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

ïúùøôá(èë àé)àîèä íëì äæå'
éàî÷ äá åæîø '...õøùá'ééò)

(ò"éæ õéð'æà÷î ÷"äøäì ìàøùé úãåáòéäåæù
ãò äâåäðä 'íéöøL äðåîù'ä úàîåè§
äðäå äðä úòä ìëá íéöøù - äæä íåéä¤
øæçì äñðøôä ïéðòá íà ...äçåðî éìáî
íúåìãúùä ÷ñò øçà äìéìå íîåé
íéðéðò øàùá íà ,äøéúé úåìãúùäáàààà

'ïëãù' øçàå ,éðåìô 'ï÷ñò' øçà äöåøîá
øáãá ùé ïåøñçå .úåáø á"åéëå éðåîìà
ïåçèáå äðåîàá ïåøñç ìò äøåî àåä éë

ä"á÷äù åùôðá ùéøùé øùàë éë ,'äá
äùåòä' àåä àåäå ,ìëì ñðøôîå ïæä àåä
,åéìò åúòã áùééúú ãéî .'éëøö ìë éì

åéúåôéãøî ÷åñôéåááááæôçéäì åì äî éë ,
ìëä àìéîî íà ,åéëøö âéùäì ìäáéäìå
åãé ìàì ïéàå ,ù"áúé åðåöøë ìäðúî
æôçé òåãî ,åéìò øæâð àìù øáã âéùäì

.÷éøì ìäáéådyxtd x`aé ðéîù -

ìòåúöåøîî çåðéå åúòã áùééúú ,ïë
éðéðôä äéòãé åðéáø éøáã úà øåëæéå

(äðåîàä øòù íéðéðôä øçáî),çøáé íà
åôøè - úååîä ïî çøåáë åôøèî íãàä

המחזיקא. פתי לאותו אלא דומה אינו מדאי, יותר בהשתדלות המרבה האיש זה כי

על  נושאה הוא והרי ההר, לתחתית  להורידה וברצונו ההר, בראש עגולה חבית 

מזה, גדול פתי לך  היש – עצמותיו כל שבירת  כדי עד האחרונים בכוחותיו כתפיו

מאליה. מתגלגלת  והיא  החבית את במעט לדחוף שעליו ידע  דעת בר ולדידן,כי

יעמול  אם בין לפתחו  ותשחר  תתגלגל  ממילא שמיא  מן לו  הקצובה  הפרנסה הרי

לא אם  ובין חובתעליה  ידי לצאת בכדי אלא אינו השתדלותו מעשה וכל ,

נשמתו. צאת  עד לעמול עצמו את  יכריח ומדוע ה'השתדלות ',

זי"עב. וויטאל חיים רבי הרה"ק  הביא  ‰˜Â„˘)כה ÁÂ¯ ¯Ú˘) לי אומר היה גם וז"ל.

ז"ל לשמים(‰‡¯Ï"ÊÈ)מורי פתוחות חלונות בו שיש בבית  שידור לאדם כדי שטוב

בהם להסתכל  כדי השמים אל עיניו לישא  רגע בכל  יביט שיוכל אם ובפרט

וכמש"כ וארץ , שמים במעשה יתברך  „)בנפלאותיו Á ÌÈÏ‰˙) מעשה שמיך  אראה 'כי

הנעלם במדרש דרשו וכן ˜È"‚)אצבעותיך ', Û„ ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù·) נבוכדנצר ענין על

נטליה לשמים עיני נבוכדנצר אנא  יומיא  ולקצת בו ˆ)שנאמר '„ Ï‡È�„),טוב ולכן

יראה בו  ונותן האדם את  מחכים  זה  דבר כי השמים  אל רגע  בכל  שיסתכל לאדם 

הבוראוקדושה לחסדי ומייחל לשמים עיניו עת  בכל הנושא כי ייאמר לעניינו עכ"ל. ,

המיטרפת ... מריצתה נפשו תנוח בוודאי ישועתו, תצמח משם רק כי בידעו –



שמיני - הפרשה âבאר

åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçà óåãøé.
çúô ãò àåáé àåá åì áö÷ðäù ,ë"àå
äñðøôä øçà óåãøì åì äî ,åúéá
àìà äæ ïéà ,äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì'å
ìëä êë ïéáå êë ïéá ,÷éøì äòéâéå úåèù
íìåòáù úåìãúùä ìëå ,íåúçå áåö÷
éôëî øúåé åúøåëùî úà åì äáøú àì

.åì áö÷ðä

מרגיש שאינו דומם כאבן - אהרן  וידום
הבנים  ובשכול במכתו 

ïúùøôá(ã-à é)áãð ïøäà éðá åç÷éå'
....åúúçî ùéà àåäéáàå
åúåîéå íúåà ìëàúå 'ä éðôìî ùà àöúå

åáø÷ ...ïøäà íåãéå ,'ä éðôìââââúà åàù
õåçî ìà ùã÷ä éðô úàî íëéçà

.'äðçîìäñðúð àìù éîù óàä äðä

תיבתג. על וגרשיים',קרבוהנה גדולה 'תלישא הם הלא  המקרא ' 'טעמי שני ישנם

ממקום  דייקא  כי הידוע עפ"י שליט"א, הדור מצדיקי מאחד נפלא דבר ושמעתי

על  קרבתו, היא  שם שם הקב "ה של ממחיצתו ונדחה מרוחק הוא כי לאדם הנראה

א. טעמים שני ישנם גדולה'כן -)'תלישה ÂÓ˘· ÊÓ¯Ï ˘ÈÂ ,ÔÎ ‡¯˜�‰ ‡¯˜Ó‰ ÈÓÚËÓ „Á‡)

'תלוש ' עצמו  מרגיש  וגדולה(‡ÔÚÒÈ¯Ú‚Ù)כשאדם  גדושה הנקראבמידה 'טעם' ב . .

'קרוב' הוא  אז  שניים  פי ומרוחק גרוש – טעם גרשיים לתת לו די היה לא  והנה, .

באזלאקטנה'תלישה די ולא גדולה... דייקא אלא  -גרש' 'גרשיים' דייקא – אחד

בכפליים 'קרבו '.מגורש בו יתקיים  לב שם שבורי לכל הקריאה תצא 'קרבוומכאן

ועוז שאת ביתר שלהם ה'קרבו' היא שם  דייקא כי אחיכם ...' את  .שאו

הנאמר בפסוק לרמז צדיק  אותו לי אמר ÂÙ)עוד ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) אמונה מצוותך  'כל

רואה הוא  אזי – בה' המאמין כי עזרני', רדפני –הרודפיםשלשהשקרשקר

השמים מן מסובב  זה כל נפשם שחרשה רעות עליו .לעזרני שהעלילו

המועד  דחול ב ' חמישי ביום זו בשנה שאירע נפלאת השגחה למעשה נא  שמעו

(È"‡·)החסידות בעולם המפורסמות  הקהילות לאחת המשתייך חו"ל מבני בחור פסח,

לבחורי  עורך שרבו ב 'סדר' להשתתף כדי בארה"ק  הראשונים הימים את  לערוך נשאר

בוקר לפנות חמישי ביום ‚ÂÈÂÏ˙)הקהילה, Ï˘ È�˘ Ë"ÂÈ È‡ˆÂÓ·) ל'שדה הבחור נסע

יארק,(Ë"¯‡Ù¯ÈÚ)התעופה' בניו אביו לבית לחזור לו המיועדת הטיסה על לעלות כדי

המטוס  על עמו לקחת  הבחור נצרך בריאות מטעמי רפואי(Ú‚ÈÏÙ"¯)והנה (ÔÈÚÎציוד

- ÔˆÓÁ ÔÂÏ·oxygen tank( על אלו כל את להעלות  עומד הנו כי הפקיד משראה ,

מלהעלותם בעדו עיכב  -המטוס ˙ÂÁÈË· ÈÓÚËÓ)security('כתב' הבחור לו הראה ,

כמה  כן נסע  שכבר לו סיפר ואף בריאות  מטעמי לזה נצרך הוא  כי המאשר מהרופא

כי  במאומה, הועילו לא העסקנים תחנוני כל גם במאומה, הועיל ולא פעמים וכמה

על  הועלו כבר אשר חבילותיו את  לפנות וציווה דעתו על עיקש עמד הפקיד
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ìãåâ úà íìåòì ïéáé àì àã ïåâëá
íåé éãéî éçä øùáá áøåöä áàëä
èòî óéèäì äñðð íå÷î ìëî ,åîåéá
ùôð éøåñééå áàë êëùì Y äéçú éììè.
ò"éæ àöáøèñåàî ÷"äøä øàéá úåàøåð

(íéîëç éðéò øéàî)ùé úåâøã 'ã äðä éë
'éç'ä .'øáãîå éç ,çîåö ,íîåã' äàéøáá
,íøòöáå íðåáìòá íéùéâøî 'øáãî'äå
,íîò òøä åìòôë ãçà ìëì åáéùé óàå
,åìòôë áéùäì ìåëé åðéàù 'çîåö'ä óàå
íìåà .äøåö éåðéù åéìò øëéð íå÷î ìëî
àì á"åéëå ïáà úîâåãë 'íîåã'ä ìò
íéëøåãùë äîåàî äàøú àìå ùéâøú
,íé÷çøî ÷çøîì äúåà íé÷øåæ åà äéìò
ãâðë äòø ìåîâú àì àéäù àèéùôå

äøåú äøîà äæìå .äòøíåãéå- ïøäà
åîöò äùòùíîåãë,ùéâøî åðéàù

úâäðä úà äáäàáå äøåáâá ìáé÷å
úãéî åá äòâôùë óà ,åîò 'úé àøåáä
ãéòäù åéðá éðù ìù í÷åìéñá ïéãä
ææ àìå ,'ùã÷à éáåø÷á' áåúëä íäéìò

ë åìéôàäîéîúä åúðåîàî äîéð àåìî
òøéà àì åìéàëå ,íéîìåòä ìë øåöá

íåìë åîòããããúàæë åéìò øáòù éî óà ,
åøùá ìò ùéâøäå ,ïåøçà øåã åðøåãá
òãé Y ïäëä ïøäà ìò ïàë àáåîä úà
áùçð íéîù ïéã äáäàá åúìá÷áù
äùòð ìåëéáëù - ïøäà ìù åéãéîìúî
ãçà úà åìöà ãé÷ôäù ä"á÷äì óúåù

äçîùå äáäàá åéøé÷éîääää.

