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  !ווארט נפלא
ר "ק מרן האדמו"ככשצעדתי בין האלפים אחרי מיטתו של  :אמר הכותב

הציג את אך הלה , ניגש אלי יהודי שאינני מכיר, ל"ניץ זצוק'מסערט ויז

  ".מידי שבוע בשבוע' פנינים' כאחד שלא מפספס לקרוא את הגליון"עצמו 

, ל"ניץ זצוק'ק הרבי מסערט ויז"מכאני רוצה לומר לך ווארט ששמעתי "

   !"'פנינים'אולי תכניס את זה ל

  :אותו יהודי פתח ואמר. "אשמח לשמוע, אמרתי –כן "

 צדיק תמיםנח איש , אלה תולדות נח) "'פסוק ט פרשת נח( אומרתהתורה 

לנח בא אתה וכל ' ויאמר ה) "'פסוק א' פרק ז(ולאחר מכן ". היה בדורתיו

  ". לפני בדור הזה צדיקביתך אל התיבה כי אותך ראיתי 

מכאן שאומרים מקצת שבחו של : כי אותך ראיתי צדיק: "י שם"ומסביר רש

  ".בפניואדם בפניו וכולו שלא 

הרי זה הרבה , "מקצת שבחו"י קורא לזה "למה רש: ל"שאל הרבי זצוק

צדיק נח איש : "אריםשני ת כי בתחילה היה כתוב, יותר ממקצת שבחו

זה , 50%באחוזים זה ". צדיקכי אותך ראיתי : "ולבסוף תואר אחד, "תמים

  ?זה הרבה יותר, כלל לא מקצת שבחו

כי קודם כל ! זה גם תואר" איש"שהמילה , מוכרחים לומר: אלא ענה ואמר

  .'תמים וכו, כ אפשר גם להיות צדיק"אח, צריכים להיות מענטש

שמכאן " צדיקכי אותך ראיתי "י על הפסוק "ממילא מובן היטב דברי רש

  ".שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו

ולאחר מכן  "תמים ,צדיק ,אישנח : "אריםת 3 בתחילה כתוב, כי לדברינו

זה אכן מקצת  ,אחד מתוך שלושה ."צדיקכי אותך ראיתי : "תואר אחד

  .שבחו

שיותו יכל כך נהניתי מהאמרה המחכימה הזאת שמשקפת את מהותו וא

היה ידוע קודם כל , שבנוסף לצדקותו, ל"ניץ זצוק'רבי מסערט ויזשל ה

ם אוהב ישראל מופלג שמכבד את כל האדם בסבר פני, "מענטש" "איש"ל

הוא  איזה ,בן זומא אומר :)א, אבות ד(ונתקיים בו מאמר התנא , יפות

" ייקלו כי מכבדי אכבד ובוזי"שנאמר  ,ותהמכבד את הברי – מכובד

  ").ל ,שמואל א ב(

  !סיפור נפלא
המראה עד כמה כוחה של  ,שאביא בפניכם הבא הנפלא את הסיפור

מטעמים (, שערכתי השבוע" ניחום אבלים"ת שמעתי בעת מצו, תפילה

על אביהם  "שבעה"אינני יכול לכתוב את שם המשפחה שישבה , מובנים

  :כך סיפרו הבניםו ,)הדגול

, ואי לכך, פואיה בסיבוך ר"נו עהסתבכה אמ, אחרי לידת אחינו הבכור

לה יגרם , כתוצאה מכךש, סובךקשה ומביקשו הרופאים לנתחה בניתוח 

הרופאים ביקשו מיד לאשר  .נזק בלתי הפיך לבלתי יכולת ללדת עוד ילדים

  .את הניתוח

הרב  אני חייב ללכת להתייעץ עם: "אמר לרופאים, כששמע זאת אבינו

והאם עלי לאשר את , לותלשלספר לפניו את כל ההשת, "החזון איש" שלי

  ."הניתוח

שהרופאים , הדבריםכל וסיפר לו את , "חזון איש"לל נסע למחרת "נו זצאבי

   .'חמורות וכו וההשלכות לכך הן, רוצים לנתח את אמא

צריכים לעשות מה שהם , אם הרופאים אומרים: "וענה "חזון איש"ה חשב

חזון "ביקשו ה, ינו לפנות וללכתכשרצה אב !"תעשו את הניתוח! אומרים

  ?"לתפילת המנחה להשלים מנין אולי תישאר": "ישא

  .אבינו ענה –" בסדר"

