבקר המלך משרי אחד נשלח היום, ויהי

שאינו  יוסטא ה'שוטה' על העיר מבני שמע לשם בהגיעו ציפורי, העיר הייתה רגליו

הפשוט  האיש על בשחוק  סיפר המלכות  לבית ובשובו המלך... אודות  מלדבר פוסק

בלבו  שמחה נתן דבריו את  המלך  כשמוע  המלך... פני זיו בנועם לחזות  שמשתוקק

את יוסטא עשה עצומה בהתרגשות  נאווה... לביתו החייט את  מיד להזמין וציוה

לו  ויאמר המלך ... בעיני חן יוסטא וימצא יר"ה... המלך לפני וניצב  רומי עד דרכו

נענה  המלך בו משדחק אך כלום, יוסטא  השיב  לא  בתחילה לך ', וינתן שאלתך 'מה

'הרצים  ומיד לבקשתו, הסכים המלך ציפורי, העיר על מלך להיות  שברצונו ואמר

עליהם  חדש מלך  להמליך המלך דבר יצא  כי ציפורי העיר לבני להודיע  דחופים' יצאו

והדר, פאר ברוב  ההכתרה מעמד יתקיים פלוני ביום יוסטא. בשם נקרא  אשר איש
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לאורך ידו את  איש ירים לא ובלעדיו מלכותו, את עצמם על לקבל חייבים והכל

ושנים. ימים

או  החייט, יוסטא אותו הוא  החדש מלכם האם וויכוח פשט העיר בני בקרב

והוכרע ל'מלך'. יהפוך ונחות פשוט איש שאותו לומר תמוה כי הוא  אחר שיוסטא

החייטים, ברחוב  גם תעבור ה'שיירה' שהרי החדש, המלך במעשי לבדוק ביניהם

אותו  של לחנותו בסמוך  בעברו מלכת יעמוד אם המלך , הנהגת את  יבדקו ושם

באותו  יעברו אם אבל המלך, והוא החייט הוא כי מובהק' 'סימן זה הרי יוסטא

וליוסטא בינו אין כי מורה זה הרי המלך של בהילוכו שינוי כל יראו ולא מקום

וענין. קשר כל החייט

עבדים  עשרות  המלכות  מבית  נשלחו ציפורי של הגדול יומה שהתקרב ככל

אחר  הגדולה, ההכתרה לקראת רחובותיה את ולצחצח העיר את  להכין ומשרתים

החדש  המלך ואתו העיר בשערי המלך  הופיע המיוחל הרגע בהגיע  האלה, הדברים

זמר  כלי ושאר ומחול בתוף מנגנים שיר בעלי כל והדר... פאר כבוד אומר שכולו

החייט  של לחנותו בסמוך  ה'מלך ' בהגיע  העיר בני כל ולתדהמת החדש, המלך לכבוד

תחת כפופים הם מעתה אשר העיר בני של לבם נעמד ועמו מלכת , עמד לשעבר

במחשבותיו  מתעמק המלך  כי רואים הם והנה הימים... שמכבר מיודעם 'יוסטא '

ונתעלה  עלה כיצד התרגשות  מרוב  בוכה שהוא בעיניהם נראה והיה בבכי, ופורץ

'אתון  העיר לבני ואמר עיניו את הרים הוא  אבל רמא, לאיגרא עמיקתא מבירא 

מנכון' יותר עלי תמה ואנא עלי, ÍÏÓÏתמהין ËÂ˘Ù ËÈÈÁÓ È˙ÎÙ‰� „ˆÈÎ Y ÈÏÚ ÌÈ‰Ó˙ Ì˙‡)

(ÌÎÓÓ ¯˙ÂÈ ÈÓˆÚ ÏÚ ‰Ó˙ È�‡Â ,ÏÂ„‚,עצמו על תמה שהיה וכלומר, כוחות. בי יש  אם 

חייטות בעסקי ימי כל ביליתי מדוע  ל'מלך ' לתפור ליהפך הבית  בפינת לשבת ,

ומלואו... עולם ולהנהיג למלוך  יכול הייתי שעה באותה הרי עם, לפשוטי בגדים

לנו  ניתן בהם כאלו, קדושים בימים עומדים שאנו בשעה לדידן, נאמר אנו אף

וקדושה יראה ועבודה  תורה  לקנות  ברוחניות- רב הון לקנות  עצומים וכיו"בכוחות  ,

עושר  ובשמאלה בימינה ימים 'אורך התורה שהרי ישראל בני עם צרכי בכל רב  שפע

חייטות ,וכבוד' בעסקי ושנותיו ימיו המבלה  כ'יוסטא ' להיות שלא ניזהר הבה 

בטוב נצח קנין ולדורותיו לעצמו  יזכה ההיא  בעת  והמשכיל  ח "ו . וקטנות בזוטות 

כאותו להתעלות , והכמיהה  ההשתוקקות מעלת בגודל  מכאן נלמד (אגב  ובנעימים 

ומשם לזה, והגיע זכה אכן המלך זיו בנועם  לחזות  השתוקקותו  גודל שלפי יוסטא 

ממקומו אם  ביותר , והנחות  הפשוט  – אנו  אף מלך ... בעצמו הוא  להיות  נתעלה 

הטוב לתכלית יגיע  דבר  סוף  – המלך  אחרי בחיפוש  ולילה יומם  ויעסוק ישתוקק

הקב "ה ). ממ"ה למלך להתקרב 

אלעזר  רבי הרה"ק זקנו אבי על זי"ע מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק  סיפר
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úåáø úåðëäáãéãéãéãéøåáéã òåîùì äëæéù
íéëàìî úåááø íéôìà äîëù ä"á÷ä

úúøå äãòøå ìéç íéæçåà ùãå÷ éôøùå
,êøáúé åúîéàî òéæååðçðà ïëù ìëîå

ישראל, בארץ שהתגורר מחסידיו אחד עם בנו את  שאירס זי"ע  מלעלוב מענדל

ותכשיטים  מתנות שום הכלה קבלה לא אחת  פרוטה אפילו בביתו היה ולא  היות

יהודאיןהניתנ גוברין כמנהג כלל בדרך מאנשיות אליו  מגיע היה רב  ממון [באמת

וכן הק', היהודי של חתנו  היה זי"ע משה רבי הרה"ק שאביו ובפרט  בפולין, שלומו 

הכל  את מחלק צדיק אותו  היה  כידוע, אך  מלובלין, הק ' החוזה  של בנו  היה חותנו 

מכל] ריקם  ביתו  ונשאר ברעב , העטופות נפשם להחיות ירושלים, היצר לעניי הדבר .

להסתופף  פעמיו ששם אימת כל בבעלה להפציר מרבה שהייתה הכלה, לאם מאד

אך הכלה. לב לשמח כלשהי מתנה איזה שישלח מעמו שיבקש מחותנו, - רבו בצל

הרבי. בצל להסתופף בואו עת  בכל עולם הבלי מכל שוכח היה חסיד אותו

שבה  הגבלה, ימי בשלושת בצילו ולשהות  הרבי אל לעלות  מביתו, החסיד משיצא

והוסיפה  גנזיו, מבית טובה מתנה שישלח הרבי מאת  לבקש שיזכור לו ואמרה האם

הרה"ק של דרכו בפניו... הדלת  תנעל מהרבי מתנה איזה עמו יביא  לא שאם באזהרה

שמעון  של הקדוש ציונו אצל האחרונה העומר ספירת  ולספור מעריב להתפלל היה

המלך . דוד ולקבר המערבי הכותל אל הולך  היה מכן לאחר הצדיק,

הקדוש, לציון סמוך מיוחד לחדר נכנס העומר ספירת  את הרבי שסיים לאחר

ומכירו  בידעו ביתו, בני דבר את לעשות  רועד בלב החסיד - המחותן נכנס אז או

מהרהר, בעודו עליה, ודפק  החדר דלת  אל התקרב ועושה', 'אומר בבחינת  שהם

שולח  אינו מדוע מקום מכל וחסד, צדקה לצורכי מעותיו כל את  מחלק  הרבי אכן,

הדלת, את הרבי פתח כך מהרהר בעודו קטנה. סיכה ואפילו כלשהו, תכשיט לכה"פ

ואמר ימי נענה שלושת  גבוהים, כאלה ימים  שליט"א, מחותן עליכם  האמנתי לא

בראש קטנה וסיכה לנו הגבלה  יש הבית, לבני אמר לביתו המחותן בחזור מיד .

היודע מהרבי שאדרוש מעמי לבקש תוסיפו אם – השמים בשמי המשוטט מחותן

הביתה. יותר אחזור לא מצידי אני אז או לכלה, תכשיטים מחשבות 

סיכות כמה בראשינו, קטנות וסיכות גבוהים  כאלו  ימים  אבתריה , נעני אנן ואף

הקדושים הימים  באלו מראשנו  להוציא לנו  יש גדולות עם  .קטנות

עשרתיד. ועד השלישי' 'בחודש הפסוק מן פסוקים כ"ו שיש מצאו, רשומות דורשי

הוי"ה]הדיברות שם פסוקים [כמנין י"ג רק יש עצמן הדיברות  בעשרת ואילו ,

ומיוחד] יחיד הוא שה' - 'אחד' לקראת[כמנין בהכנה שיש הסכום מן מחצית  שזה ,

עצמה. המצוה מן יותר גדולה שההכנה ללמדנו התורה, קבלת 



שבועות - במדבר - הפרשה àëבאר

,ãáì íéîé 'âá éâñ àìå ,íãà éðá
äðùä ìë åîöò úà ïéëé íà åìéôàå

éâñ àìì"ëò ,'åèåèåèåè.

ô"ëòåéôë úåìòúäì ìãúùäì åðéìò
,åìà äìáâä éîé úùìùá åðçåë
ìá÷ì - 'ä ìå÷ úà òåîùì äëæð æ"éòå

à"ãéçäî àúéà ïëå .äøåúä úàãåã áì)

(à"ì ÷øôéîéáù 'íúëîä ìòá' íùá
äøéôñäøáãîá åððåëúä ìàøùé éðáùë

äøåú ïúî úàø÷ìúåãåñ íäì åøñîð
÷ø íéòåãéä íéàìôð íéðéðòå äøåúä
äî à"ãéçä ùøéô äæáå ,äìåâñ éãéçéì
øä éðôì åðáø÷ åìéà' ô"ùâäá íéøîåàù
,'åðééã äøåúä úà åðì ïúð àìå éðéñ
øäá åðì äúéä úìòåú åæéà äøåàëìå
äæ ïéà ,÷"äåúä úà ìá÷ì éìáî éðéñ
íéøáã åâéùä äðëää úòáù àìà

äåöî øáãì äðëää úìòî éë ,íéáâùð
,ãàî àéä äáøíãà ìë øøåòúé ïë ìòå

,íéøùå÷ä ìò áöð úåéäì úåòåáù éðôì
äìåâñì øáãä åì ãåîòé éë ÷ôñ ïéàå

íéîé øàùî øúåé.

øáëåúùøôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
áéúëã äøåú ïúî(â èé úåîù)

åéìà àø÷éå 'åâå íé÷åìàä ìà äìò äùîå'
.ì"æå ,'øîàì øää ïî 'ä,úòãì êì ùéå

àìà íéã÷ú àì äùåã÷ä úðéçá éë
äúåà ïéîæîìäìòù éøçà ÷ø ïëìå ,

äðëäå äùòî äùòå íé÷ìàä ìà äùî
ïî ú"éùä åéìà àø÷ù äëæ æà åãöî
äîå ,øîåçå ì÷ íéøáãä àìäå .øää
'íé÷ìà åúéöçî' äéäù ä"ò åðéáø äùî

(ã àé ø"áã)éãë äùòî úåùòì êøöåä
øé÷ éáåæà ïðà ,úé÷åìà úåìâúäì äëæéù

אתטו. מבארדיטשוב הרה"ק הוציא שכאשר ידוע  כי שאמרם, למי הדברים ונאים

צריכים  והיו פחד, מרוב גופו בכל מזיע  היה השבועות  בחג הקודש ארון מן הס"ת 

דקדושה  מהזיעה והקלף המעיל ירטבו שלא כדי בשיראין תורה הספר את  לעטוף

השבועות בחג המדרש לבית נכנס שבטרם מקובל, בזה כיוצא  ידיו. שבאצבעות

מקובל  אחר ובנוסח לעבעדיג'ן', די מיט זעהן זעך  גיי 'איך  בלשונו פעם התבטא

כוונת היתה כך ובין כך  בין לעבעדיג'ן', די גיזעהן האב  איך  התפילה לאחר שאמר

עשרת ולשמוע  סיני, הר במעמד ישראל שזכו השכינה להתגלות  שזכה קדשו,

ככתוב הגבורה מפי Î‡)הדברות ‰ ÌÈ¯·„)את אלקים ידבר כי ראינו הזה 'היום

וחי'. האדם

ואמרו  ענו ישראל שבני זי"ע, מסאטמאר יואל רבי הרה"ק אמר חכמים בלשון

חלקו משקיע  האדם שאם והכוונה התורה, לקבל ונשמע' בעמל בנעשה'נעשה

ל  יזכה - כראוי עצמו את  להכין ואומ נשמעוביגיעה המכריז ה' קול את לשמוע  ר ,

אלקיך'. ה' 'אנכי
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äëæðù ïëúé àìù äîëå äîë úçà ìò
ïéëð íà éë âçä øåàî úåðäéìæèæèæèæèúà

íåéä àá íøèá äáøã äðëäá åîöò
ùåã÷äå ìåãâäæéæéæéæé.

íàåìåëé åðéàù ,íãàä øîàé øåîà
úàø÷ì äáøã äðëäá ïðåëúäì
òöá äîå ,äæä áâùðäå ìåãâä íåéä
çéìöé àì ïôåà ìëá íà òâééúéå ìåîòéù
,äøåúä úà ìá÷é àìå éåàøë ïðåëúäì
óà ,óéãò äùòú ìàå áù àîù ë"à
àìà ,ïë øáãä ïéàù åì øåîà äúà
æàå åìù úà úåùòì íãàä ìò ìèåî
ïîåæîå ïëåî äéäéå åãòá øåîâé 'äù äëæé
àø÷ã àðùéìî ïë çëåîå ,äøåúä ìá÷ì

(àé èé úåîù)áéúë äîìå ,'íéðåëð eéäå'§¨
ïåùì ÷åã÷ã éôì àìäå ,øáò ïåùì 'eéäå'§¨
eéäå' éôè øîéîì äéì äåä ùãå÷ä§¤
éðéã åùòéù éøçàã ,ãéúò ïåùìá 'íéðåëð
íéîé äùìù êùîá åððåëúéå äùéøô
úà ìá÷ì íééåàø åéäé äøåú ïúî úàø÷ì
é÷éãö åøîàå ,äøäèáå äùåã÷á ÷"äåúä
íãàä ìòù äéàø ïàëîã ,éàî÷
äîë ãò åìù úà úåùòìå õîàúäì
íéìùî ä"á÷äù äëæé æàå ,úòâî åãéù
åãéá ÷éôñä àìù äðëää úà åì
ïåùìá 'íéðåëð åéäå' øîàð ïëìå ,úåùòì
àöîé åìù úà äùòéù éøçàã ,øáò
àì íà óà íéîù éãéá ïëåî àåäù
.ùãå÷ä úëàìî úà åîöòá íéìùä

למוכר טז. זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק של משלו כידוע גדולות , בהשגות  שיגש והעיקר

רצונו  והנה ומשובח, טוב  שמן העיר לבני למכור ענק  חביות  עם לעיר שבא השמן

לבני  לתת יוכל לא למעשה אבל העיר, לבני לו יש אשר כל את  למכור המוכר של

קטנו. לפי והקטן גדלו כפי הגדול אליו... יגיש מהם אחד שכל הכלים כפי רק העיר

למעשה  אבל ביותר, גדול שפע  עלינו להריק  רוצה הקב "ה כי ביותר, מובן והנמשל

בהם. לקבל העולם בני שהכינו הכלים כגודל אלא עלינו יריק לא

אל יז. הגיע  כאשר תיכף הקודש, לארץ  משפחתו עם שעלה אחד יהודי על מספרים

המוכר  ברוכל פגש מכן לאחר אדמתה, את ונישק עפרה על רכן הקודש ארץ 

קנה  מטובה, ולשבוע  הקודש ארץ של מפריה לאכול המשפחה בני שמחו רימונים,

הגרעינים, את  שזורקים הפירות כשאר – אכל וקליפתו זרק  תוכו – ופתחו אחד רימון

שנתגלה  עד ישראל'... ארץ 'פירות על סרה מלדבר מתאפקים המשפחה בני כל והיו

מהם... לאכול איך לדעת צריכים ישראל' ארץ  ש'פירות ה'סוד' להם

'לאוכלם' כיצד לדעת  עלינו אבל ביותר, גבוהים לזמנים אנו נכנסים אנו, אף כך

אסמיו  למלאות  שיוכל כדי לעשות  עליו ומה כראוי, טוב היום את לקבל איך  -

בטרם  דרבה בהכנה להתכונן האדם מן נדרש ולזאת היו"ט, מאורות  רב  ושפע שבע 

החג. יתקדש
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בהתלהבות  התורה  קבלת – הגדולה האש
בוערת  ואש 

éãéîùé 'éðéñ øä ãîòî' ïéðòá åðøáã
úà ÷éìãäìå øéòáäì åðìùàä.

,'ùà'ä ïééðò úà ïàë åðéöî úåáø éë
áåúëë(çé èé úåîù)åìåë ïùò éðéñ øäå'

'ä åéìò ãøé øùà éðôîùàáøîàð ãåò ,'
(àé ã íéøáã)áì ãò ùàá øòåá øääå

íéîùä,'úåøôåù'á íéøîåà åðà êëå
(äðùä ùàøì óñåî)êéùã÷ úåøáã'

ùà úåáäìîíäéìò íé÷øáå úåìå÷á ,
ìë ìà úùâì ùé êë éë åðãîììå .'úéìâð
ù"ëå ,äøåúä úìá÷ì äðëää ïéðò
,ùàá Y äôåâ äøåúä úìá÷ì
.íé÷øáå úåìå÷ êåúî úåéçáå úåáäìúäá

êëåäùòú àìå äùò úååöîá åðéåèöð
úò ìëáå íåé ìëá øåëæì Y

'éðéñ øä ãîòî'äøåú äøîàù åîë ,
(è ã íéøáã)êùôð øåîùå êì øîùä ÷ø'

åàø øùà íéøáãä úà çëùú ïô ,ãàî
,êéðá éðáìå êéðáì íúòãåäå ...êéðéòíåé

...áøåçá êé÷ìà 'ä éðôì úãîò øùà
íéîùä áì ãò ùàá øòåá øääåáúëå .'

ï"áîøä(íù)ãîòî çëùú àìù' .ì"æå ,
íù åàø øùà íéøáãä ìëî éðéñ øä

- êéðéòåãåáë úà íéãéôìäå úåìå÷ä
åìãâ úàåíù úòîù øùà åéøáãå ,

ùàä êåúîì"ëò ,çéçéçéçé,åéøáãî òîùî .
ïúðù øáãä íöò úà øåëæì ùéù

äøåúä úà ä"á÷äíé÷øáå úåìå÷á
ùà éãéôìáå.

íâøåèá ïë å÷ñô äëìäì(å æî ç"åà)

ìò úøçà äëøá ùé ãåòå' .ì"æå
øçá øùà ...'ä äúà êåøá - äøåúä
,åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá
ïéåëéå .äøåúä ïúåð 'ä äúà êåøá
øçá êéà ,éðéñ øä ãîòî ìò åúëøáá
éðôì åðáø÷å íìåòä úåîåàä ìëî åðá

,éðéñ øäùàä êåúî åéøáã åðòéîùäå,
úéá àéäù äùåã÷ä åúøåú úà åðì ïúðå
äá òùòúùî äéäù ,åúãîç éìë åðééç
éø÷éòîù òîùîå .ì"ëò ,'íåé ìëá
úà øåëæì àåä éðéñ øä ãîòî úøéëæ
øåàéáå .íù äúééäù äìåãâä ùàä

,íéøáãäíãàä ìò ìëì äðåùàø éë
,åáìáù úåðùééúää úà øå÷òì
äøåúä ÷ñòì åúùâá åîöò áéäìäìå

úååöîäåäøåúä éøáã ìë íéé÷ì .
øòåá åìåëùëå ,äçîùáå äáäàá

.àøåáä úãåáòì ùâé íéãéôìë

הקב"ה יח. שציוונו סיני הר מעמד זכרו כן 'וכמו וז"ל. תימן באגרת הרמב"ם כתב  וכן

וכו', לבנינו ללמדו וציוונו מלשכחו. הזהירנו וגם תמיד, אחינו ,לזכרו לכם , וראוי

גדולתו ועדה קהל בתוך  ותספרו הגדול, ההוא  המעמד  על בניכם [את] שתגדלו 

עליו סובבת  שהאמונה  עמוד  שהוא  .והדרו,
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äðäåì"æç åøîà(àì àùú àîåçðú)

åðúðù ìò úåðåùàøä úåçåìä'
éáîåôáèéèéèéèéòøä ïéò íäá äèìù êëéôì ,

ïàëå ,'åøáúùðå(úåéðù úåçåìá)øîà
øîàðù úåòéðöä ïî äôé êì ïéà ä"á÷ä

(ç å äëéî)íà éë ,êîî ùøåã 'ä äîå'
úëì òðöäå ãñç úáäàå èôùî úåùò
úôù'ä ÷"äøä äù÷îå .'êé÷åìà íò

ò"éæ 'úîà(è"ìøú àùú)ïéà'ù ïë íà ,
öä ïî äôé êìïúð àì òåãî ,'úåòéð

úåðåùàøä úåçåìä úà ãéî àøåáä
äôåö àåäù ä"á÷ä ,äù÷é ãåòå .äòðöá
òãé éàãååá úåøåãä ìë óåñ ãò èéáîå
àì òåãî ,åøáúùé åìà úåçåìù ïåëð ìà
àìà .àáçéäá ïúéúì àø÷éòî íéã÷ä
úåáäìúää éìåì éë .ì"æå ,à"ôùä õøúî
úìåëé êë øçà äéä àì íåñøôá íãå÷ä
øáëù éãé ìò ÷ø .úåòéðö êøãá êìéì

úåìå÷ éìå÷á åîéã÷äíéé÷úðë"çà
.úåòéðöäéë - úåøåãì ãåîéì äæå

.íåöò úåáäìúäá úåéäì êéøö äìéçúá
úåáäìúää úàæ øàùð 'éäé àì éë íàå
íâ äöòä àåä æ"ëò .àîéé÷ ìù øáãë

ë"çà äãéøéä éîéì.

,ïàëîåíéîéá øøåòúäì ãçà ìë ìòù
,äáåøî úåáäìúäá åìà
àøåáä ìà úøòåá ùàá áø÷úäì
ìë' å÷òæù åðéúåáàë úåéäì ,åúøåúå

'ä øáéã øùàåððåöø ,òîùðå äùòð
åðëìî úåàøì'íúàå ä"ã ,åòø åøúé ù"å÷ìé)

(éì åéäúíãàì àåä ìåãâ çáù éë .
,òîùðì íãå÷ äùòð åîöò ìò ìá÷îù
úåáäìúäå ùà äàøî àåä äæáù

äùåã÷ãëëëë- íúåà åçáéùù åðéöî øáëå .
åîéã÷äù äòùá ,øæòìà éáø øîà'

בחז"ליט . איתא Ë)וכך  ËÎ ‰·¯ ˙ÂÓ˘) הקב"ה כשנתן יוחנן, רבי בשם אבהו רבי 'אמר

הבריות הזדעזע, לא הים געה, לא  שור פרח לא עוף צייץ לא  ציפור התורה, את 

אלוקיך'. ה' אנכי - הקול ויצא  ומחריש, שותק העולם אלא  דיברו, לא

אמרו ˜ÊË.)עוד ÌÈÁ·Ê) העולם מסוף הולך  קולו היה לישראל, תורה הקב "ה כשנתן

הרשע בלעם אצל כולם נתקבצו בהיכליהן. רעדה אחזתן הגויים מלכי וכל סופו, ועד

טובה  חמדה - להם אמר לעולם, בא  מבול שמענו, אשר ההמון קול מה לו, ואמרו

העולם, שנברא  קודם דורות  תתקע"ד אצלו גנוזה שהיתה גנזיו, בבית  להקב "ה לו יש

שנאמר לבניו, ליתנה מבקש È‡)והוא  ËÎ ÌÈÏ‰˙) ואמרו פתחו מיד יתן. לעמו עוז ה'

בשלום'. עמו את יברך ה' -

למה כ. הא בקרבם, שיקדה האש מתוך  ונשמע  נעשה אחד פה ענו ישראל כל ואכן

שיערכו  המדרגות, חדר בבניית שינוי איזה לעשות הרוצים לשכנים דומה, הדבר

יראו  אם לעומתם, העניין. פרטי בכל במתינות  וידונו השכנים כל בין 'אסיפה'

ל'אסיפות ', גרמא  הזמן אין הרי המדרגות, בחדר שולטות  אש שלשונות  השכנים
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נפשם  עוד כל אלא  לכבותה, וכיצד השריפה פרצה כיצד ודברים בדין יכנס ולא

בני  היו זה דרך ועל להציל. אפשר שעדיין כמה עד מלהבה להציל יחישו באפם

נעשה  אמרו ומיד תיכף הקב"ה דברי משה להם אמר שכאשר מצב , באותו ישראל

שבערה  התבערה לגודל כי הארצות , גויי ככל בה כתוב  מה שאלו ולא ונשמע ,

והשיבו, מיד קפצו בקרבם

הללו, הימים בהגיע לנהוג לנו יש ממש התורה ,עלינ וכן אש תוך אל  לקפוץ ו 

וללמד ללמוד לשמוע  'נעשה ' נזעק דבר  כל בטרם  כי שהיות , כל  .ללא

המשנה  את מליצה בדרך לפרש זי"ע  שמחה' ה'לב הרה"ק  אומר היה וכבר

(È „ ˙Â·‡)ועסוק התורה, סביב  לעסוק ממעט שהוי בתורה, ועסוק בעסק ממעט הוי

כפשוטו... בתורה כבר

יאיר בן פנחס רבי של מאמרו על שאמרו, Î:)וכאותה Ê"Ú) לידי מביאה 'תורה

תורה, לידי מביא  מה אמר ולא  זריזות ...' לידי מביאה זהירות דברזהירות, אין כי

ללמוד , עצמו ויישב  גמרא יחטוף – בעצמה התורה לימוד  אלא  תורה  לידי שמביא

בהמתנתו יישאר  תורה  לידי ש 'מביא' הדבר  על  ימתין אם  .כי

שבבלגי', אנטווערפן של רבה זי"ע קרייזווירט חיים רבי הגדול הגאון על מספרים

שיעור  מסר קודש השבת יום ובצהרי שבארה"ב , יארק בניו שבתו את  פעם ששבת 

המדרש  בית  בסביבות המתגוררים העם המון מקומי, מדרש בבית  ו'לומדות ' בפלפול

מאות באו מרחוק  ואף והמאלפים, הקדושים דבריו את לשמוע  בהמוניהם הגיעו

רבי  נענה הדרשה באמצע  הקיץ , בחום ושתיים כשעה רגלם שירכו אשר יהודים

הקדושה  בתורה להתמדה בדוקה סגולה בפניכם לומר אני הולך  'הנה ואמר, חיים

חזר  וכך  הנה', הגיעכם עד ההליכה שעות של המאמץ  כל בשבילה שווה היה אשר

כל  ולאחר הרב , ותועלתה כעת לומר הוא עומד אותה הסגולה גודל על ושוב  שוב

התורה  להתמדת  ידה על לזכות  ביותר הגדולה 'הסגולה ואמר: נענה אלו הקדמות 

גמור. זיל פירושא  ואידך ללמוד'... להתיישב היא 

אמרו ÊÈ)וכבר ‡ ˙Â·‡),'המעשה אלא  עיקר המדרש לנו'לא די לא – נמי כן

התורה שקבלת  בידיעה לנו די לא  זאת  גם  ואף הימים , אלו וקדושת גדולת  בידיעת 

ערוך  שולחן או גמרא בפועל  לפתוח  למעשה , לקיים  עלינו אלא  וחד , חד לכל היא 

תורה בדברי .ולעסוק

ואומרים בטענה' ה'באים יש למנועאמנם, שיש  פסחים , בערבי שמצינו  כמו  כי

מתלמוד להמנע יש  נמי כך  לתיאבון בלילה שיאכלם כדי מצה  בעיו"ט מלאכול

לתיאבון  התורה שיקבל כדי שבועות בערב נפסדתתורה טענה להם, תאמר צא  ,

באדם  מבעיר גופא דהלימוד הם, להיפך  הדברים פני התורה בעסק כי טענתכם, היא

אמת  השפת שכתב וכמו ועוד. עוד ללמוד והשתוקקות  „"‰תיאבון ,Ò"¯˙ ˙ÂÚÂ·˘)
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ìå÷ úá äúöé òîùðì äùòð ìàøùé
äæ æø éðáì äìéâ éî ,ïäì äøîàå
áéúëã ,åá ïéùîúùî úøùä éëàìîù

åøáã éùåò çë éøåáéâ åéëàìî 'ä åëøá
øãäå .éùåò - àùéøá åøáã ìå÷á òåîùì

'òåîùì -(.çô úáù)àëàëàëàë.

(„ÂÓÈÏ‰מתוך בא עוה "ז חמדת  כל כי התורה, חביבות להראות  שבועות בליל 'הלימוד

האהבה מתמעט הרגילות  רוב  ולפי לתיאבון.הרעבון. אוכל  עצמו  (‡·Ï)והמרעיב

התורה עסק וע"י התורה, וחמדת אהבה  מתרבה  ביותר בה  שעוסקים  מה  כל  התורה

התורה אל הצמאון נתרבה שבועות במדרש בליל  כמ"ש למים. לכו צמא  כל וכ' .