כך  בתוך  ˘˙„Â�Ï˙)המטוס... Ï˘ ‰Ú˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Á‡) נוראים ייסורים מרגיש הבחור החל

חייבים  נפש פיקוח שמטעם הודיעוהו שם החולים, לבית  פינוהו במהרה בבטנו...

הפענדעצי"ט תקפו כי בדחיפות , הוא)Ô˙ÙÒÂ˙)appendix,לנתחו וכבר נורא  באופן

בדמות – ועקתא כצרה נראה שהיה מה כי ונתברר ממש, חיים לסכנת  קרוב  עומד

כי  לחיים, שהצילתו היא היא אדם בני דעת  כל כנגד דעתו על העומד עקשן פקיד

באויר... בעודו ליוצרה נשמתו מחזיר היה המטוס  על עולה היה אילו

ובכל (‰ÈÁÈ„)בנוד. פניו, על נסתלק  אברהם רבי הגאון זי "ע חיים החפץ  הגה"ק של

מבורך ה' שם יהי לקח, וה' נתן 'ה' הפסוק  לשון על חיים החפץ  חזר השבעה ימי

כיצד  בהתפעלות  סחים שהבריות הח"ח שמע השבעה ימי ככלות עולם'. ועד מעתה

כי  אדם, תולדות בספר המובא את להם וסיפר אליהם ופנה באהבה, הדין את  קיבל

והרגום  ילדים אחים שני ימ"ש הרשעים תפסו בספרד הרשעה האינקווזיצי' בימי

את 'ואהבת בתורתך ציווית רבש"ע  ואמרה, קולה את  האם נשאה האם. עיני למול

המקום בכלאלוקיך ה' לאהבת נתון חציו חלוק, היה לבבי היום עד אולם לבבך ',

לבבי. בכל בשלימות  אליך אהבתי תהא  ואילך מהיום אולם בניי, לאהבת  וחציו ב"ה

קידוש ה. על ונעקדו ישראל בני מאחינו רבבות  ריבי נעקרו בה ה'מלחמה' מאורעות 

ושנים  מעיר 'אחד היו הניצולים ישראל, בני של מזכרן ימחו ולא ישכחו לא  ה'



שמיני - הפרשה äבאר

שבאו  הניצולים מקבוצות באחת מעשה ברוחם, ונדכאים בלב  שבורים – ממשפחה'

סמוך חיפה של ימה חוף על עוגנים עצמם ומצאו ים' בלב אניה ב 'דרך  לארה"ק

פוניבז' גאב"ד הגאון את מועד מבעוד החישו העסקנים והנה, השב "ק , ליום ונראה

את לרומם הגאון ניסה השבת כל במשך שבחיפה, מלון בבית  עמהם לשבות זצ"ל

מספר  והחל השולחן על הגאון עלה שבת סעודת  באמצע  לבבם... ולחזק  רוחם

במקצועו, ורצען בתכלית פשוט יהודי הכפרים, באחד היה יהודי איש נורא, 'סיפור'

באמצע יצא  הוצרך אם – יכלתו כפי ומתפלל ביום פעמים כג' הולך היה לביהכנ "ס

בידו... שהיה עת  בכל בא היה עתים' ל'קביעות  בביתו, מתפלל היה או לעבודתו

וכבר  מרבים, שמים וירא טובות מידות בעל נפלא  ומתמיד ת"ח יקיר בבן ה' ויברכהו

'האיש  לפרק משהגיע הגלילות , בכל לטובה שמו פקיע היה מצווה' ה'בר לגיל בהגיעו

למזל  הוכרז הימים מן ביום שכמותו, לת"ח כראוי נכבדות בו מדברים החלו מקדש'

החלו  בדבר הנוגעים כל דאתרא ', ה'מרא של חתנו להיות נבחר הלז בחור כי טוב

לכל  והדר פאר ברוב  שתערך  הנישואין שמחת  לקראת הגדולות  ההכנות  את  לערוך 

הגדול... רבם בשמחת לשמוח יבואו כאחד כולם אשר הגלילות ובני העיירה תושבי

היינו  עתה עד לה, אמר וכה ביתו, נוות אל הכפרי פנה החתונה משמחת בחזרם ויהי

היו  חיינו הליכות  וכל תפילתנו תורתנו וממילא הרצענים, בני העיר של ה'כפריים'

אנו  מעתה לעולם, בא חדש מצב – מעתה אך  מדעת , הנבער הכפרי שמתנהג כפי

בישראל שמנו 'מחותנו'מחותנים נקרא הנהגת  הרי ולא  ב'מזרח', מקומנו הרב, של

ביום  פעמים ג' להופיע  עלי מהיום השורה... מן ורצען כפרי להנהגת הרב של

ב 'שיעורי  לשבת גם הרב , של ל'מחותן' כראוי ראש בכובד להתפלל – בביהכנ"ס

מפוניבז, הגאון נענה וכו'... ארץ  ודרך ביראה אחדהתורה' כל  ורבותי, מורי

את אצלו והפקידו שלחו הכל – הקב"ה של 'מחותנו' נעשה כאן מהמסובים

הרי  וכמה, כמה פי או  שניהם גם  נתנו ואחרים בת נתן זה בן לו נתן זה יקיריהם,

יתב "ש ... עמו  'מחותנים' ¯ÎÂ·כולכם ‰˘„Á ‰ÏÎÎ Ì‰· ÁÓ˘Â ,:‰Î ˜"ÂÓ ‡¯Ó‚‰ ÔÂ˘ÏÎÂ)

(˜È„ˆÂ È˜� ˘Ù� ÂÈÏ‡ ‡·· ÁÓ˘Â ˘˘ ˙Â·¯Ú' ילך ו 'הלוך  הנהגתכם תהא  והלאה מהיום

של  ל'מחותנו' וכיאות כראוי וגשמיות, ברוחניות  – ותלכו  תפנו  אשר בכל  שלכם

חיותהקב "ה ... בהם הכניס אלו בדבריו כי שבת , באותה לקחו שומעי כל העידו

דקדושה, תביעה מהם ש'תבע ' הראשון היה זצ"ל הגאון כי - חדשה רוח בהם והפיח

שותפים  כביכול שנעשו הם וגבוהים גדולים כמה עד הידיעה את  בקרבם והחדיר

עצמו  וזה גבוה, מעל גבוה אליו להקריב ה' בחר בם כי – הקב "ה עם ומחותנים

יתב"ש... אליו וקירבם הלשונות מכל והגביהם רוממם

'קרבנות' הקב"ה נטל היום ועד ומאז שנה, כשבעים  עברו  כבר היום  ועד  מאז 

הקב "ה עם 'מחותנים ' כביכול הם בזה  כי החלל, אל הקרובים כל ידעו לעצמו,
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àìåäë éìà åøáãú òåãî íãàä øîàé
äâøã âéùäì éì øùôà éëå ,ääåáâ

,åæë ääåáâååçù åìà åøîàé äðìåë ìòå
íäéøé÷é ìåëéùá éùå÷ä úà íøùá ìò
áàëä ùåáçì êãéá ùé éëå - á"åéëå

...éçä øùáá èçîë áàåëå áøåöä
Y áàëä øáãá ïåøñç ìë ïéà ,åúáåùú
,åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà éë
éãåäé ùéà ìë ìò ìèåî î"î êà

äèåùô äðåîàá ÷æçúäìååååéôë êìäìå

עם מחותנים  היותם עצם  – זכות ו'חובה ', 'זכות ' בזה ויש – ונישא רם ומעמדם 

כזה . רם ל'מעמד' חייהם  הליכות  את להתאים  'חובה' גם וממילא  הקב "ה ,

ל"ע פניו על נפטרו זי"ע  משאץ שלום רבי הרה"ק של וחתניו בניו שכל (ıÂÁידוע

ÂÈ·‡Â ,Â˙Â¯ÈÚˆ· Ú"·Ï�˘ Ï"ˆÊ ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"‰‚‰ Â�· ˙Ó‚Â„ ,ÌÈ˘Â„˜Â ÌÈ˜È„ˆ ÌÏÂÎ ÂÈ‰ Ì‰Â ,˙Á‡ ˙·Ó

(˙È¯·‰ ¯ËÂ� ‰È‰˘ Â˙·ˆÓ ÏÚ ËÂ¯ÁÏ ‰ÂÂÈˆ שחזר בשעה זצ"ל, מקטמון הגה"צ סיפר .