, כשהסתיימה התפילה. "חזון איש"יחד עם ה תפילת מנחהנשאר אבינו להתפלל 

על  – מקודםאותי מה שאלתם : "אלווש, שיתקרב אליו ינובלא" חזון איש"מן היס

וכתוצאה , הוהרופאים רוצים לנתח, שהסתבכה בעת לידת הבכור נוות ביתך

  ?"מכך עלול להיות נזק בלתי הפיך לבלתי יכולת ללדת עוד ילדים

  !"ה יעזור שהכל יעבור בשלום"הקב! אל תעשו את הניתוח"

פשר ועל , התשובה שקיבל לפני מנחהפשר על , אבינו יצא נסער מהמקום

, שהיתה נטועה בואך באמונת צדיקים ש. שקיבל אחרי מנחה ההפוכה שובההת

לא ": "החזון איש"מ ואמר לרופאים את הפסק שקיבל, נסע ישר לבית החולים

  !הכל יעבור בשלום, לעשות ניתוח

, שאם לא ינתחו מיד, והם אף הביעו חשש, מע אזניהםהרופאים לא האמינו למש

   ...ק הרבה יותר גדולזעלול להגרם נ

, ת תורהלשמוע דע, זה נסעתי בשביל: "אך אבינו היה נחוש בדעתו ואמר להם

  "!אינני מתכוין לעשות הפוךו

הוא , הפרופסור מנהל המחלקה ובדק שוב את המקרהאחרי שהגיע , למחרת

 אבל אפשר לרפא, ש פה זיהום חמוראכן י, כנראה שלא צריכים ניתוח, אמר

  !בלי ניתוח

תשעה ? כ"כמה בנים נולדו עוד אח ומה אתה חושב, נו: מספרים לי הבנים

  "!חזון איש"ה של" מנחה"ה כולנו נולדנו בזכות". ילדים

  !"אל תעשו ניתוח: ואחרי מנחה! יתוחלעשות נ: לפני מנחה התשובה היתה"

  !זהו כוחה של תפילת צדיקים וזהו כוחה של אמונת צדיקים

, של אביהם תפילת המנחהשגם , שמסתבר: להם הוספתי השורות בכות –ואני 

וממילא גם הוא התפלל , היה אחרת לגמרי לאחר שקיבל את התשובה הראשונה

שגם היא הצליחה לפעול , מעומק הלבבכוונה ובבקשה מן הסתם תפילה כזו 

   ...ישועה

התפילה הוא " :)ב, אגרות א( "אישחזון "והבאתי להם אסמכתא לכך מדברי ה

 ,"חזון איש"לאחד מתלמידי ה" דבר היחוד"ובספר . "מטה עוז ביד כל האדם

הודות לאמונה והביטחון בחיי העולמים " כתב אותו תלמיד דברי הודאה לרבו

באה ברגע ' תשועת ה, דמרגלא הוי בפה קודשו לומר לי .אשר נטע בקרבנו

    "...מקום להוושע שהאדם כבר לא רואה בדרך הטבע
 

יה לקראת גאולתנו ההכנה הראוישראל היא החיזוק בקריאת שמע 

  !הוהשמירה מכל דין קש
קריאת שמע בכוונה וקבלת עול מלכות "ת והתחזקנו כאן רבות במצו ,כזכור