טעמו  לא  כאלו מים של טיפה לכל פיהם ופותחים במים שגדלים הים לדגי שנמשלו

כאלו  מהתורה אות כל עליהם חביב בתורה תמיד העוסקים ישראל בני כן מים. טעם

מעולם. תורה דברי טעמו לא

בגמרא  אמרו ÁÎ.)הנה קיומם (¯"‰ 'להיות רש"י ופירש ניתנו, ליהנות  לאו מצוות

על לעול אלא הנאה נקט צואריהם להם מדוע זי"ע מראדזימין הרה"ק ודקדק  ניתנו',

על עול עלהצוואררש"י ניתן העול מקום כתפיוהרי הוא  הצוואר כי אלא, הבהמה.

תכשיט Ë)נתינת  ,„ ˘"‰˘ 'ÈÚ)לא שבתכשיט והכסף הזהב משקל שירבה ככל והנה ,

המצוות, נדמו ולכך הגדולה, שוויותו מחמת ההנאה תגדל אדרבה אלא לגוף, יכאיב 

אדרבה אלא ומייגעים ומעייפים מכבידים אינם אך הצוואר על כעול ככל שהם

טעם וכל  צוף מנופת  והמתוק הערב טעמם  את  ירגיש כך  יותר מצוות .שיעשה

בגמ'כא. דאיתא  הא על הקשה זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה רבי ËÙ.)הרה"ק ˙·˘)

עולם של רבונו לפניו ואמר שטן בא  הקב "ה מלפני משה שירד תורהבשעה

היא שניתנה היכן ידע לא וכי השטן, שאלת  הייתה מה ביאור, צריך  ולכאורה וכו',

העולם  וכל הרקיעים, ז' כל ובקע  ההר על שכינתו הרכין הקב "ה הרי לישראל, התורה

עצמם המלאכים ואף מכך , ·ÌÏÏÎ)ידעו ÔË˘‰ Ì‚Â) השאלה ומהי למשה, מתנות  נתנו

היא, היכן Ô˙Óתורה ˙Ú˘· ˙ÂÓ‰ Í‡ÏÓÏ ‰"·˜‰ Â„¯Ë˘' Âˆ¯È˙Â (‰¯Â˙ ‰"„) 'ÒÂ˙‰ Â˘˜‰ ÔÎÂ)

('‰¯Â˙, היכן אלא 'תורה  לשאלו האדם , את  לקרר  - היצר הוא השטן של  דרכו כך

להתעורר צריך אינך לו  יאמר  ולאידך, שעברה, בשנה  שקבלת  התורה  איה היא ',

מתחדש ושנה  שנה  בכל כי שבועות, עוד  עליך  יבוא הבאה  בשנה שהרי כך, כל 

השבועות קודש.חג אש בשלהבת  יתירה חמימות  מתוך  ה' את לעבוד ניקח וממנו ,

חז"ל דאמרו ‰)והיינו ÊÈ הפסוק(·¯"¯ Î‡)על · ˙È˘‡¯·) תרדמה אלקים ה' 'ויפל

- האדם שינהעל מפלה  שהקרירותתחילת  והיינו ,'(‰�È˘· ÊÓÂ¯Ó‰) מפלתו תחילת  היא

ברוחניות . אדם של

שופר  קול היה ביום בו שהרי זו, תרדמה ולדחות לבטל השבועות  חג ומסגולת
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ãåñéáåù÷äù äî éîð íéöøúî äæ
ì"æç éøáã ìò 'ñåúä(.çô úáù)

áø øîà - øää úéúçúá åáöéúéå'
äôëù ãîìî ,àñç øá àîç øá éîéãáà
øîàå ,úéâéâë øää úà íäéìò ä"á÷ä
,áèåî äøåúä íéìá÷î íúà íà ,íäì
åù÷äå .'íëúøåá÷ àäú íù åàì íàå

'ñåúá(äôë ä"ã)óåëì åëøöåä òåãî
øáë éøäå ,äøåúä úà ìá÷ì íäéìò
'òîùðå äùòð' ãçàë åøîàå åîéã÷ä

'ñåúá åöøúå .ïåöøîíéøæåç åéäé àîù
ïúîùð äúàöéù äìåãâä ùàä åàøéùë.
àì åùòé àì ë"à ,øåàéá êéøö äøåàëìå
.øä úééôë éãéì àåáì åëøèöé àìå ùà

,àìàìàøùé äøåú úúì øùôà éà éë
úçéúø úà ïëì íãå÷ åøéòáé àì íà
øéòáäì åçøëåä àìéîîå ,'ïòøá'äå íãä

ìàøùé íò éðôá äìåãâ ùàåìäáé íàå)

(øää úà íäéìò åôëé.

íéøáãäåéàãåá éë ,íéøåøáå íéèåùô
'ä úãåáò äîåã åðéà
úåøéø÷á úéùòðä äãåáòì úåáäìúäá
,äøåçù äøîå úåáöò êåúî íééúìöòáå

'úîà úôù'áå(ð"øú åö 'øô).ì"æå áúë
úãåáò êåú úåøæ úåáùçî ïéìôåð ïëìù'

áåøá ìèáúîå äìëð úåéäì éãë ,íãàä
äáøúî æ"éòå ,øúåé ú"éùäì ä÷åùúä
àåáá ùàä ïåéîãë ,úåáäìúää øúåé
ìãâúú àìà úéáëð äðéàù - íéî åéìò
,åæ äîçìîá íãàä úãåáò úàæå .øúåéá
ìëåé úåîçìî øúåé åì ùéù ãåò ìë
ìëù ,ïàëîå .ì"ëò ,'øúåéá úåìòúäì
åáø÷á øéòáäì úåøæ úåáùçîä úøèî

'áåè äùò'á úåáäìúää ùààöîð)

åìà ìëî øèôð ùàä úà åîöòî øéòáîäù

îä(úåøæ úåáùç.

øîàî'ïøäà úéá'ä àéáä àøåð
(:àé÷ ,úåòåáù)éáø ÷"äøä íùá

÷åñôä ìò ò"éæ ïéìàèñî øùàíéøáã)

(ãë ,ã,'àåä äìëåà ùà êé÷ìà 'ä éë'
ìàøùé éðáù úåáäìúää ùàì äðååëäù
æ"éôì .àøåáä úãåáòá ïîöò ïéçéúøî

áåúëä ùøôì 'ïøäà úéá'ä óéñåîúåîù)

(çé èé,ùàá 'ä åéìò ãøé øùà éðôî
ìù 'ùà'ä é"ò äúééä ú"éùä úåìâúäù

.ìàøùé éðáàåä íãàä úåîéìù ìë éë
åà äøåúì åì ùéù íåîéçäå ùàä

äìéôúììò ä"á÷ä ìù åøåáéã úåìâúäå
ìù úåáäìúää ùà êåúî äéä éðéñ øä

ìàøùé ììëáëáëáëáë.

מאד וחזק ËÈ)הולך ËÈ ˙ÂÓ˘)מתרחשת התורה' ש'קבלת  שאמרו במה נכלל זה ואף ,

הרמב "ם כתב והרי מחדש. שנה „)בכל ‚ ‰·Â˘˙)את לעורר כדי בא  השופר שקול

אותנו  מעורר שה'שופר' נאמר, מעתה מתרדמתם. נרדמים ולהקיץ  משנתם, הישנים

עולמים. כל בורא אל לרוץ קודש באש להתלהב  משנתנו, להקיץ  הזה ביום

איד'כב. 'אלטער - כאן חזינן שלא  בימים, שבא מי על אומרים היו שב'פולין' ידוע 
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íéøáãëúùåã÷'á áåúë àöîð äìàä
'éåì(æé ãë úåîù)÷åñôä ìò

(íù)úìëåà ùàë 'ä ãåáë äàøîå'
äöåø íãàä øùàëù ,'øää ùàøá
,''ä ãåáë' íò øùå÷î àåä íà úòãì
äåöî øáãá åúåáäìúä úãî úà ÷åãáé
,äæ ìò çéëåé äæ éë ,ùãå÷ä úãåáòáå
ïîéñä ,''ä ãåáë äàøîå' áéúëã åðééäå
ùàë' Y 'ä ãåáëì øùå÷î àåä äîë
åúåáäìúä ìãåâë ,'øää ùàøá úìëåà

.àøåáä úãåáòá

זה ביום  התורה  נתינת – העם  כל  ויענו
לפשוטים  אפילו  ישראל  מבני יחיד לכל 

ופחותים 

âäðî÷øñ éöò çéðäì íéùåã÷ ìàøùé
.úåòåáù ìù è"åéá úåéñðë éúáá
'øôåñ íúç'ä ÷"äøä ïúð çáùì íòè

ò"éæ(éäéå ä"ã úåø úìéâî úåùøã)àáù
øîåì'÷øñ éöò'ì íäéðéòá íéîãðä óàù

àì ,çéø àìå íòè àì íäá ïéàù Y
÷ìç ùé íäì íâ ,úååöî àìå äøåú

äøåúä úìá÷á äæ íåéáâëâëâëâëùéù àìà .

(ÂÏˆ‡ ‰�È˘È '‰ ˙„Â·Ú ÏÎÂ ÌÈÓÈ‰ ˙Â‡Ï˙Ó Ú·˘Â ÂÈ�˙Ó· ÂÁÂÎ ÔÈ‡ ¯·Î˘ Ô˜Ê È„Â‰È) אלא חזינן ,

יונגעלייט' 'אפאר ˘Ï˘‰כאן ÂÓÎ ‡Â‰ È¯‰ 'ˆ Ô· ‡Â‰˘ ÈÓ ÈÎ ,ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈÎ¯·‡ ‰ÓÎÎ ·˘Á�˘)

('Ï È�· ÌÈÎ¯·‡ מי אמר וכבר ולשמרה'. 'לעבדה כסדר מתחדשים וחשקם שבמרצם

'אפאר  אלא  'יונגערמאן' כאן שאין האברכים, על לומר אפשר אנו, שבדורינו שאמר

בידו... הרשות אלו מכלל עצמו להוציא הרוצה וכל אידען'... אלטע 

בנו  עמו והתלווה הרבנים באסיפת  זי"ע טוב' יום ה'קדושת הרה"ק  השתתף פעם

אחד  הבחין שם בהיותם לימים, צעיר עלם שהיה זי"ע  מסאטמאר יואל רבי הרה"ק 

התלהבותו  ומתוך  בלבו, יוקדת  גדולה ואש עצומה בהתלהבות המתפלל בילד הרבנים

לשונו  ובלעגי בזלזול ושאלו רב אותו אליו ניגש כן על ומשונות, שונות תנועות עשה

יודע הייתי 'אילו ובשנינותו בחכמתו מסאטמאר הרה"ק  לו השיב היום', פורים 'וכי

'גראגער'.... גם עמי מביא הייתי - המן כאן שקירור (¯Ô˘Ú)שאמצא כשכוונתו ,

השורש. מן ולעקרה לבטלה וצריך  עמלק , מקליפת  היא הרי יהודי של התלהבותו

המג"א כג. ‰ÔÓÈÒ)כתב  ˙ÏÈÁ˙· ועוסקים (˙ˆ„ שבועות  בליל ניעורים להיות  שנהגו

במדרש דאיתא �Â)בתורה, ‡ והוצרך(˘‰˘"¯ תורה מתן קודם ישנים ישראל שהיו

תמוה, ולכאורה זה. בליל שנה בכל ניעורים אנו זה פגם ולתיקון להעירם, הקב "ה

מהם  הלא  הלילה, באותו ישינים היו ישראל בני ריבוא  ששישים הזה כדבר היתכן

המעמד  לקראת בקרבם נפשם בערה שלא  אפשר והיאך  וכו', וזקנים נביאים כמה היו

'למחר  לנו ויאמר הבורא  יבוא  אם נתבונן הבה למחרת, אליהם נראה ה' שיהא הגדול

זה. הוד נורא  למחזה קום משכימים היינו לא  וכי אליכם', מתגלה הנני

הבושם הערוגת  ·˙È˙Á˙)ומבאר Â·ˆÈ˙ÈÂ ‰"„ Â¯˙È '¯Ù)בורא לפני וידוע  גלוי כי ,
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ïîæä úà éåàøë ìöðì úåàøì íäì
äæ éë Y äøåúä úà ìá÷ìå ùåã÷ä

äæ íåé úéìëúãëãëãëãë.

êëåò"éæ 'íéðéò øåàî'ä ÷"äøäî àúéà
(øáãîá úùøô ùéø)éà àúìîã àììë

åìéôàå ,ìàøùéî 'à íåù øñçéù øùôà

על  ורובם ראשם ועסוקים טרודים יהיו ישראל מבני ורבים זמנים שיבואו עולם,

הכלכלה, ועל לעזובהפרנסה עליהם  המוחין קטנות בעת  שאף  ללמדם  הקב"ה ורצה 

תורה עול עצמם על  ולקבל  תרדמה הכל  עליהם הפיל ע"כ, העת. באותה דרגתם כפי

בהבלי  אדם יישן אם שאף לדורות ללמדם התורה, לקבל מיהרו התרדמה ומתוך 

מצבו  בתוך  אלא  ה'מוחין' אליו שיגיעו עד ימתין ולא להתעורר, תמיד בידו הזמן

התורה. עול עצמו על יקבל

מצדיקיםכד. ·È˜¯)איתא Ì„‡ ˜ÂÒÙ· ‰"„ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ '‰ÚÂ˘È ˙¯ËÚ' 'ÈÈÚ) לשון לפרש

Î‡)הכתוב ËÓ ÌÈÏÈ‰˙) ש נדמו', כבהמות נמשל יבין ולא  ביקר העומד אדם'אדם

ונעליםיקרבזמנים יביןים והואולא בהמה, מדרגת גרוע הוא הרי כדבעי לנצלם

נדמו כבהמות לאדם.נמשל  המשל אלא  אינה והיא הבהמה, של הנמשל שהוא  ר"ל

זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"ח ביארו עומק  ‰ÁÒÙ)וביותר ‚Á „‚ ˙˘¯ÂÓ) יו"ט בכל כי ,

שמנהג  שאף וכו', חלב  המאכלי הוא  המשל השבועות בחג וכגון ונמשל', 'משל יש

שקוע נשאר יבין שבל אדם ואותו בעלמא , כמשל אלא אינו אך הוא קודש ישראל

מה  להבחין יודע אינו עיניו הפוקח תינוק שהנה שאומרים וכמו ב'נמשל'... ולא  ב'משל'

להבחין  מתחיל מעט כשגדל זמן אחר צבע, אלא לנגדו רואה ואינו רואות , שעיניו

אדם  בין לחלק  מבחין יותר ומשגדל וכדומה, אדם וזה עץ שזה חפצים בין ולהבדיל

שתולים  העשבים הוא מהותו השבועות שחג  בשכלו שמבין יש זה. דרך על וכך  לאדם,

נמשל  אלא  אינו האיש וזה וכו', יו"ט בערב  שערו שמגלח מה או החלב, מאכלי או בבית,

נתעלה. מאוד כלה ובתואר התורה קבלת בעצם - בנמשל מתבונן 'אדם' כי לבהמה,

מאכל  ברכבו האיש הכין ומייגע, ארוך  למסע  לצאת  שהוצרך  ביהודי מעשה

הפאספארט  את  עמו לקח ואף הצורך  לעת הטמין ושבת חול בגדי גם לרוב, ומשקה

(ÔÂÎ¯„)אשרת – דרכם לעבור שעליו המלך ממדינות לעצמו שהכין האישורים כל עם

המאירים  פנסים של מקומם ואף ודתיה, חוקיה לפי מדינה לכל יציאה ואשרת כניסה

במסעו, להתחיל בכוונתו לרכבו נכנס וכיאות  כראוי מוכן הכל כי משהרגיש נפקד, לא

בסענטימעטער אפילו ממקומו הרכב  זז לא הגדולות הכנותיו כל עם לצערו (Ó"Ò)אך

אחד  לדבר לבו שם לא  אבל מכל', בכל 'הכל הכין זה ש'חכם' נתברר, מה אחד,

היאך שכן ומכיוון לרכבו, המתאים דלק, – בגעז הרכב את  למלאות  – העיקר והוא

המעשה. ע "כ חפצו, למחוז יגיע ובמה הרכב  יסע
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éà íéòùøä úåîùð åðééäã åìôðù úåîùð
áùåç êøáúé àåäå ,å"ç åãáàéù øùôà

.çãð åðîî çãé ìáì úåáùçî

ïëåò"éæ õéùôàøî ÷"äøä äæá êéøàä
øáãîá é"à ä"ã øáãîá úùøô ùãå÷ òøæ)

(éðéñäùî ìà 'ä øáãéå' ÷åñôä éë

טוב' ה'יום לקראת  הכנות מיני בכל עצמו מכין שהאדם פעמים לדידן, והנמשל

ואף  כראוי ראשו שערות  גזז חדשים, בגדים וקנה ביתו את  רחץ  ובא , המשמש

עצמו  למלאות – ה'דלק ' את  אך  בבית , מילא שונים ממינים מינים לרוב  חלב  מאכלי

ממקומו  ויזוז יסע  היאך בקרבו, למלאות  שכח החג לקראת  ו'תפילות' ב'תורה'

ותכליתו ליעודו ÂÏÈ‡Îלהתקרב Y ˘„ÁÓ ÏÈÁ˙‰Ï È„Â‰È‰ „È· „ÈÓ˙ ÈÎ ,¯ÁÂ‡Ó ‡Ï ÌÏÂÚÏ Í‡)

(Â¯ÊÚ· ‡‰È '‰Â ,‰�˙È� ÌÂÈ‰.

גדול  כן עשירותו שכגודל היהודים מבני אחד בגביר מעשה המשילוהו, עוד

לקחת נפשי אבתה מפיו, ובקשה הישיבה' 'ראש דלתות  על נתדפק הלה טפשותו,

בעיני  נחשב לא  וזהב כסף כי הישיבה ראש ידע אבל כ'חתן', הישיבה מבחורי אחד

יציג  כן על ימיו, כל ויקר בכבוד ה'חתן' את לפרנס עצמי על אנכי ומקבל כמאומה

בחור  בידו והפקיד לו הסכים הישיבה ראש הישיבה, של ה'אתרוג' הבחור את בפני נא 

בהגיעם  לביתו. הגביר ויקחהו נכונה... מדה בכל ומוכתר מושלם ומעלה, משכמו גבוה

בדירה  הושיבו חשובים' בתים בעלי 'כמנהג נאים במלבושים ה'חותן' הלבישו העירה

ומועד  שבת  בכל הימים, מכבר כהרגלו העבודה ועל התורה על לשבת שיוכל כדי נאה

גדול  וכבוד ובחזירתו, בהליכתו אליו מתלווה כש'חתנו' לביהכנ "ס הגביר מהלך היה

כמה  משעברו הנכבד... 'חתנו' עם מהלך  כשהיה הגביר לאותו העיר בני עושים היו

היכן  לי לומר בידכם יש שמא  מר, נא ימחל הגביר, את  ושאל עוז ה'חתן' אזר חדשים

העשיר  ויען בתי... את  להקים עתיד אני עמה אשר המהוללה ה'כלה' בתכם היא

תמה  לי, נולדה לא  מעולם בת אבל ה' לי נתן בנים שמונה ולא... לא  ויאמר... הטפש

אני  ל'שחוק ' וכי ל'חתן'... לך  להיות הלום עד הבאתני מה לשם א"כ בעיניו, ה'חתן'

עיר  של ברחובה מהלכים בעם הנגידים את  ראיתי מעודי העשיר, לו אמר לך . מיועד

לי  כשיתן מיד לעצמי ואמרתי חתניהם, בזכות  חלקם מנת ויקר וכבוד 'חתניהם' עם

לכך ... שזכיתי וב "ה כזה, 'חתן' לעצמי אני אף 'אקנה' לרוב  מעות  עטהקב"ה יש וכי

ל"ע 'חותן' אותו  של  ואיוולתו טיפשותו מגודל דמעט  מעט  להביע שיכול  .סופר

מתן  זה חתונתו 'יום את והדר פאר ברוב וערך דנן' 'חתן לו בא  נאמר, אנו אף

ותנומה  לעיניו שינה נתן לא שבועות בליל הנאים, ויו"ט שבת בגדי לבש – תורה'

כי להבין מבלי זה וכל וכדין, כדת  למיניהם חלב  מאכלי אכל 'כלה'לעפעפיו, כאן יש

ולקיים... ולעשות  לשמור וללמד ללמוד מעתה עצמו על לקבל הקדושה, התורה והיא
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ìò åðì äøåî 'ãòåî ìäàá éðéñ øáãîá
äåáâ íå÷îî êìåäù ,äøåúä úùåã÷

,êåîð íå÷îììôùä åìéôà éë
ìò 'ä úãåáòì àåáì ìåëé íéìôùáù

'÷ä äøåúä éãéáåúëä åðì àá äæìå ,
- 'øáãî'á äéä êøáúé åøåáéãù øîåì

åàî úåçô íå÷î àåäùó÷åú íå÷îå ã
úåçôä íå÷îá äæ ìë íòå ,úåôéì÷ä
íùå ,êøáúé åøåáã äéä íù äæä òåøâä
ìäåàå äùåã÷ä äðéëùä ïëùî äéä
'÷ä äøåúä úåîéìù àåä úàæ éë ,ãòåî
íéìôù éðéî ìëì èùôúäì ìëåúù
åìéôà úåðéçáä ìë úåìòäìå ,íé÷îòå
äøåúä éãé ìò íéìòúî íéúåçôä
àì íìåòìù ,øîåìëå .ì"ëò ,äùåã÷ä
ùîîå éðà òùåôå àèåç éøä íãàä øîàé
ãöéë Y úåôéì÷ä ïëùî íå÷î éððä
êáùåî íå÷îá éë ,äøåúä úà ìá÷à

äøåúä úà ìá÷úäëäëäëäë.

ãåòò"éæ 'øôåñ íúç'á àúéàúåùøã)

(á"ñ÷ú úåòåáùäøåúä äðúð àì éë
...ìàøùé úåììëì íà éë íéãéçéì
å÷ìç ìàøùéî íãà ìëì äéäéù ïôåàá
ìàøùé ìë úçîù ïë ìòå ...äøåúá

úåòåáùä âçá íéååù.

øàáîåáìç éìëàî íéìëåà ïëìù ,íù
àø÷à äåëîñå ,úåòåáùá

îäçðçäùãì'äáú"ø íëéúåòåáù
åá åðì ùé ìåãâ ÷åæéç æîø éë .áìçî,
éðù ùé áìçä úøéøá øãñá äðä éë
äìéçú - äæ øçà äæá äøéøá éðôåà
úøéøáë ,äøôäî áìçä ìë úà íéøøåá
íéøøáî ë"îçàìå .úìåñôî ìëåà
Y íéðéî 'âì åîöò áìçä úà íéãéøôîå
.äáù áåùçä äàîçä àåäå ïîåùä .à
úåðéáâå íéöéøç åðîî äùòé øúåðäî .á
áìçä éî íäî øúåð .â .úéðåðéáä àåäå
äøéøá éìá íðîà .íåìë äååù åðéàù

'עצבות'כה. בין וההבדל שההפרש זי"ע  מקארלין הגדול אהרן רבי מהרה"ק  איתא 

את לכך ומסמיך השערה', כ'חוט אלא  אינו ונצרכת  המותרת ל'מרירות' האסורה

הגמ' ÊÎ.)דברי ÔÈÏÂÁ) מחצה בין יש וכמה  – 'טריפה' מחצה 'כשירה' ברובו נשחט

אלא אינו לטריפה כשר שבין ההפרש שכל והיינו השערה, מכחוט יותר לא  לרובו

והולך עליו, כבד גופו נעשה העצבות אחר כי ביניהם, היכר וסימן השערה... חוט

מניחתו  אינו המרירות אבל אחרים, ולא  עצמו את לא  סובל ואינו ייאוש, מרוב  לישן

נוטל  ומצוות , תפילה וחוטף הולך  – מאומה עשות התחיל לא שעדיין מכיר כי לישן,

ללמוד עצמו ומיישב  לידו ÈÂ˘גמרא  ,ÔÈÏ¯‡˜Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· Ï‡¯˘È ˙Ò�Î· ‡·Â‰ ·˙ÎÓ‰)

(Ú"ÈÊ ¯„�ÒÎÏ‡Ó ÍÈ�Ú‰ È·¯ ˜"‰¯‰Ï Â˙Â‡ ÂÒÁÈÈ˘.

אומרת העצבות כי ביניהם, לחלק שגור העולם שברי,כברבפי ואבד כלום לי אין

אומרת  ועוד.עדייןוהמרירות  עוד לקנות  אשתדל והלאה מהיום א"כ – כלום לי אין
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(åîöò áìçä úà øåøáé àì íà åðééä)àìà
ïúùåìù éøä ,áøåòî àéäù úåîë äðçéðé
áåùç ä÷ùî àåäå ,ãàî áåè íôåøéöá
,éîð éëäå .äîäáå íãà äéçîä ,ãàî
'ä íò úà äæ íåéá åì øøéá ä"á÷ä
,íìåòä úåîåà - ïùáä úåøô êåúî
íâ íàå ,äøôä éããî áìçä àéöåîë

åîöò áìçá øåøáð äúòìàøùé åðééä)

úåúéë í÷ìçðå íäá øåøáð íà áìçì íéìåùîä

(íúâøãî éôì úåúéëúðéçáá äéìò éðá åéäéå
éøä ,äðéáâ úðéçáá íéðåðéáäå ,äàîç
íåìùå ñç àòøàã àîò éøàù åøàùé
àçéð àìå .êøåö íäá ïéàù áìç éîë

éëä øîéîì åäééøîì äéìõôç ä"á÷ä ïéà)

(åæ ä÷åìçáåéäéå íúáåøòúá åøàùé ïëì
.ìëì äååù íìåòä ìë äéçîä ä÷ùîë
øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë íåùîå
úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå
,äæì íéàãë åðééä àì ïééãòùë íéøöî
ùàééúé àìå øåöòî ïéà éë úåøåäì

äéäé íà åìéôà ,äøåúá å÷ìçî íãà
åîë åäåîë íå÷î ìëî äâøãîä ìôùá

íéìåãâáù ìåãâä'åëåëåëåë.

ìòàø÷î 'øôåñ íúç'ä øàáî äæ éô
áåúëù(áé-é æè íéøáã)âç úéùòå

äúà êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå ..úåòåáù
øçáé øùà íå÷îá ...êãáò êúéáå êðáå
éë úøëæå ,íù åîù ïëùì êé÷åìà 'ä
úà úéùòå úøîùå íéøöîá úééä ãáò

äìàä íé÷åçääøåúä äðä éë ,øàáîå
åìéôà ãçàå ãçà ìëì äååöî äùåã÷ä
,úåòåáùä âçá çåîùì 'êúîàå êãáò'ì
ìë ìöà ä"á÷ä ïëåù äæ ùåã÷ âçá éë

åøîåà åäæå .ìàøùéî ãçàå ãçàíå÷îá
éø÷ú ìà - úçú Y íå÷îá ïåùìî
àåáéù úçúã ,'íB÷îa' àìà ,'íB÷na'©¨¦§

åúðéëù úà úåøùäì ä"á÷äåîù ïëùì
íùäøùî åäéøä ,ùåã÷ä ÷éãöä ìò

.ãéçéå ãéçé ìë ìò äæ íåéá åúðéëù úà

'אשרכו. הברכה נוסח את זי"ע  סופר' ה'חתם שם פירש העמים'בחר ובזה מכל בנו

כאן – יש אחת ברירה  רק העולם,כי אומות מתוך בנ "י והפרדת  ברירת אבל –

שווים כולם  כי – והפרדה ברירה כל אין עצמם ישראל  בני אומרים בתוך  ולכן .

לאחמ"כ תורתומיד את לנו ברירה,ונתן כל בלא 'נתינה' אפילומלשון כמתנה  אלא 

ראוי  שאינו  .למי

חז"ל שאמרו מה Ù‡.)וזהו ÌÈ¯„�) אבדה מה על ולנביאים, לחכמים שאלו זה דבר

אשר תורתי את עזבם על ה' ויאמר שנתתי נתתי הארץ , הסכימו לא  כי לפניהם,

היו  החורבן שבשעת  כדמצינו מהם, מיוחד איש לבחור ברירה בלא התורה את  להם

בלימודי' תורה חתום תעודה 'צור ÊË)אומרים Á 'ÈÚ˘È) לישעיה אלא התורה שאין –

מלעמי וחביריו, יותר בתורה  לת "ח  יתירה  אחיזה שום  שאין לידע להם היה  ובאמת 

זה בחלק לטובה  שווים כולם  כי .הארצות,
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íéáäìð íéøáãá øôåñ íúçä íééñîå
éôì êçåëá ïë äéäéù ïéîàú àì íàå
- äæì ,êîöò éðéòá êëøò èåòéî
éøäå ,'íéøöîá úééä ãáò éë úøëæå'
äâøãîá ãáòä ìù åáöîå åãîòî
åìéôàå .äá åéùëò äúà øùàî äúåçô
úåìôù êåúî äøåúä úà úìá÷ éëä
úéùòå úøîùå' - íåéä óà ë"à ,êáöî
òðîú àì äúò íâå ,'äìàä íé÷åçä úà

'äá çåîùìî êîöò.