בשלוות  שרוי היה האחרון בנו מקבורת  אליו הרה"ק  ניגש עוז. בתעצומות  הנפש

פעמים  גדול, בכוח הרה"ק  השיב  כאלו. אדירים כוחות  לו מניין ושאלו מקטמון הרב

ומדרך מסויים. תכלית  לצורך  הים במדינת  מאד רחוקה לדרך בניו את משלח שאב 

רוחו  סערת את משקיט שהוא  אלא עזים, בגעגועים יתמלא  האב  של שלבו העולם

מרגוע ימצא  ובפרט ובנעימים, בטוב  שרויים ובניו – שם נשלחו טוב שלצורך  בידיעה

שלוות אני, אף פעם, מידי אליו משלחים שהם ומכתבים איגרות  בקריאת לנפשו

כשהם  – טוב שכולו למקום רחוקה לדרך הפליגו שהם ידיעתי מתוך באה נפשי

זה  על נו, עליהם, יהא מה שלום' איגרות תאמרו ושמא הקדושה לשכינה קרובים

ולהתגבר. לוותר מוכן הנני

הגמרא ו. לשון על הדור מגדולי אחד' 'חכם בשם ÊÎ:)שמעתי ˜"ÂÓ) שלשה כיצד 'הא 

ולתספורת, לגיהוץ ושלשים להספד, ושבעה לבכי, הקב "הימים אמר ואילך מכאן

ולומר, 'פסיק ' להעמיד יש כי ע"כ. ממני, יותר בו רחמנים אתם ואילך אי אין מכאן

כי יותר להתאבל הקב "הלך  זאתאמר  רק תזכור ומעתה כן, ליעשות  אמר הקב"ה –

הקב "ה .אמר

רפאל  רבי הגאון אצל אבלים' ב 'ניחום פעם היה זצוק"ל ציינווירט נטע  רבי הגה"צ

אהרן  הבחור בנו את ששיכל לאחר זצ"ל השמים' 'שער ישיבת ראש אויערבאך דוד

ישמעאל מבני עוולה בן ידי על שנהרג הי"ד ÂÏÚמאיר Ï‡¯˘È È�·Ó ‰ÓÎÂ ,ÂÓˆÚ ıˆÂÙ˘)

(„"È‰ ‰ÓÈÓ˘‰ ‰¯ÚÒ· היה לא אם אליכם, לי יש 'חקירה' נטע ר' אמר בהיכנסו תיכף ,

בנו  ויצחק  הנער', אל ידך  תשלח 'אל - לו לאמר אבינו אברהם אל המלאך נגלה

אבלות בדיני חייב אברהם היה האם לעולה', שם 'והעלהו - הבורא כציווי נשחט היה

שמחויב פשיטא  ואמר, השכול האב ענה רח"ל, בנו על האב כדין 'שבעה' עליו לישב
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'ïäëä ïøäà ìù åéãéîìú'î úåéäì åçåë
éæéîøã éãéî ìë éë ,'íåãéå' åùôðá íéé÷ù

àúééøåàá(äøåúá æîåøîä ìë)ìëì êééù
Y íìåò úåøåãì ìàøùéî ùéàô"ëò

úîéåñî äâøãá'îâá àúéàã êøã ìòå ,

(.ãé äìéâî)'úåøåãì äëøöåäù äàåáð
äáúëð.'äáúëð àì äëøöåä àìùå

ô"ëò ÷æçúéååúìëé éôëäðåîàá
äø÷î ïéàù äøö úòá øåëæì äîéìù

'ä ãéî ìëä àìà å"ç íìåòáææææìëå ,

כל  הרי מקרים, משאר יצחק מיתת  נשתנה' 'מה כי ו'שבעה', אבלות  דיני בכל הוא

רציתי  אלו דיבורים אכן נטע  רבי נענה הבורא', ב'ציווי אדם פטירת  על היא  'שבעה'

הבית, את ועזב ינחם' 'המקום אמר ומיד ממכם, האמונהלשמוע  תכלית  זהו כי

בעולם' מקרה ו'אין המקום בגזירת  בא  שהכל שיהיה  מה יהיה מצב בכל  .להאמין

לצורךז. – מהם אחד בכל במחט דקר הלה הרופא, אצל שהיו לשנים אמרו משל

ראה  ולא – היה עיוור מהם שאחד אלא  מאד, הדקירה כאב  ולשניהם הרפואה,

פקוחות שעיניים ומשנהו כך , על וזעף סר היה ע"כ כן, עושה הוא  ומדוע בו דוקר מי

והנמשל  לבוא ... הקרובה רפואתו על שמחה ונתמלא  מה, ולשם הדוקר מי ראה לו

המכאיבים  קושי מיני ושאר ייסורים האדם על עוברים פעמים שוודאי אף כי פשוט,

לכל  הרופא  הבורא  מידי הכל כי לראות  עיניו פוקח שאינו מי אמנם ביותר, לאדם

בכל  ה' את הרואה הפיקח  אמנם הייסורים, על לבו ויכאב  וזעף סר יהא לכל ומיטיב

וישבח  ויודה שמחה יתמלא השלימה ולישועתו לתועלתו לו המכאיב הוא כי דרכיו

כל על עמו.החסד לבוראו שגמל

לאחר  חיותו, בחיי פניו על מבניו וכמה כמה נלב"ע זי"ע  הרים' ה'חידושי להרה"ק 

הייתה  הנהגתו אך  הארץ ... על ישב  גם אבלות  הלכות  כל בעצמו קיים מהלוויות  אחד

עתה, זה קברנו 'תרנגול' וכי נפשה, במר הרבנית שאלתו היה, כלא הנפש בשלוות 

הטהורה, אמונתו בתוקף לה ויען למנוחות , והלך  עזבנו ובשרנו עצמנו בנינו ַָָהלא

'פעקיל' ÓˆÚ‰)אכן, ‰¯ˆ‰Â ÌÈ¯ÂÒÈÈ‰ ˙‡Ò)'נפש ו'עגמת  הצער אך  משמים, האדם מקבל

(‰ÈÏ‡ ˙ÈÂÂÏ�‰).לעצמו זאת גורם האדם אלא ית', מידו אינה

נשא הלוויה במעמד בחייו, בתו שנפטרה זצ"ל, שפירא  משה רבי בהגאון מעשה

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

Ï:)ואמו ÔÈ˘Â„È˜) מבלי כזה דבר השותפים, מג' אחד שהוא  - הקב "ה עשה והיאך ,

האחרים... השותפים בשני ˜Â"Ú)להימלך  Ó"ÂÁ Ú"Â˘ 'ÈÈÚ) כאן שאין לומר צריך  וע"כ

בפניו... שלא לאדם וזכין 'זכות ', אלא 'חובה ' Â˘ÚÏ˙כלל ¯˘Ù‡ Ì„‡Ï ˙ÂÎÊ ‡Â‰˘ ¯·„)

(‰ÏÈÁ˙ Â˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ Û‡ Â¯Â·Ú.

האבלים  שאם בקבלה נודע גם זי"ע , מבעלזא מהרי"ד הרה"ק  של מכתבו ידוע
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íà óàå Y ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî
àéä ïë î"î øùá éðéòá äàøð øáãä ïéà

ìëì 'áéèéîå áåè' àåä ä"á÷ä úåàéöîä
íéîéä úåáøáå(àáá åà äæá)äðàöîúçççç,

מדאי יותר מתאבלים ÌÈÓÈ)אינם ¯ÂˆÈ˜· ¯ËÙ�˘ ÈÓ ÏÚ) יעברו לו שחסרו ימים אותם כל

ובנעימים. בטוב ימיהם ויאריכו חלציו, ליוצאי

אביו  על הפורעניות בפני המגין כתריס הוא  הרי היה קטן ה'נפטר' אם ובפרט

סוטה במסכת  רבא  שאמר כמו Ï‡¯˘È)שהקטנים(ËÓ.)ואמו, ÈÚ˘¯ È�·)את מבזבזין

דין  שמבזבזין קטנים, כשהן שמתו ישראל. בני רשעי קטני וז"ל, וברש"י, אביהן, דין

וצערתם  האבלתם למה - לפניו אומרים לדונם שכשבאין אביהם דין קורעים אביהם.

מאביו  ומבטל לטענתם שומע והקב"ה עכ"ל. בחייהם, מהם ונפרעת במותינו עלינו

ורעות . קשות  גזרות  מיני כל ואמו

התורה על ‰‡¯Ï"ÊÈ)ובש"ך È¯Â‚Ó) הכתוב על וז"ל. נוראות  È·)כתב  ‡Ï ÌÈ¯·„) הקהל'

ברש"י ואיתא  והטף', והנשים האנשים העם, ‚.)את ‰‚È‚Á· ‡¯Ó‚‰ È¯·„Ó ‡Â‰Â) האנשים'