שמבקשים " צדיקים נסתרים"וזאת לאור בקשתם של ה ,באמונה תמימה "שמים

להכין את עם ישראל לקראת גאולתנו ולהתגלות כבוד השכינה בביאת משיח 

  .ולהצלת עם ישראל מכל דין קשה, צדקנו

כוונות הוא מביא שלושה  )"המזרח"' שער ד" (יסוד ושורש העבודה"בספר 

  ":שמע ישראל"בעת אמירת  ןאותם צריכים לכוי

: כאילו כל אחד אומר לחבירו, עדותדרך  –" שמע ישראל: "הכוונה הפשוטה

 דו" שמע"של ע לכן תמצא . אלוקינו הוא יחיד בעולמו' שאני מאמין שה, שמע

  .רמז לעדות" עד"שהוא סימן , יות גדוליםאות" אחד"ד

 בין שאר שמותיו ה שנקרא"הכוונה על הקב" ישראל: "שכתב הזוהרהכוונה 

, "שמע ישראל"והכוונה בשתי תיבות שמזכירים  .אל –ישר : שפירושו, "ישראל"

שאני , "ישראל"ה שנקראת "שמע אתה הקב: ה"כאילו האדם מדבר לנוכח הקב

   .אחד' אלוקינו ואתה הוא ה' שאתה הוא ה, אמיתיתמאמין באמונה שלימה ו

  יעקב  –שאנו אומרים לישראל סבא " שמע ישראל: "כוונה שכתוב בזוהרעוד 



  

 

  

 :פני הסתלקותוכמו שאמרו בניו ל, ה"שמע שאנו מאמינים בהקב, אבינו

וענה להם , "אחד' אלוהינו ה' נו מאמינים שהאנו כול, שמע ישראל אבינו"

  ". כבוד מלכותו לעולם ועדברוך שם : "אביהם

: אנו מביאים את תרגום דברי הזוהר, ).זוהר חדש דף ס(וכך מובא שם 

ביהם או משה ניחא בשעה שאמרו בני יעקב לא מקרא זה: פתח ואמר"