àúéà'ïøäà úéá'áä"ã .è÷ úåòåáù)

(øîàå.ì"æå ,øá ìëù øîàå
,êøáúé 'ä úåéç âéùäì ìåëé ìàøùé
úåçôäå íéðè÷áù ïè÷ä åìéôà
ìëåé íéìôùáù ìôùäå íéúåçôáù
àéä äøéáòå ,ú"éùä úåéç âéùäì

ïîæä úîãøúá íéðéùé åðàù åðéãéáéë ,
úçà äòùáá"äåò âéùäì íéìåëé

úåòù äîëîå ,äîéìùïúåð ú"éùäù
äéçéù íãàìá"äåò äîëíéìåëé

.ì"ëò ,âéùäì

àìåäøåúäî éëðà ÷åçø øîåì ïðåìúé
'ä÷åçø êøã' êìäì éìò ïééãò Y
÷"äøäî àúéà éë ,äøåúä úìá÷ ãò

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(úåòåáù).ì"æå ,
ïì àîéé÷å ,äøåúä åðì ïúð ú"éùäá"á)

(.äñïúåðå ,ïúåð äôé ïéòá äðúî ïúåðäù
úà íâêøãäàöîðä 'øåá' åøáçì ïúåðä)

êøãä úà íâ åì úúì ïååëúä éàãååá åúåùøá

(åøåá ãò êìäì.ïúåð ú"éùä ïëíò ãçé)

(êøãäêéà ìëùäå çëä ãçàå ãçà ìëì
äøåúì àåáìàìà åðì ïéà .ì"ëò ,

êøãá úëìì ñðëäìå øòùä úà çåúôì
.ì÷ úéá äëéìåîä

בני מתעלים הזה ביום – אתכם ואשא 
מאד  עד  ישראל

íåéá- ãàîì ãò ìàøùé åìòúð äæä
áìä ïéàå øáãì ìåëé äôä ïéà
ìù íúåîîåøå íìãåâ úà âéùäì ìåëé
íéøîåà åðà êëå .àîåé éàäá ìàøùé éðá
ìëî åðúøçá äúà' äìéôúä øãñá
,åðá úéöøå åðúåà úáäà ,íéîòä
,øåàéá êéøöå .'úåðåùìä ìëî åðúîîåøå
úåîåà ìòî åðîîåøù äðååëä íà éë
éøä ,úåðåùì íéòáùá íéøáãîä íìåòä
äúà' åðøîà øáëù ,íéøáã ìôë äæ
÷"äøä øàáîå .'íéîòä ìëî åðúøçá

ò"éæ àçñéùøôî á"øøäìò íéôåö íééúîø)

(æë úåà ,à"áãðúøàùì ñçéá äðååëä ïéàã
,úåîåàääéáâäå íîåø ä"á÷äù àìà

ïéàù äî ,êë ìë ääåáâ äâøãîá åðúåà
úåðåùìä íéòáùî ãçàá åìéôà çåë
úåîîåøä ìãåâ íééúôùá àèáì

äæ íåéá ìàøùé éðá åìòúðùåäæå ,
åðúîîåøåäìòîì Yúåðåùìä ìëî

åúôùá èøôì íãå øùá ãéá ùéù
.íééúôùá äúåà àèáì à"à éë ,åðåùìáå

ïéðòáúåàøåð áúë åæ äáø÷å úåîîåø
÷åñôá 'ø÷é éìë'ä(ã èé úåîù)

àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå'
ùìù ïàë øéëæä .ì"æå ,'éìà íëúà
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øîà äìéçúî ,åæî äìòîì åæ úåâéøãî
åäæå ,'íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå'

(áé àé øáãîá)úà ïîåàä àùé øùàë'
,'÷ðåéä'áà'ä úâøãîá ä"á÷ä æàå

'ïá'ä úâøãîá ìàøùéåøîà ë"çàå .
åéäúù òîùî 'éìà íëúà àéáàå'

,éì íéåùíéåù íéçà éðùë äéäðå
íúâøãîáåéäú íúàå' øîà ë"çàå ,

'úëìîî éìéìò íéëìî ,ìåëéáëåîë ,
øîàðù(â âë ,'á ìàåîù)ìùåî ÷éãö'

.'íé÷åìà úàøé

äæå'úéæç ùøãî' êøã ìò øàåáî
äøù ééç úùøô ï"áîøä åàéáä

(à ãð úéùàøá)éàçåé ïá ïåòîù éáø ìàù
úòîùù øùôà ,éñåé øá øæòìà éáø úà

åäî êéáàî(àé â ù"äù)äøèòù äøèòá'
øáãä äîì ìùî ,åì øîà ,'åîà åì
äéäå ,äãéçé úá åì äúéäù êìîì ,äîåã
àì ,'éúá' äàø÷ äìéçúî ,øúåéá äááçî
ææ àì ,'éúåçà' äàø÷ù ãò äááçî ææ
ä"á÷ä êë ,'éîà' äàø÷ù ãò äááçî
àì ,'éúá' íúåà àø÷å ìàøùé úà ááçî
ææ àì ,'éúåçà' íàø÷ù ãò ïááçî ææ

.'éîà' ïàø÷ù ãò ïááçî

ìòøîàðù äî 'ø÷é éìë'ä øàáî äæ éô
,íéðäë úëìîî éì åéäú íúàåéìò

ìåëéáë(ä"á÷ä ìò íéëìî ìåëéáë åéäéù),éðà
äìòîì åëæå ,äìèáî ÷éãöäå äøéæâ øæåâ

ìàøùé éðá íúåéä ãöî åæ.'

êëåä"á÷ä øøåòî äðùå äðù ìëá íâ
éðá ìò úåìòúäå äøäè çåø
íéøáã .äåáâ ìòî äåáâ Y ìàøùé
úåùøã'á àúéà ùà úåáäì íéáöåç

ò"éæ 'øôåñ íúç(.èôø óã ,á"ñ÷ú úåòåáù)

àøîâá àúéà äðäã(:çñ íéçñô)øî'
ìëá úéðòúá áùåé äéä àðéáøã äéøá
àîùå .'úåòåáùä âçáî õåç äðùä úåîé
úåúáùá óà äðòúî äéä êàéäå ,øîàú

è"åé øàùå(úéðòúá íéøåñàä)êúáåùú
'óñåé úéá'ä éøáãáíùá ç"ôø ç"åà)

øä(ãøú 'éñ à"âîá àáåîä ì"éøäîá ïëå ,à"áù

äéä ïëì ,äúééä íåìç úéðòú åæ úéðòúù
úéðòúä éë è"åéå úåúáùá óà äðòúî
à÷ååã òøä íåìçä úà ÷éúîäì ìéòåú

.íåéá åá äðòúî íà

äúòîìù è"åé àðù éàî ,øåàéá êéøö
,è"åéå úåúáù øàùî úåòåáù
.íåìçä ìò åá úåðòúäì êøåö ïéà òåãî
'íééç úøåú'ä é"ôò ñ"úçä øàáîå
úåîåìç ìèáì 'íéðäë úëøá' úìåâñîù

éë ,íòèäå ,íéòøíéùéùî ãçà íåìç
àåä äàåáðá(:æð úåëøá),íéðäë úëøáå

ùîî äàåáðë àéä éøääøùî æà éë)

íéàùåðä íéðäëä ìù íãé ìò åúðéëù úà ä"á÷ä

(íäéôë úààåäù íåìçä ïåéæçù àöîð ,
÷øíéùéùî 'àìèáúî äàåáðáíéùéùá

äæ íòèî ,ïëàå .íéðäë úëøá úàåáðá
úà íéðäë úëøá úòùá øîåì åòá÷

äìéôúäåøîåàì íéâäåð ìàøùé úåöåôú áåøù)
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(íéìâø ùåìùáêìù éðà íìåò ìù åðåáéø'
.''åëå êìù éúåîåìçå

äúòîøî äðòúä àì òåãî øéôù éúà
,úåòåáùá àðéáøã äéøáéë

íéùéùá ìèáî úåòåáù ìù íåéä íöò
íåìçä úàåáð úàíéùéùî ãçà àìà äðéàù)

(äàåáðáàåä úøöò ìù è"åé éë .øúåé
...äàåáðä úìòîî äáøäãéçéå ãéçé ìëå

ìåëéáë äùòð ìàøùé éðáîùéà äùî
ìåëéáë íé÷åìàääæä íåéáù åðééäå ,

øúåé úåéäì ìàøùé øá ìë äìòúî
.íéàéáðä úìòîîåéúåùøãá) ï"øä áúë øáëå)

éðá ìë åâéùä äøåú ïúî úòáù (à"é ùåøã óåñ

('äàåáð' úâøãî ìàøùé.

ãáìîíáéùçäì åðéöî íéàéáð íúåéä
áúëãë .äæ íåéá íéëàìîë
÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä

ò"éæ(éãâ ìùáú àì ä"ã íéèôùî 'øô).ì"æå ,
úåòåáùä âçá åðì åøéúäù íòèä äæå'

ìåëàì(øùá)úðúîä àìá äðéáâ øçà
äøåú ïúî úòù àåä æàù úîçî ,øåòéù

,äùåã÷äåðàù åðîöò íéàøî åðàå
,äøåú ïúî úòùá íéëàìîä úîâåã

äøåúä é"ò'æëæëæëæëïúð ïëìù àîòè øàáîå .
øùá úøùä éëàìîì ä"ò åðéáà íäøáà
áåøá íéëàìî ìöà éë ,à÷ååã áìçå
.äæ øåñéà íäá êééù àì íúùåã÷
âçá íéëàìî úâøãá åðà óà äæá àöåéëå
øåñéàá ì÷äì úåùøä åðì ùéå ,úåòåáùä

úøùä éëàìîë äæ(äøòäá 'ééò)çëçëçëçë.

השמחה – מסיני כנתינתם  שמחים 
התורה בקבלת וההתעלות 

úåàøåðùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà
(á èé úåîù)äáø÷ä ìãåâá

íéîéá úéìâðä åéðáì ä"á÷ä úáäàå

זי"עכז. אמת' ה'אמרי הרה"ק מבאר זה פי „·¯Èעל ˙‡) :ÁÒ ÌÈÁÒÙ ÌÈËÂ˜ÈÏ ˙Ó‡ È¯Ó‡)

(Ì˘ ÌÈÁÒÙ) ‡¯Ó‚‰עצרת' אומר אחד וכתוב אלוקיך ' לה' 'עצרת  אומר אחד כתוב 

לקרוצי  אפשר איככה ולכאורה לכם', וחציו לה' 'חציו - חלקהו כיצד הא  לכם' תהיה

שאמר  כמו כי אלא, בשווה. שווה חלק  למחצית היום את  ולחלק  להבדיל חומר

Â)הכתוב  „Î ˙ÂÓ˘) כי וחילקו', בא מלאך  חילקו, 'מי וברש"י הדם' חצי משה 'ויקח

שיחלקו. מלאך הקב "ה הביא  לכן מחציתו, כדי במדויק לשער ודם בשר ביד אין

בזה, מלאך וכיוצא  במדרגת  מישראל אחד כל  הזה חציו בחג 'חלקהו אמרו ושפיר ,

לכם' וחציו שוויםלה' חלקים  ב ' – למחצה  מחצה  ולהבדיל לחלק המלאך  ביד  .כי

להקל כח. פיהם על היתר הוראת שום אין לדידן שוודאי דבריו, בהבנת  נתחבטו רבים

בה  עילאית  הנהגה פי על בדבריו, שביארו מרבותינו יש זה. באיסור הנימה כמלא

שלימה יממה או שעות  עשרה שתים להמתין קדמונים ‰ÈÚ„נהגו ÔÎ˘ .‰˜ ÔÈÏÂÁ ‰‡¯)

(ÂÈ·‡ ÏÚ ‡·˜ÂÚ ¯Óשעות שש אחר חלב ולאכול זו מקבלה להקל יוכלו השבועות ובחג ,

הבשר. מאכילת
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åììäèëèëèëèëäù÷ - íéãéôøî åòñéå' .ì"æå ,
äæ ÷åñô éë ,íã÷åîä øçéà äîìøáãîä)

(íéãéôøî íúòéñðîíãå÷ íéã÷äì åì äéä
øîàù åéðôìù ÷åñô(íù)øáãî åàá'

íøîåà êøã ìò àåäù éìåàå .'éðéñ
(ç äð äáø úéùàøá)úì÷ì÷î äáäà

.øçåàîä íéã÷äì äøåùäéë úåéäìù
,äøåúì ,àøåáì äåå÷îä íåé äæ àåä
íåéîå ,íéðåúçúìå íéðåéìòì ,íìåòì
åàåáé éúî íéôöîå íéáùåé íä äàéøáä
åòéâäùë äæì .éðéñ øáãî ìàøùé éðá
øáãä øãñ øôñì çåë åøöò àì äîù
- øáåãîä éîá ïðåáúîì íéàøåð íéøáãäå]

çåë øöò àì åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìåëéáëù

åéðáì äùåã÷ä äøåúä úúì åú÷åùú áåøî

[åéîåçøåøîàá äòãåää äîã÷ óëéúå
÷åùç òéâä ,éðéñ øáãî åàá äæä íåéá

íéîù åçîùå ÷åùçå ÷ùåçì ÷ùçðå
äàéøáä úéìëú àåä éë ,õøàå

äúåå÷úåòéãåäì áåúëä øæç ïë éøçàå ,
ìëáù øçàå .ì"ëò ,'íéøáã ìù ïèøô
òøéàù äî øøåòúîå áù äðùå äðù

,íää íéîéä åðéúåáàììãåâ óà ïë íà
øøåòúäì íéáù äáäàäå äçîùä

ùîî ìòåôá åììä íéîéá.

åðéöîð- 'ä äùò íåéä äæù íéãéîì
ãéçéå ãéçé ìë áùçð äæ íåéá
ìëå ,'åúôåçî àöåéä ïúç'ë ìàøùé éðáî
íò ïéàåùéð øù÷á øù÷úîë åäåîë éãåäé
åøîà ïë ìò ,äøåúä íòå äøåúä ïúåð

ì"æç(úéðòú 'ñî óåñ)åæ Y åúðåúç íåéáå'
úçîù úîéé÷úî íåéá åá éë 'äøåú ïúî
àøåáä íò ìàøùé éðá ìù ïéàåùéðä

äùåã÷ä åúøåú úðéúðáìììì.

להבתכט . באש בוערים הללו הקדוש החיים' ה'אור שדברי צדיקים שאמרו מה ידוע

היוקדת ... האש מגודל הדפים נשרפו לא היאך  שתמהו עד שלהבת.

בלימוד ל. השבועות חג לקראת  עצמנו להכין לנו יש טעמא שמהאי אמרו וכבר

עד לקדש אסור הרי תורה' מתן זה חתונתו 'יום אם כי שיראנה ...התורה,

להתכונן  - הימים' לשלושת  נכונים 'והיו תורה שציוותה דמה מצדיקים, איתא

מתן  אחר אבל התורה, קבלת קודם אלא  זה אין תורה, מתן לקראת  דרבה בהכנה

התורה  עסק  עצם אלא  הלימוד, קודם בהכנות  ולהאריך להתמהמה ראוי אינו תורה

קבלת לקראת  ביותר הטובה ההכנה וזו למוטב, אותו ומחזירה האדם בנשמת מאירה

מסיני. התורה

משמואל' ה'שם הרה"ק שכתב  מה ידוע  זי"ע,(˘·ÂÚÂ˙)והנה מקאצק הרה"ק בשם

שם  ומבאר זה. חג מעניני המדברת  במסכתא ומונח טמון טוב יום כל של דהאור

לשבועות . מיוחדת מסכתא  חז"ל תיקנו לא מדוע

בכל  אורו נמצא  א"כ התורה', 'קבלת זמן הוא  השבועות  שחג י"ל, ולפי"ז
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,ïëàå'÷ä ä"ìùä áúë(çé úåà)áééç
øúåéá âçä äæá çåîùì íãà
äøåú øúëì åá åðéëæù íåé àåä éë.

ì"æç åøîà øáëå(:çñ íéçñô)ìëä
éàî íëì éîð ïðéòáã úøöòá íéãåî

àåä äøåú åá äðúéðù íåé àîòè.ì"ëò
åîòá 'ä øçá äæä íåéá éë åðééäå
íòì åì úåéäì íéîòä ìëî ìàøùé
äåáâ ìòî äåáâ íúåà äìòäå ,äìåâñ

,íìåòáù äéøá ìëî øúåéìâé àì êéàå
ïåãà ä"á÷äù àôåâ äæá íãå øùá áì
úåéäì åäåîë íãå øùáá øçá íìåòä

êë ìë åéìà áåø÷.

äúàåå"çù úàæë ïëúéä ,íãà ïá
âçì ñðëäìå ïðàù øàùú
ìë éøäå ,äîãøú êåúî úåòåáùä
ìåãâä íåéä úàø÷ì íéùâøúî úåîìåòä
àì êéàå ,äáåèì åðéìò àáä äìòðäå

úùåã÷ì êáìå êðéò íéùì øøåòúú
,ïîæä éìáä ìòî úåìòúäìå ãòåîä
äîå ñðëð äúà ïàì ïðåáúäì äæ ììëáå

.úàæë úòá åîòî ìàåù ä"á÷ä

וקדושת  גדולת  – שבועות ליל תיקון 
הלילה

åáúëíé÷ñåôä(à"÷ñ ãöú á"î 'éò)íùá
'÷ä é"øàä(úåðååëä øòù)éî ìë'

÷åñòéå ø÷éòå ììë äìéìá ïùé àìù
äøåúáàìå åúðù íéìùéù åì çèáåî

÷æð íåù åì òøàéáåùç äîë äàøå .'
èòîë éøäù äæ äìéìá ãåîéìä àåä
åì çèáåî' àã ïéòë ïåùì åðéöî àìù

'...åúðù íéìùéùàìàìàìàìé"øàä ãåò óéñåäå .
íãàä ééç úàøåäù àìà ãåò àìå' '÷ä

.'äæ ïéðòá äéåìú àéää äðùá

øå÷îåàúéàã äîî àåä íéøáãä
÷"äåæá(.ç à"ç ,äîã÷äá)áìáìáìáì.ì"æå ,

מאתו  נדרש זאת  אבל האור, ימצא  שם - שיפתח מסכתא  ובכל התורה, מקצועות

הגמרא ... את לפתוח –

שבועות לא. בליל זי"ע מליובאוויטש בער שלום רבי הרה"ק אמר ÙÒ¯כה ÌÂÏ˘ ˙¯Â˙)

(3 „ÂÓÚ ,˙ÂÁÈ˘‰שכתב זי"ע צדק ' ה'צמח הרה"ק  מזקינו כתי"ק  ידו תחת שיש ,

הלילה כל שבועות בליל ניעור שיהיה למי מבטיח 'אני לישנא בתורהבהאי [ויעסוק

ומורה ביגיעה] פוסק היה צדק ' שה'צמח הרש"ב , מסיים והיה תורה', לכתר יזכה

לכן  מעלה, של דין בבית גם פוסקים כך  מטה של דין בבית שפסקו וכשם הוראה,

בלשונו  דייק  שזקינו עוד, והוסיף בתורה, ולהתייגע שבועות  בליל ער להיות  צריך

שלא פירוש, שלאפען', ניט 'מ'זאל הוא  העיקר כי שבועות ', בליל ניעור 'שיהיה ואמר

התורה. בעסק הזמן לנצל מבלי לחלוף הגדול  לזמן יתן

תרי"ג לב. אמירת קודם שבועות  ליל בתיקון האלו הזוה"ק דברי לומר נסדר הנה

אם  ונעים יפה ומה בוקר, לקראת  הלילה בסוף לאמרו עולם של ומדרכו מצוות,
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ïéððøî àééøáç åäìëå ïåòîù éáø äåäå
ïéìî ïùãçîå ,àúééøåàã äðéøá
éãç äåäå ,åäééðî ãçå ãç ìë àúééøåàã
ïåì øîà ,àééøáç øàù ìëå ïåòîù éáø
ïéâá ,ïåë÷ìåç äàëæ ,éðá ,ïåòîù éáø
àìà äôåçì äìë ìåòú àì øçîìã

åëééãäáâìâìâìâìïéð÷úîã åäìåëã ïéâá ,
ïåäìë äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú
,àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùø ïåäé
ïéøèòå ïàëøá ïéòáùá ïåì êøáî ä"á÷å
åéäå .÷"äìì íåâøúá .'åëå äàìò àîìòã
ìë äøåúá íé÷ñåò àéøáçä ìëå ù"ø
äéä íäî ãçàå ãçà ìëå ,äìéìä åúåà
ìëå ù"ø äéäå ,äøåú éøáãá ùãçî

,ù"ø íäì øîà ,íéçîù àéøáçä,éðá
Y äìëä ñðëú àì éë íë÷ìç éøùà
,íëîò àìà øçîì äôåçì ,äðéëùä
éðå÷éú úà íéð÷úîä åìà ìëù íåùî
íìåë ,äá íéçîùå ,äæä äìéìá äìëä

,ïåøëæä øôñá íéáåúëå íéîåùø åéäé
úåëøá íéòáùá íúåà êøáî ä"á÷äå

ïåéìòä íìåòî úåøèòåïéðòä êùîäáå .
(.è)éàäá äãäá óúúùàã ïàî ìëã

àéää ìë àúúå àìéò øéèð àäé àéìéì
íìùá àúù ÷éôéå ,àúùéî ìë Y

øåîù àäé ,äìéìä äæá åðîò óúúùäù
íéìùéå äðùä äúåà ìë äèîìå äìòîì

íåìùá åúðùãìãìãìãì.

÷"äôñáåéîìùåøéäî åàéáäéîìùåøé)

(åðéðôì åðéà äæéáø øîàù
éø÷ú ìà ,à÷úéôá áåúëà øçîì àééç

àìà íëì äéäú úøöòíëì äéçú.
ìëì íééç úåàöåú äìéìä äæî ïëàù

äðùääìäìäìäì.

àúéàãëå÷"äåæá(.çö â"ç)àã ìòå'
éîééð ååä àì éàîã÷ éãéñç
,àúééøåàá ïàòì ååäå àéìéì éàäá

לגמרי. אחר באופן הקדוש הלילה אל יגשו אז כי הלילה, בתחילת  ללמדו ישכילו

כביכול לג. שאכן בעצמו, הנמשל היא  אלא משל, אינה זו ש'חופה' אמרו באמת 

חתו  ויום לחופה, ישראל עמו את מכניס תורההקב"ה מתן זה ˙È�Ú˙)נתו ÛÂÒ ‰�˘Ó),

הכל  וכו', והחופה הנרות עלמא , בהאי וכלה חתן בשמחת  חופה מנהגי כל כי וידוע

האמיתית . ה'חופה' היא שהיא והרי סיני, הר ממעמד נלמד

בתורה לד. עסקך  בעת כן, על כזו, נפלאת  הבטחה אחרים בזמנים מצינו לא הנה

להפסיק 'נסיון' לידי ובבואך  ההבטחות, באלו נא התבונן הזה, הגדול בלילה

אחרים ע"י או עצמך  ע"י מהלימוד (Ï"„Â)ממשנתך להפסיק  כדאי 'עסק ' זה שאין זכור

ליליא . בהאי

זי"עלה. אמת ' ה'אמרי הרה"ק  דרש שנאמר(˙¯Ú"·)וכך  ·)מה ‰ ישנה (˘‰"˘ 'אני

בהם, ישן שהאדם החמה ימות  שס"ה כנגד שס"ה, בגימטריא  'ישנה' ער', ולבי

השנה. לב שהוא  השבועות , חג כנגד הוא ער' 'וליבי אך
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ïì àùéã÷ àúåøé àðñçàì éúéð éøîàå
ïéîìò ïéøúá ïðáìååéä àì ïëìå Y '

íúðéùá íéîð íéðåùàøä íéãéñç
,äøåúá íé÷ñåò åéäå ,äæ äìéìá
äøåúä úà ùøéì àåáð äáä íøîåàá
äæá åðéðáìå åðì äùåã÷ äùåøé àéäù

àááååìåìåìåììöðìå úåàìîì íãàä øäæéå .
.ùåã÷ä äìéìä úà éåàøë

àîùY ééç äîå éðà äî ,íãà øîàé
ïè÷ä éðàù êúòã ìò äìòú éëå
'äìë éèåùé÷' ïéëäì éãéá ùé ìôùäå

בחג לו. שחרית בתפילת  מתנמנם יהודי פעם ראה זצ"ל ברים חיים רבי הגה"צ

‰ÏÈÏ‰)השבועות  ÏÎ· Â„ÂÓÈÏÓ ˙ÂÙÈÈÚ ·Â¯Ï)מימיך ראית וכי חיים, ר' שאלו משהקיץ , ,

תורה. מתן זה חתונתו יום אכן כי חופתו, תחת  בעמדו המנמנם חתן

שלמה הליכות  13)בספר ‰¯Ú‰ ·"ÈÙ) שלמה רבי הגאון את שאל שאחד מובא

ינדד  שאם בעצמו ויודע  גופו, וכח טבעו את  מכיר שהוא זצ"ל, אויערבאך  זלמן

ונפשו  תיר, ולא נים בשחרית  תפילתו תהא בתורה ויהגה הלילה כל מעיניו שינה

עדיפא וודאי שלהלכה אף תורתו, בדעת הגרשז"א  לו השיב טפי, עדיף מאי בשאלתו

לך יש בניך  'נפשות' על אך בלילה, לישן שלא  המנהג פני על הלכה שהיא שחרית

ולהשמר... להיזהר

אויערבאך  לייב  חיים רבי שהגאון המעשה, דבר ‰‚¯˘"Ê)ידוע Ï˘ ÂÈ·‡) נוהג היה

שהיה  דפאפא  דיין זצ"ל הופמן יוסף משה רבי הגה"צ של למעונו החג ביום לעלות 

שפני  הגרח"ל ראה אחת  בשנה החג. בברכת לברכו ת "ו, ירושלים בעיה"ק בסוף דר

הרב לו נענה עושה. זו מה לשמחה הגרח"ל שאלו מאוד, עד ושמחים מאירים הדיין

חזות רז לו יגלה מעצמו ששאלו מאחר אך לו, לספר בדעתו היה שלא  מפאפא 

בפי  שגור והיה זי"ע , סופר הכתב של הרמה בישיבתו למדתי בחרותי בשנות  לילה.

כלל  הדעת  היסח בלא הלילה כל שילמד שמי זי"ע  סופר דהחתם משמיה הבחורים

ולא כן לעשות  שם ניסו רבים והנה אליהו. לגילוי יזכה המחשבה, רציפות  מתוך -

הדעת, היסח בלא הלילה כל ללמוד רבות שנים ניסיתי עצמי אני ואף בידם, עלתה

לכך . זכיתי לא  עדיין אך

אשר  ועידנים עידן זה והנה המחשבה, ברציפות  הלילה כל למדתי שתא  בהאי

את לי וביאר אחד זקן לפני בא  זה בלילה בזוה"ק, קטע  איזה בהבנת  אנכי מתקשה

אך בפירושו, במחשבתי להתבונן עיני סגרתי גמרו אחר היטב, באר הדברים

השחר, עלה שכבר וראיתי בשעון הבטתי האמת, איש לו פרח עיני את  משפקחתי

ונפשי. לבי בכל ואשמח אעלוז לא וכי היה, הנביא  אליהו זה שזקן והבנתי
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øôñ éøáãì àð òîùé ...äùåã÷ä äðéëùì
'íåéä øãñ'(úåòåáùä âç øãñ)úà àéáäù

óéñåäå ,åììä øäåæä éøáãúåàøåðåéøùà
,äæä ãåáëä ìëì äëåæä å÷ìç éøùàå
èù÷úîå øàôúî ìåëéáë åøöåé øùà

åáéë ,äæä øáãä íãàä éðéòá ì÷é ìàå ,
(ù óà)äðéçáá ìôàå ìôù àåä íãàä
úçà(ãçà ãöî)úøçà äðéçáá ìáàãöî)

(éðù,ãàî ãò åçë ìåãâãéîòäì åãéáå
êàìî ïéàù äî ,íìåë úåîìåòä ìë
çë ïúåðä àåäå ,ïë úåùòì ìåëé úøùî

íìåò àøåáì ìåëéáë ìéçåáëåø áéúëãë
åúåéä íò íãà ìë êéøöå ...êøæòá íéîù
úåèåéãäáù èåéãäå íéðè÷äî ïè÷

àùðúäìå ìãâúäìå åîöò áéùçäììò
äæéà àáé éãé ìò éìåà øîåì - äæä ïéðòä
éäú ìàå ,é"ùä ïåöø ÷éôäì øáãå ïéðò
íãàä úåéäáå ...åéðéòá äì÷ èåéãä úëøá
äîå éðà äî' åøîåàá ,åéðéòá åîöò ì÷î
åà éãé ìò úåîìåòä ïå÷ú àáéù 'ééç

.ì"ëò ...ïìå÷ì÷

òåãé'÷ä ä"ìùä ÷éúòäù äîúëñî)

(ç úåà äåöî øð ÷øô úåòåáù÷"éúëî
øùà ò"éæ õá÷ìà äîìù éáø ÷"äâä
ìéìá àéøáçä ãåîéì øãñ øàúî
ãåîìì åðìçúäù úòáå :ì"æå ,úåòåáù

åðëéæ úåúëñî éúù åðãîìå äðùîä
,'åëå øáãîä ìå÷ úà òîùðå åðàøåá
íéøãäîä ïî íéøãäîä éãéãé åòîù
íëéøùà ,íëì íåìù ,éáåäà éãéãé
äæä íìåòá íëéøùà ,íëúãìåé éøùàå
ìò íúîù øùà ,àáä íìåòá íëéøùà

äæä äìéìá éðøèòì íëùôðäæ øùà ,
íçðî ïéàå éùàø úøèò äìôð íéðù äîë
úåúôùà ú÷áåç øôòá úëìùåî éðàå ,éì
å÷æçúä .äðùåéì äøèò íúøæçä äúòå
,åöìòå åçîù ,éáåäà åöîàúä ,éãéãé
úåéäì íúéëæå äéìò éðáî íúà éë åòãå
ìáäå íëúøåú ìå÷å ,àëìîã àìëéäî
äîë ò÷áå ä"á÷ä éðôì äìò íëéô
,äìòù ãò íéòé÷ø äîëå íéøéåà
úåéçäå ,åîîã íéôøùå ,å÷úù íéëàìîå
êåøá ùåã÷äå äìòî àáö ìëå ,åãîò

íëìå÷ úà íéòîåù àåääæ ìë íò ...
íëúãìåé éøùàå íëéøùàå íúéìòúð
ìòå ,íëéðéòî äðéù íúããð øùà éãéãé
å÷æç ïëì ,äæä äìéìä éúéìòúð íëéãé
ìàå ,íéøãäîä éãéãé ééðá åöìòå åöîàå
êåùî ãñç ìù èåç éë ,ãåîéìä å÷éñôú
.ä"á÷ä éðôì äáéøò íëúøåúå ,íëéìò
éðåìòäå íëéìâø ìò éãéãé ééðá åãîò ïëì
êåøá íéøåôéëä íåéë íø ìå÷á åøîàå

'åëå ãåáë íùæìæìæìæì.