אלו  דברים על למביאיהם'. שכר לתת  - באו למה והטף לשמוע , והנשים ללמוד,

יהושע רבי ˘Ì)אמר ,‡¯Ó‚·).'ממני לאבדה ורציתם בידכם היתה טובה 'מרגלית 

לבית הולך  בשנים רך  שילד יארע לפעמים דהנה יהושע , רבי דברי את הש"ך ומבאר

להם  ה' עשה מה על יבינו ולא  ידעו לא  מרה מתאבלים ואמו ואביו ל"ע, עולמו

באותה  ספורות , שנים כמה כעבור נלב "ע  אם עלמא להאי זה ילד בא ומדוע  ככה

באו, למה שהטף לדעת  עליהם האב(Ï"ÊÂ)שעה שהם למביאיהם שכר לתת 'כדי

במצוה  ושמחין אותו שמלין במילה, ואמו אביו שמזכה זכר בן הוא  אם ובפרט והאם,

שכר  לתת כדי זהו בלידתו, מצטערת שהיא  האם הקדים ולזה סעודה, לה ועושין

ר"י  קרא ולזה עכ"ל. שמעתי כן ורביה, פריה מצות בקיום שהשתדלו למביאיהם

טובה'. 'מרגלית 

בערבח. ימיו בדמי נלב "ע  ז"ל יצחק רבי הרה"ח זי"ע אמת האמרי הרה"ק של בנו

ומקור  גדול כאב הסיבה הסתלקותו ערב . לפנות וירא  פר' ולכל שבת  לרבי דמעה

ואף  הרבי, של הק' פניו על שינוי ניכר היה לא השבת  במשך אולם, אליו. הנלווים

אך ויהי יצחק '. את  אהבת  אשר בנך  את נא  'קח הפסוק על בשולה"ט בקדשו שח

להשיב קשה היה מאד ומאד הבן, על 'שבעה' הארץ על הרבי נתיישב  השב "ק  יצאה

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

אונגרין, מדינת מבני פשוט איש שהגיע  עד הנשבר. ולבו רוחו סערת  את להשקיט

חז"ל אמרו הרי קדוש, רבי  לו, Ï‡:)ואמר ‰ÏÈ‚Ó) נערים ובנין בנין זקנים 'סתירת

גבי ק"ו כן, אמרו ודם בשר בזקן ואם וודאי סתירה', רחמים , מלא זקן שהוא  הקב "ה 
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åìàë úåòùá à÷ééã äáøãà éë òãéå
øúåéá íãàä ìò ä"á÷ä çéâùîèèèè.

,ìáàøòöä ìëù ,åáìì ùéàä íéùé
åúáåèì íãàì åì íéàá áåàëîå
íà óà ,'ïîçøä áà åðéáà' úàî äøåîâä
åðúà ïéà éë ,ïéòì ãéî úéàøð äáåèä ïéà
åúòã çåðú äæá ïéîàéùëå .äî ãò òãåé
÷"äøä áúëù åîëå ,åùôð ååìùúå

ò"éæ ïéøáà÷îäùî úåøîà àáåä ,áúëîá)

(äðåîà úëøòîïéîàäì - ïåçèá ìù åììë'
- äùòðä øáã ìëù ,äîéìù äðåîàá

'äî(äùòð)ìëäå .ìëì áåèä àåäù ,
úðáäá åðéàù äîå ,íãàä úáåèì äùòð
øáã äæéàá àåä äùòðä äáåèä ,íãàä
àéä éàãåáå ,åâéùäì åãéá ïéàù - øúñð

.'äáåè øúåéíãà äàåøù äòùáù åðééäå
øúñä'á åîò âäðúî àøåáä ìåëéáëù
êùç íìåò éë åì äàøðå ,'äîìòäå
äòù äúåàá - äáøãàù òãé ,åãòá
øùà äìåãâ äáåè àøåáä åì çéîöî
,è÷ùäá äúåùòì ùé äìãåâ áåøì

øúñáå òðöäá.

éøùàäúééä íùä úàî éë ïéîàîä
,úàæåéìò ì÷ú äæá éë

åéìò àåáá 'úåðúùäì' àìù äëàìîä
,åéðôî äçîùä ùåîú àìå ,ïéãä úãéî
íéîùáù åéáàî àåä ìëäù åòãåéá.
àîòè øôåñ íúçä íùá åøàéáù åîëå
úùøôá äçëåúä úùøôù àúìéîã
óàå' Y äîçð é÷åñôá úîééúñî éúå÷åçá
àì íäéáéåà õøàá íúåéäá úàæ íâ
éúøëæå ...íúåìëì íéúìòâ àìå íéúñàî
äçëåúä åìéàå ,'íéðåùàø úéøá íäì
úîééúñî äðéà àåáú éë úùøôáù
'úéøáä éøáã äìà' øîàð àìà äîçðá
éë úùøôá éë ,øôåñ íúçä øàáîå .'åâå
ìù åîù äçëåúä ìëá øëæð àåáú
,'åâå 'ä ÷áãé ,'åâå 'ä çìLé Y ú"éùä§©©
èéáî íãàä øùàëå ,úåáø äðäëå 'ä ïúé
ïåéìò éôî àéä äçëåúä ìë éë äàåøå
àôåâ àä àìà ,äîçðì êéøö åðéà éæà
åéîçøá 'ä ãéî ìëäù òãåéùë äîçðä

íéìåãâä åéãñçåééééúùøôá ,êãéàì .
úàæ äùòà éðà óà' øîàð éúå÷åçá

מפואר בנין אלא  איננה  רוחו שסתירתו  ותחי עיניו, את  אמת ' ה'אמרי הרים מיד ...

אותי'. ניחם זה 'יהודי ואמר שעה, מאותה

נקבט . דרך לדופק נראה שהאור זמן כל רעהו, בית דלת  על  שמתדפק למי משל

נחשך כי יבחין כאשר אמנם לנקישותיו, לב על שם איש שאין הוא  יודע ה'קוקער'

לדלת מחוץ  העומד על וצופה הבית מבני מי אי עומד שעתה בבירור ידע  ה'קוקער',

אביו  עומד כביכול שעתה נאמנה ידע לאדם, 'יחשיך' כאשר כמו"כ ובמעשיו,

עליו. ומשגיח וצופה שבשמים

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



éשמיני - הפרשה באר

וקודם  בה, להתעטף הטלית את  נטל שחרית , להתפלל חיים הדברי כשנעמד הראשון

עיר  של ברחובה בנחת  איש לו מהלך  הנה ואמר, פתח נפשי ברכי באמירת  שהחל

המוכה  יסתובב מיד – וחזקה גדולה מכה בגבו הכהו דהו מאן כי מרגיש ולפתע 

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

עליו, ויתכעס יקצוף שלא די לא – וחיבה אהבה לאות בגבו שהכהו אוהבו ידידו

עתה  לדידן, אף חיבתו. על וחיבה אהבתו על אהבה תוסיף זו מכה אדרבה אלא 

הוא הלא  המכה זה הוא  מי אך אנושה במכה הרחמן...הוכינו אב  נפש  ופתח ידיד

התפילה. בסדר בהתלהבות 

הגמרא  דברי עפ"י אחד חכם זה על ˜�‡:)הוסיף מתה (˘·˙ חנינא רבי של שבתו

אינך מדוע הבית  מן עתה הוצאת  'תרנגולת' וכי ביתו בני לו אמרו ר"ח, בכה ולא

ופירש"י, ועיורא', 'תכלא  - תמיה בלשון ר"ח, לה אמר הגדולה, האבידה את  מבכה

ועיורא. כדי תיכלא לבכות  אבה שלא הכוונה וכפשוטו הדמעה. ועיורון בנים שיכול

לומר, ה'חכם' הוסיף עומק ביתר השכול. צרת על עיניים עיוורן צרת יוסיף שלא

– ועוירא  לפקוחתכלא  שלא  עיוורון גם זה  על אוסיף וכי 'שכול' שנעשיתי אחרי

כזאת לי עולל  מי ולהביט לראות  כן עיני לי שעשה הרחמן אב  אבינו הוא  הלא ,

אינש... בר מהשגת למעלה המרובים ברחמיו

זי"ע  יוסף יעקב  ה'תולדות הרה"ק  ביאר ·„È"ÂÙ)כה .ÊÎ 'ÂÓÚ ,¯‰· '¯Ù ÌÈÒÙ ˙�Â˙Î)את

È„)הכתוב „Ó˜ ÌÈÏ‰˙)מסובלים שיאמיןאלופינו  ידי על כי עולם. של  שיש ב'אלופו' ,

זה ידי על הבורא, בציווי שלא  שנעשה בעולם דבר ואין לבירה, –מסובליםמנהיג

הכל. לסבול בידו יהא 

שונות, תרופות  יש הנפש לחולי גם כן ורפואה, תרופה יש גשמי חולי שלכל כשם

גם  והנפש הגוף חולי לכל הבדוקה הרפואה היא  וקים חי א-ל במלך וה'אמונה'

את לעבור כדי בו ולהחזיק  לאחוז האדם שיכול ההצלה חבל כמו והיא שניהם,

וברוחניות . בגשמיות הזידונים במים להטביעו המאיימים והגדולים החזקים הגלים

שנפל  לאחד זה, דבר זי"ע  מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אא"ז שהמשיל וכפי

לאור  מאפילה ולצאת  לעלות  ותבונה עצה שום אין הטבע  ובדרך  עמיקתא  לבירא 

הבור  שפת  אל ולהגיע  בו להחזיק  יוכל חבל לו זורק  מבחוץ אחד כאשר אמנם גדול,

עומד  שהקב "ה לדעת  עליו ויסורים בצרות מסובב כשאדם כן וכמו כמימרא, ברגע 

ויאמין  בו יחזיק  ואם הצלה', 'חבל לעברו זורק  יתב "ש והוא עליו, ומשגיח גביו על

והחלאים  היסורים וכל והגבורות  הדינים כל לבטל באמת  יזכה להצילו השי"ת שביד

ככתוב עין, כהרף יעלמו „)רעים ‚Î ÌÈÏ‰˙) כי רע אירא לא  צלמות בגיא אלך  כי 'גם

עמדי'. אתה
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éë ùøåôî øëæð àìå ,'åëå éúúðå ,'íëì
íãàì äîãðùëå ,àåä ú"éùäî ìëä
÷å÷æ ïëà åðîî åéðô øéúñä ä"á÷äù