' ישראל'לאיזה , "שמע ישראל"העולם אומרים אבל עתה כל , לישראל

ה חתם אותו בכסא "והקב, יעקב אבינו לא מת: הנה למדנו אלא? אומרים

ה כראוי בכל "שיהיה תמיד עדות על בניו שמיחדים שמו של הקב, כבודו

, שמע ישראל: אומרים, ה"וכשהם מיחדים שמו של הקב. יום שתי פעמים

  . ה כראוי"היה עד עלינו שאנו מיחדים שמו של הקב

ת יעקב בארבע כנפיים פרושות לארבע רוחות באותה שעה לוקחים א

   .ומברך אותו בשבע ברכות, ומעלים אותן לפני הקדוש העליון, העולם

אשרי הם ! אשרי הוא האב שהוליד זרע זה בארץ: ואומר ה"הקבפותח 

באותה שעה פותחים ואומרים כל צבאות ! הבנים שמעטרים כך אביהם

ויעקב מתעטר בשלושה עשר . מלכותו לעולם ועדברוך שם כבוד : השמים

ואינו , ועומד תמיד כעיר מוקפת חומה על בניו, נהרות אפרסמון טהור

    ."נותן שדין קשה ישלוט עליהם
 

  ~~~   פרשת פנחס ~~~ 
 

 של אליהו תו השמימהיועלי אריכות ימיוסוד  –פנחס זה אליהו 

   הנביא
, פינחס הוא אליהואמר ריש לקיש הוא ): "במדבר פרק כה( מובא מדרשב

אף לעתיד לבוא , ה אתה נתת שלום ביני ובין בני ישראל"אמר לו הקב

 שנאמר הנה אנכי שולח לכם את, יהםאתה עתיד ליתן שלום ביני ובינ

   ".לעולם שיהיו מבורכים ממני ,והיתה לו ולזרעו אחריו, אליהו הנביא

 הנביא של אליהו השמימה בסערה תויועלי אריכות ימיוסוד מה הוא 

  ?חיכשהוא 

ק בעל "הגהבשם רבו  ע"זי שיק ם"המהרכתב מעניין והסבר חשבון 

ויהיו : "מסתיימת במילים) ט, כה(הפרשה הקודמת  :ע"זי" חתם סופר"ה

פינחס בן " :רשה שלנו פותחתהפ". המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף

  .'השיב את חמתי מעל בני ישראל וכו... אלעזר
יש בו דברים גבוהים . מספרת סיפור שקשה להבין אותו:) חגיגה ד(הגמרא 

פעם ביקש מלאך המות משלוחו : אך כך כתוב בגמרא, מעבר לתפיסתנו

מרים " (מרים מגדלא שער נשייא"שיביא לו את נשמתה של אשה בשם 

 –עות נשמה של אשה אחרת והשליח הביא לו בט, )המקלעת שער הנשים

. והמית אותה בטרם הגיע זמנה, )מגדלת תינוקות" (מרים מגדלא דרדקי"

ועל כל פנים , "טעויות"קשה להבין איך זה שקורות למלאך המות , כאמור

  ...נשארו לה שנות חיים שנלקחו ממנה

  "?למי נותנים אותן? מה עושים עם השנים הללו: "אלו את מלאך המותש

, וסיפנא להו ליהכא צורבא מדרבנן דמעביר במיליה מיאי א: "נענה ואמר

אוסיף לו , אם יש תלמיד חכם ששומע את חרפתו ושותק –והויא חילופיה 

  .את שנות החיים הללו

י בתחילת "וכמו שמביא רש, והנה השבטים הרי היו מבזים את פנחס

 שהיו השבטים מבזיםלפי  –ן אהרן הכהן פנחס בן אלעזר ב: "הפרשה

והרג , שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת אלילים, הראיתם בן פוטי זה, אותו

  ".לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן, נשיא שבט מישראל

  !ושתק –שמע חרפתו ? ומה עשה פנחס בתגובה

  ?תוומהו השכר שקיבל בגין שתיק

אם לכל , לעצמנונתאר  –" במגיפה ארבעה ועשרים אלףהמתים  ויהיו"

" זוכה"פנחס הרי  –אחד שמת במגיפה נשארה רק עוד שנה אחת לחיות 

  !ושותק –בהיותו שומע חרפתו ! בעשרים וארבעה אלף שנות חיים

או אפילו רק , ונותרו לכל אחד מהם, ואם המתים במגיפה היו צעירים

" עוברות"השנים הללו כל  –ות חיים שנ, חמישים, ארבעים, לחלק מהם

  !לפנחס

   ...תעשו לבד את החשבון

  פרשת פינחס
למה קוראים פרשת : מובא ע"ק מאפטא זי"בספר אוהב ישראל להרה

ודאי . בשבת בין המצרים ברוב השנים, פינחס שכל המועדים כתובים בה

נראה , נתבונן דאם. ל זה ברוח קדשם"ובכוונה עשו חז, לא דבר ריק הוא

באב הם המקור והשורש לכל המועדות ' ז תמוז לט"א יום שבין י"שאלו הכ

ימי ' ז, ראש חודש, שבת, דהיינו. א יום"של השנה שהם בכללן גם כן כ

  ימי חג ' ח, יום הכיפורים, ימים של ראש השנה' ב, יום חג השבועות, הפסח

  

  

  

  

  

א יום שבין "ואלו הכ). א, תהילים עג" (ך טוב לישראל"א"וסימנך . הסוכות

ה כשנזכה במהרה בימנו לעשות תשובה ומעשים "ואי. המצרים הם שורש להם

כי אז נהיה ראויים , אז יתגלה רב טוב הצפון, ה יגאלנו גאולת עולם"טובים והקב