ללב 'לז. 'יפה ·)בספר נועם(˙ˆ„ אמרי מספר ÒÁ�Ù)הביא ˙˘¯Ù ÛÂÒ)הוא כיפור' ש'יום

כל  נעורים להיות - כיפור ביום כמו בשבועות עושים אנו כן על 'שבועות '. כנגד

הכיפורים. יום בליל הלילה  כל ניעורים שהיו כהונה ופרחי הגדול הכהן כמו הלילה
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éøäúåòåáù ìéì úùåã÷ù ,êì
íà èøôáå .íéøåôéëä íåé úùåã÷ë
úà äìòî àåä øùà äøåúá ÷ñåò
,àëìîã àìëéä éðáî àåäå ,äæá äðéëùä
àùéã÷ àúðéëù Y äìëä íò ñðëééå

äôåçìïåéìò éôøùá åøîàð íéøáãäù óàå]

åäö÷ ñôà êà ,åéøáçå óñåé úéáä úîâåãë

íéøëæðä ñ"úçä éøáãëå ,ãçàå ãçà ìëá êééù

[íéìåãâáù ìåãâë íä ÷øñ éðìéà åìéôàù.

áúë'úå÷åîò äìâî'äúøáçîì åéúåäâäá)

(é÷ óã óåñ ùãå÷äøòù'á ,äðäã
'úåðååëä(.è ÷"äåø øòù)íùá àéáî
ì"æéøàä÷ñåòå úçà äìéì øåòéðäù

øèôð äéäé äìéìä äúåà ìë äøåúá
äðùä úåîé øàùá íàå .ãçà úøëî
úøë ìò øôëì øåòéð úåéäì ìéòåî
ìéòåî úåòåáù ìéìá ãåîéìä éøä ,ãçà

úåúéøë äîëå äîë ìò øôëìù"ééò)

(øáãä øåàéá.

áúëå'íäøáà úéá'á(âç ä"ã úåòåáù)

åäéøä úåòåáùä âçù ïååéëîù
øôëî ë"äåéù åîëå ,íéøåôéëä íåé åîë

éë ,úøë ìòåøäèú,úøë àéøèîâá
åøäèú éë úåòåáù àåä ùîî åá àöåéë
åðééäå 'øúë' ìù àéøèîâ íâ àåä
íéîù úåëìî ìåò åîöò ìò ìá÷éù

(úåëìî àåä øúë).

התורה נתינת - לעם נהיית הזה היום
ושנה שנה  בכל מתחדשת

ïúúåíéãòåî äáäàá åðé÷åìà 'ä åðì
,ïåùùì íéðîæå íéâç äçîùì
ïúî ïîæ - úåòåáùä âç ãçééúð íðîà
äðëää ïééðò úà åðéöî åá ÷øù åðúøåú

øîåòä éîé è"î úøéôñá íàçìçìçìçìïëå ,
'ä íäì øîà éðéñ øäì íòéâäáúåîù)

(àé èé...'íéðåëð åéäå'èìèìèìèì

הר"ןלח. כתב Â·‰‚„‰)כה ‰"„ ÌÈÁÒÙ ÛÂÒ Û"È¯‰ ÏÚ) בשעה אמרו כן גם ובהגדה וז"ל,

הזה ההר על האלוקים את תעבדון משה להם רבינושאמר משה  ישראל , לו  אמרו

מכאן  לעצמו, אחד כל  מונין והיו  יום , חמישים לסוף  להם אמר זו , עבודה  אימתי

העומר לספירת חכמים –קבעו  עומר ולא קרבן מביאין אנו שאין הזה בזמן כלומר, .

זמן  באותו  ישראל שמנו  כמו התורה , לשמחת  יום  חמשים מחשבין עכ"ל.אלא  .

וכלל,לט . כלל מוכן כשאינו השבועות חג בעצם עומד עצמו מוצא  אם אף אמנם

הבושם' ה'ערוגת  בדברי ‡ÂÓ¯)יתחזק '¯Ù)בפסוק(‡Î ‚Î ‡¯˜ÈÂ) היום בעצם 'וקראתם

שעברו  ויראה הנפש חשבון האדם יעשה אם שאפילו - לכם' יהיה קודש מקרא הזה

אבדה  לא  עדיין תורה, מתן לקראת  כראוי עצמו את שיכין מבלי העומר ימי כל עליו

אלא  הזהתקוותו, היום  בעצם  קודש'וקראתם 'מקרא  עצמו על יקרא הזה ביום –

השפע את  שיקבל כלומר לכם', 'יהיה הפסוק  לסוף ויזכה לקדושה, אתקרב  מהיום –

היום. רצון בעת  השמים מן היורד והאור
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ùàøáïéîàäì íãàä ìò äðåùàøå
ïîæä úùåã÷áîîîî,÷ø àìå

íéøöîî ìàøùé éðá åàöéù ïîæ åúåàá
äúò ïë æàë àìà ,íéøåîà íéøáãäàîàîàîàî,

ùøãîá ì"æç åøîàù åîëàèåæ àú÷éñô)

(ïðçúàååîöò úà úåàøì íãà áééç
éðéñî äøåú ìá÷î åìéàëáîáîáîáî.

ïëåæ"èä áúë(ä æî ç"åà)øåàéáá
' äëøáäïúåð,äååä ïåùìá 'äøåúä

זי"ע  איגר לייבל רבי הרה"ק הביא  לדבר Â¯˙È)ראיה ˘È¯ ˙Ó‡ ˙¯Â˙) כתבה כן דעל ,

התורה, קבלת של הפרשה לפני ה' לקהל להסתפח יתרו של ביאתו ענין תורה

הקדושה, אל ולהתקרב הכל לעזוב  בידם לע "ז והכומר הגוי שאף בינה, וזוללמדנו

גוי  ביד שאם בנפשו ק"ו  היהודי שישא  התורה  לקבלת ביותר  הטובה  ההקדמה 

להתקרב ויעקב  יצחק אברהם  של זרעו ביד  עאכו "כ .להתקרב 

זי"ע מ. הרי"ם החידושי אומר Ù"Î‰ÂÈ)היה Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)והוא' שאומרים הטעם לבאר

העוונות כל נמחלו כבר שלכאורה הקדוש, היום במוצאי מעריב  בתפילת רחום'

גופא דא  על אלא יכפר', רחום 'והוא  לבקש שבים מה ועל הכיפורים, ביום והחטאים

מכל  מזוככים הננו הקדוש יום שאחר האמונה שלמות  את  לנו שאין על בכינן, קא 

יכפר. רחום והוא  קאמרינן דא ועל חטא , שמץ 

בכותל מא. בהיותו השבועות  בחג אחת שבשנה סיפר, זי"ע  ראטה אליהו רבי הגה"צ

ואמר  השחר, עלות  קודם הרה"ק לו קרא  זי"ע , שלומ'קה רבי הרה"ק  עם המערבי

'נעשהלו, יחדיו  נענה  הבה  התורה , את לקבל רוצים האם בשמים  שואלים  כעת

שנאמר ונשמע' רציתי כן על ברבים להיות צריכה התורה קבלת כי דבריו, את  וביאר ,

ונשמע . נעשה יחדיו

זצ"ל,מב. אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון כן הוכיח È·וכבר ˜¯Ù ‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ‡·Â‰)

(1 ‰¯Ú‰ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á'הגמ בדברי מצאנו ˜ËÎ:)סימוכין בכל (˘·˙ דם להקיז שאסור

סיני  במדבר ישראל בני שכשהיו דעצרת, טבא  יומא  אטו שגזרו משום טוב , יום ערב 

התורה  את  ישראל מקבלים היו לא ואם 'טבוח', ושמו רוח שבועות בערב יצאה

ולדמייהו', לבשרייהו להו טבח להקיז'הוה סכנה יש דשבועות יו"ט שבערב [ומאחר

י] תס"ח או "ח ברמ "א הובא יו"ט , ערב  בכל אסרו כן על ביאור,דם  צריך ולכאורה .

מחמת שאסרו עד לדידן, בדבר יש סכנה ואיזה שנים, אלפי מלפני יצאה זו 'רוח' הרי

השקל' ב 'מחצית  מבאר אלא, הזה. היום עד שבועות בערב  דם להקיז Â"Ë˜Ò)זה Ì˘)

מתעורר שוב  ההוא  זמן כשיגיע  מה , ענין לאבותינו שאירע  הזמנים דבכל ונודע 

ההוא וענין דבר אותו מעין בכל קצת מחדש יוצאת  טבוח' – 'רוח שאותה ונמצא .

יובן  מעתה ממנה, ניצולים הם התורה את ישראל בני קבלת ע"י ורק  ושנה, שנה
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òâøå úò ìëá äøåúä ïúåð ä"á÷ä éë
ìù äçåëî äàá åæ äðéúðå ,ìàøùé éðáì
âçá äøåú ïúîá íãàä ìá÷îù äáö÷ä

.äðùå äðù ìëá úåòåáùä

ïëå,ò"éæ õéðæà÷î ãéâîä ÷"äøä øîà
íåéäë óà øùôà éàãåå Y ïëàù
õåçøì ùé ïëì íãå÷ù àìà ,òåîùì
óåðéè õîù ìëî íééðæàä úà óåèùìå

(éðçåøä),úà åéðæàá òåîùì äëæé æà åà

.'ä ìå÷à"áãðúá ,ãô úåà íéôåö íééúîø 'éò)

(á ÷øô àáø..

÷åô'éðå÷æç'ä ãéòäù äî éæçäîã÷äá)

(ú"äò åùåøéôìåùã÷ ïåùìáéùôðá
,éúòîù éîåìçá éë ,äé÷æç éðà éúòáùð

íéøáãä úøùò øáãî íé÷åìà ìå÷âîâîâîâî.

,äðäåïîæ äøåú äøîà íéãòåîä ìëá
,âçä ìåçé íåé äæéàá ÷éåãî
úåòåáùá ìáà ,äîåãëå 'øùò äùîçáå'

בעלמא, וסימן 'זכר' מטעם רק  ולא דם, מהקזת  כהיום אף להיזהר לנו יש ענין מה

ממש. בפועל הזה כהיום להחיותנו כדי אלא

בכל  ומתחדשים שבים אז שהיו הסכנה  עניני אם כי מרובה', טובה 'מידה והרי

בני  וקירבת התורה, נתינת  – תורה  מתן עניני שכל ק"ו של  בנו בן ק"ו ושנה, שנה 

- אחרון בדור  אף ושנה שנה  בכל  ממש בפועל להתרחש  שבים  ה ' אל ישראל

ה 'תשע "ז ... בשנת 

אחד  ביום והרגלים הידים צפרני לקצוץ  שאין ידוע דהנה הביאו, לכך  סימוכין עוד

(È"·Ï ÔÎ ¯Ó‡˘ 'ÌÈ¯˘ÈÓ „È‚Ó'Ó ,Ò¯ 'ÈÒ ˘È¯ ‡"‚Ó)'מהרי"ח ה'ליקוטי מביא  מקום ומכל ,‚"Á)

(‰Ó Û„זי"ע מרודניק  אלימלך  רבי הרה"ק ‰¯Ì"È)בשם È˘Â„ÈÁ'· ‡Â‰ ÔÎÂ)שבועות דבערב  ,

בזוה"ק איתא  שהרי עמו, ונימוקו וטעמו אחד, ביום לקוצצם ומותר בזה להקפיד אין

(˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙ ÛÂÒ· ‡·Â‰ ¯ÂÓ‡ '¯Ù) העומר ספירת לספור תורה שאמרה שהטעם

וטומאה, לכלוך  מכל נקיים שבעה ספירת במקום הם כי שבועות, שבעה במשך 

בטהרה  התורה את  לקבל כדי שבועות  בליל טהרה במקוה טובלים הספירה ואחרי

יקצוץ לא אם כן ועל גופו, מעל החציצות  כל ולהוריד להסיר צריך  זו ולטבילה ביום,

לקצוץ הדין מן מותר לפיכך הטבילה, את  ומעכבים חוצצים אלו יהיו צפרניו את 

מצוה. טבילת  כדין אחד ביום הצפרנים

ביום ורגליים ידיים  צפרני לקצוץ לנו  מתירים  תשע "ז  בשנת אם  נאמר, מכאן

להטהר עלינו שאף ע "כ הזה , בזמן נוהג אינו כבר  זה שהיתר  אומרים ואין אחד,

ביום התורה את  נקבל אנו  ואף במדבר , בהיותם  אבותינו שנטהרו טהרה  כאותה 

סיני  בהר  קיבלוה  שהם כמו ממש בפועל  תשע"ז השבועות .חג

השולחן'מג. ה'ערוך  דברי È‡)ידועים „Ù¯ Á"Â‡) ודבר' ההפטרה, ברכות  בנוסח המבאר
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åáù äðùá íåéå ïîæ äøåúá øîàð àì
íëì íúøôñå åøîà ÷øå ,âçä ìåçé
íåé íéùéîç åøôñú ...úáùä úøçîî
'îâá óàå ,'äì äùãç äçðî íúáø÷äå

åðéöî(:å ä"ø)úøöò äéòîù áø úòãìù
'ä íéîòô(ïåéñá)'æ íéîòô 'å íéîòôãîãîãîãî,

,íéøáãä øåàéáåäðéà äøåúä úìá÷ù
àìà ,ùãåçá íéåñî íåéá äéåìú
úðùá óà Y øîàéé íìåò úåøåãì
ìàøùé éðá úðëä øîâá - æ"òùú

úøéôñá 'äøåúä úìá÷' úàø÷ì
íééãé éúùá äåìá÷é íåé íéùéîç

ù"áúé àøåáäî.

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäúåòåáù)

(à"ñøúäøåúá ÷åñòì âäðîä
àúéàã ,âçä ìéìá(áé á úåáà)ï÷úä'
äøåú ãåîìì êîöòêì äùåøé äðéàù.'

áéúëã äù÷å(ã âì íéøáã)'äùøåîúìéä÷
úàø÷ð äøåúäã ,øîåì ùé àìà .'á÷òé

שכבר  שהדברים האדם יחשוב שלא לומר דבא  ריקם', ישוב לא  אחור מדבריך  אחד

מעשה, כסיפור הכל על יביט וחלילה תועלת , בהם לנו אין כבר האמתעברו אבל 

זמן  ובכל עת בכל  נוצץ עדיין העבר חייבדגם ודור דור שבכל מצרים יציאת כמו

יצ"מ, הוא  עת דבכל ונמצא ממצרים יצא הוא  כאלו עצמו את  לראות  לענין אדם וכן

נוצצים הם תמיד אלא יעברו , ולא  עברו  לא  אז  שהיה  מה כל  התורה', 'קבלת 

עת בכל כלומר ופועלים  - ריקם ישוב לא  אחור מדבריך  אחד ודבר אומרים ולזה ,

תורה והם ריקם ישובו לא  הם גם עברו , שכבר באחור  עתה  העומדים  אותם אפילו 

קבלתשלימה מעמד העולם, בזה שוב מתרחש השבועות , חג בבוא ושנה שנה ובכל

התורה.

שבועות, בליל הטהור בשולחנו תורה דברי אומר היה לא זי"ע  מרוז'ין הרה"ק 

כבר  הישנה שהתבואה החיטים, קצירת קודם השדה כבעל מרגיש הנני באמרו,

התורה  ואילו נסתיימה, כבר הישנה התורה כך נקצרה. לא עדיין והחדשה אזלה,

התורה  קבלת שוב  מתחדש שנה שבכל נמי, והיינו באה, לא  עוד החדשה

ממש. כפשוטו

צופים' ב 'רמתיים איתא זה �Á)בסגנון ˙Â‡ ,Á"ÈÙ ‡"·„�˙ ÏÚ) היהודי' שהרה"ק

מה  אך  לתורה'... קדמה ארץ 'דרך כי שבועות  בליל תורה אמר לא  זי"ע  הקדוש'

ובתוך ובזיע, ברתת  ביראה באימה התורה לקבלת  עצמם מכינים הזה בלילה עושים

עיי"ש. אבריו כל ורעדו ויראה, ופחד ורעדה חיל אחזו כך

אם מד. בסיון, בחמשה שבועות  יחול מלאים חדשים ואייר ניסן כשחודש כיצד הא

חג  כי בסיון, בששה - חסר וא' מלא  א ' ואם בסיון, בשבעה - חסרים שניהן

ואייר. ניסן חודשי בקביעות  ותלוי הפסח, מחג החמישים ביום הוא השבועות 
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'õò,'íééçúåøéô àéöåî ïìéàù åîëå
äøåúä ïë åîë ,äðùå äðù ìëá
äðù ìëá äéúåøéô úùãçúî äùåã÷ä,

úåøéô ìò ïéðåãéð úøöòá ïëìåïìéàä
(.æè ä"ø)äøåúä úåùãçúä ìò íéðåãéðù ,
úàø÷ðùõòíåé àø÷ð ïëìå .íééç

íéøåëéáä.úåùãçúää ïéðò àåäù

óéñåîåùøãîá àúéàã åîëå - à"ôùä
(àé åøúé àîåçðú)íéàéáðä ìëù

í÷ìç åìáé÷ øáë úåøåãä ìëáù íéîëçå
íäéøáãù àìà ,éðéñ øä ãîòîá äøåúá

.åðîæáå åúòùá ãçà ìë åùøôúðïë åîë
åðúøåú ïúî ïîæ úåòåáù âç ìëá
äøåúä ÷ìç ìàøùé éðá ïéìá÷î
ë"çàå ,äðùä éîé ìë ìò úùãçúîä
ãçà ìë ìòåôä ìà çëä ïî íéàéöåî

éåìú úåùãçúää äæå .åúòùáå åîå÷îá
ãçà ìë úðëä éôëäîäîäîäîìò áùééúé äæáå .

äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä' - ïåëðäðéàù
êì äùåøéåîöò úà ãçà ìë ïéëéù '

ìëá åì úùãçúîä äøåúäî ÷ìç ìá÷ì
àéä àìà äòåá÷ äùåøé äðéàù ,äðù

.úò ìëá úùãçúîùøåù äæ íåéå
äðùä ìë ìù äøåúä'(íù à"ôù)øáãå .

.øúåîì êà íééúôù

íéøáãë÷"äøä íùá àáåî äìàä
ò"éæ 'øæð éðáà'äàùãä úåàð)

(â úåà úåòåáù äòåîùä éôî íéøáãíéîéäù ,
òøåæ íãàäù äîëù äòéøæ éîéì íéîåã
éîéá ãéúòì øåö÷ì ìëåé êë åìà íéîéá

äøéö÷äåîåîåîåî÷"äøäì 'êìîä êøã' øôñáå .

המאיר'מה. ה'אור שכתב מה יובן ·ÂÊ‰¯)ובזה ‡˙È‡Â ‰"„ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˘Â¯„),צדיקים ועוד

היא התורה שקבלת  שנה לך  ואין התורה, קבלת של חדשה בחינה יש שנה דבכל

לפי  תלוי הכל כי טעמא, והיינו חדש, באופן מתחדשת  תמיד אלא שעברה, כבשנה

עברו. בשנים לעבודתם זו שנה של הכנה דומה ואינה ישראל, בני של ההכנה מדת

כתב ÂÚÂ·˘Ï˙)עוד ˘Â¯„) עומד שהוא  במצב  האם הנפש חשבון לערוך האדם שעל

בשנה  התורה את  עתה לקבל ראוי הוא והאם מסיני, התורה את לקבל יכול היה בו

השבועות . בחג זו

חג מו. בערב  אחד לחסיד כשאמר זי"ע מאמשינוב  מאיר רבי הרה"ק  דיבר זה וכנגד

אמרו  שהרי לו, הסביר קאמר, מאי הלה וכשתמה שוטה', תהיה אל השבועות

(.„ ‰‚È‚Á) לאדם ניתנה הרי והכא  לו', שנותנים מה כל המאבד זה - שוטה זהו אי

מן  לקלוט יתעשת  לא ואם הרוחני, ורכושו הונו ולהרבות  להתעלות  הכושר שעת 

מתנה  שמאבד נמצא  ח"ו, כלום בלא ישאר דלעילא  באתערותא  היורד והשפע האור

לו. שנותנים טובה

תשרי  ובימי מאבותיו, ושדות  קרקעות  הרבה שקיבל לאדם דומה, זה למה הא
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ò"éæ àðöñàéôî(è"ôøú á ìéì úåòåáù)

ìëù ,øàáîå ,åæ êøãá àåä óà êìåä
úåòåáùä âçá ìá÷î ìàøùéî ãçà
ãéúò àåäù ÷ìçä äæ ,äîåúñ äàåáð
íðîà ,äðùä ìë êùîá äøåúá âéùäì
,íãàä ïî àéä äîåúñå äîìòð
ïäì äëåæù úåøøåòúääå úåøàääå
øöåàî åéìà íéàá ïä éøä äðùä òöîàá

.úøöòá åìáé÷ù äæ

àúéàå'øéàîä øåà'ä ÷"äøäî
ò"éæ øéîàèé'æîä"ã úåø úìéâî)

(íãà ïáå øîàé åà÷åñôä éøáãá æîøì
(èé èé úåîù)÷æçå êìåä øôåùä ìå÷ éäéå'

ùøôîù ,'ãàî÷æçàøîâä ïåùìî
(.ãé ïéáåøéò)äéä äîìù äùòù íé'

÷éæçîåäæå ,'äøäè äå÷î íéùîçå äàî
àåä éðéñ øä ãîòî ìù øôåùä ìå÷ù
øä ãîòîáù ,øîåìë ,'ãàî ÷æçå êìåä'
äî ìë ÷éæçäù òôùä ãøé éðéñ
ìë óåñ ãò ùãçì ãéúò ÷éúå ãéîìúù
äðù ìëá äðùðå øæåç äæ øáãå ,úåøåãä

.ùãçî äðùå

מתן – הדברים עשרת  זה  יום בקבלת 
עשרת  קריאת בעת הזה  כהיום  תורה 

הדברות 

àúéàùøãîáù"å÷ìéá àáåä á"éô àú÷éñô)

(àòø æîø åøúéä"á÷ä øîà'
åæä äùøôä úà ïéøå÷ åéä éðá ,ìàøùéì
åìéàë íëéìò äìòî éðàå ,äðù ìëá
úà ïéìá÷îå éðéñ øä éðôì íéãîåò íúà

íåéá' øîàðù äøåúääæäøáãî åàá
'éðéñåîë úåùòìå øåîùì åðéìò äðëää úà óàå)

(éðéñ øä éðôì íãîòá åðéúåáà åùòù.

åðéöîå'øñåî èáù'ì(èé úåà ã"ìô)

àøå÷ùë íâ .ì"æå áúëù
åìéàë åéðéòá äîãé ,äøåúá äùøôä

äáéúä(äîéáä)éðéñ øä àåä äá ãîåòù
éðéñ øäî úìá÷úî äòù åúåà åìéàëå

(.åø ìä÷éå øäåæ ïééò)àéìîôå ä"á÷ä åìéàëå
úòùá äéäù íùë íù íéãîåò åìù
ä"ò åðéáø äùî åéàëå ,äøåú ïúî
áéáñ íéãîåòä ìä÷ä ìëå äøîåàä

äøåú åéôî òåîùì éðéñìä"ìùá ïééòå)

(èðø øñåî úçëåú íééç êøã ÷øô úåòåáù úëñî.

ושתיה, באכילה מבלה הוא  הרי בתבואה השדות את  לזרוע המובחר הזמן שהוא

מאומה  לו יהיה לא  גוונא בכהאי והלא  השדות , את ולזרוע פועלים לשכור במקום

וקמשונים, קוצים שם ימצא  טובים פירות  שדותיו שיעלו ובמקום הקצירה, בשעת

אולם  רוחנית , זריעה ימי שהם אלו קדושים בימים עומדים אנו שאף מובן, והנמשל

זה  בשדותיו', תבואה ויזרע מתרדמתו יתעורר אם עצמו באדם אלא  תלוי הדבר אין

עי"ז  רק כי והשכל, בינה דעה אותו שיחון עולמים כל מבורא והבקשה התפילה

הפירות . קצירת תקופת שהם השנה ימות  כל במשך  בתורתו ברכה יראה



שבועות - במדבר - הפרשה æîבאר

ãîìéåò"åùá ÷ñôð íà éë ,å"÷ïîéñ)

(à óéòñ àî÷àøå÷ä êéøöù
àåø÷ì äðùä úåîé ìëá äøåúáãîåòî,

ùåáìá øàåáî íòèäå(íù)äùî éë
åéä ìàøùé éðáå åðéáøíéãîåòúòùá

äåùä ãö ùéù ïàëîå ,äøåúä úìá÷
úåøåãì äøåú øôñá äàéø÷ä ïéá
úàéø÷ úòá øîåçå ì÷ ,éðéñ øä ãîòîì
úøøåòî äàéø÷äù úåòåáùá äøåúä
äøåúä úà ìá÷î àåä äúòù ïîæä úà

.éðéñî äúðéúðë

äîìàøùé éðáì ïåôöä áåè áø
àúéàãë ,äøåúä úà íúìá÷á

éîìùåøéá(ç"ä ã"ô ä"ø)áø øîà'
úåðáø÷ä ìëá éãéà áø íùá àéùøùî

àèç áéúëíéæéò øéòù)úàèçì(úøöòáå
áéúëã Y 'àèç áéúë ïéà(ì çë øáãîá)

,'íëéìò øôëì ãçà íéæò øéòù'øîà êë
íëéìò íúìáé÷ù ïåéëî ,ä"á÷ä ïäì
àì åìéàë íëéìò éðà äìòî äøåú ìåò

íëéîéî íúàèç.

ע"כ  רוחניות על הדין  יום  - נידונין בעצרת 
ישועה לפקידת נפשו  לשפוך גרמא הזמן

ברוחניות  ורחמים

íòèîå÷"äìùä áúë äæ(èé úåà)äæ
'á÷òé úòìåú' ïåùì(çð óã),

ä"á÷ä äöø äðùä ùàøáù åîë éë ,òãå
éë ,íãà éðá äùòî ùåøãìå çéâùäì

ùåãéçå äðåùàøä äàéøáä íåé àåä
,íìåòäàåäù ,äøåú ïúî íåéá äöø ïë

çéâùäì íìåòä ùåãéç ìò äøåî
åðåãìå íìåòä äùòî ìò ùåøãìåìò

äðùîá åøîàù åîë .ïìéàä úåøéô
(.æè ä"ø)ìò íéðåãéð úøöòá'úåøéô
ïìéàäéë ,åðøàéá øáëå .'úåøéôäíää

úåçøåôä úåîùðä íäåðìéàîìù
ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå ,ä"á÷ä
,äðîî íîöò åìèáù åá äðúéðù äøåúä
àìá 'ïìéàä úåøéô ìò' íøîà àåäå
.ì"ëò ,'éåàøë úåöîáå äøåúá íîéìùä

èåùôåïîæä éøä ,ïéãä íåé àåä íàù
æà 'ä éðôì ììôúäì àîøâ
úåìåãâ úåòåùé åá ìåòôì åðéãéá äìòé
íéðá éðáå íéðáì úåëæì ,úåéðçåøá
ìàøùé ìò úååöîáå äøåúá íé÷ñåò

'õòåé àìô'ä áúë êëå .íåìùêøò ò úåà)

(úøöòêåôùì ,åúòá øáã áåè äîå'
äëæéù äæä ïîæáå äìàä íéîéá åùôð
ãåîìì ,äøåú ìù äøúëì åéðáå àåä

.'úåùòìå øåîùì ãîììå

להצלחה התפילה – לבנו  יפתח  הוא
טהורה ויראה בתורה

ìëáäìéôúá äáøé àåöî úò
äàøéå äøåúá åúçìöäìæîæîæîæîäë ,

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîààáåä)

(à"ôùá úåáøúàéø÷ ìù äîòè øàáì

חז"למז. דברי על זצ"ל סלנטר ישראל רבי הגאון אמר �Ë.)כה Ó"·) החורבן אחר כי

ש  תפילה, שערי בכל ננעלו שנענית אחת תפילה שישנה ומנוסה בדוק אעפ "כ
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äôåñá éë ,úåòåáùä âçá úåø úìéâî
úåøéîæ íéòð êìîä ãåã úãéìî øáåãî
úåøéùá ä"á÷äì åäååéøù ìàøùé

úåçáùúå(:æ úåëøá)çîçîçîçîøîàð åéìòå ,
(ã è÷ íéìäú),úåøåäì ,'äìéôú éðàå'éàù

øùôà éàå äìéôú àìá äøåúì øùôà
äøåú àìá äìéôúìèîèîèîèî.

êëåéøáã ìò 'ïúðåé íåâøú'á íâøú
åðéáø äùîì øîàù åøúéúåîù)

ברוחנית  דשמיא לסייעתא תפילה והיא  מצב , ובכל 77)עת  ÂÓÚ „"Á Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ).

חסידים בספר הדברים לבוראו,(˜Ï‡)ומפורשים שבח  שהיא דבר  אדם שואל אם 

הקב "ה עליו  נפשו את  ושופך שמים מחפצי אחר דבר  או תורה למוד על כגון

טובים מעשים בידו שאין פי על אף תפלתו  .שומע 

צדיקים מח. של ושנותיהם ימיהם ממלא הקב "ה כי נולד וגם דוד מת זה ביום והרי

בזמנו פסוק  כקורא  'רות' קריאת ˘Ú"˙הויא .˙¯ÁÓÓ „Ú ¯ÂÓ‡ ,Á"Ú˙ Ï"ÂÈ 'ÌÂÏ˘ ˙È¯·')

(· „ˆ˙.

מפולין'מט . אליו שבאו הלומדים ה'חסידים זי"ע אהרן' ה'בית הרה"ק  מלפני כשנפטרו

מפרשים  אנו אבל ללמוד, אוהבים אנו גם ללמוד אוהבים בפולין ואמר: נענה

צילותא ' בעא  ÁÎ:)'שמעתתא  ‰ÏÈ‚Ó· Ò"˘‰ ÔÂ˘Ï) תורה של לכתרה לזכות  שכדי פירוש ,

לתורה צריכה והתפילה בתפילה... להרבות ˜Á)צריך  „ÂÓÚ Ô¯‰‡ ˙Î¯·).