.äìåãâ äîçðì àåä

äöòåäøö úòáù ,ïì òîùî à÷ äáåè
ãò ùôçéå ïðåáúé ì"çø ä÷åöå
åéãñç ìò 'äì úåãåäì åì ùé äîë
,òâøå úò ìëá åîò ìîåâù íéáåøîä
äãåé ,å"ç åìâøá íéøåñéá øñééúîä ïåâëå
íéìòåôä íéøáà æ"îø øàù ìò ä"á÷äì
÷îòúéù ,øáãå øáã ìëá ïëå ,ïâåäë
åîò äùåò ãñç äîë áåùçéå åúòãá
åì ùéùå ,äîéùðå äîéùð ìë ìò ú"éùä
íé÷æçîä íéãéãéå íéøáç äçôùî éðá
çëáå ,äæá àöåéëå åãòá íéòééñîå åúåà
äëæéå åéìò 'ä éîçø øøåòé äàãåää
åðéáø ïë ãîìå .åéúåøö ìëî òùååéäì

'äáåùú éøòù'á äðåé(áé úåà éòéáø øòù)

áåúëä øáãî(àé ,áð íéìäú)íìåòì êãåà'
ãâð áåè éë êîù äå÷àå úéùò éë

.ì"æå ,'êãéñçäáåèä ìò êãåà ,ùåøéô
äå÷à 'äæ øåáòáå' éãîò úéùòù

êéúåáåè úãîúäìì"ëò ,àéàéàéàéêîåúå.
áåúëá åéúåãéúé(ã-â ,æè÷ íéìäú)äøö'

êùîäáå ,'àø÷à 'ä íùáå àöîà ïåâéå
øîàð ÷øôä(âé ÷åñô)àùà úåòåùé ñåë'

ãåã øñééúä øùàëã ,'àø÷à 'ä íùáå
äãåî äéä íéøåñéå úåøöá êìîä
æ"éòå ,åîò ìîâù ãñçä ìò ä"á÷äì

.íééù÷ä ìëî ìöðéäì äëæ

השומעים  מעלת – ודומם  ויחיל טוב 
ודוממים  חרפתם 

ãåòìëì 'ïøäà íåãéå' úìòî øàáúé
íéîéé÷î íéøçàùë ,ìàøùéî ùéà
íé÷éãö åæîøù åîëå 'íéîã úëéôù' åá
ììëá àåäù åøáç íéìëîå ùééáîä ìò
íãä ãåòùë Y 'íãàá íãàä íã êôåù'
à÷îåñ ìéæà'ì íøåâ åôåâ áø÷áå åáø÷á
íéé÷é ïåáðä ùéàäå Y 'àøååéç àúàå

åùôðáíåãéå,úåîø úåìòîì äëæéå ...
àøîâá åøîà ùøåôîå(:åì ïéèéâ)ïðáø åðú'

ïúôøç ïéòîåù íéáìåò ïðéàå ïéáìòðä
ïéçîùå äáäàî ïéùåò ïéáéùî ïéàå

øîåà áåúëä ïäéìò ïéøåñéáíéèôåù)

(àì äåéáäåàå.'åúøåáâá ùîùä úàöë

áúëáåñàñî áééì äùî éáø ÷"äøä
'ì"îø éèå÷éì' ò"éæéîä àåáî)úåã

(àé úåà úåáåèùéàì ùåã÷ ùéà øîàå

הרופאים יא. טובי ואף רח"ל, שמיעתו את שאיבד אחד חכם מתלמיד שמעתי מעשה

שאר  כל על מחשב והחל בדעתו נתיישב הימים באחד למחלתו, מזור מצאו לא

פועלים  בשמיעה מהחסרון שלבד שעה, ובכל עת בכל קוב "ה עמו שעושה החסדים

מצויים  ומזונותיו בריאים כולם ומשפחתו ביתו שבני וב"ה וחושיו, אבריו שאר כל

לו  שנתן חדש לרופא  פנה משם הללו, הטובות כל על להקב"ה והודה בכבוד, לו

בשלימות . כמעט השמיעה אליו חזרה קצר זמן  ובתוך  חדשים רפואה סממני
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úòø÷ù êøëù íìùé 'ä ,åôãâå åôøçù
éìòî äúéîä øæâúà òîåùù é"ò éë ,

ìë åîöò ìòî ÷éúîî ÷úåùå åðåáìò
íéùðåòä ìëå ,úåøåáâäå íéðéãä

íéîçøì íéëôäð íéøåñéäåáéáéáéáé.

÷"äøäò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù éáø
úìòîá äáøä øøåòî äéä

íéòîåù 'íéáìåò íðéàå íéáìòð'ä
àìù ,íéðåòå íéáéùî íðéàå íúôøç
åäòø åôøéçå åùééá íà åìéôà úåðòì
âéìôä ãàîå .áøçë úø÷åã ïåùìá
íìá÷î íãàäù é"òù ,úåðåéæáä úìòîá
úçà äðî åäôøçîì áéùî åðéàå äáäàá
éðéî ìëî åîöò ìéöî àåä éøä ,íééôà

.äúéîä ïî åìéôàå ,úåéåðòøåôâéâéâéâé,ãåòå ,

שעתה יב. ליה דחיקא  הוה זי"ע  מזוועהיל שלומקה רבי הרה"ק של מנכדותיו אחת 

שלחה  והוא זקנה אל פנתה לה בצר ממש, לחם פת  לכדי הבית בני הגיעו וממש

לקל  וברקים' ב'קולות  בתפילה נפשה שפכה שם בהיותה ואכן המערבי, הכותל אל

שהתה  הזמן באותו נורא , ברעב המוטלים ביתה נפשות ועל עליה וירחם שיחוס עליון

לתפילתה לה הפריעו הללו שהקולות  אשה עוד ‰˙ÏÈÙ‰שם ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡· ÈÎ)

(¯ˆÂ ÔË˜ Ì˘– בה וגערה האשה אליה פנתה בצאתה הועיל, ללא אך  אותה והשתיקה

שתקה  האשה ותשמע  נוראות ובושות  בזיונות בביזי וכיו"ב שלך ... ה'כותל' כל וכי

חיות כדי בו שהיה מטבע - זהב  'נפוליון' מצאה הדרך אם על לביתה, בדרכה והמשיכה

ובבואה  לשמים. עד שמחתה גדלה 'מציאה' לנוכח השנה, מחצית למשך  משפחתה כל

ה' ששמע ראיתי אכן בפיה, ושאלתה שלומק 'ה רבי הרה"ק  זקנה לבית נכנסה לביתה

בזיונות כאלו נחלתי ולמה מה על אבין לא אבל המטבע  את  ומצאתי תפילתי לקול

לך נתן זה ובעד תפילתך בקול ה' שמע אכן, בידך , טעות  אה, הרה"ק , א"ל נוראות...

ומדווה  חולי מיני כל מהאדם המסלקים – והבושות  הבזיונות והם כ"כ גדולה 'מתנה'

'רפואה' שנותנים כמשל אלא התפילה, בזכות  לך בא לא הזהב ' 'מטבע ואילו צרה, וכל

לך נתנו כן המר טעמו להמתיק מתוק  דבר איזה לאחמ"כ לו שנותנים לחולה מרה

הבזיונות  של המר טעמם את להמתיק ‰·Â�ÂÈÊ˙)מטבע ˙�˙Ó ÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÏÂÚÙ Ï·‡).

פעם יג. שונות. בהזדמנויות  העניים בין לשבת  הייתה שלומ'קה רבי הרה"ק  של דרכו

על  שריחם אחד אדם שם עבר המערבי' ב'כותל בהיותו במחיצתם כשישב

גם  נתן שלומ'קה רבי את הכיר שלא  וכיון לצדקה, מטבע אחד לכל ונתן האביונים

שלומ'קה  רבי העניק  הנותן משם התרחק כאשר ורק לקבל, סירב  לא  והוא  מטבע לו

שטח  המטבע את כשקיבל ויהי לצדו, שישב אליו הקרוב  לשכנו שקיבל המטבע  את 

יכלתי  'לא הרה"ק  נענה 'נדיב'... מאותו המטבע את  לקח מדוע  תמיהתו, את הלה

הבזיונות...' על לוותר
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íðéàù ,äòåùéå äàåôø íñë íäù
íéáåøî íéîã íéìåòúåì÷á íééåöîå

íìùì êøèöéù éìáî ,íãàä ìöà
úåôåøú øàù úîåòì ,íåìë íäéìò
êéøö ïëå ,úåôòåú ïåä íéìåòä úåàåôøå
íâéùé øùà ãò áø ïîæ íäéìò ìèáì
äø÷é àñéâ êãéàì ,äæá àöåéëå íìá÷éå
àéäù ùåøéô ,úåôåøúä ìëî øúåé àåä
íéù÷ íéàìç éðéî ìë àôøîå úìòåî
.úåàåôøå íéðîîñ øàù ìëî øúåé íéøî

êëåò"éæ 'ïøäà úéá' ÷"äøäî àúéà
(:èð÷ óã)÷"îøä íùáàöîðå)

('íéëåá ìå÷'á åãéîìúìúåáåùúä ìëîù
ìåáñì àéä íìåëáù äìåòîä ,íìåòáù

íéôåãéâäå íéôåøéçä úåðåáìòäéøäù ,
éøáãî ìèáé ,äøôë íùì åîöò óâñé íà
ìáà ,àèåç àø÷éé àîùå ,äøåú
ìåëàì åì øùôà úåðåáìò ìåáñéùë