ימים טובים גדולים , ימיםא "ואז יהיו הכ, לכל הברכות וישועות טובות מצד הדין

א ימים טובים שאנו "המקור והשורש לכל הכ והם, ונוראים אשר אין להעריך

לכן קוראים פרשת . באב למועד יותר גדול' ועל כולם יהיה ט. עושים בזמן הזה

כי מהם נמשכים כל , פינחס אשר כל המועדות כתובים בה בימים האלו

  ...והמשכיל יבין כל זה, המועדות

 מהודך עליו הונתת' אל משה קח לך את יהושע בן נון וכו' ויאמר ה

  )כ- יח, כז(
ולא כל  –" מהודך. "זה קירון עור פנים –" ונתתה מהודך עליו": י"מסביר רש

בבא (ובגמרא . פני יהושע כפני הלבנה, פני משה כחמהנמצינו למדים ש. הודך

   ".אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה ,זקנים שבאותו דור אמרו" )בתרא עה

 "אריה שאגת"הגאון בעל המובא שאלתו של אביו של  "פאר מקדושים"בספר 

והלא מסתמא גם הילדים שבאותו , מדוע דווקא דקדקו לומר זקנים ,שהקשה ע"זי

   .הדור אמרו כן כשראו פני משה שהיה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ותירץ על פי מה שכתב רבינו חננאל

שלא ראו את  משום, לא קדשו את החודש על פי הראיה אלא על פי החשבון

ם שהיו מכסים את בגלל הענני, א את אור הלבנה בלילהאור החמה ביום ול

  ).ב, בא יב' עיין רבינו בחיי פר(המחנה 

, פני משה כחמה זקנים שבאותו דור אמרו, ובזה מדוקדק היטב הלשון שאמרו

מאחר שכל ארבעים שנה שהיו במדבר לא ראו החמה , לבנהפני יהושע כפני 

, ואם כן כל אותן הנולדים במדבר לא ראו את החמה והלבנה מעולם, או הלבנה

אם לא הזקנים שהיו באותו הדור שעדיין זכרו , ואם כן מי היה יכול לידע זאת

  ...את המה והלבנה קודם שהיה להם ענני כבוד

•   

מה היתה כוונת הזקנים בהמשך , צריך להבין ,שהבאנולפי פירוש : אמר הכותב

  ."לאותה כלימה לו בושה ואויי לו לאותה או: "דבריהם

): ב-א', הלכות יסודי התורה פרק ב( ם"הרמב על פי דברי, אלא חשבתי להסביר

' ואהבת את ה: שנאמר, האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו"

  ).שם יג(אלהיך תירא ' את ה: ונאמר, )ד:דברים ו(אלהיך 

בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו ? והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו

מיד הוא אוהב  -ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ , הנפלאים הגדולים

המלך  כמו שאמר דוד, ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול

וכשמחשב בדברים האלו ). ג :תהלים מב(צמאה נפשי לאלהים לאל חי : ה"ע

ויודע שהוא בריה קטנה שפלה , ויירא ויפחדמיד הוא נרתע לאחוריו  -עצמם 

כי אראה : כמו שאמר דוד, עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, אפלה

תהלים (מה אנוש כי תזכרנו  ירח וכוכבים אשר כוננתה שמיך מעשה אצבעותיך

, אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים, ולפי הדברים האלו). ה-ד:ח

: כמו שאמרו חכמים בענין אהבה, ין לאהוב את השםכדי שיהיו פתח למב

  ).ספרי ואתחנן( "שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם
 

יתבונן ', שהאדם הרוצה להגיע לאמונה ולאהבת ה: 'היוצא לנו מדבריו הק

שביכולתו ויבין שיש כאן מלך גדול ונורא , המאורות הגדולים, בצבא השמים

ואז ירגיש בושה וכלימה על אשר , גבים עד אין סוףלעשות דברים עצומים ונש

וכי : ובלבו ירגיש, נצב לפניו, הוא האדם בריה קטנה יציר כפיו של המלך הגדול

  ... מה זכותי כלל שהוא מחיה אותי

  . ובכך יבין כמה הוא צריך לעבדהו ולקיים את תורתו

ש והירח עדיין זכינו לראות את השמ, מילא אנחנו, וזהו אשר אמרו הזקנים

, ולהביך מכך את גודל מלך מלכי המלכים ולעבדהו מתוך אהבה ויראה אמיתית

וכפי האמור לעיל הם לא ראו את אור החמה  אך הנערים הללו שנולדו במדבר

אוי לו לאותה בושה ואוי "', איך הם יכולים להגיע לאהבת ויראת ה אז ,והלבנה

מרגיש ל ה-מחמת רוממות הא איך הם יגיעו לאותה בושה –" לו לאותה כלימה

     ...כל אדם בהביטו אל צבא השמים השמש והירח
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