בשעה  להתפלל מתחיל שהיה זי"ע, מזידיטשוב  צבי' ה'עטרת הרה"ק על ידוע

של  המאוחרות השעות עד בתפילה האריך רבות שעות ובמשך בבוקר, מקודמת 

נעני  מה השבועות  חג ביום בתפילה האריכו קמאי צדיקי אם מעתה, אמור אחה"צ.

אבתרייהו. אנן

ארכה  מדרשו שבבית זי"ע, מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק על מפורסם בזה כיוצא

לפני  לבם שפכו קודש והתלהבות  אש וברשפי רבות , שעות רבה' 'אהבה תפילת 

ממעשיהם  מפורשת הוראה לך הרי שמים. ויראת בתורה שיצליחו עולמים כל בורא 

שיתפללו  התפילות בכח אם כי ובעבודה בתורה להצליח אפשר שאי צדיקים של

תפילתנו. את וברצון ברחמים ה' שיקבל זה, ביום

הסמוכה  בעיר אשה שנשא  זי"ע , סופר' ה'חתם הגה"ק מתלמידי אחד על מסופר

חזר  כאשר ויהי זי"ע, מראפשיץ  הרה"ק  של בצלו שהה השבועות  ובחג לראפשיץ ,

אצלו  בירר בראפשיץ שהיה וכשהשיב טוב , ביום שהה היכן ידו על נשאל רבו אל

המדרש  בית נראה היה איך לתאר התלמיד התחיל שם, ושמע  ראה מה החת"ס

שיפתח  ובקשות בתחינות כמים לב שפכו המתפללים שכל רבה', 'אהבה ברכת  בעת

בשבחם. מאד הפליג החת"ס  כן כשמוע  ויהי  בתורתו, לבם ה'
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(ë ,çéúàå íé÷çä úà íäúà äúøäæäå'
åëìé êøãä úà íäì úòãåäå úåøåúä

- äáïåìöééã àúåìö úé ïåäì òãåäúå
ïåäúùðë úéááúà íãîìú ,ùåøéô ,'

úéáá ììôúäì íäì ùéù úåìéôúä

íà éë ÷åñôá øëæð àìù ô"òàå .ùøãîä
úàå íé÷åçä úà' Y úåëìää ãåîéìî
äøåúá çéìöäì éãë íå÷î ìëî ,'úåøåúä
ìò 'ä éðôì åáì êåôùì äìéôúä úëøöð

úååöîå äøåúá äçìöääðððð.

מי  כי תלמידיו, לפני זי"ע  מניקלשבורג שמעלקא  רבי הרבי הרה"ק  אמר פעם

היום  באותו שיחדש אפשר בלתי בכוונה, חונן' 'אתה וברכת רבה' 'אהבה אמר שלא

בידי, חידוש והעליתי היום כיוונתי לא  - מהתלמידים אחד ונענה אמיתי, חידוש

האמת דרך פי על ואינו לסתרו שיש איך  והראהו החידוש את  שיציע  הרה"ק  ביקשו

(·"Á ÛÂÒ Ì"˘¯‰Ó ˙"Â˘).

מנוסח  בתורה האדם מעייני פתיחת על ולהתפלל להפציר צריך  כמה חזינן עוד

לשונות שיקבעו תפילה בשום מצינו לא  שהרי הגדולה, כנסת אנשי שקבעו התפילה

בקול  ה' שישמע ומבקשים שפותחים רבה', 'אהבה ברכת  כמו ותחנונים בקשה של

בך ', שבטחו אבותינו 'בעבור אבות זכות  מזכירים וכן הגדול', שמך  'בעבור תפילותינו

הרחמים  מדת  לעורר ממשיכים ואז ותלמדנו', תחננו 'כן לברכת  שנזכה כדי זאת וכל

'רחמי  לעורר בזה ובאים הרחמן', אב 'אבינו ואומרים אב  היותו את  להזכיר וכופלים

'מ  יתב "ש שהבורא אלא  עוד ולא  בניו', על אנו האב עתה גם לכן תמיד, עלינו רחם'

לשמור  וללמד, ללמוד לשמוע ולהשכיל, להבין בינה בלבנו ותן עלינו 'רחם מתחננים

מצינו  לא אלו בלשונות וכיוצא  באהבה', תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות 

ובלעדיה  התורה, הבנת  הוא  העיקרים שעיקר אלא  זה אין תפילה, ובשום מקום בשום

חז"ל לנו שגילו במה הרמז גם וזה וקיום, חיים לנו Î)אין ˙ÂÓ˘ ‡˙ÏÈÎÓ) תורה שבמתן

כזקן השי"ת רחמיםנתגלה יתב"ש מלא  רחמנותו לעורר האדם צריך  שהרבה להורות ,

הקדושה. התורה בדברי ולהשכיל להבין שיזכה כדי שחקים ולהבקיע  הרחמים בעל של

שיח נ. ולשפוך לבכות א "א  כי בתורה, לעסוק יפנה תפילתו, אחר מיד אמנם,

'למעשה' וכשבא בתורה עיניו ה' שיפתח רבה' איננוב 'אהבה המשיל הילד  וכבר .

עשיר  לפני שליש בדמעות והתחנן שביקש לעני זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק זאת 

פלונית בשעה אלי גש מעות , ידי תחת  מחזיק  אינני העשיר לו אמר שיפרנסו, מופלג

שב למחרת  שעה, באותה הופיע לא הלה במטבעות, ידך  ואמלא  שלי העסק  בבית

מדוע עסקי, לבית לבוא אתמול הוריתיך  כבר העשיר לו אמר שליש, בדמעות לבקשו

לבו  לשים העשיר עוד יוסיף וכי ימים, כמה הווה וכך היום.... בוא נו, באת, לא

ÌÈ¯˜È)לבקשותיו... ÌÈ�È�Ù).
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òåãéåíçðî éáø ÷"äøä øîàù äî
ò"éæ áåðîéøî ìãðîíéîä úåøàá)

(úåòåáùì ú"åãäîïåéñ ùãåç ùàøîù ,
úìá÷ íåé ãòå éðéñ øáãîì åàáùë
úìéôúá íéëéøàî ìàøùé éðá åéä äøåúä
÷îåòîå ,ùôðä úåëôúùäá 'äáø äáäà'
êúøåúá åðéðéò øàäå' íé÷òåæ åéä íáì
úàø÷ì äðëäë 'êéúååöîá åðáéì ÷áãå

äøåú ïúîàðàðàðàð.

èøôáååììä íéîéá óéñåäì åðì ùé
ïååëì æåò øúéå úàù øúéá

'äøåúä úëøá'á,ïåøëæì äìåâñ àéäå ,
'äãåäéá òãåð'ä áúëù åîëúåëøá ç"ìö)

(.ãñ.ì"æåàéä äøåúä úëøá ,éúòãìå'

'ãåîìéù äî çëùé àìù äàìôð äìåâñ,
.ãåò ù"ééò

óéñåîåàøîâä éøáãî àéáäì(.èé æ"ò)

úàø÷ð äìéçúá àáø øîà'
(äøåúä)óåñáìå ä"á÷ä ìù åîù ìò

'äìçúî' ,é"ùøéôå ,'åîù ìò úàø÷ð
øçà åðééä 'óåñáì'å ,åãåîì úìéçú åðééä
äñøâå äãîìå äáøä äðùå äá çøèù
(åúøåúáå ä"ã :áì ïéùåãé÷ é"ùø ãåò 'ééò),

íðîàäðååë øîåì ùéù øîåà éðà
àáø éøáãá úøçàíøîåà é"ôò ,úåëøá)

(:äìáéúë ,äù÷ä éåì 'ø(à ãë íéìäú)

áéúë êãéàìå 'äàåìîå õøàä 'äì'íéìäú)

(æè åè÷ïúð õøàäå 'äì íéîù íéîùä'

חג  ביום בתפילתו שעמד אברך  ראה מראפשיץ  שהרה"ק  המעשה דבר ידוע

ושב מאד, ארוך  זמן משך  בתורתך' עינינו 'והאר בתפילת  כמים לבו ושפך השבועות

הרה"ק אליו ניגש התפילה בגמר ושוב, שוב  אביו אצל המתחטא כבן להתחנן

נשאה  שתפילתך  וראיתי בשמים הייתי לו, אמר וכה בידו, גדולה ו'גמרא ' מראפשיץ 

בלימודך ... ותתחיל גמרא  לך  הא לרצון, באהבה ונתקבלה פירות

הואנא. מי אדע כיצד נישואין בשמחת  להשתתף בבואי שאמר, מי אמר וכבר

בבגדי  - משפחה זבח כבוד במלבושי לבושים המשתתפים העם כל הרי 'המחותן',

ויו"ט, בדמעשבת תחינה ומפיל לצד פורש  מהמשתתפים  אחד  בראותי אמנם

המחותן  הוא  גברא האי כי אדע ידוע  יפה  הזיווג  'מחותן'שיעלה  מיהו כן, כמו ,

ומעתיר  שעומד מי – התורה ונותן התורה עם ישראל בני שבין הללו בנישואין

ועי"ז  ודבק...' בתורתך, עינינו והאר רבה... 'אהבה נא ', 'והערב  דמעה ומפיל תחינה,

והתורה. הבורא עם ל'מחותנים' ניהפך

בער "ח בנים  על אבות  תפילת  להתפלל  הקדוש ה'של"ה ' תיקן טעמא  ומהאי

מאד הם  מסוגלים ונישא, הרם הנישואין יום  שקודם אלו  ימים כי דיקא , סיוון

התפילות .לקבלת
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éðùîå ,'íãà éðáìíãå÷ ïàë àéù÷ àì
äëøá øçàì ïàë ,äëøáùãçîå ,

íãå÷ ïàë' àåä êë äøåúá óàù ç"ìöä
ìù åîù ìò úàø÷ð 'äøåúä úëøá

,ä"á÷äúëøá êøéáù øçà 'óåñáìå'
úåéäì 'åîù ìò úàø÷ð'ù äëåæ äøåúä

åìùäçëùî åðéàå÷ñô åðéáø äùîù êøãë)

(äðúîá åì äðúéðù øçà çëùìî.

åæå'úåìåãâ úåëìä' ìòá úðååë äúééä
,'äøåúä úëøá'á åøôñ úà ìçäù
íéé÷úé êøéáù øçà åá ãîåìäù éãë

ãéîú ïåøëæì úåéäì åãéáì"ëò ,(éåðéùá).

äæáåíøîåà ë"â øàáî(:àé úåëøá)ìò
'åðá øçá øùà' úëøáúëøááù)

(äøåúäúåëøááù äìåòî àéä åæé"ùø 'éò)

(íù' íéøîåà åðà äá éë .ïúðåúà åðì
äá íééñî ïëå ,'åúøåú- äøåúä ïúåð

åæå .äðúîá åðì äðåúð àéäù øîåìë
éãé ìòù äëøáä úìåòô ø÷éò àéä
ìò ,åìù äøåúä äéäúù äëåæ äëøáä

úåëøáá äìåòîä àéä ïëáðáðáðáð.

אמירת  מעלת – ישראל תהילות יושב 
זה ביום  ובפרט המלך דוד שחיברם תהלים

ùéàìåìéäã àîåé ìç ïëìù ,íéøîåà
éë ,úåòåáùä âçá êìîä ãåã ìù

בארה"ב,נב. גדול תורה בתלמוד רוחני מנהל שהוא נ .י. מתושבי חשוב מחנך לי סיפר

בת "ת מעשה, הוה וכך בנים, על אבות תפילת של הגדול כוחה ראה ובעיניו

היה  מהם אחד כי מזה, זה נשתנו אך תאומים, אחים שני כיתה באותה לומדים

מתוך עצומה בשקידה תלמודו על שוקד חיים, בשמחת מלא  נפלא , כשרון בעל

מעלה. מעלה ומתעלה בס"ד מצליח הוא ובכולם לימודים, מוסיף ואף בהירה, הבנה

ואף  התורה, וחשקות  כשרונות חסר מאד, חלש ילד היה תאומו אחיו לעומתו,

ונחשל  יושב  לראותו גדול צער ממש והיה במוחו... נקלטו לא  פשוטים דברים

יום  דבר ומתעלה העולה אחיו לו בסמוך  יושב  שעה שבאותה ובפרט בלימודיו,

בליעה"ר... ביומו

שבועיים לפני עד הווה ‰ÚÓ˘‰)כך ¯·„ ˙‡ Í�ÁÓ‰ ÈÏ ¯ÙÈÒ˘ ÌÂÈ·) ביום שלפתע  עד ,

חשקות מתוך ולהשכיל להבין ולהתעלות , לפרוח הנחשל האח החל אחד, בהיר

נולד  כאילו ורגיל כזקן נפלא  באופן ומלמד לומד שומע והיה נפלאת , התורה

וחבריו. מלמדיו כל בעיני סתומה' ו'חידה לפלא ויהי ונפלאים.... מזהירים בכישרונות

המנהל  שפגש עד המבורך, השינוי אירע ממה הבין ולא  ידע  לא המלמדים מבין איש

והחל  השני בנך של ולבו ראשו נפתח כי הידעת  בפניו, תמיהתו ושטח הילד באבי

בצורה  למעליותא  נשתנו ויראתו תפילתו אף התלמוד, ים ממימי לרוויה לשתות 

הזה'... הגדול הסער מי 'בשל תדע אולי נפלאה,

הודה  המנהל, הפצרות  עליו משגברו אך  למנהל, לענות שלא  האב  ניסה תחילה
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åøîàå ,íéìäúä øôñ úà øáéç àåä
(.çé äìéâî)äìéôú äúàá ãåã àáù ïåéë,

äøåúä úìá÷ì úåëæì éãëù úåøåäì
.úåù÷áå úåìéôú äáøä êåôùì êéøö

äàøå'íééçä óë'á(ãì ãöú)âéìôäù
ãåîéìå úøéîà úìåâñá ãàî
.ì"æå ,úåòåáùä âçá íéìäú øôñ
,äéìéã àìåìéäã àîåé ùåã÷ä íåéäå
úøéîà øúåéá ïåöøì äìòé ãåò

åéúåìéäú'éç ùéà ïá'á áúë ïëå .äðù)

(ã øáãîá àøôñ ìë øîåì íéâäåðù
.úåòåáùä âçá íéìäú

äëìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ ÷öà÷î 'óøù'ääðåîàå úîà)

(åîø úåàøáçî êìîä ãåã äéä åìéàù
åéä ,øãñä éôì íéìéäúä øôñ úà

íúøéîàá íéúî úåéçäì íéìåëéâðâðâðâð.

ùéåéøáãì øå÷îå êîñ åàéáäù
'íéìäú ùøãî'î(â øåîæî è"çåù)

ìù äúåéùøô åðúéð àì ,øæòìà éáø øîà

עולה  שאחד איך התאומים, בניו של במצבם והתבונן עמד שבועות  כב' שלפני

שאין  אחרי מעש, בחוסר ימיו את  מבלה השני ולעומתו בלימודו, חיל ועושה ומצליח

על  חרס, העלו המחנכים של הטובות  עצותיהם כל ואף בלימודיו. וטעם חשק  כל לו

בכוונהכן ביומו יום  דבר התורה' 'ברכת  יאמר ולהבא שמכאן עצמו על  האב קיבל 

ויבקש נא ' 'והערב בברכת  שיחו  וישפוך  מעות, כמונה  ובמתינות  הסידור  מתוך 

לשמה ' תורתך  ולומדי שמך יודעי כולנו וצאצאינו  אנחנו  'ונהיה הלב Ú„מעומק ÈÎ)

(Â˙È·Ï ÍÂÓÒ‰ „"Ó‰È·Ï Â˙È·Ó 'Í¯„‰ ˙ÏÈÙ˙'Î Â˙˘Ó˘Ó '‰¯Â˙‰ ˙Î¯·' ‰˙ÈÈ‰ Ê‡ ומני עשה, וכן ,

על  לשקוד החל ואף הנלמד את להבין והחל הבן' של ולבו עיניו 'נפתחו היום אותו

האב ... של התורה' 'ברכת  בזכות  זה וכל ולילה יומם תלמודו

מכונה נג. והיה הארץ , בקרב ישועות  כפועל ידוע  היה זי"ע  מגאסטינין הרה"ק 

שפנה  מי לכל אומר היה ואף תהילים, באמירת  תדיר הרבה באשר רבי', ה'תהילים

כך, על ומשנשאל ופלוני, פלוני קאפיטל שיאמרו ורחמים ישועה בבקשת  לפתחו

מסדר  ע"ה המלך דוד היה שאם זי"ע', מקאצק  הקדוש ורבי ממורי 'שמעתי אמר

הסדר לפי התהילים ספר ÂÈÈÁ)את  ¯„Ò ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ) אפילו תהילים באמירת יכולים היו

שדוד  לאחר שעתה מדבריו, לדייק  שיש מגאסטינין, הרה"ק  וסיים מתים, להחיות

חייו תהלוכות סדר לפי שלא  ה'תהלים' את סידר „Â„המלך ¯Ó‡ '‚ ˜¯Ù˘ Ô�ÈÊÁ„ ‡‰Î)

ÌÈ�˘ ‰·¯‰ Ì„˜˘ ,'‰¯ÚÓ· ÏÂ‡˘ È�ÙÓ ÂÁ¯··' ¯Ó‡ Ë� ˜¯Ù ÂÏÈ‡Â ,'Â�· ÌÂÏ˘·‡ È�ÙÓ ÂÁ¯··'

(ÌÂÏ˘·‡Ó Â˙ÁÈ¯·Ï,תהילים אמירת  ידי על מתים להחיות  בכוחנו אין אז כל , את  אך 

פרקי  אמירת  ידי על לפעול  יכולים - בכלל עד  ולא המתים  תחיית  עד  - הישועות 

˙ËÒ)תהילים  ˙Â‡ ·"Á ˘„Â˜ ÈÙ¯˘ ÁÈ˘).
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זי"ע צדק  צמח בעל מליובאוויטש הרה''ק  בשם מכתבים בקובץ  (�„ÒÙמובא

(˜ÁˆÈ ÛÒÂÈ Ï‰‡ ÌÈÏ‰˙·,זצ''ל צדק צמח בעל הרה''ק  אמר ידעתם, אילו של , כוחם 

שמזמורי  תדעו  עת . בכל אותם  אומרים הייתם רום , בשמי ופעולתם  תהלים פסוקי

הפרעה , שום  בלי עילוי, אחר בעילוי ועולים מחיצות  כל  שוברים תהלים 

וברחמים בחסד  ופעולתם עולמים, אדון לפני .ומשטתחים

כגברא ידוע היה עיה"ק  ירושלים של רבה זי"ע זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגה"ק 

בעיר  ההלכה להורות מדין על שישב  מה הן נשא  כתיפיו ועל סייעיה, דמאריה

בענייניו  ירושלים מאנשי אחד לכל ולייעץ  לעזור העם, במשא נשא  וגם הקודש,

אשר  שבכל היאך בחוש וראו לאחיו, איש בין השלום משכין היה ואף הפרטיים,

להיות זכה במה מקורביו שאלוהו פעם שורה. הברכה היתה בו מעורב היה הגרי"ח

התהילים  ספר את  מסיים שהוא  מפני לכך שזכה והשיב, סייעיה', דמאריה 'גברא

העשרים  שנת  לאחר נישא שהוא מאחר כן נוהג והוא  ויום. יום בכל וידועים כולו ,

ימיו כל להישמר שעליו כ' בן היותו עד נשא שלא  מי על חז"ל ËÎ:)דברי ÔÈ˘Â„È˜ ‰‡¯),

מסיים כן על תהילים, אמירת כמו אדם  של נפשו  את המטהר  דבר  שאין וכיון

התהילים ספר  כל יום  בכל  .אני

בתשובותיו זי"ע ביהודה' ה'נודע  הגה"ק כתב  Ï‰)כן Á"Â‡ ˜"Â„‰Ó)– חוטא לאיזה ,

בלב להלהיב  גדול  דבר שזה  ע"ה המלך דוד של ותשבחות  בשירות מאד  ידבק

ב "ה הבורא אהבת שהיה האדם זי"ע קלוגער שלמה רבי הגה"ק  על מספרים כיו"ב  .

ויום. יום בכל התהילים ספר את מסיים

המלך ' ב 'עמק כתב ÈÙ"‚)וכבר ˙È˘ÈÏ˘ ‰Ó„˜‰ ÛÂÒ) שחיבר בספר כתוב מצאתי וז"ל. ,

שלא פשוט איש היה לערפורט הסמוך אחד שבכפר קרא ... אביגדור הר"ר מורינו

יום  שלושים ותוך טובה, בשיבה ונפטר זקן והיה המקרא , פשוטי אם כי יודע  היה

נשא זרועותיו ובין בעיר, שם שהיה וחסיד מופלג אחד לחכם בחלום בא  לפטירתו

אני  כן לו, אמר פלוני, ביום שקברנוהו זה אתה לא וכי הרב  שאלו קטן, ספר עמו

להזהירך ובאתי תהלים', 'ספר לו אמר לך , אשר הזה הספר מהו הרב  שאלו הוא,

עליהם  כלתה כי משם, נפשם שימלטו בו, דר שהייתי הישוב בני כל את שתזהיר

יום בכל תהלים ספר כל את וגמרתי חי שהייתי זמן כל כי ˘Ï"‰'הרעה, ¯ÂˆÈ˜' 'Ò·)

(ÚÂ·˘ ÏÎ 'È‚‰.עליהם שיגן מי אין ומעתה שלווה, האריכו זה בזכות  שנים, כמה ,

בחזיון  שראה הנוראים הדברים את להם ומסר הקהילה בני לכל הרב  קרא  למחרת

פגעה  בבתיהם שנשארו ואלו נפשם, את הצילו מהעיר נסו אשר אלו כל ואכן הלילה,

העיר  כל את שהצילו התהילים מזמורי של כוחם מכאן חזינן רח"ל. ה' יד בהם

וחרץ . מכליון

ספר  כל את שבוע בכל מסיים היה ז"ל, הקדוש מורי אבי ששמע ההוא ומהיום
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וכמהתהלים... פורענות מיני כל  דוחה הוא  תהלים  בספר בו  ודש רגיל  שהוא מי כי

כל  ועליהם עליו ומגלגל  דורו, בני  כל  ומעל  משפחתו, ומעל  מעליו  רעים , פגעים 

הנ"ל  בספר  מצאתי ע"כ הרבים , ומזכה הזוכה אשרי והצלחות, ברכות  שפע  מיני

קרא אביגדור  בימים דר ' ק "ו אמורים, הדברים השנה בכל ואם המלך '. 'עמק עכ"ל ,

אלו. קדושים

זצ"ל רוט אליהו ר' ‰È‰')הגה"צ „ÈÒÁ ˘È‡' ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ· ‡·Â‰) בקשתינו את ביאר

רצון' בעצמוב'יהי השלום  עליו  המלך דוד  אמרם  אתכאילו  ששלח למלך במשל

בוערים  החלו זמן כעבור חשובה, שליחות  אחר למלאות רחוקה למדינה הנאמן עבדו

כבוד  – חביון עוז מכתב  לבו בדם וכתב  ישב  עשה, מה למלך , עזים געגועים בקרבו

שכחתי  לא המלך ... כבוד אל געגועים מלא ולבי במרחקים יושב אנכי הגדול המלך

למלך ... קרוב  להיות  אני רוצה בשרי, לך כמה נפשי לך  צמאה המלך ... מאדוני לרגע

היום  כל תהילתך  פי ימלא ארפנה... ולא  באהבתו אחזתי אייחל... תמיד ואני

לעולם  ממך... אלא באה אינה חיותי כל ונישא, רם מלך הוא אתה כי תפארתך ...

את ושלח פעלך ... בכל הגיתי מקדם ימים זכרתי חייתני... בם כי פיקודך אשכח לא

המלכות . לבית המכתב

כעבור  המכתב. את  לקרוא המלך  והנאת שמחת את הכתב  על לתאר אפשר אי

העבד  של געגועיו ודעת  טעם בטוב  שוב מבואר בו המלך, אל נוסף מכתב  הגיע  זמן

מאה  העבד כתב כך ביותר. גברה המלך  והנאת  המלך , לקרבת ותשוקתו הנאמן

למלך עזים וגעגועים אהבה מלאים מכתבים האלה וחמישים הדברים אחר הודו, ירום

מלבוא . פסקו והמכתבים העבד, נפטר

עשה  מה כך. על לבו אל התעצב  המכתבים באלו לשמוח נהנה שכבר המלך

המכתבים  וחמישים מאה מתוך  לפניו יקרא  וזמן עת שבכל מעבדיו לאחד צוה המלך,

לא שהקוראם אעפ"י – גדותיה על המלך שמחת ותעל השנים, במשך  אליו שהגיעו

שכתבם  המכתבים למשמע נח"ר לפניו מעלה קריאתם הייתה מ"מ שכתבם, זה היה

לב . בכל אליו הנאמן עבדו

שיגרמו  – דוד שאמרם כמו שלנו התהילים אמירת  שתהא מבקשים אנו וזאת 

בזוה"ק  כדאיתא המלך, דוד שגרם נייחא  כאותה נייחא  ˜Ê.)לפניו ·"Á)בדיחא 'דוד

הוה'. דמלכא

קדמות ' ב 'מדבר החיד"א  ˙‰ÌÈÏ)כתב  Y '˙ ˙Î¯ÚÓ) יהיו' התפלל המלך דוד וז"ל:

גורי  וכתבו ואהלות . בנגעים כעוסק חשוב  יהא  תהלים שהקורא פי' אמרי לרצון

שזו  ואפשר אדם. של לעוונותיו תקון הוא טהרות  בסדר העוסק כי זצ"ל האר"י

בזה  יהיה וממילא ואהלות, כנגעים חשוב יהיה תהלים דהקורא דהע "ה כוונת הייתה

התורה על בפירושו אפרים לרבינו וראיתי לפגמיו... ‰·¯Î‰)תקון ˙‡ÊÂ 'Ù È"Î)שכתב
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ìò åðúéð àìîìàù ,øãñä ìò äøåú
ïäá àøå÷ äéäù éî ìë øãñäìåëé äéä

íéúôåî úåùòìå íéúî úåéçäì.

àìô'ä'õòåé(íéìäú êøò)ìãåâá êéøàî
úøéîà éãé ìò äùòðù ïå÷éúä
úçà íéìéäú íééñìù áúëå ,íéìéäú
äøåú ìåèéá íåùî êëá ïéà òåáùáãðãðãðãð,

äìá÷ ùéå' Y 'õòåé àìô'ä óéñåîå
åì ùéù éîù ,íéùåã÷ä íù éùðàî
àåäù åà øòö åà äòùä ÷çåã äæéà
,úåøäðá åà íéá øáåò åà êøãá êìäî
éìá íåé ìëá íéìéäúä ìë àø÷é
äàøéå äòðëäå äðååëá ,÷ñôä

äñåðîå ÷åãá äæå ,úåàìôðáúë êëå .'
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä(äëåðç úàæì)

ìëî úàöì øùôà íéìéäú úøéîàá
ëîå ,íééåðéùä ìëîå ,íéúåèùäì

íãàì åì ùéù íéøöîä.

àö÷"äøä ìù åùã÷ éøáãî ãîìå
ò"éæ êìîéìà éáø éáøäéèå÷éì)

(åøéù ä"ã äðùåùìåãâ âåøè÷ ùé íéúéòìù
ìåëé åðéà ÷éãöä åìéôàù íãàä ìò
æàå' ,åúìôúá âåøè÷ä ó÷åú úà ìèáì

ìåãâä íìåòá àøáâ éàä úà øù÷ì êéøö
...'äìäú' àø÷ðäìåãâ øåà ùé íùù

íéîçø àåäå íù âøè÷ì ïéãá çë ïéàå
íéàø÷ð êëìå ,ìëä ÷úîð íùå íéøåîâ
ïéìåëéù 'íéìäú' åðëìî ãåã éøéù

ìëä íãé ìò ìåòôì(äìäú àø÷ðù íìåòá)

òø òâô ïéàå ïèù ïéàåøáãå .ì"ëò ,'
.øúåîì êà íééúôù

האחדות  כח – אחד בלב אחד כאיש 
התורה לקבלת כתנאי

áéúë(á èé úåîù)íéãéôøî åòñéå
íù ïçéå éðéñ øáãî åàåáéå
é"ùø àéáäå ,øää ãâð ìàøùé
.'ãçà áìá ãçà ùéàë' àúìéëîäî
àéä úåãçàäù ÷"äôñá øàåáîëå

.äøåúä úìá÷ì éàðúå äðëää

éëøöéä éðôá ãåîòì úåãçàä çë ìåãâ
àáé÷ò éáø ïåàâä øàéáù éôëå ,òøä

ò"éæ øâéà'øô ,ùãçî ñôãðä ú"äò ç"åøã)

(åøúéàø÷ðä òøä øöéä àåä 'øää'ù
'øä'(.áð äëåñ)åäæåìàøùé íù ïçéå

,úçà äãåâàáøää ãâðëçëä åäæ Y

כולהוז"ל, התורה  כל קיים כאלו יום בכל  תהלים  האומר  ישא'כל  לרגלך תוכו וזהו ,

אפרים  רבנו כתב  ועוד עכ"ל. משה' לנו ציוה תורה ליה וסמיך תלים, ר"ת מדברותיך

(˘‚ÈÂ 'Ù)לרמז תלים, ס"ת במצרים כבודי כל את  כל והגדתם תהלים האומר  שכל 

הכבוד' כסא  תחת להיות זוכה  עכ"ל.יום  ,

תורה,נד. בכלל הם התהילים אף שהרי כפשוטו, תורה לביטול כוונתו אין בודאי

ביטול  אפילו בכך  שאין לחדש בא אלא  תורה, לביטול שייחשב  תיתי ומהיכי

באיכות . תורה
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øäì äîãðä øöéä ãâðäðäðäðäðùîî åìà íéøáã)

äùî éáø ÷"äøä íùá 'úåáà úøåú'á íâ àúéà

(ò"éæ ïéøáå÷î.