.ïéøôëúî åéúåðååòå úåúùìå

íééñîåøåáòì íãàä ìò äðä éë ,íù
íàå ,åéúåðååò ìò øôëì íéøåñé

,êéúåðååò øôëì øçáú äîá íãà åìàùé
åà ,ì"çø íéðá úúéîá åà ,ïåîî ãñôäá
,úôçùáå úçã÷á 'ä êëéù íéëñú àîù
úà éøä ,íåðäéâå äúéîá ,éîéîçå éøéø÷á
ñç øîàéå ÷òæéå ,äáàé àì åìà ìë
äîá ïë íà ,ïìöéì àðîçø íåìùå
- åì ùé úçà äöò ÷ø ,åéàèç åøôëúé

äôøçá òáùé éçì åäëîì ïúé(ì â äëéà),
òáùé æàå ,ä÷éúùá äôøç ìåáñéù åðééä
úåðòúäì êøèöéù àìá äúùîå ìëàîî

.äôøçä éãé ìò

יקום  מהעבר  דעתו  יסיח  - ונתעודד קמנו
שבשמים  אביו  אל מעתה  וירוץ

ïúùøôá(ç è)ìà ïøäà áø÷éå
ìâò úà èçùéå çáæîä

åì øùà úàèçäåðéúåáø åøàéá ,
ùåã÷ ïøäà ùâéðù äòùáù ,íéðåùàøä
äàøäå ïèùä àá ,åé÷åìàì áéø÷äì 'ä
â"òù ùàä êåúá áäæä ìâò úåîã åì

çáæîäãéãéãéãéåúòã ùéìçäì äöø äæáå ,
åì øîàå .äùò øùà ìâòá øëæéùëì

ה'ספרא'יד. דברי שהביאו בחיי ורבינו רמב"ן Á)עיי' ÌÈ‡ÂÏÓ È�ÈÓ˘) רואה אהרן היה -

לא אחי, אהרן לו אמר אצלו, משה נכנס מתיירא , והיה שור כתבנית המזבח את 

המזבח  אל 'קרב אמר לכך אליו, קרב  ובא דעתך  הגס מתירא, שאתה ממה תירא 

אומרים ויש בזריזות'. המזבח', אל ˘Ì)ויקרב 'ÌÈ¯ÂË‰ ÏÚ·'· נראו (¯‡‰ שעה שבאותה

מעשה  את שיזכור ע "י רוחו את לשבור היתה וכוונתו עגל, כקרני המזבח קרנות  לו

– המזבח' אל 'קרב העגל על תביט אל משה לו אמר וע"ז עצבות , לידי ויבא  העגל

נבחרת . לכך

זי"ע אמת' ה'שפת  הרה"ק כדברי תפילותיו, יתקבלו זו הרגשה מחמת  (˘È�ÈÓואכן

(Ó"¯˙בוש אתה למה משה, לו אמר לגשת , וירא  בוש אהרן נבחרת ',לכך 'שהיה
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ìà áø÷' - éçà ïøäà ,ä"ò åðéáø äùî
.åîîæ ÷éôäì ïèùì ïúéú ìàå 'çáæîä

- ïëàåúà èçùéå çáæîä ìà áø÷éå
úàèçä ìâòåøöé úà èçùù åðééä ,

ïë éô ìò óà åøîàá ,ìâòë åì äîãðù
éàøåá úà ãåáòì éðà êìåäåèåèåèåè.

æ"éôò'êåðç éøîà'ä øàéáïåø÷ êåðç éáøì)

'øæð éðáà'ä ÷"äøä ìù åãéîìú ì"öæ

(äë úåà êåðç éøîà 'ðå÷ ,ò"éæì"æç éøáã úà ,
(.ä äèåñ)øîà éùà øá àééç éáø øîà ,

ãçà åá àäéù êéøö íëç ãéîìú áø
åéìòù øîåìë ,úéðéîùá äðåîùî
÷åñôä àåäù äæ ÷åñôá ÷æçúäì
àéä êëù éðôî ,'éðéîù' úùøôù éðéîùä
íãàä úà úåôøäì òøä øöéä ìù åëøã
,äãåáòå äìéôú äøåúá ÷åñòì åúùâá

ìë úà åéðéò ãâðì ãéîòî àåäù äæá
áåùçì åì íøåâå ,åéúåðåìùéëå åéàèç

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

æåòå úàù øúéá äúòîæèæèæèæè.

êëå'ìçð éáøò'ä ÷"äøäã äéîùî åèî
ò"éæéáø ÷"äøä ìöà ø÷éáùë úàæ øîà)

øãà íé÷éãö éúôù õáå÷á àáåä ,ò"éæ æåá'æòî êåøá

(ð 'åîò å"ðùúïúùøôá àø÷ã àøåàéáá
(æ àé)àåä äñøô ñéøôî éë øéæçä úàå

íëì àåä àîè øâé àì äøâ àåäå 'åâå,
âìãìå õåô÷ì íãà äöøé øùàë äðäù
íùîå ,åéúåá÷ò ìò àòîé÷ áåùé ÷çøîì

שאתה בגלל הקודש,בושהיינו אל לגשת ראוי שאינו כמי בעיניך  אתה ונדמה ,

ברוחם. והשפלים הענוים את  אוהב  הקב"ה כי בכהונה, לשמש וזכית נבחרת  לפיכך

הרה"קטו. של השולחן בעריכת העומד נער ראה שפעם המעשה מבעל שמעתי

הרבי  פני את ולראות  לזכות  מעט ולהתרומם לעלות וניסה זי"ע  ישראל' ה'בית

על  עמוד כאומר ראשו על לו דפק  ב 'שורות ' מעליו שעמד שבחור אלא הקדוש,

וקפץ ניתר שהילד פעמים כמה הווה  וכך  להתרומם, תנסה ואל בשלווה מקומך 

העומד  לאותו כלל התייחס לא  הנעשה, את  שראה הרבי הורידו... וזה ממקומו

כסימני  לילד הראה ידיו בשתי רק למטה, ולהשפילו להורידו ומנסה מלמעלה

וקפוץ נתר אלא  מעליך, העומד של לנסיונותיו לבך  תשית  אל כאומר, – התחזקות

בקדושה... ולראות  לעלות  ושוב שוב  בהתחזקות

תורהטז. אמרה כבר ÂÎ)כי ËÈ ˙È˘‡¯·) כי – מלח' נציב  ותהי - מאחריו אשתו 'ותבט

לאחוריו... המביט של סופו זה

דגמ' בלישנא  שרמזו ˜.)יש ÌÈÁÒÙ) העבר על מפה שיפרוס ומקדש', - מפה 'פורס

עצמו. לקדש יוכל אז ואו



שמיני - הפרשה åèבאר

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

øéæçä úàåàåäù íãàì äàøð øùàë Y
åæ ïéàù òãé ,ìôåðå åéúåá÷ò ìò øæåç

àìà äìéôðàåä äñøô ñéøôî éëY
÷ðæì ìëåéù éãë åéøåçàì øæç åæ äãéøéáù
ìòî äåáâ äöéô÷á åéìâø úåñøôá úòë

ù øäæäì åéìò ,íðîà ,äåáâäøâ àåäå
øâé àìøåâì äìéìç êéùîé àìù -ïåùìî)

(â åë úéùàøá) úàæä õøàá øåâ Y äøéãäúåàá
íå÷îë åæ äãéøé áöî êåôäé àìå ,äãéøé

åøåáò òá÷ ìùæéæéæéæé.

úåàøåðúéùàøá ïéðòä äæá åðéöî
ìàøùé éðá ìù íäéëøã

ממקום יז. אותנו לקחו ברוסיה שהיתי כאשר זצ"ל, גאלינסקי יעקב רבי הגאון סיפר

'רכבות היו אלו רכבות  אדירים, מרחקים נסענו בהם לרכבות אותנו העלו למקום,

דרגשים שלושה היו קרון בכל ˜˘‰)משא', ıÚÓ ˙ÂÈÂ˘Ú ˙ÂËÈÓ ÔÈÚÎ)חלק זה, גבי על זה

פשטה  הלילות באחד הארץ... על נרדמו וחלקם לישון, עליהם עולים היו מהנוסעים

הגויים  אחד החל עיני, נעצמו אך  והנה, מעט, לנום ורציתי איברי בכל כבדה עייפות 

הדרגשים, אחד על 'מנוחתו' ממקום לצעוק אני המדוכאים לשתות, רוצה  אני אוי...

כך  כל  רוצה צמא ... אני ושוב , שוב  משנתי, והפריעני וצעק, צעק וכך צמא...