êëåùøãîá àúéàæîø íéáöð ù"å÷ìé)

(î"÷úú,íìåòáù âäåðáìèåð íà
ìåëé àîù íéð÷ ìù äãåâà íãà

úçà ìèåð åìéàå ,úçà úáá íøáùì
ïøáùî ÷åðéú åìéôà úçàúåèùôáå .

ìë úà øåáùì øùôà éàù äðååëä
÷îåò øúéá êà ,ãçàë íéð÷ä úãåâà
äð÷ ìë ÷æçúî 'äãåâà'ä é"ò éë ,øàáúé
ìæøáë äùòð íäî ãéçé ìë óàå ,äð÷å
äæ êøã ìòå .åøáåùì øùôà éà áåùå

בגמ'נה. דאיתא מה פירשו ÁÙ.)ובזה אם (˘·˙ להם ואמר כגיגית הר  עליהם 'כפה

תיבת ולכאורה קבורתכם', תהא  שם לאו ואם מוטב  התורה את מקבלים אתם

לאושם 'ואם לומר לו והיה ביאור, לה ההר כאן אין תחת שהרי קבורתכם' תהא

ישראל  והתכנסות  התאחדות  על מורה כגיגית הר שכפיית  ביאורו, אלא עומדים. הם

– לאו אם הקב "ה, להם אמר וכך  אחת, גיגית  בתוך  נמצאים כולם שכביכול כאחד,

לגיגית חוץ שהייתכם בעצם – 'שם' ישראל, בני כל עם יחד אחת  בגיגית  תהיו שלא

היצר. כנגד לעמוד כח בכם יהיה לא  אז כי קבורתכם, תהא 

של  מקדירה ללמוד המושלים נתנו האחדות, מדת  במעלת האוזן את  לשבר כדי

בשב "ק]'טשולנט' לאכול שנוהגים  מאכלים [-חמין מיני מכל מצטרף המיוחד שטעמו ,

לתוך שמקבצים אחתשונים והעדשים גיגית  עצמו בפני הבשר יבשל אם והנה ,

שצירפום  אחרי אבל בלבד, טעמו את אחד בכל ירגיש עצמם בפני הקטניות ושאר

יחדיו, המאכלים כל של מטעמם וגרגיר גרגיר כל מקבל אחת  קדירה בתוך  יחד

לשבח, טעם בהם היותווניתוסף מחמת משתבח  אחד שכל  האחדות , מעלת גם וזו 

מופלג שיהא הגם עצמו , בפני אחד  כל  יהא אם  אבל אחת , בחטיבה  חבריו עם 

בחבריו שיש  המעלות את נפשו  תקלוט  לא ויראה , .בתורה

לרחובה  שיצא החסידים אחד את ושלח בשוה"ט, ישב  זי"ע אהרן' ה'בית הרה"ק 

שיכורים  שני ראיתי בחזרו, החסיד סיפר וכך עיניו, ראו מה לומר ויחזור עיר, של

בזה, זה נאחז הבה - לחברו ואמר מהם אחד נענה והנה רעהו, לצד איש מהלכים

נתחזק אם – סח הוא מה שמעתם לסובביו ואמר הרה"ק נענה ארצה, ניפול לא  וכך

נפילות . לידי נבוא  לא ברעהו איש

שאמרו מה פירש �·:)ובזה ‰ÎÂÒ) מרגיש שאם הימנו, גדול יצרו מחברו הגדול כל

שהוא בכל גדול האדם והארה דשמיא  סייעתא  לו ויש השי"ת בעבודת שמצליח -

לכך זכה הרי מרגיש מחברוענייניו, אם אכן  חברים, באהבת  דבוק שהוא ידי על

גדול ש  שהוא יצרו  משום כך לידי שבא ידע אזי בקרבו, בוער הרע שהיצר הימנו,

החברים כוח בלא לבדו –(Ó „ÂÓÚ ÌÈËÂ˜ÈÏ Ô¯‰‡ È¯·„· ‡·Â‰).
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äæá óñåð ãçàë íéãâàúî ìàøùé øùàë
ãò - çë åîöò éðôá ãçàå ãçà ìëì
åòéðëäìå åøáùì ìåëé òøä øöéä ïéàù

.åãé úçú

øúåéáå,åìà íéîéá íéøåîà íéøáãä
åáø÷á øéòáäì íãàä êéøöù
ïùò éðéñ øäå' øîàðù åîëå ,ùàä úà
éøäå ,'ùàá 'ä åéìò ãøé øùà éðôî åìåë

íéôñåà øùàë ,íìåò ìù åëøã àåä êë
éãé ìò ÷øå ,ùàä ÷æçúú íéáø íéöò
úåéäì ìëåé 'ãçé úéøáá íìåë åàáå'

.'ãçàë åøîà òîùðå äùòð'

וכתנאי כהכנה  הקדושה  ענין  – וקדשתם
התורה לקבלת

úìéçúáåðååéö åîò ìà 'ä øáãúåîù)

(é èé'íúùã÷ååðåðåðåðíåéä

מסאדיגורא יעקב  אברהם רבי הרה"ק  של חותנו היה זי"ע אהרן' ה'בית הרה"ק 

חתנו אצל מבקר היה לפעם ומפעם Â‚È„Ò·Â¯‡)זי"ע, ÊÂ·'ÊÚÓ· ,ÔÈÏ¯‡˜· ,ÂÏ ÂÈ‰ ÌÈ˙· '‚ ÈÎ),

המטבע את  מוכרין היו והחסידים מטבע, נותן שהאדמו"ר המנהג היה בסדיגורא  והנה

הקודש, בחצר ליושבים משקה - 'לחיים' קונים היו שנכנס ובסכום במחיר, המרבה לכל

גם  שם היו זמן ובאותו מטבע הרבי נתן בסאדיגורא אהרן הבית  בהיות  אחת פעם

נותר  אשר גדול בסכום המטבע  ונמכר המפורסמת הורנשטיין ממשפחת גבירים כמה

– ב 'נותר' לעשות מה החסידים בין דעות  חילוקי אז והיו ה'תיקון', קנית  לאחר ממנו

דא, בכגון משנין שאין או הפרק על העומד חשוב מצוה דבר איזה על להוציאו אם

אהרן  הבית לפני ניצבו כן על רבם, את לשאול אבו לא מסאדיגורא הרה"ק חסידי

גבוה  דבר אין ואמר, זי"ע אהרן הבית  ענה המטבע, בתמורת לעשות  מה כדת  ושאלוהו

אחד בלב  אחד כאיש מקשיבים חברים ÂËÏ·‰)מישיבת Ì˙ÏÂÚÙ ¯Ú˘Ï ÔÈ‡Â) אינו כן על ,

אחר. לענין אנ "ש לחברת  משקה לקניית  שהוקדשו מעות להוציא הראוי מן

באישון נו. כלשהו, חפץ  שם ושכח חתנות בבית שהיה לאחד המושלים, יאמרו כן על

יש  אולי החתונה נערכה בו האולם לעבר פניו להשים ומיהר מאבדתו נזכר לילה

פניו, מקדמים ואפילה חושך והנה למקום הגיע כאשר מונח, במקומו והחפץ תקוה

מאכל  שיירי אלא  האולם ברחבי ואין האולם, בצידי נכלמים עומדים השולחנות 

ממש  ספורות שעות  לפני כי להאמין אפשר שאי עד הארץ, על מושלכים ועצמות 

לעצמו, וחשב ומפוארים. נאים בכלים ערוכה סעודה והיתה יקרות באור ההיכל האיר

חשוך מקום רק  ה'רעש' מכל נשאר דבר כשסוף הנישואין' 'שמחת בכל בצע מה

הכלה  את קידש החתן אם כי, לא ואמר, שב רגעים כמה אחר הארץ ... על ו'עצמות'

הטירחה  כל שווה והיה החתונה, מכל גדול רווח לנו הרי לי' מקודשת את  'הרי ואמר

עומדת ... במקומה שאלתו אזי קידושין היו לא  אם אולם הנישואין, סביב וההוצאות 

וקליפין... עצמות אלא נשאר לא  בסוף הרי
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'øçîåæðæðæðæðóéñåäì ,øîåìë ,éøãâáäùåã÷äøäèåçðçðçðçð÷åñôá íé÷éãö øîàîëå ,

מורידים  מנוחתו, למקום הארץ כל בדרך ההולך  האדם כל לסוף הוא , והנמשל

'קידושין' היו ואם מושלכות, עצמות  אם כי ממנו נותר ולא וצלמות, חשוך לבור אותו

לעולם  ירידתו בכל מרובה תועלת יש כן אם קדושות מיני בכל עצמו את שקידש –

בדמי  בצע 'מה באמת אזי 'קידושין' כאן אין ואם אדמות, עלי חייו ושנות  הזה

שאמרו וזהו �„.)ברדתי'... ÔÈ·Â¯ÈÚ),' דמיא הילולא כבי עלמא תכלית'האי על לרמז

כאן  הכל  כאן 'קידושין' שאם העולם, בזה האדם קנית ....חיי מה לאו ואם ,

המשל נז. בעלי המשילו התפילהוכבר בשעת שיחה לעניין ב 'רוקח ' הדברים  [ומקור

כו] תשובה ארץבהלכות דרך שממידת בנו, עם המדבר לאב דומה, הדבר למה ,

יענישו  עורף לו יפנה אם אבל פנים, אל פנים אביו כנגד ויעמוד הבן שיפנה היא

הקב"ה  נמי והכי דבריו, לשמוע  רוצה שאינו בזה לו מראה שהרי חוצפתו, על האב 

הננו  ובכך ולהיטהר להתקדש עלינו מוטל כן על תורתו את  לנו להעניק ובא יורד

ומיטהר  מתקדש שאינו מי אבל ה', דבר את לשמוע - בפנים פנים אליו פונים כביכול

וכלימה. בושה לאותה ואוי עולמים, כל בורא לפני ח"ו עורפו המפנה כבן הוא  הרי

לבנות מהונו הוזיל מהם אחד שכל ממון, ובעלי עשירים יהודים בשני מעשה

לחזק עת בכל פעלים הרבה מהם אחד והנה, ולתורתו, לה' מפואר המדרש בית 

להרבות גם מדרשו, בבית  הקים אשר האברכים בכולל ונדיבה רחבה ביד ולתמוך 

הבית בדק  את  לחזק  פעלים הרבה רעהו ואילו בבנינו, הנמצאת  בישיבה תורה

יראו  למען אמות'... ארבע  על אמות  'ארבע בגודל שמו את חרט גם בחיצוניותו,

ותפילה... לתורה בניין להקים הלב  בנדבת לבו וטוב חסדו יקר את  הכל

כלומר, שמו, על הבניין את לכתוב עסוק הראשון כי אומרים, ה'חכמים' והיו

לכתוב עסק ורעהו בשמים... אשר ב'פנקסו' זכויות  ועוד עוד נוספו ממעל בשמים

והעובר. החולף בעולם אלא אינו זה ובניין – הבניין על שמו את

בפסוקנח. החיים' ב'אור Î„)איתא ,·È ÌÈ¯·„) האלה הדברים כל את  ושמעת 'שמור

– עולם עד אחריך  ולבניך לך ייטב למען מצווך , אנכי אתשמוראשר קיים –

תוסיף ואף התורה, וסייגים ושמעתמצוות גדרים שעשו חכמים דברי בקול לשמוע  –

תורה, דברי כל על הדבריםאת  יהיו הגדרים שבאמצעות  –(ÔÓˆÚ ˙ÂÂˆÓ‰) נשמרים

בשלימותבשלימות , כולה נעשית המצווה אין זה  זולת כי הדברים ', 'כל אומרו והוא

דבר ממנה נגרע  אין הגדר באמצעות אומרוכי וזהו ולבניך . לך ייטב  גדרים למען כי

ז"ל רבותינו שעשו להבדילםוסייגים לעולם  ישראל בני עם דורות  המעמיד  דבר  הוא 

לו והדומה כיעור .מכל 



שבועות - במדבר - הפרשה èðבאר

(ä ,íù)éì íúééäå'äìåâñä"á÷äù ,'
'ìåâñ' úøåö åì åðúéù ìàøùéî ù÷áî
íéðéò éúùä åìà ,íäéðôá ä÷å÷çä
ìëúñé àìù ,äùåã÷á íøîåùì ,äôäå
øäæð àäé ïëå íéøåñàä úåîå÷îá íãà
øàùå úåìéëøå òøä ïåùì øáãìî

íéøåñà íéøåáéãèðèðèðèð.

åîëå÷çöé éåì éáø ÷"äøä ùøãù
ò"éæ áåùèéãøàáîéåì úùåã÷)

(íéèå÷éìê"îñ úåà äðä ,õ"ôòñ úåéúåà'
ïë ïéàù äî ,íéããöä ìëî øåâñ àåä
äøåâñ úåà ïéàù ,úåéúåà á"ëä ìëá

,íäáàìù êéðéò øåâñú øùàë æîøäå
àìù êéô øåâñúå å"ç òøá ìëúñäì

÷éãö äéäú æà òø øáã øáãìäéäúå '
.äùåã÷ä äøåúä úà ìá÷ì øùëåî éìë

úåáøìåìáì ,äáùçîä úùåã÷ íâ
úåøåñà úååàúå íéøáã áåùçé
,éãåäéä ìù äùåã÷ä äéåìú àäáå ,å"ç
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàáîù åîë

ò"éæ(çìùá úùøô í"éøä éèå÷éì)äîì íòèä
'ïò'ãåé' ìàøùé éðá íéàø÷ð(íéãåäé)

ìò äøåî åæ úåà éë ,ã"åé úåàä úøáäë
äáùçîä÷åñôä úà é"ùø ùøéôù åîë]

(à ,åè úåîù)äàøùë æà - äùî øéùé æà'

ã"åé úåàä àìåìù éøä ,'øéùéù åáìá äìò ñðä

,äøéù äìéîä ùøåù àéäù 'øù' áåúë äéä

úåòîùîä úà äðùî ã"åé úåàä úôñåúå

['øéùì åáìå åúáùçîá äìò'ìïëì ïëàå ,
ø÷éòä äæ éë ,'ïòãåé' ìàøùé íéàø÷ð

.ìàøùé éðáá

ììëáåãçà ìë ìãúùäì ,äùåã÷ä
òå÷ùì àìù ,åúåìëé éôë
øîà äëå ,íìåòä úåéîùâá òåáèìå

ì"öæ øðãéî äùî éáø ç"äâäúøåú)

(ãî úåà øðãéî î"øä éáúë íéøîà éèå÷ì ,úåáà

äáäà'ä úà úáëòî 'íìåò úáäà'ù
'äáøìù äéðùä äëøáá úåàçñåð éúù íäå)

(úéøçùá òîù úàéø÷ úåëøáéàù ùåøéô ,
àåä ãåò ìë ä"á÷ä ìà áø÷úäì øùôà
úååàúá ,øîåìë 'íìåò úáäà'á òå÷ù
äìéçú êéøö êëéôì ,æ"äåòä ìù úåéîùâ
úåìòúäìå úåéîùâä ïî ÷úðúäì
ìëåé æàå ,ò÷ø÷ä éáâ ìòî çôè øåòéùá
÷åáã úåéäì 'äáø äáäà'ì úåëæì

ìà øùå÷îåøáãá àöåéëå ,ä"á÷ää
'ñåúä åàéáä(àì ä"ã .ã÷ úåáåúë)íùá

äøåú ñðëéù ììôúî íãàù ãò' ùøãîä

שמחשבותנט . זי"ע , מזוועהיל שלמה רבי להרה"ק  מכתב  פעם שלח מרבנן צורבא

ו'נערווין', ספיקות  ומלא  לגמרי מבולבל והוא התפילה, בעת אותו טורדות  זרות

מחשבת 'מלאכת לשואל שישיב זצ"ל בריזל זלמן רבי החסיד את שלומ'קה רבי שלח

את לא אבל בהן, רוצה שהאדם כאלו מחשבות  אלא  נאסרו שלא  תורה', אסרה

כלל. חפץ  בהן לו שאין המחשבות  אותן



ñשבועות - במדבר - הפרשה באר

íéðãòî åñðëé àìù ììôúé ,åôåâ êåúì
'åôåâ êåúìññññ.

íðîà,úéúéîà äéäú äøäèäù êéøö
ìëî åîöò øäèîå õçåø àåäùë
êëå ,àîìòá äøéîàá éâñ àìå ,õîù

úáùá øàåáî(.åô)éà íéàðú å÷ìçðù
'äá'[ïåéñá]ãéáò'ãá' åà 'äùéøôãéáò

éìåëìã ,éâéìô àì àäá åäéî ,'äùéøô
,äùéøô úåöî äùî 'øîà' àì àîìò
íùá íéøîåàå ,äùéøô åäì 'ãéáò' àìà

,ò"éæ øãðñëìàî êéðòä êåðç éáø ÷"äøä
êìéàå ïàëîù íãàä øîàéù éã àìã
àìà ,øåáéãá éâñ àìã ,úåùéøôá óéñåé
éàðú åæå ,éòáãë äîéé÷ìå äúåùòì êéøö

.äøåúä úìá÷ì íãå÷

éø÷éòîéëøãîå ,'ä úãåáò éãåñé
øøåöä øöä ãâðë äîçìîä
íéøãâ åîöò ìò ìá÷éù ,òøä øöéä àåä
øåòéëä ïîå òøä ïî ÷éçøäì íéâééñå

åì äîåãäåàñàñàñàñåøîàù äî êøã ìòå ,

חזרתס. עם דגים זי"ע  מסקווירא דוד רבי הרה"ק  לפני המשמש הגיש חריין]פעם -],

את מתבלים שבו הלה, השיב לזה, זה ענין מה כלומר האי, מאי הרבי אותו שאל

'גישמאק' לאדם יש וממילא  טוב]הדגים טעם מסקווירא[- הרה"ק  נענה באכילתם,

מגיש  הנך ועתה במאכלים, ה'גישמאק' כנגד לוחם הנני חיי ימי 'כל ותמה בקדושתו

הרגשת מבלי לאכול לאדם שיש לומר באנו שלא  אף כך... לידי אותי שיביא דבר לי

לשקוע שלא האכילה בעת יזכור אך הגוף, קיום כדי ויאכל יאכל באכילתו, טעם

התאווה. בקברות 

שפיזרה  ע "ה, תמר'ל מרת  החסד בעלת האשה פולין חסידי בקרב היתה ידועה

של  קדישא והחבריא הקודש חצר כל את החזיקה ובכספה ועניים לאביונים ממונה

פייביל  שרגא  רבי הרה"ק  שמע אחת  פעם זי"ע, מפרשיסחא בונם שמחה רבי הרה"ק 

הרה"ק ועמיתו ידידו אל פנה לכן הקודש, לחצר להגיע  עתידה שתמר'ל זי"ע  מגריצא

מועד  מבעוד ומזומן מוכן שיהא  כדי כך על לו ובישר זי"ע מקאצק מנדל מנחם רבי

געלט... לעומתו, זעק הודעתו את  מקאצק הרה"ק  שמע כאשר אך  כראוי, לכבדה

והעיד  ולה, לי מה וא "כ גשמיות, עניני ושאר והכסף הזהב  הוא  שמאוס כלומר ֶפע...

אימת כל ימים כמה במשך  מקיא  היה זו גערתו שומעו שאחרי מגריצא הרה"ק 

כסף של מטבע  ˙¯Ú"‡)שראה ˙�˘ ¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘· ‡·Â‰).

זקנוסא. מגדל אינו מדוע  ממכריו אחד את פעם ששאל אחד חכם בשם (ÈÎשמעתי

(‰Ê‰ ¯·„‰ ÏÚ Â¯Ó˘ ÂÈ�˜ÊÂ ÂÈ·‡'שמים 'ירא מלהיות הוא רחוק  כי ה'מכר' ויענהו ,

היו  אם ה'חכם' לו אמר לברו, תוכו בין סתירה בהנהגתו שיהיה רוצה ואינו באמת,

היה  לפנימיות, החיצוניות את לדמות שיש כלומר – כתוכו' 'ברו בגמרא אומרים



שבועות - במדבר - הפרשה àñבאר

(.âé úáù)øåçñ àøéæð ïðéøîà êì êì'
åì ïéàù Y 'áø÷ú àì àîøëì øåçñ
ïô ,íéáðò íøëì êåîñ êìéì øéæðì
àìà ,àèç éãéì àåáéå íìëàì äååàúé

àéáäì àìù ä÷åçø êøãá êìäì êéøö
åðééäå ,ïåéæá éãéì àìå ïåéñð éãéì åîöò
úéæçå áø÷ä äãù'ù éãëá ,àîòè
åìà íéøãâ íúåà ìò àäú 'äîçìîä

לה  אין החיצוניות היא 'ברו' אף ולכן היראה לך חסרה ב 'תוכו' שהרי בדבריך, צדק

שתחילה  למדים, נמצינו כברו' 'תוכו שאמרו מכיוון אבל מ'תוכו', יותר במעלה להיות

הראויה בצורה 'ברו' את  ‡·ÍÈ˙Â)יעמיד ‚‰�ÓÎ)'ה'תוכו את להתאים יתייגע  ולאחמ"כ ,

הראוי. באופן יהיה שגם

יראי  קהל בין הנהיגו אשר הקדושה' ב'גדרי עצמו את  יעמיד ענין, בכל ייאמר וכן

אבל  התוכו, את לתקן לאחמ"כ יעבוד עצמו את 'סותר' להיות רוצה אינו ואם ה',

הראוי. בשלימות איננו שעדיין התוכו בגלל הברו את  מלפרוץ  ח"ו

וצא הטמא , ה'כלי' לאותו להתקרב  שלא  למשמרת  משמרת  לעשות צריך  וביותר

לדברים  תועלת בו למצוא שניתן לעצמם היתר המורים ואותם לו. אמור טמא

לענג  למו כסל דרכו שזה בעשיר שהיה מעשה לאותו נדמים הם הרי שבקדושה,

הדגים  שהתקלקלו אירע והנה לביתו, עניים שהכניס בלא תענוגות  מיני בכל עצמו

שממש  רצונו עושי למשרתיו עשיר אותו ויאמר השמימה, צחנתם ותעל ויבאשו

תשחית' 'בל על לעבור שלא ובכדי האשפה... לפח הדגים להשליך  הוא  פלילי עון

אחר  מלאו ואכן רעבונו. ישביע  למען העניים לאחד במתנה להעניקו הראוי מן

כך ובעקבות  ואכלם, הדגים לסרחון ליבו שת  לא רעבונו שבגודל לעני ונתנו דבריו

ולראות לבקרו מיהר העשיר כן כשמוע מות. לשערי שהגיע עד מעיו נתקלקלו

ויצא במחלתו, העני מת ימים כמה כעבור אכל. ומלחמו הוא 'ידידו' שהלא בשלומו

על  באבלם אותם לנחם האבלים לבית פנה ואף האחרונה, בדרכו ללוותו העשיר

ראו  הנה ביתו, לבני ואמר 'הנאצלים', במעשיו העשיר התפאר אז או אביהם. מות

לקיים  זכיתי ידם על כי לאשפה, הדגים את להשליך  שלא בדברי היה צדק  כי נא 

אבלים. וניחום המת  הלווית חולים, ביקור אורחים, והכנסת  צדקה מצוות, ארבע

הוא הרי הנלוזים מעשיו על חטא על שיכה תחת אשר הוא , ורשע  שוטה וכמה

ב'הוראת המצטדקים לאותם ונאמר נענה אנן ואף הוא. טוב כי בעצמו מתפאר

אומרים  ואפילו תהילים, ולומר משוקץ  כלי באותו להתפלל ניתן כי ואומרים היתר'

מצות ולקיים לאשפה זו סרוחה נבלה להשליך  ובמקום ה'סליחות '... סדר את בו

מצוות המקיימים הם גמורים שצדיקים נפשם על שלום אזי מקרבך , הרע ובערת

וסרוחים. מקולקלים 'בדגים' רבות 
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óà àìéîîå ,äøåúä úååöî íöò ìò àìå
ìùëð åðéà åçöðå åøöé åéìò ó÷ú å"ç íà

äøåú éôåâá ïééãòáñáñáñáñ.

ñéîòäåò"éæ é÷ñðéùåã õ"éøäî ö"äâä
(àöú éë úùøô ,õ"éøäî úøåú)

áåúëä ïåùìá ïë ùøôì(ç ,áë íéøáã)

íéîã íéùú àìå êââì ä÷òî úéùòå'
'êââ' éë ,'åðîî ìôåðä ìåôé éë êúéáì
æîåøå ,ä"éåä íù ãâðë å"ë ïéðîì äìåò

äøåú äøîà êë ìòå ,äøåú éôåâ ìò
ãòáî íéøãâ óéñåéù 'ä÷òî úéùòå'
úééùò éãé ìòå ,íéøåñéàä íöòì
ìò ìá÷îù íéøãâä åìà ,'ä÷òî'ä
ââäî ìåôéìî øîùð àåä éæà ,åîöòâñâñâñâñ,

ìôåðä ìåôé éë éæà ìùëð íà óàååðîî,
.'ââäî' àìå 'ä÷òîäî' ì"ø

êëáåäùî éáø ÷"äøä øàéá
ò"éæ øéäøèñàøåà' øôñá àáåä)

מתסב. אחד עם דיבר שפעם הקדושות , בישיבות 'המשגיחים' אחד לי למידיו סיפר

ומיאן  משחיתים... מיני מעולהמכל בשמירה עצמו לשמור גדרים עשיית בענין

האחד  מהלכים, אנשים שני ראו הליכתם בדרך והנה הדברים, לקבל בחור אותו

עליון, כובע  בלא ראשו את מכסה כיפה כשרק  מהלך רעהו ואילו לראשו כובע  חובש

את הרוח העיפה ולמשנהו למרחקים הכובע עף לזה עזה סערה רוח פרצה לפתע 

להיות החובה על לדעת  הראית  אתה לבחור, המשגיח אמר ראש, גלוי ונשאר הכיפה

הכיסוי  את  אלא הכובע' ל'בעל הרוח הרימה לא כי הקודש, על החול מן מהמוסיפין

אזי  כובע  חבש שלא חברו אולם וכדין, כדת ראש בכיסוי נשאר עדיין אולם העליון,

פניו. על ועוקרתו רוח  באה 'נסיון' בשעת

זצ"לסג. מבריסק הגרי"ז Ú)המשיל „ÂÓÚ Ê"È¯‚‰ Â�È·¯ È�È�Ù)'העגלה ש'בעל אחת  לעיירה

ב'מסעותיו', כראוי לעבוד כוחותיו לו עמדו לא וכבר ה'גבורות ', לגיל הגיע שלהם

וכן  במתניו, כוחו שעדיין לימים צעיר חדש, עגלה' ב 'בעל להחליפו העיר בני החליטו

הצעיר, העגלה לבעל פנה לכן הוותיק , דמתא עגלה לבעל מאד חרה הדבר עשו,

רצוני  אבל חדשים', 'כוחות  להביא  נדרש וכבר זקנתי כי אנכי מבין אכן לו ואמר

טוב, מה ב'בחינה' תצליח אם החדשה, במלאכתך  הנך בקי כמה עד אותך לבחון

העגלה  תשקע  אם תעשה מה לשאלו, הזקן החל מקומי. למלאות  תוכל לא לאו ואם

העגלה  את  ואדחוף מהעגלה ארד הצעיר, לו השיב עמוק, בבוץ הנסיעה באמצע

בבוץ, שקועה כך כל העגלה אם תעשה ומה ושאלו, הזקן חזר הבוץ . מן להוציאה

שירדו  הנוסעים מכל אבקש זה במצב  לו, ויען העגלה, את לדחוף לך  אפשר שאי עד

אם  תעשה מה ושאלו, הזקן אותו חזר המיצר. מן העגלה בהוצאת ויעזרו מהעגלה

מה  הצעיר ידע  לא  כבר כאן בבוץ , תקועה העגלה תשאר עדיין הכל ככלות אחרי

העגלה  'בעל בתואר לזכות במקומי להתמנות ראוי אינך כן אם הזקן לו אמר לענותו.
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(úåîù 'øô ùéø 'àìîíéìáå÷îä åáúëã àä
(:èëø â"ç ÷"äåæáå .ì÷ æ"å÷éú 'éò)íéðéòä éë

ïëå ä"á ä"éåä íù ãâðë íä íèåçäå
íéðååëî ìàøùé ìù óåâä éøáà øàù
ùé äøåàëìå ,íéùåã÷ä úåîù ãâðë
íôåâ úøåö ïéá ÷åìéç ïéà éøäù äåîúì
,íìåòä úåîåà øàùì ìàøùé éðá ìù
ùãå÷ íôåâ óàù ìàøùé åãçééúð äîáå

ì"éé÷ éë àìà .íéùã÷áì 'éñ ç"åà ò"åù)

(ã"ñúô÷åî àäúù äëéøö 'úåà' ìëù
ìéåâ[óì÷ -]øîåìë ,äéúåçåø òáøàî

äðéà íàå ,äãéìù úåàá òâéú àìù
ùé äúòîå ,úåà øãâá äðéà ìéåâ úô÷åî
íäøáà òøæî ,ìàøùé ïá äðä éë ,øîåì
äøéîù ìò äøéîù óéñåî ,á÷òéå ÷çöé
òøá úåàøî åéðéò íöåò ,åéøáà ìëá
,äæá àöåéëå íéøåñà íéøáãî åéô íìåáå

'ìéåâ ó÷åî'ë àåä éøä øáà ìë àìéîîå
áúëð 'ä íùå ,åúåà íéááåñä íéøãâá
íéøé÷ôîä íìåòä úåîåà íìåà ,åðå÷éúë
íà ,'úåöéçî' ó÷éä àìá òøì íäéøáà
ó÷ä àìá åæá åæ úåòâåð 'úåéúåàä' ïë
äî åðééäå .'ä íù úøåö äìèáå ,ìéåâ

áéúëã(à à úåîù)éðá úåîù äìàå'
éø÷ú ìà ,'äîéøöî íéàáä ìàøùé

'úBîL'àìà'úåîM'áåúëä ùøôúéå , §¥
,äæ êøãá'úåîM äìàå'úáéúë úøåö - ¥

ìò àéä íùä'ìàøùé éðá'éë íòèäå ,
íä'äîéøöî íéàá'.úåìåáâå íéøöî íò¥¦

ïîù' øôñá ùøôì óéñåä äæ éô ìò
'ùàø(í"éááåù)øîàðù äî(çé âì íéìéäú)

'åéàøé' ìöàù ,'åéàøé ìà 'ä ïéò äðä'
,''ä éðéò' 'éçáá äîä íä íéðéòä
äøåäè äàøéá íéàìîù øçàîù

לא אם אף הזקן, את  שאל העגלונות ' 'תורת  רזי את ללמוד שרצה הצעיר דמתא '.

הדרך מהי לי נא הגידה - צריך ' אני וללמוד היא  'תורה מ"מ העגלה לבעל אתמנה

– הזקן לו נענה מהבוץ, העגלה את  להוציא  נזהרהנכונה מומחה עגלה' 'בעל 

הבוץ... אל  להיכנס  שלא ובתבונה,מעיקרא בדעת להתנהג לנו יש שלאוכך 

הרע מן יתרחק אלא הבוץ, לתוך  ליפול .להימשך 

מחירו  מדוע צ"ב  שלכאורה זי"ע צדק ' ה'צמח הרה"ק  אמר פעם גיסא, ולאידך 

לאיטו, המהלך החלש מהסוס יותר גבוה ובמהירות  הרבה לרוץ שבכוחו חזק  סוס של

עצמו  את ימצא היער, עצי בסבך  יתעה שאם המהיר, לסוס לו יש גדול חסרון והלא

זמן  לאחר אף הרי החלש הסוס ואילו היער, סבך  במעבה עמוק' 'עמוק  במהרה

הסוס  שמעלת  צדק ', ה'צמח מבאר אלא , 'הטעות '. בתחילת יימצא  עדיין מרובה

כמה  תוך 'במהירות ' יצא שוב  הוא, 'תועה' כי עצמו שיתפוס שברגע הוא המהיר

שיחזור  עד לו יארך רב זמן – שיתוודע לאחר החלש ואילו היער, מסבך רגעים

לנוס  ביכולתו תלויה האדם' 'מעלת  הרע , יצר נגד במלחמתנו כמו"כ המלך . לדרך

התורה. לדרך בזריזות  ולשוב ההפיכה, מתוך מהר
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àìéîî òøá úåàøî íäéðéò íéøîåùå
.êøáúé 'ä íù íäéðéò ìò ÷å÷ç

מעלת  עיקר – ביניכם  יש הרע יצר כלום
מעבוד  המונעו  היצר בקרבו שיש האדם

ה' את 

äðäàåáú ãöéë ,øîàì íéððåàúî íéáø
äøåúä úà ìá÷ì éîòî ùåøãúå
éáø÷áå 'õáåø úàèç çúôì'ù äòùá

ãåáë øçà ïëåùåðéàù úéìëúá òø øöé
úååàú ìà éðàéáî øùà ãò è÷ùå çð

ìôùä íìåòäàøîâä éøáãá åúáåùú ,
(:çô úáù)éðôì úøùä éëàìî åøîà

äðúéì ù÷áî äúà äæåðâ äãîç ä"á÷ä
øæçä äùîì ä"á÷ä øîà ,íãå øùáì
äúàù äøåú' íäì øîà ,äáåùú íäì
'åëå çöøú àì äá áéúë äî éì ïúåð

...'íëéðéá ùé òøä øöé íëéðéá ùé äàð÷
ì"øäîä ãîì ïàëîå(ä"ëô ìàøùé úøàôú)

ãâðë äîçìîä ìò øöäì íãàì ïéàù
,òøä øöéä øøåöä øöä÷ø äáøãàã

úìá÷ì ìàøùé éðá åëæ êë íåùî
äéä ä"á÷ä ìù åöôç ìë éë äøåúä
øùá' øîåç éöåø÷ì äøåúä úà úúì
íëùîì íáø÷á øòåá íøöéù 'íãå
íøöé ìò íéøáâúî íäå ,äèî éôìë
áø÷úäìå úåìòì äáäàá åîù ïòîì

'ä ìàãñãñãñãñòåãî ì"øäîä øàáî äæáå .
úåòåáùä âçá íçìä éðù úà íéàéáî
øàùë àìù ,'õîç' úåéåôà íäùë

à÷ååã 'äöî' úåàáä 'úåçðî'áéúëãë)

('äì äùà åáéø÷ú àì øåàù ìë éë (àé á àø÷éå).
øåàù' àåäå òøä øöéì æîøî 'õîç'ä éë

'äñéòáù(.æé úåëøá)äñäñäñäñ.íéæîøî äæ íåéáå

ישראל'סד. ה'ישמח כן ÔÂÈÒ)רמז Á"¯)סיני הר במעמד דכתיב ·)במאי ËÈ ˙ÂÓ˘) ויחן'

ידוע והלא ההר', נגד ישראל �·.)שם ‰ÎÂÒ)נקרא התורה הרשהיצה"ר רמזה וזאת ,

ההר', 'נגד תמיד לעמוד שעליהם התורה, את ישראל בני קבלת כל בטרם זה כי

היצר נגד המלחמה  בקשרי תמיד לעמוד  .האדם

הרה  אמר האדם וכבר את לברוא הקב "ה ביד שהיה זי"ע מליובאוויטש הריי"צ "ק 

ה' בראו אך - הרע  יצר נסיונותדוקא בלא  בלא  אותו לברוא בידו והיה הרע , יצר עם

ה' בראו אך -דוקא- שונאים בלא  אותו לברוא  בידו היה כן וכמו נסיונות, עם

לאדוקאובראו  וממילא  בעולם גויים שיהיו מבלי היווצר יכול היה וכן שונאים, עם

ובראו - ישראל את  אלפי דוקאיצערו עשרת  'ועוד אותו, המיצרים האומות עם

בשבילדוקא  והכל כידוקא כמוהו', היום' 'וידעת  והוא האלוקים דוקא אחד, הוא ה'

עוד אין מתחת הארץ ועל ממעל סיבותדוקאבשמים מחמת תחילה בכוונה והכל ,

להבין  מסוגלים ואינם בזה מבינים אינם אשר חי, כל מעיני הנעלמות ברורות 

אלו. בנסתרות

הלוטוסה. בהגרלת  רב בהון שזכה אחד על היה (È¯ÚË‡Ï)מסופר ההם בימים והנה ,
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'äøåúä úìá÷'ë äæ íåé úåáéùç ìë éë
øöéä úåëæá ÷ø àåä ,åá äúééäù.

øåîàìåàùì íå÷î ìë ïéà ,äúòî
úòãä áåùéì éúéëæ àì òåãî
,úåâàã àìáå äçåðîá ììôúäìå ãåîìì
ô"òàå ,åæ àéùå÷ àéä äìåãâ úåòè éë
éðàéáú ìàå' ù÷áì íãàä ìò ìèåîù
äñðî àøåáä íà íå÷î ìëî ,'ïåéñð éãéì

äæ éë ,øáâúéå äæá çîùé ïåéñðá åúåà
çåø úçð äùåò êëá ÷øå íãàä ìë

,ä"á÷äìíäì ïéàù äìòî éëàìî éë
òøä øöé,íéîùá ÷éôñî ä"á÷äì ùé

,åúøåú úúì 'ä øçá íäá àì íðîà
øîåçä ìò øáâúîä íãå øùáì àìà
äìåãâ äæáå .äèî äèî åúåà êùåîä
íäì ïéàù íéôøùå íéëàìî ìò åúìòî

ììë úåðåéñðåñåñåñåñ.

המטבעות, מרוב  כבד משאו והיה מנייר, בשטרות  ולא וכסף זהב במטבעות המסחר

השניים  נכנסו הדרך  אם  על לביתו. משאו עם שישאנו עגלה בעל שכר כן על

בגשת ואכן, נגנבו, המטבעות שכל העגלון נזדעק  כשיצאו, הדרכים, לאכסניית

את וישאל נגנב. ממונו כל שאכן בראותו עיניו חשכו העגלה אל בהגרלה ה'זוכה'

בעל  לו השיב הממון, שנגנב  העגלה אל קרבת  בטרם עוד ידעת  מאין העגלה, בעל

ריבוי  כי איננו, שהכסף הבנתי מיד בקלות  מהלכים שהסוסים איך  ראיתי כי העגלה

על  שוכב הכסף היה עדיין ואם בקלות, מלרוץ  הסוסים על מאד הכבידו המטבעות

בקלות . לרוץ הסוס יכולים היו לא משכבו

במהרה , לרוץ ביכלתו  ואין ה', בעבודת  הדרך עליו  קשתה כי אדם בראות  לדידן,

רב והון רכוש  יש  ידו  תחת כי מובהק סימן זה שווה(·¯ÂÈ�ÁÂ˙)הרי ועבודתו ,

רב ... הון ממעל בשמים

מאמרםסו. ביאור ÁÏ.)וזה ˜"· 'ÈÚÂ ,‡Î ˜¯Ù È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙ)אומות כל על חיזר שהקב "ה

נותן  שאתה תורה שאלו האומות בני וכל התורה, את  לקבל להם והציע  העולם

אבו  לא כן על עליה הקשה המצווה את אומה לכל ענה והקב "ה בה כתיב מה

לחברו  חפץ המוכר של דרכו שהרי מובן, אינו ובפשטות  התורה... את  לקבל האומות 

את לו מראה ואם לקנותו, שירצה כדי בחפץ שיש המעלות את לו להראות 

הערמה  עשה שהקב"ה נראה וה"נ לו, למכרו רוצה שאינו מוכיח זה הרי החסרונות 

לקבלה. ירצו ולא  בזה לעמוד יוכלו שלא  כדי האומות  עם

המלחמה, בקשרי לעמוד התורה, קבלת  של מהותה כל זה כי מכאן, אלא 

הדעת ישוב  לו כשיש רק  בתורה והחפץ  בהם. ולעמוד נסיונות מיני בכל להתנסות

ישראל  בני אבל 'תורה'. נקראת  זו לא כי כלום, ולא  אמר לא המצוות  לקיים לו וקל

ויתאמצו  ישתדלו וקושי נסיון בעת  ואף תנאים, שום בלא ונשמע ' 'נעשה אמרו
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áéúë'äøåúä úìá÷' úùøôá(æé èé)

àøîâáå ,'øää úéúçúá åáöééúéå'
(.äô úáù)øá àîç øá éîéãáà éáø ùøã

úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî àñç
'ñåúä '÷äå ...úéâéâë øää(äôë ä"ã)

ïåöøîå òîùðì äùòð åîéã÷ä øáë éøäù
úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷

íäéìò(åöøéúù äî ù"ééòå)ïøî øàéáå .
'÷ä è"ùòáä(æî áåè íù øúë)ìë ïéà éë

äòùá 'òîùðå äùòð' æéøëäì àúåáø êë
äøàä áöîá íééåøù íäù(úåøåà)íéëæ

äøéôñä éîé è"î øçà íéçöçåöîå
ïååéëî ,ú"äá÷ úàø÷ì íîöò åðéëäù
áöîá åøàùéé íìåòì àìù ä"á÷ä òãéù

áåèäëéùçä éîé åàåáéåæñæñæñæñäôë ïë ìò ,

úéâéâë øääøåú ìåò íîöò ìò åìá÷éù
íéëéøö íäùë óà Y áöîå ïôåà ìëá
ø÷éò àéä àéäå ,êëì íîöò óåëì

äøåúä úìá÷çñçñçñçñ.

ïôåàáî"îøä ÷"äøä øàéá äîåã
øäá åãîòùëù ò"éæ áåìòìî
,òøä øöé íäî ìèáå ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ
ä"á÷äì õôç ïéà áåù äæë áöîáå
íéîùá åì ùé øáë éøäù ,íúãåáòá
íéôøù íéëàìî úåááø éáø ìòîî

,òøä øöé íäá ïéàù íéðôåàååðéàå
øöé íäá ïéà íà äèî éàåøáì íâ êøöð

òøäíäéìò äôë ë"ò ,øäøöéä àåä
'øä'ì äîãðä(.áð äëåñ)øéæçäù øîåìë ,

בשלימות . התורה קבלת היא וזו נפש, ובמסירות  באהבה התורה דברי כל לעשות

זי"ע העבודה' ה'יסוד מהרה"ק  איתא ·È˙Â˜Á)וכבר ˙˘¯Ù ˙Â·‡ ˙¯Â˙)הכתוב על

כי תלכו' בחקותי בדרכי כותל אותיותתלכו 'אם ללכת  היהודי התחיל אך  וכלומר, .

היצר לפניו נעמד מיד ה' מעבודתוככותל עבודת  ËÙ‡Ëלהפריעו ¯Ú Ì„‡ È�· ÔÂ˘ÏÎÂ)

(Ë�‡ÂÂ אותיות‡ ל'תלכו' יזכה מיד עליו ויתגבר זה 'סוד' ידע אך אם הנפש,כלות,

יתב"ש. הבורא אל כלתה שנפשי נפשי' כלתה וגם 'נכספה מלשון

זי"עסז. מקאברין הרה"ק  אומר היה ÓÂ˘‰)ביותר, ‰"„ ˙Â·‡ ˙¯Â˙) תורה אמרה כי

'אראפ-פאל' נוטריקון 'ערפל' תיבת האלוקים', שם אשר הערפל אל ניגש 'ומשה

ולהבין  לדעת האדם על והירידה הנפילה בעת שאף והכוונה, ומעידה, נפילה היינו

האלוקים שם  לו אשר  אפשר נפילתו מתוך  כי האלוקים, הוא 'שם' אדרבה כי ,

ויותר. יותר להתעלות 

אתסח. להפסיק ישראל בני מנהג את זי"ע מנחם' ה'פני הרה"ק  ביאר ובזה

בתורה  שיעסקו ללמדם – שלהם המצוה' ה'בר בסעודת דרשתם בעת הבחורים

זמירות מיני כל אליהם בסמוך ה'מזמרים' ב'מפריעים מסובבים שהם בשעה אפילו

ומשונים. שונים



שבועות - במדבר - הפרשה æñבאר

äðåùàøáë òøä øöéä úà íäìèñèñèñèñ,äæáå
æçàäé äúòî éë ,äîå÷îì íúìòî äø

íçìäì äîáå éîá íäìòòòò.

êëåò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá
áåúëä ìò(ã èé)ìò íëúà àùàå

éìà íëúà àéáàå íéøùð éôðë,
ïúðåé íåâøúáå(ùãå÷ä ïåùìì íâøåúî)ãåò'

ìò íëúà éúéìòä íéøöîî íëúåéäá
ùãå÷ä íå÷î ìà íúàáå ,íéøùð éôðë
,çñôä ïáø÷ úà íù êåøòì ùã÷îäå
äøåúä úà ìá÷ì íëúà éúáø÷ä íùîå

,äåîúì ùé äøåàëìå .'äùåã÷äøáë íà
úéáä øä ìò íéìùåøéá íäéìâøá åãîò

äîéøöî ä"á÷ä íøéæçä òåãîíéé÷ì
íøéàùä àìå ,'íéøöî úàéöé' áåù íäá
ùáãå áìç úáæ õøàá íéáùåé úåéäì íù
õøàá äøåúä úìá÷á Y úåçåðî éî ìò
àéä êë àì éë ,ïàëî àìà .ìàøùé
úà ìá÷'ì øùôà éàå ,äøåú ìù äëøã
éãé ìò ÷øå ,úçðå äáåù êåúî 'äøåúä
ìá÷ì íééåàø åéä êøãä çøåèå äòéâé

äìòî äìòî úåìòì ,äøåúä úà âéùäìå
.åùã÷ íå÷îá íå÷ìå 'ä øäá

àúéàùøãîá(â áé ø"åîù)äîì ìùî ,
øîàå øæâù êìîì äîåã øáãä
àéøåñ éðáå àéøåñì åãøé àì éîåø éðá
ùåã÷ä àøáùë êë ,éîåøì åìòé àì
íéîùä' øîàå øæâ íìåòä úà àåä êåøá
'íãà éðáì ïúð õøàäå 'äì íéîù

(æè åè÷ íéìéäú),äøåúä ïúéì ù÷áùë
íéðåúçúä øîàå äðåùàø äøéæâ ìèá
åãøé íéðåéìòäå íéðåéìòì åìòé

øîàðù ,ìéçúîä éðàå íéðåúçúìúåîù)

(ë èé''åëå éðéñ øä ìò 'ä ãøéå'åøàéáå .
äðååëä ïéàù ùøãîä úðååë ÷îåò
àìà ,ãáìá íéðåéìòì åìòé íéðåúçúù
,úéùàøá øãñ ìë ä"á÷ä ããéù
øúé äìòîá åìòé íéðåúçúä äúòîù
ìò øáâúîä íãå øùáå ,íéðåéìòä ìò
øúåé ä"á íå÷îä éðôì áéáç åøöé

äøéçá íäì ïéàù íéëàìîäîàòàòàòàò.

·)בפרשתןסט . ËÈ)מוצא שאתה מקום כל וברש"י, ההר', נגד ישראל שם נגד'ויחן

מוצא  שאתה מקום 'כל זי"ע מקאצק הרה"ק בשם מתאמרא למזרח'. 'נגדפנים

ש'פנים  מובהק  סימן הרי"ז ה', מעבודת  אותך  המונעים מפריעים לנגדך  שעומדים –

והטוב הישר בדרך הולך שהנך כלומר למזרח',

זי"ע ע. החזו""א הגה"ק ¯"Ë)כתב  ‡"Á ˙Â¯‚‡)היצר הוא האדם תכלית נטול 'הלא ,

נשמה'. נטול יצר

לאחר עא. שבועות  בליל קימעא  לשכב הלך  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד שהרה"ק  מסופר

באש  לעצמו משורר והיה הכר, על ראשו והניח שחרית תפילת  קודם השחר עלות 

מקרי  בם יעבר לבל ושבועה, בברית לפקדו יזכור טעה, כצאן נע  אשר 'העם קודש



çñשבועות - במדבר - הפרשה באר

äëò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øîà
(òîùéå ä"ã åøúéå úùøô)éøáã øàáî

äòåîù äî' åøúé úùøô ùéøá é"ùø
úîçìîå óåñ íé úòéø÷ ,àáå òîù

,êãéá èå÷ð äæ ììëã ,'÷ìîòéî ìë
íâ åãéá ùé ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù

äìòî äìòî ìéôòäì çëàîòè éàäîå ,
úøùä éëàìîî ìàøùé íéìåãâïéøãäðñ)

(.âö,íä íäáù øîåçä ãöî éë
àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íéðëåñî
øåòéù àìì úåìòúäì íãéá ïë íâ ùé

ìåáâåòøä øöé íäì ïéà íéëàìîä ë"àùî)

óà ë"à ,'äìéôð' íäá êééù ïéàå [.èô úáù]

('íéãîåò' íééåø÷ íä ïëìå íäá ïéà 'äéìò'äðäå .

ìàøùé ìù íúìåãâ úà äàøù åøúé
'óåñ íé úòéø÷'á õ÷ àìì åìòúäå åìòù
ë"îçàì íúìéôð úà äàø óàå
êøãá êø÷ øùà Y '÷ìîò úîçìî'á

(íù é"ùø äàîåè ïåùì)ìë êá áðæéå
êéøçà íéìùçðä(çé äë íéøáã)ïéáä ,

úåìòì ìàøùé éðá íéøåîà äúòù
ïë ìò ,øåòéù àìì áåù úåìòúäìå
åéðáå äðéëùä ìöá óôåúñäì àåáì øäéî

äøåúä ìá÷ìå ùåã÷ íòáòáòáòáò.

ãåòé"ò éë 'òøä øöé'á ùé éúáø äìòî
åðì úéð÷ð åéìò øáâúäì äòéâéä

ãòì éçöð ïéð÷ë äéúååöîå äøåúäâòâòâòâòêëå ,

‰˘·˙)רעה' ÌÂÈÏ ˙Â¯ÈÓÊ ÍÂ˙Ó) כי הבית בני ראו בקומו פעם, אחר פעם כך על וחזר

עיניו. מדמעות  לגמרי נרטבו והכסת הכר

נוהג  הקב"ה השנה בראש השבועות , בחג פעם אמר זי"ע לוי' ה'קדושת  הרה"ק 

ארץ  יעמיד במשפט מלך  שהרי „)כמלך, ËÎ ÈÏ˘Ó) אין כבודו על שמחל ומלך ,

מחול Ï·:)כבודו ÔÈ˘Â„È˜)ורב תורה, המלמד - כרב הוא  הרי השבועות בחג אבל ,

מחול כבודו כבודו על כל (˘Ì)שמחל על ישראל בני עמו לכל נא ימחל כן על ,

ופשעיהם. חטאיהם

הקב"ה עב. אזי כן יעשה ואם כוחותיו, לפי שיעשה אלא  מהאדם מבקש הקב"ה ואין

צדיקים ביארו כך  השאר. את לו ˆÌÈÙÂ)ישלים ÌÈÈ˙Ó¯) מה' דלעיל רש"י בדברי

שמועה  איזו שהכוונה, וביארו, עמלק ', ומלחמת סוף ים קריעת ובא, שמע  שמועה

לעמוד  ושיוכל ישראל, מבני להיות בכוחו שיש והרגיש הבין שממנה יתרו שמע

ו  סוף ים קריעת ששמע  אלא  ומצוותיה, כולה התורה כל עמלק בקיום שאין מלחמת ,

בו, המלחמה הוא  רצונו כל אלא היצר על בנצחון הקב"ה היהדותחפץ  יסוד  וכל

הרע היצר עם  התמידית  המלחמה אף הוא כולה, התורה עיקר זה אם אמר, כן על ,

בי  אין אם שאף יצרי, עם להילחם ישראל, מבני כחלק  נמנה להיות עמוד אוכל אני

המלחמה. בקשרי לעמוד בכוחי יש מקום מכל לנצחו, כח

חז"לעג. שאמרו מה ביארו Â)ובכך  ‚Ò על (·¯"¯ עוברת אמנו רבקה שהיתה שבשעה
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ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà,äøåú ìäà)

(àùú éë úùøôáéúëã éàî ùøôìúåîù)

(à ãìíéðáà úåçåì éðù êì ìñô'
íéðåùàøä úåçåìä äðäã ,'íéðåùàøë
ä"á÷ä é"ò íé÷ìà òáöàá åáúëð
àìì åùòðù àöîðå ,åîöòáå åãåáëá
äòéâéå ìîò ïéðò êééù àì éøäù äòéâé
úåçåìä åøáùðù íøâ äæå ,ä"á÷ä ìöà

äòéâé àìá äùòðä øáã éë ,åîéé÷úð àìå
úåéðùä úåçåìá êëéôì ,íåé÷ åì ïéà
éãé ìò 'êì ìñô' äùîì ä"á÷ä äåéö
åãîòéå åîéé÷úé àìéîîå ,êìîòå êúòéâé
úìòî ãçà ìë ïéáé ïàëîå .úåøåãì
äæ ÷øù ,íãå øùá ìù äòéâéäå ìîòä
íåé÷ ùé äæì ÷øå ,ä"á÷ä ìöà áéáç

íéîìåò éîìåòìå ãòìãòãòãòãò.

לו  עדיף שאדרבה להקשות יש ולכאורה לצאת , מפרכס יעקב  היה ועבר שם פתחי

לבית לצאת לו ומה מלאך, מפי כולה התורה את למד שם אמו במעי להישאר

עולם  לאוויר לצאת השתוקק  כן על נחשבת, אינה יגיעה ללא  תורה כי אלא  המדרש,

ויגיעה. עמל מתוך  תורה ללמוד -

בהלכותעד. פרק  וללמדו 'לחנכו' רצה שהאב  עשירים בן בנער מעשה המושלים, אמרו

לאכול  הרגיל עצל – תפנוקים בן לעולם יישאר שלא כדי ופרנסה, עשירות 

הלך העצלות עול עצמו מעל לפרוק  אבה שלא הבן דאגה. כל ללא  אביו משולחן

לו, ואמרה דאלער מאה של שטר יום של בבוקרו מאתה וביקש הרחמנית, לאמו

את בפניו ותציג אביך אל גש ערב  ולעת היום, כל במשך עיר של ברחובה הלך

הבן  משנכנס העבר'. יום כל הקשה ב 'עמלך אותו שהרווחת  כאילו הלז הירוק השטר

גזרים  לגזרי וקרעו מידו השטר את האב לקח השטר, את  בפניו והציג אביו אצל

בשלוות ה'גזירה' את קיבל הבן כזה, שטר עוד היום למחרת  לפניו להביא  עליו ופקד

לאביך אין הרי האם, לו אמרה דהוה, מאי לה וסיפר אמו אל הבן שב משם הנפש.

מעש, בחוסר וברחובות בשווקים מסתובב שאתה שמע  שמועה ולבטח הקודש, רוח

מקומו  על יבוא  והכל למחרת הנה שוב לידך . הכסף הגיע בעמל שלא הבין כן על

שילך להזהירו והוסיפה לבנה, כסף שטר בשנית  העניקה האם, עשתה וכן בשלום,

משחזר  לפרנסתו. עוסק  שאינו לאביו יוודע שלא  בכדי הדוד, בבית  עצמו ויטמין

את לגנוב  שיפסיק קשות  בו וגער לגזרים וקרעו השטר את האב  לקח לאביו, בערב

השוק אל לצאת  מחויב תהיה אכן למחרת  לבנה, האם אמרה שכן מכיוון דעתו.

היום  אותו כל במשך ברירה, מחוסר הבן עשה וכך  כפיך. מיגיע מעות  מעט ולהביא 

נטל  כבר ו'כמעט' אביו, לפני בבואו דאלער. מאה של שטר שהשיג עד ונתייגע  עמל

את תקרע  אל במטותא  אבי, 'אבי, כוחו בכל הבן נזדעק לקורעו, השטר את  האב 

ואמר  האב  נהנה להשיגו', טרחתי טרחות והרבה רבות  שעות  עליו עמלתי השטר,
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בלימוד  חיל  להוסיף – תורה  בדברי לעסוק 
השנה ובכל  אלו בימים התורה

íãå÷áéúë äøåú ïúî(æè èé úåîù)

úåìå÷ éäéå'ãáë ïðòå íé÷øáå
åìéàå ,'íéãéôì' øëæð àìå 'øää ìò

øîàð äøåú ïúî øçàì(åè ë)ìëå'
úåìå÷ä úà íéàåø íòäíéãéôìä úàå'

÷"äøä øàáîå ,'íé÷øá' øëæð àìå
ò"éæ 'ìàåîù éøáã'äúùøô ìàåîù éøáã)

(åøúéòâøì øéàîä øåàä àåä ÷øáä éë ,
ìù ùà ùé ãéôìá åìéàå ,÷ìúñîå
ïééãò äøåú ïúî íãå÷ ïëàå ,àîéé÷
ìò 'ìåáé÷ éìë' ïéëäì íéìåëé åéä àì
÷éæçäì äù÷ äéä ë"òå ,äøåúä éãé
ïúî øçàì ìáà ,áìá úåøøåòúää úà

äéäå ,ãéôìë íéé÷ øåàä äéä äøåú
äùåã÷ã òôùä úà ÷éæçäì íúìåëéá

.íáì úåéîéðôá íìöà øàùéù

áéúë(å èé úåîù)øùà íéøáãä äìà' ,
é"ùøáå 'ìàøùé éðá ìà øáãú
íúç'ä áúë ,'øúåé àìå úåçô àì' Y

ò"éæ 'øôåñ'ã úåòåáù ,ñ"úç úåùøã)

(:ã"ñùàéäù åðééä - 'øúåé àì'
,úéøùôàáù äðåéìò øúåé äâéøãî
àìå åëæ àì úøùä éëàìî åìéôàå
ìåãâ åìéôà äæî øúåé úåëæì ìåëé
äùà ïéà ùåøéô 'úåçô àì'å .íéàéáðä
úåëæì ìåëé àìù íéúåçôáù úåçô åà

äæìäòäòäòäòíãà ìë éë ,çë ùé ìàøùéî
åæ äâéøãîì úåìòì åãéáåòåòåòåò.