עד לשתות ... פסעתי קמתי רעיון במוחי עלה מנוחה, לנו יתן לא שהוא  משראיתי

שבידו  הכלי את לי הגיש האיש ואכן, שבידיך , הקומקום את  לי תן ובקשתיו אליו,

הגויים, כמנהג חיים' 'בעל כמו הכל את  לגמוע  מיהר הלה לו, ונתתי מים בו מלאתי

אך ... זה', של מעונשו שפטרני 'ברוך בלבי ואמרתי קרבה שישועתי חשבתי עתה

עצמו  עם דיבר הוא  חדשה... פרשיה החלה ולפתע שנרדמתי אחרי הדקות  ארכו לא

קולות למים ...בקולי צמאתי מאד ... צמא  הייתי כמה  אוי לשתות... רציתי כמה אוי

צמא ... להתבוסס.הייתי ממשיך אתה מה כבר גמרת  הרי ביצרו טרוד של דוגמא זו

מאופני אחד ונשבר נסדק  ולפתע לעיר, מעיר בדרכו שנוסע למי (‚ÈÏ‚Ï)משל

מי  בשל לחקור ויעמוד עצמו יעכב וכי אופן, בשום בדרכו להמשיך לו וא "א  רכבו,

חפצו למחוז יגיע  לא  לעולם כך  הרי זו, צרה �ÓÈÈ˙Ò‰אירעה ¯·Î˘ ‡ˆÓÈ ÚÈ‚È ¯·Î˘ÎÏÂ)

(ÚÒ� ‰Ó˘Ï˘ ˙¯Á‡ ‰¯ËÓ ÏÎ Â‡ '‰�Â˙Á'‰,במהירות הגלגל יחליף הפיקח יעשה מה ,

ומדוע מה יחקור אז לישן, ישכב  טרם היום ובסוף חפצו, למחוז ויגיע בדרכו ימשיך



æèשמיני - הפרשה באר

ï"øä áúë øáë éë ,íéøöîî íúàöá
(ø"äãî .çë íéçñô)ì"æåïë íâ äãâäáå ,

ïåãáòú äùî íäì øîàù äòùá åøîà
åì åøîà äæä øää ìò íé÷åìàä úà
,åæ äãåáò éúîéà åðéáø äùî ,ìàøùé

,íåé íéùéîç óåñì íäì øîàïéðåî åéäå
íéîëç åòá÷ ïàëî ,åîöòì ãçà ìë

øîåòä úøéôñìêùîá éøäå .ì"ëò .
ïúåàáíéùéîç'äìàøùé éðá åìôð 'íåé

äîéìà åàá øùàë ,íéîòô äîëå äîë
ïëå ,äùî ìò åðåìéå - íéî åàöî àìå
ïë éô ìò óàå ,÷ìîò àåáéå - íéãéôøá
äãáàù áåùçì íáø÷á åìôð àì

íúåå÷úàìà ,ùãçî úåðîì åìéçúä àì íâ)

(ïééãò,'åîöòì ãçà ìë ïéðåî åéä'
åëéùîäåøáã øåôñì åúãåáòá ãçà ìë

ïééãòå äîåàî òøéà àì åìéàë åîåéá íåé
øëùáå ,íéãîåò íä äðåùàøä íúâøãîá
úàæ ïëà éë .éðéñî äøåú ìá÷ì åëæ äæ
- äøåúä úìá÷ì äéåàøä äðëää àéä

ùàééúäì éìáî úò ìëá ÷æçúäìçéçéçéçé.

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

ïéðòá ïúùøôá áåúëä úà øàáì '÷ä
éðéîùä íåéá çáæîä úëåðç(ãë è)

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

,íéîùä ïîìãåâá íäéðô ìò åìôð æà
÷ôñ øøåòúðù øáãä íöò ìò äùåá
ïåëùé àì ú"éùä éìåà íúåáìá

íäéðéáäðåîàá ÷æçúäì ïéëéøö åéä éë ,
.'íáæòé àì éàãåáù ïåçèáå

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

הדבר  לך יפריע לא  כשכבר – היום ובסוף בדרכך , המשך – קומי מעפר התנערי קום

הנפש. חשבון תערוך  ה'עבודה' להמשך 

ובתוךיח. בתוף, מתופף שהיה אחד על מספר היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"ח

אפסיק 'וכי ואמר המתופף נענה לחיו, על דהו מאן לו סטר עבודתו כדי

געקלאפט' פריילאך און געכאפט פאטש א אלא  כי, לא  ˜·È˙Ïמעבודתי, ÔÎ‡ 'ÈÙ)

(‰ÁÓ˘· ÛÂ˙· ‰Î‡ ÔÈÈ„Ú Í‡ ,‰¯ÈËÒ אזי מכה סופגים אם שאף העבודה מעיקרי וזהו ...

בעבודה. ממשיכים



שמיני - הפרשה æéבאר

הזהירות  – בם ונטמתם תשקצו אל
איש לכל הנוגע אסורות  ממאכלות

הזה היום עד מישראל 

ïúùøôá(ãî-âî àé)úà åö÷ùú ìà
õøùä õøùä ìëá íëéúåùôð

íá íúîèðå íäá åàîèú àìåèéèéèéèééë ,
íúééäå íúùã÷úäå íëé÷åìà 'ä éðà

.éðà ùåã÷ éë íéùã÷äôé åæ äùøô
äìéëàä ïéðòá úùøãðèøôáå äúùåã÷å

øáã ìë úìéëàî òðîäì ìåãâä áåéçá
ïéà éë íéáùåçä íéáø äðä .øåñéà
åìà ìëì òâîå úåëééù ìë íäì
àì ìåëàì áùåç åðéà éë ,úåéùøôä
úà åìéôàå ,'úáðøà' àì ù"ëå 'ìîâ'
äøåúä äøéúäù ïùéãå å÷à åà 'øåîçé'ä

(ä ãé íéøáã),ìëåà åððéàìëìå åì äîå
...åæìä äùøôäúåòè éë ãéâà úîàäå

èøôå Y íéòãåé ìëä éë ,íãéá äìåãâ
øåöéá íé÷ñåòì 'òâî' úö÷ åì ùéù éî
úåìàù äîë - ìëàî éøáã úøéëîå
,íéìëàîä 'øùëä'á êééù úå÷ôñå
åðéðéá úåéåöîä úåáøä 'úåòéñð'á èøôáå

íåéäë(øúåé ìåãâ ïåéñðä æàù)åðúàéø÷áå ,
øúéá ÷æçúäìå óéñåäì ùé úàæ äùøô

úàùëëëë÷ø ìëàî éøáã ìåëàì àìù
ìë øãåäîå áåè 'øùëä'á íéçâùåîä

äéìéãá ãçå ãçúåéúåà ìë àìù òãéå]

éñ íéàøî 'ùãå÷ä ïåùì'åìéôà ,úåøùë éðî

['øùë' íù áúëð íààëàëàëàë.

יקר'יט . Ó„)ב 'כלי ,‡È ‡¯˜ÈÂ) הפסוק בלשון Ó‚)מרמז ‡È) ונטמאתם בהם תטמאו 'ולא 

עולם  של שיחידו לך לומר אל"ף, חסר ונטמתם אמר הרמז צד ועל וז"ל, בם',

הוא ÌÏÂÚ)ברוך  Ï˘ ÂÙÂÏ‡ ÏÚ ˙ÊÓ¯Ó Û"Ï‡ ˙Â‡‰) בטומאתו חלק לו ואין ממנו סר

ירחקוהו. ומעשיו

'הכשר'כ. גם לאכול לי מותר פשטותי וכגודל אנכי, פשוט' 'איש לעצמו, יאמר ולא 

זי"ע לוי' ה'קדושת הרה"ק לדברי וישמע ‰Ù¯˘‰)כזה, ˘È¯) אל ה' 'וידבר דכתיב 

ביאורו, אלא  אליהם', 'לאמר מהו ומדקדק החיה', זאת וכו' דבר אליהם לאמר משה

בגמרא שאמרו כמו גויה מאשה לינק  סירב שבינקותו רבינו משה גבי מצאנו כי

(:·È ‰ËÂÒ) עם לדבר שעתיד 'פה כי ינק  ולא כולן המצריות כל על למשה 'שהחזירוהו

ולחזק להזהיר בא שהפסוק לוי' ה'קדושת  ומבאר טמא , דבר לינק  לו אין השכינה'

עם  לדבר הקב"ה עתיד לבא לעתיד כי – האסור את מלאכול פיו בשמירת  יהודי כל

שנאמר כמו מישראל איש ‡)כל ‚ Ï‡ÂÈ) תורה באה לכן ובנותיכם', בניכם 'ונבאו

- אליהם' 'לאמר - יהודי לכל לכן והזהירה ואחד , אחד  כל  עם לדבר עתיד אני

לדבר לנבואה מוכשר כלי שיהא  כדי עכשיו כבר  עצמו את לשמור  כ"א  יראה

הקב "ה עם .כביכול

זי"עכא. חיים' מים ה'באר הרה"ק ‡·¯‰Ì)כתב  ¯Ó‡ÈÂ ‰"„ ‰¯˘ ÈÈÁ '¯Ù) אברהם שכשבא
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áúë'÷ä íééçä øåàä(çî àé)ìò
íúééäå íúùã÷úäå' ÷åñôä
íúùã÷úäå äöøé ãåò ,ì"æå ,'íéùåã÷