שאינך ראיתי שלשום מתמול כי המעות . אלה על עמלת שאכן ידעתי עתה לו,

כלל... עליו התייגעת לא האמת  פי שעל הבנתי גופא  מזה השטר, מקריעת מתפעל

בידיו  תישאר למד הוא  אשר ותורתו קונו, בעבודת  קניין לאדם שיהיה בכדי אכן כי

אגרא ... צערא  ולפום ולהתייגע, להרבות  שעליו הרי בזיכרונו, וחקוקה

זי"ע עה. אמת  האמרי פירש ‡Ó˙')וכך ˙Ù˘'‰ Ì˘· ‡"ˆ¯˙ Â¯˙È) הכתוב „)בלשון ËÈ)

טמא עוף הוא  הנשר שהנה אלי', אתכם ואביא נשרים כנפי על אתכם 'ואשא

אם  רוחני, מצב בשפלות נשר בחי' מתוך  שאפילו לאדם להורות הכתוב  ובא כידוע,

שהיו  ממצרים, ישראל בצאת שהיה וכמו אליו, ויביאהו הקב "ה יקרבו בתורה יעסוק 

לעבודתו. המקום וקרבם טומאה שערי במ"ט משוקעים

ה'חת "ס'עו. כתב  ¯Á"Ù:)עוד Ì˘)והנפלא הנבחר במעמד התורה נתנה כן 'ומשום ,

לזה, כדאים היינו שלא אף מצרים מעבודת  צאתנו בתחילת  אין הזה כי להורות 

מכל  המדרגה, בשפל יהיה אם אפילו  בתורה  מחלקו אדם יתייאש  ולא  מעצור

שבגדולים הגדול כמו  כמוהו  '.מקום 

שנכנס  בשעה אחד לבחור זי"ע  מבעלזא  שלום' ה'שר הרה"ק שאמר כעניין

פחותה  דרגא  לך  אין - פחות' ש'לא אלו, רש"י בדברי לבאר פנימה לקודש אליו
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מהעוסק יתירה מעלה לך  ואין - יותר' ו'לא כראוי, בתורה עוסק  שאינו כמי

לשמה. בתורה

בייחוסו  ומתגאה המתפאר קדושים' של 'בנן פעם ראה זי"ע חיים' ה'דברי הרה"ק 

שלכן  הרה"ק , לו אמר בו. שהתפאר ייחוס לאותו כלל תואמים אינם מעשיו אך הרם

אינו  היחסנים חשיבות שכל לדורות , להורות כדי תורה, מתן קודם חל המיוחס' 'יום

מי  אלא  'יחסן' לך אין התורה את ישראל שקיבלו אחר אבל תורה, מתן קודם אלא 

הפוסקים  למשא . וכחמור לעול כשור תורה עול עצמו על ומקבל בתורה, שעוסק 

(Ê „ˆ˙ ˘"‰Â¯Ú)'המיוחס 'יום סיון ב' יום נקרא  למה טעם Ê‰כתבו ÌÂÈ· ÈÎ ,ÂËÂ˘Ù ÈÙÏ)

ÌÚ ˙ÂÈ‰Ï ÂÒÁÈÈ˙‰Â ,'˘Â„˜ ÈÂ‚Â ÌÈ�‰Î ˙ÎÏÓÓ ÈÏ ÂÈ‰˙ Ì˙‡Â' (Â ËÈ ˙ÂÓ˘) Ï‡¯˘ÈÏ ‰"·˜‰ ¯Ó‡

(ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ ¯Á·�‰ יחוסו וזהו המיוחס, יום בו שחל בשבוע  ביום תמיד חל יוהכ"פ כי

האדם  שזוכה דאחרי הוא , הדברים ועומק יוהכ"פ, כנגד מכוון שהוא  זה יום של

שיש  וכשם כהנים', ממלכת  לי תהיו 'ואתם הקב "ה לו אומר אזי הנפש לטהרת

שנה  בכל בהם ובוחר ישראל של עוונותיהם השי"ת  מוחל כך  ביוהכ"פ עוונות מחילת

קדוש'. וגוי כהנים 'ממלכת לו להיות  ושנה

שהוא עצמו, על הלצה בדרך לומר זי"ע ישראל' ה'אהבת דהרה"ק  בפומיה מרגלא

המיוחס' 'יום ÏÙ‡)בבחינת  ‡Â‰Â ,ÔÂÈÒ '· ÌÂÈ· ˜Ï˙Ò� ÔÎ‡Â)חשיבות איזו יום לאותו אין כי ,

שלשת ולאחריו חודש', 'ראש לפניו – גדולים ימים עם מסובב  שהוא אלא מיוחדת,

שאבותיו המיוחס, ליום שוה הוא  ובזה הגבלה, ÂÏ)ימי ÌÈÓ„Â˜‰),וטהורים קדושים היו

בניו ÂÈ¯Á‡Ï)וכן ÌÈ‡·‰)...ממש בו אין עצמו הוא  ואילו הם, צדיקים

השרון' 'חבצלת לשו"ת  ÔÈ·‰Ï)בהקדמה ÏÎÂ� ‰Ê·Â ‰"„ ‡"Á) הגה"צ המחבר מביא 

זי"ע, מבעלזא דוב  ישכר רבי הרה"ק רבו בשם זצ"ל באב "ד מאניש מנחם דוד רבי

להתנהג, רוצה שאדם וסיגופים ופרישות  חסידות עניני ומובחר'שמכל עיקר היותר 

הקדושה התורה  בלימוד  הקב"ה את  לשמח לזה,הוא והסימן סיגופים, עניני שכל

כמו לבטלו, ע"ז כוחו  כ"כ מוציא הרע  היצר  אין - להתנהג  רוצה  שאדם וחסידות 

קדשו מפי שמעתי כן תורה, מתלמוד האדם את לבטל  כוחו כל את שמוציא

האלה הדברים בעצמו לי עכ"ל.שאמר ,'

הרבי  והבין זי"ע , מליובאוויטש הריי"צ הרה"ק אל פעם נכנס ומכובד עשיר יהודי

לו ואמר נענה לתורה, עתים קובע זה יהודי נישט שאין ÌÈ‡˙Ó)ס'פאסט  Â�È‡)

יוד  ÂÎÓ·„)לבעל -בתיש'ע È„Â‰È)גמרא דף  ללמוד  בלא  יום  עליך  שיעבור .כמוך 

עתים  קובע  אינו מדוע אחד יהודי פעם שאל זי"ע מוואלאז'ין חיים רבי הגה"ק 

בידו  עיתותיו אין ולכן הפרנסה, בטרדת טרוד שהוא  עצמו את  היהודי תירץ לתורה,

אומות לבין בינו שאין הרי הדברים, פני הם כך שאם הגר"ח לו אמר בתורה, לעסוק 

ושאלם  העולם האומות  אצל התורה עם הקב"ה שעבר בשעה דהא  כלום, ולא העולם



áòשבועות - במדבר - הפרשה באר

àúéààøîâá(:áò àîåé)÷ñò ìò
íñ åì úéùòð äëæ' äøåúä
,'úååîä íñ åì úéùòð äëæ àì ,íééç
äîùì äøåú ãåîìì - äëæ é"ùø ùøéôå
ãåîìì åðæçàé ãçô äøåàëìå ,äîéé÷ìå
ùùåçå ,éáì éúéëéæ øîàé éî éë ,äøåú
äùòéé àìù äîùì àìù ãåîéìî éðà
'÷éãö éúôù'ä øàéáå .úååîä íñ å"ç

ò"éæ õìéôî('è úåà á÷ò 'øô)åñéâ íùá
íàù ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøääëæ

éæà äîùì äøåúá ÷ñåòåíñ åì úéùòð
íééçúéðçåø úåéç ïúåðä íñ åðééä ,

íà íìåà ,íãàìäëæ àìàìù ãîåìù
íñë äøåúä ïéàù óà éøä ,äîùì
íå÷î ìëî êà ,íééç çåø åá çéôäì

íñ åì úéùòð'ãâðëàäé ìáì ,'úååîä
éðçåø úîëæòæòæòæò.

äøåúäàìì ìàøùéî ùéà ìëì äðúéð
ìò ãåøèù éî íàå ,ìãáä ìë
úåãøè øàùá åà äìëìëä ìòå äéçîä
áùçééå åúìëé éôë äøåúì íéúò òá÷é
êëå ,íåéä ìë äøåúá ÷ñòù éîë åì

ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä øàéáåäåðàáä)

(íéîòô äîëäðùîä éøáãá(é ã úåáà)íà'
êì ùé ,äøåúä ïî úìèáäáøäíéìèá

øëù åì ùé äøåúá úìîò íàå êãâðë
äáøä'êì ïúéìäøåú éøáãá úìîò íà

íàù äæá úçëåä éøä ,éàðôä úåúéòá -
àúééøåàá ñéøâ úééä êãéá ÷ôéñ äéä

ïë ìòå ,àøéãúïúéì äáøä øëù åì ùé
êì.åìåë íåéä ìëá 'äáøä' úãîì åìéàë
êàäøåúä ïî úìèá íàúòá÷ àìå

éøä ,êúãåáòî êáåùá óà äøåúì íéúò
äøåú áäåà êðéàù äæá çéëåî äúà

ïë ìòåêãâðë äáøä íéìèá êì ùé
úåòù äáøä úìèéá åìéàë áåùç øáãä

.äøåúä ïî

אדם  בבין  זהירות  – קדמה ארץ דרך
למקום  אדם מבבין יותר לחברו 

áúëè"éáîäúåãåñéä øòù íé÷åìà úéá)

(á"éôúåøáãä úùîç äðä
éðùî ïéîéä 'çåì'á åáúëðù úåðåùàøä
íãà ïéáù úååöîî íéøáãî úåçåìä

שכל ענו עשו בני בכה, וזה בכה זה לו ענו התורה, את  לקבל ברצונם חיותםהאם

חרבך 'על אביהם נתברך  וכבר מרציחה שמאנו תחיההוא והרי האומות, שאר וכן '

קובע ואינו לומד שאינו האומר אף כן ואם וחיותם, פרנסתם מפני התורה את  לקבל

מפני לתורה ופרנסתו עיתים נפשו  האומות ...חיות  כאותם הוא  הרי

כיום עז. יודעים אנו אין שהנה זי"ע, סלנטער ישראל רבי דהגה"ק משמיה מתאמרא

אבותינו  קיבלו יום באיזה ידוע  אין נמי וכך  לעם, תורה ניתנה בו המקום איה בדיוק 

כי  בו. בז' או סיוון לחודש ו' ביום היה אם רבנן נחלקו הלא  כי בסיני, התורה את 

מדרשי, בבית  במקומי, כאן אדם, יאמר שלא חיים, חוקי ללמדנו כך סיבב  הקב "ה
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úáù ,êì äéäé àì ,éëðà Y íå÷îì
åðéá íîéé÷ì íãàä ìòù úåøáãä øàùå
úåðåøçàä úåøáãä úùîç åìéàå ,åðå÷ì
'çöøú àì'ë 'åøáçì íãà ïéá'î íéøáãî
éë äàøé ïðåáúîä äðäå .'áåðâú àì'å
úåëåøà íå÷îì íãà ïéá ìù úåøáã
åøáçì íãà ïéáù úååöîä åìéàå ,äîä

àð,àì åúå 'áåðâú àì' íéøîà øöå÷á åøî

,åéä íìãåâá íéååù úåçåìä éðùù øçàîå
úåøáãä ìù úåéúåàä éë øîåì êøèöð
úåøáãî äáøäá åéä úåìåãâ úåðåøçàä

úåðåùàøäøáãä íòèå - ,àäéù éãë
úåøáãá úåøéäæä áåéç ìëì øëéðå äàøð
äîî øúåé ,åøáçì íãà ïéá Y åìà

íå÷îì íãà ïéáá øäæðùçòçòçòçòø÷éò éë ,
øáëå .'åøáçì íãà ïéá' àåä íéø÷éòä

משנה  הייתי אילו בתורה, להצליח בידי אין נמצא אני בו זה ובכולל זו בישיבה או

ובמצב הזה שבזמן יאמר לא  ה'זמן', לענין וכן בלימודים, מצליח הייתי בוודאי מקומי

ללמוד  הוא מסוגל זמן ובכל מקום שבכל ידע אלא בתורה, לעמול יכול איני הנוכחי

בעולמו חובתו היא  ‰˘·ÂÚÂ˙)וזוהי ‚Á ˙ÂˆÓ· ¯ÂÓ‡ '¯Ù ¯˜È ÈÏÎ 'ÈÈÚ).

קהל עח. לפני בשנה שנה מדי לספר זי"ע מפרימישלאן מאיר רבי הרה"ק  היה רגיל

עשרת קריאת קודם - השבועות בחג ביותר הגבוהה בשעה מרעיתו צאן עדת 

הוה  וכך  לחבירו. אדם בין בענין נכבד פרק ללמדנו כדי בה שיש עובדא הדברות ,

וויען מלך  שאל פעם שמשון (�ÈÂÂ‡)מעשה, רבי וטפסר שר הצדיק הגאון את

זצ"ל È‡È¯'ווערטהיימער ˙ÂÂÁ'‰ È¯·„Ó ‡È‰ ÂÈ˙Â„Â‡ ‰¯„‚‰‰ ,‰�˘ ˙Â‡Ó ˘Ï˘Î È�ÙÏ ÈÁ ‰È‰˘)

(ÂÈ˙Â·Â˘˙· כשהם וקשה, מרה בגלות בשנים רבות  כבר ישראל בני עם שרויים מדוע 

לסבול  חטאתם ומה פשעם מה – נושעו לא  ועדיין ונבזים, מוכים ונרדפים, נרדים

הרבה. כך כל

ביניהם. השורה ושנאה' 'קנאה מחמת להם בא  זאת כל שמשון, רבי ויענהו

על  להמיט מספקת  סיבה לו נראה היה שלא  המלך, בעיני חן מצאה לא זו תשובה

שעליו  שמשון, רבי על המלך  ציווה ובחמתו וייסורים. צרות הרבה כך  כל ישראל בני

תושבי  ישראל בני כל ייענשו ענוש לאו, ואם ימים, ג' תוך  מספקת תשובה לו לענות

נכונה  ענה שאכן ממרומים ויענוהו חלום' 'שאלת שמשון רבי ערך  לילה באותו וויען,

למלך יתרץ  ושלא בגלותם, ישראל בני שרויים ושנאה' 'קנאה של זה ובעוון למלך,

בפיו. אמת כי המלך יראה עוד כי אחר, תירוץ 

ליער בתחילת ובהגיעם יער, בלב  ציד לצוד מרעהו אחוזת עם המלך  יצא  החורף

מצאו  לא שעות  כמה אחר אחר. במקום אחד כל לצוד אחיו מעל איש נפרדו

הם  אף כן על לביתו, בעצמו שב  כנראה כי בנפשם וחשבו המלך , את  המשרתים

לביתם. שבו
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לגמרי  נשאר כי לב על שם לא הציד בתאוות עמוק עמוק  שרוי שהיה המלך

ויחרד  ועבדיו. משריו אחד שום שם מצא  ולא לנטות ... ערב צללי שהחלו עד בגפו,

משחיתים  מיני כל בחברת  הלילה את  לבלות  אבה לא  כי גדולה, חרדה המלך

שהגיע עד ואנה, אנה ביער לשוטט התחיל לו בצר למיניהם. טרף חיות ומזיקים,

עליו, החביב מסוסו המלך  נפרד ברירה בלית  מוארים, בתים נראו שמעברו לנהר

הנהר, במימי לשחות החל דק  בגד גופו על עוטה כשהוא  וכך מלכותו, מבגדי ואף

וצינה  מקור רועד – ויחף ערום ההוא בכפר וילך  הנהר, של השני מעברו שעלה עד

מהם  ואיש היו, ערלים תושביו מרבית אשר הכפר מבתי וכמה כמה על דפק עזה,

השדים  מן לפנינו העומד באמרם – לביתו ולהכניסו הדלת את  עבורו לפתוח אבה  לא

קבועה  שבה דלת  אחר לתור המלך החליט ממנו, אנו ומתייראים הוא, ומזיקים

קורתם. בצל להכניסו פתח לו יפתחו והם הם, רחמנים ישראל בני שעם בידעו מזוזה,

לנגד  נגלה כזה מחזה אשר יהודי, לפניו עומד והנה הדלת על נקש ומצא, פשפש

היהודי  פתח מיד נקשן, לדא  דא וארכובותיו צינה אומר כולו ויחף ערום איש – עיניו

לפניו, הגיש תרגימא מיני ואף חמין כוס לו והכין לביתו, להכניסו מיהר הדלת, את 

ב'פעלץ ' ÓÓÁÓ˙)עטפו ‰ÂÂ¯Ù)לשוב המלך  רוח ותחל הבוער, התנור לפני והשכיבו

הלז  האיש כי בעלה, את מזהרת הבית  שבעלת  היאך המלך שמע  כך בתוך  אליו.

כל  את  הלה יגנוב  הליל לשינת אתה אף כשתפרוש מה זמן בעוד הוא, ונוכל גנב 

והבטיח  רוחם, את הרגיע  היהודי אך  היקר, הפעלץ עם יחד מהבית ויברח חפצינו

דבר. שום הלה יגנוב שלא  וישמור הלילה, שעות בכל לעיניו שינה יתן שלא

לעיר  עד זה מכפר יש מרחק  מה היהודי מארחו את  המלך  שאל היום למחרת

עבורו  שישכור המלך  לו ויבקשהו פרסאות , ארבע מרחק היהודי לו אמר וויען, הבירה

המלך, ויאמר ואקחך, קטנה עגלה ברשותי היהודי, לו אמר לוויען, ליסע שיוכל עגלה

ליסע מסכים הנני המלך , לו ויאמר פערציגערס'. 'ארבעה היהודי ויען שכרך, נקבה

מקור. רועדות  עצמותי כל כי בדרך , ללבשו הפעלץ  את  לי שתתן בתנאי אך  אתך,

הפעלץ את הדרך, אם על אותך יהרוג זה שערל בו לגעור הבית בעלת  שבה עתה

שוב מעט עוד כי לאמר אותה והרגיע  אלה, לכל לבו שת לא הוא אך  לעצמו... יקח

בידו. וכספו ישוב

המלך ויען מועדות, פניו להיכן המלך את היהודי שאל הבירה לעיר משהגיעו

על  נענש ענוש בוודאי ואמר התיירא  היהודי אך  המלוכה, ארמון אל שיקחהו

את אתרץ אני – תחת  ואל תירא  אל המלך  לו ויאמר המלך, לארמון ההתקרבות 

כשהוא הביתה, וינס מהעגלה המלך  קפץ  המלך שער לפני עד הגיעו אך  והנה הכל.

בחזרתו. מאד שמחו המלך של ביתו בני וכל היהודי, של היקר בפעלץ לבוש

שגוי  ביתי בני אמרי צדקו מה הנה לנפשי, ואבוי לי אוי לחשוב , היהודי החל אז
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לקח  מעילי את אף הנסיעה, דמי לי משלם שאינו די לא  ועתה גנב, אלא אינו זה

יבואו  מהרה ועד המלוכה, ארמון אל – האריות גוב  אל אותי הכניס כולנה, ועל עמו,

ויאמרו  הגיעו, המלך וסריסי רגעים כמה אלא עברו לא ואכן, ויכלאוני. הסף שומרי

יפחד  שלא  המלך  לו אמר בהכנסו ולפנים, לפני אליו להביאו פקד שהמלך  ליהודי

לא היהודי ענהו התכירני, המלך, וישאלהו עמו, אחדים דברים לדבר רק  ברצונו כי

היטב, אותך  מכיר אנכי אבל המלך, לו אמר הזה. היום עד מעודי המלך  את  ראיתי

האיש  ויען ומעמדך, מצבך  וכל ומטלטליך, כליך ואת אנכי, מכיר ביתך  את  ואף

של  בביתו חדרים בחדרי שיש מה כל הוא יודע כי המלך , כחכמת  חכמה אין ויאמר

הכפר. בן

האיש  אנכי כי בביתך, הייתי עתה זה אלא כאן יש חכמה לא  המלך לו אמר

והמשקה  המאכלים בעד לך אשלם מה לי נא אמור עתה הלילה, בזה אצלך  שישן

ממני  לבקש לך אפשר לומר, המלך שב מאומה. השיב  לא  היהודי אך  נפשי, שהחיית

שדות לך  אתן תרצה אם בשלו, המלך היהודי. ענהו לא  ושוב  שתרצה, כמה רב ממון

עיר  תבקש אם אפילו לו, ואמר המלך  הגדיל מהשיב . היהודי נאלם ושוב  וכרמים,

החריש  ועדיין חיי, את  שהצלת  על גמורה במתנה לך  אתננה הכיכר מערי שלימה

המגיעים  פערציגערס ארבעה אלא  תקבל לא  תענני, לא אם המלך, לו אמר  היהודי.

עגלה. כבעל לך

ישמעני  ואמר פיו את  היהודי העיירותפתח בין אני מסובב  לפרנסתי המלך , אדוני

קונה  והוא  שלנו, הכפר אל לבוא פלוני יהודי החל האחרונה בתקופה אך  כרוכל.

את המלך ימלא גבולי, את  משיג הינו ובזה הכפר, מדרי וכיו"ב ועורות  סחורות

הכפר. גבולות  אל מלהכנס  היהודי על לאסור פקודתו ויפקד ובקשתי, שאלתי

הקנאה  גדלה כי שמשון, רבי דברי צדקו כמה ואמר נענה זאת, כל המלך  כשמוע

כעשירים  רגע  בין להתעשר בידו היה זה שוטה יהודי כי ישראל, בני בין והשנאה

וביקש  דעתו על והשנאה הקנאה העבירתו ואעפי"כ סביבותינו, שבכל הגדולים

ליהודי. לשלם עליו ופקד שמשון לרבי המלך  ויקרא  כאלו, שטויות 

הן  נוגע  כי הדברות , בעשרת לעסוק  בבואנו ובפרט עובדא... מהאי ללמוד עלינו

לאדם  אפשר שאי בעולמו, ה' בהנהגת  טהורה אמונה שהוא - אלוקיך' ה' 'אנכי לענין

'קנאה' שעבור לחברו, אדם בין לעניין ומאידך, גבולו. את  ולהשיג רעהו פרנסת  לקחת 

מאומה... יהיה לא שלפלוני העיקר ועושר, הון כל לאבד האדם מוכן אחת

קנאה  בנו שיש מחמת דייקא כי ה'קנאה' במידת ש'נתברך ' בעיניו יחר אל ומ"מ,

זי"ע ה'מהר"ל' של כביאורו אמת , תורת – תורתו את ה' לנו ‰˙Â¯‰,נתן ÏÚ ˘Â¯„)

('È˘ÈÏ˘‰ ˘„ÂÁ·' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ הגמרא דברי ËÙ.)על :ÁÙ למרום (˘·˙ משה שעלה שבשעה

השמים', על הודך 'תנה - הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו התורה, את  לקבל
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ì"æç åøîà(.ãé äèåñ)äúìéçú äøåú'
'íéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâèòèòèòèò.

íòèîåâçá úåø úìéâî íéàøå÷ äæ
åøîàù åîë ,äæä(ãé á ø"úåø)

åæ äìéâî'[úåø]äàîåè àì äá ïéà ,
,øúéä àìå øåñéà àìå ,äøäè àìå

,äáúëð äîìåáåè øëù äîë êãîìì
íéãñç éìîåâì.'

äëåáúëù"àøääàô 'ñîì åùåøéôá
(à à)øúåé õôç ä"á÷ä éë

úåéøáä ïåöø íâ íäá äùòéù úååöîá
åðå÷ì íãà ïéáù úååöîáî.

ùåøéôáåäøåú äøîà(àé-é æè íéøáã)

'äì úåòåáù âç úéùòå
ïúú øùà êãé úáãð úñî êé÷åìà
éðôì úçîùå .êé÷åìà 'ä êëøáé øùàë
øâäå êéøòùá øùà éåìäå ...êé÷åìà 'ä

êáø÷á øùàúååöî' ø÷éòù åðééäå .
êãé úáãð' àåä úåòåáùä âç ìù 'íåéä
éôë íéëøöðä ìëì 'ïúú øùà

íééç éáø ÷"äâä áúëå .íúåéåëøèöä
ò"éæ ìàèéå(äàø úùøô áåè úòãä õò)

êãé úáãð úñî' äìéçú øîàðù äîîù
éôë åùåëøî ïúéù åðééäã 'ïúú øùà
ë"çà ÷øå ,íéðåéáàå íééðòì åúìëé
ãåîìì ùé ,'êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå'
àåä úåòåáùä âçá ìåãâ ø÷éòå ãåñéù
÷øå úìåæä éëøöì äìéçú íãàä âàãéù
éë ,åúéá éðáå åîöò úà çîùé ë"çà
úåòåáùä âçå úìåæì ä÷ãö úðéúð úåöî
ïéòø éøú ïä äøåúä úà íéìá÷î åáù

.àéìú àäá àäå ,ïéùøôúî àìã

øàáîåäúååéö ïëìã 'ééçá åðéáø'ä
øàùáî øúåé êë ìò äøåú
,àåä íéîé úòáù úåöîä âç éë ,íéãòåî
,íéáåøî êîò éëøö éë íéðéáî ìëä æàå
á"åéëå ,'àçñôã àçî÷' øåáò úúì ùéå
íéîé úðåîù åðîæ êùîù úåëåñä âçá
äàá ïàëå .'åøåæòé åäòøì ùéà' æà
åðéàù úåòåáùä âçá óàù ,æøæì äøåúä

Y íå÷î ìëî ãçà íåé àìàâçå

'כלום  רבינו משה ענה תשובה, להם החזר למשה הקב "ה לו אמר שעה באותה

בכם'.קנאה יש הרע יצר בכם, הקנאהיש עבור  שדייקא  שנמצא המהר"ל  ומבאר 

ולהתגבר עצמנו  להשלים ידה  על  שנוכל התורה, לנו ניתנה לרעהו  איש  בין שיש 

המידות .על

לעיין עט . הוא מסוים ספר של טיבו מה לבדוק הרוצה דדרך  זי"ע, מווילנא הגר"א 

התורה  בספר כן וכמו המחבר, עוסק ענין באיזה יבין ומזה ובסופו הספר בתחילת

וסיימה  תורה שפתחה ממה חסדים גמילות  מדת חשובה כמה ללמוד אפשר הזה

חסדים  בגמילות 
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ïúéú øùà êãé úáãð úñî úåòåáù
êé÷åìà 'ä êëøáé øùàëôôôô.

íòôò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øîà
(úåòåáùä âç ìù íåéä ùåãé÷á)íòè

ìåëàì äøåú ìàøùé âäðîá çáùì
àäéù ïîéñì úåòåáùä âçá áìç éìëàî
ì"æç åøîàù åîë äàîçë êø éãåäéä

(.ë úéðòú)ìàå äð÷ë êø íãà àäé íìåòì
æøàë äù÷ àäé('æ 'åîò 'éìã úéá').

òãéåäîá øñçð åðéàù ãáìá åæ àìù
,åéçà ãòá òééñîå äéìéãî ïúåðù
÷æåç òéôùî åäéøä äæá äáøãà àìà
ìëî áø òôù åîöò ìò òéôùîå ,åîöòì

åøàéá êëå .úåîìåòä÷"äøä øîà äæ ïéòë)

,÷"ùùá àáåä ,ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø

(ãë úåòåáùúòá éîòðá áéúëã àø÷á
,äéðô ìòî úåø úà çìùì äúñéðù

äá áéúë(çé à)úöîàúî éë àøúå'
'äéìà øáãì ìãçúå àéääøåàëìå ,

äéä àì éë ,ïééðîä ïî äðéà 'àéä' úáéú
àìà .'úöîàúî éë àøúå' àìà øîåì åì
äúåàáù ,çåë õéîà ïåùìî 'úöîàúî'

éîòð äúàø äòùàéä úöîàúî éë-
ãñçá ú÷æçúîå úöîàúî äîöò àéäù
àåáì äîò êìäì äì äðúðù - äúùòù

ïë ìò ,äðéëùä éôðë úçúøáãì ìãçúå
äéìààôàôàôàô.

ב"ן.פ. פעמיים כשיעור צדקה לתת  פלאג'י חיים רבי הרה"ק שכתב הסגולה וידועה

הגאולה. ומקרב בנים לחשוכי  סגולה והוא  תיקון... והוא  ועניו, עני לת "ח ויתנם

רבי פא. הרה"ק  של קדשו בצל לשהות זי"ע  שלמה' ה'תפארת  הרה"ק  נסע  פעם

מהרה"ק שלום לקבל ובא  משנכנס השבועות, בחג זי"ע מקאז'מיר יחזקאל

כי  לכם ומה בראדאמסק לכם יש וחסידים תלמידים הרי הרה"ק, לו אמר מקאז'מיר

בצל  התורה לקבלת  לזכות הנה באתי ואמר, שלמה' ה'תפארת  נענה אלי, באתם

תורה שאמרה מצינו מהר"י לו אמר הרבי, אצל „)הקודש ËÈ ˙ÂÓ˘) מן משה 'וירד

- העם אל ההר 'מן המכילתא  מן הביא וברש"י העם' אל היהההר שלא  מלמד

העם אל  ההר  מן אלא  לעסקיו  פונה  ממון'משה  'עסקי וכי ביאור, צריך  ולכאורה ,'

עסקי  היינו שעסקיו אלא , לעסקיו, פונה משה היה שלא ומהו רבינו, למשה לו היו

את ולקבל ההר, לראש סיני בהר לעלות אמור היה עצמו הוא כי והיינו רוחניות ,

ובזמן  שרף, ידי על ולא מלאך ידי על לא ובעצמו בכבודו יתברך הבורא מאת  התורה

'לא - ואעפי"כ זה, קדוש יום לקראת דרבה הכנה לערוך  היה שברצונו וודאי שכזה

להכין  שעליו הגבורה מפי ושמע בשמים שהיה לאחר אלא  לעסקיו', פונה משה היה

פנה מיד וברקים, בקולות תורה מתן לקראת  העם העםאת  אל ההר  להכינם מן –

הנשגב המעמד לקראת  עצמו הכנת  על כלל הביט ולא תורה, מתן  לקראת  כראוי

– לנהוג יהודי וכל בישראל מנהיג כל צריך  בזה וכיוצא התורה. קבלת  של והאדיר
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àäéàéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
éðùá äøåúä úà ìá÷ì äëæðù
äìàîùáå äðéîéá íéîé êøåà ,íééãé

ãåáëå øùåòáôáôáôáôíéðîàð úåøåã ãéîòäì ,

úååöîáå äøåúá íé÷ñåò ,åúøåúìå 'äì
ãåãã äéúåëæå ,íåìù ìàøùé ìò äîùì
úàéáì úåëæì åðì ãåîòé àçéùî àëìî

.à"áá ÷ãö ìàåâ

ולהכינם לעודדם לחזקם לזולתו, ה'תפארתלדאוג כשמוע התורה. נתינת לקראת

מרעיתו. צאן עדת  קהל את  להדריך  לעירו, וחזר פנה מפורשים, אלו דברים שלמה'

זי"ע פב. מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק פעם אמר ˘·ÂÚÂ˙)וכה Ï‡˜ÊÁÈ ˙¯Â˙) בליל

שנינו דהנה Ï„.)שבועות, ערב(˘·˙ ביתו בתוך  לומר אדם צריך  דברים, 'שלשה

צריך דברים 'שלשה ובגמרא הנר', את הדליקו ערבתם עשרתם חשכה, עם שבת 

ביתו  לבני הדברים שיאמר היינו מיניה', דליקבלינהו היכי כי בניחותא, למימרינהו

קודש  השבת את יחללו ולא דבריו את יקבלו שעי"ז כדי בכעס ולא  נועם בדרכי

כולו  הכלל על ללמד אלא דוקא , אלו דברים בשלשה זו הוראה נאמרה ולא ח"ו,

ובקול  בניחותא לדבר עליו חבירו באזני יתקבלו שדבריו ודם בשר רוצה שכאשר יצא,

עולם, של 'רבונו לשמים, במליצה הרה"ק  נענה ובזאת  בתורה. גדול כלל וזה נעים,

היכי  כי ונחת , בשובה בניחותא  למימריה צריך  התורה, את היום לנו נותן אתה

וברצון'. באהבה התורה את לקבל ונזכה מיליה, דלקבליה

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד
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