íéâééñå íéøãâ åùòúäæáå ,åàîèú ìáì

íéùåã÷ åéäúù íëçéèáî éðà...áëáëáëáë

ãáìî ùåøéô 'åâå åàîèú àìå åøîåàå
øåîùì êúòã ìò äìòî äúàù íéøáã

íäî êîöòàìù êçéèáî éðà ãåò

שהשביעו  עד עליו סמך לא בנו, ליצחק  אשה לקחת  עבדו אליעזר את  לשלוח אבינו

על  סומך שהיה אף ושבועות, תנאים מיני ביתו בכל זקן היה שהרי ביתו עניני בכל יו

וחינוך רוחניות לעניני שנוגע  מה כל היו אבינו אברהם אצל כי לו', אשר בכל ו'מושל

רצה  לא  ובזה הגשמיים, ביתו' מ'עניני וכמה כמה פי נפשו בציפור ונוגעים חשובים

ביכלתו  שהי' מה כל שעשה עד חלילה יכשל שלא פחד כי זו נאמנות על לסמוך

והשביעו. לעשות 

דידן  לגבי מדבריו  האמור  את  היום וממשיך בדורותינו עמינו בבני משא "כ וז"ל. ,

ובודק' 'שוחט הוא  כי ויאמר לשחוט סכין ובידו אחד יבא אם אשר ההיפוך, עושים

הסתם' 'מן ויאמר כך , כל עליו וידרוש ויחקור ישאול ולא שהוא , בכל יאמינו מומחה,

וכדומה  דג או וחלב  יין יביא אחד אם כן כמו הם... מומחין שחיטה אצל המצויין כל

בדיקה  הצריכים דברים לפניו יתנו אם או איסור, חשש בהם הנמצאים מדברים

הוא בכשרות מוחזק  יהודי הסתם מן יאמר להם והדומה וקטניות  חומץ  כמו מתולעים

לאכול... ראוי שאינו דבר להאכיל חשוד מאתוואינו ללות  אחד  יבוא אם  יעשה  כן לא

ויחקור ידרוש אשר עד אופן בשום כפשוטו לו יאמין לא חפץ דבר  שאר או  מעות

הוא ואיזה זה  הוא מי - עליו היטב כל וישאל  ויצטרך כ"כ, אינו או הוא נאמן ואם ,

וחתום, בספר ויכתב  עדים, עליו יעמיד ליתן ירצה כבר ואם לו, יתן לא למען הספיקות 

לו... ישלם  לא אולי הזמן כלות  עד וירעד בכל ויפחד בעיניו העיקר הוא  זה כי והכל

מכשול  לידו לבוא שלא ועיניו ונפשו לבו כל יתן זה ועל בעוה"ז, שעובד עבודתו

צד  על כ"כ יהיה לא  ואם בעיניו, נחשב  שלטפל ה' במצות משא"כ ופחדו, מיראתו

אוהבי', 'אברהם הכתוב עליו העיד - אבינו אברהם ואולם בזה... יהיה מה טוב, היותר

כאפס  בעיניו ותהו להבל היה והכל יותר, ולא  ה' מצות אם כי אחר דבר אהב שלא

עכ"ל. להאמינו, חפץ לא  ובמצות  לאליעזר מסר לו אשר כל וע"כ לו, נחשב  ואין

- נדבר בלשוננו אמנם, הוא... למותר  אך  דבריו על  הוספה כל כי אחדונראה כל 

לכל  זה על  והאחריות מאכלו בכשרות  ומדקדק נזהר  הוא  האם עצמו  את יבדוק

ביתו , קורות  על מדקדק שהוא  וכמו  וכיו "ב , ממונו  על באחריות  שנזהר  כמו  הפחות

עיר ... של  ברחובה  בגדו  על  רבב יהא  שלא - מלבושיו ÓÏ˘‰)על ˙¯‡Ù˙).

זי"עכב. וויטאל  חיים  רבי הרה"ק להדיא  כתב Ú˜·)וכן ˙˘¯Ù ˙ÂÂˆÓ‰ ¯Ú˘) עוד וז"ל.



שמיני - הפרשה èéבאר

òøä ïéî ìë êì äðåàéìëá' åøîåà àåäå
,'ùîåøä õøùäúåòöîàáù æåîøé ãåò

íòá í"åëò åèìùé àì åæ äåöî äøéîù
íéöøù' åàø÷é í"åëò ,ìàøùé éðá

õøàä ìò íéùîåøä 'íéö÷ùåâëâëâëâë.

øáëåùåã÷ä øäåæá àúéàúùøôá)

(:äë÷ óã íéèôùîäîá àðú ,ì"æå

äøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã åëæ
àìã ïéâá àìà éðåéñð ïåðéàî åáéæúùàã

ïåäåìëéîá åáàúñàìàéðã åëæ äîá åðéðù)

àìà úåðåéñð åìàî åìöéðù äéøæòå ìàùéî äéððç

(íäéìëàîá åàîèð àìù éðôî.

òãéåúçìöäå åúçìöä éåìú äæá éë
ç"åéãëãëãëãëøùéä êøãá åëìéù Y

רז"ל מ"ש שנודע מה הוא  הלא אחר ענין ‰:)יש ÔÈÏÂÁ) ע"י תקלה מביא הקב "ה 'אין

לא עצמן צדיקים יאיר בן פנחס ר' של דחמורו עובדא  בההוא צדיקים' של בהמתן

ובתוכו  מאכל האדם לפני יזדמן אם כגון מקרים, כמה במאכלות יש והנה כ"ש,

קץ לאין אסורין מיני שאר או לתוכה זבוב  נפל או דם או חלב כמו איסור תערובת 

כו' הכרם וכלאי טבל שלאכגון בהם  לפשפש במאכלו  תמיד  הנזהר  האדם  והנה 

ידו על  תקלה תבא  שלא השמים מן אותו מסייעין איסור שום  בה  .היה

מביא כג. זצוק"ל ראדומישלא גאב "ד היילפרין אלחנן רבי ‡·Â˙הגה"צ È„·Ú Ï˘ Ô˙ÁÈ˘)

(Ò"˙Á‰ ˙Î¯ÚÓ ,·"Á זצ"ל אונסדורפר אלכסנדר שמואל ר' הגה"צ ממחותני שמעתי

להפגש  שילכו פרעשבורג העיר מטובי לשנים פעם ציוה זי"ע סופר החתם שהגה"ק 

לילה, בעוד אליו להכנס העיר טובי הצליחו גדול ובקושי ומיד, תיכף העיר שר עם

במשקה  כיבדם עכו"ם',השר 'חלב  על חז"ל גזירת מחמת  מלשתותו נמנעו והם חלב 

השר  בפני והביא משרתו נכנס פתאום להרגם, בכעסו ורצה השר, עליהם נתרגז

כן  כי השר כשמוע ומסוכן. ארסי החלב  כי המשקה מלשתות  שימנע  הרופא פקודת 

החתם  מרן רבם על והערצה בכבוד ודיבר השלוחים את  לכבד והחל עיניו נפקחו

לשלחו  שהכין הגירוש' 'כתב  את קורע  הוא  הרי אליו בואם שבזכות  להם וגילה סופר,

העיר... יהודי לכל למחרת 

יהודי  על בשמים גדול קטרוג שהיה להם אמר זי"ע , החת"ס רבם לבית משבאו

לגזירת נפשם מסירת ידי ועל המאכלים, כשרות זלזול חטא מחמת פרעשבורג העיר

הגזירה. להעביר הצליח חז"ל

הרמב "ןכד. כתב Ê"ËÙ)וכן ‰˘Â„˜‰ ¯Ú˘ '‰ÓÎÁ ˙È˘‡¯'· ‡·ÂÓ‰ Ï"�‰ ˘„Â˜‰ ˙Â¯‚‡·),וז"ל ,

כי  'אשה פרשת  הקדושה בתורתו השי"ת סמך גדול... מפתח בידך מוסר והנני

אסורות  למאכלות  ˘È�ÈÓ)תזריע' ˙˘¯Ù·)נגעים פרשת  אחר מצד וסמך  ,(Ú¯ÂˆÓ ˙˘¯Ù)

נפלאים לסודות  פרשיות  הג' יבדל ואלו שאם  להודיע  באמצע , תזריע כי ופרשה

הרי  לא  ואם וטהורים קדושים  הגונים בנים  לו הויין האסורות  המאכלות  מן אדם



ëשמיני - הפרשה באר

äùåã÷ã úçð áåø íäî úååøì äëæéåäëäëäëäë,
åáìî íìòðå ãáàð äùåã÷ã ùâøä ìë éë
'íèîåèî' åáì äùòðùë íãà ìù

àåä íà óàå Y úåøåñà úåìëàîá
úåáåèä 'úåáéùé'å 'êåðéç éúá'á êðçúî
èì÷é àì áìä íåèîèá úåáåùçäå

עליהם... מתחדשים  זהירותנגעים  שעצם ומכאן עכ"ל. האסורות , מאכלות  מאותן

לטוב . עליהם משפיעה אותם רואים אינם כשבניהם אף – המאכלות  בענין ההורים

הש"ךכה. שכתב ÂÎ)וכמו ˜"Ò ‡Ù „"ÂÈ)אע "פ וז"ל, האסורים דקטן, דברים האוכל

מפני  יפרישו מקום מכל אבל מדינא היינו להפרישו... מצווה אביו אין מדרבנן

עכ"ל. רע  טבע לו וגורם הלב  שמטמטם בזקנותו, לו שמזיק

חדש' ב 'פרי גם הדברים Â"Î)ומפורשים ˜"Ò ‡Ù „"ÂÈ)נבילות אוכל שקטן אע"פ וז"ל.

לו  שמזיק מפני יפרישוהו מקום מכל אבל דינא  מעיקר היינו להפרישו מצווים אין

רעה לתרבות לצאת וסופו רע טבע לו שגורם נזהריםבזקנותו אין זה  שבזמנינו ולפי

ואין  שבדור  פנים עזי הם ורובם רעה  לתרבות יוצאים  הבנים רוב  אלו מענינים 

וכו' נינהו  מוסר  קיבולי בר  לאו  פניהם על יוכיחום  אם  ואף  בלבם נוגעת ה ' יראת

בדבר הרבה ליזהר  צריך  עכ"ל.ולפיכך ,

אחרי בפרשת הק' החיים' ה'אור כתב ·)וכן ÁÈ) ששמעתיה אחת הקדמה וז"ל,

זצוק "ל לוריא  מהר"י הקדוש הרב ËÈ)משם ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘)יתהפך והוא לפעמים כי

סיבה מאיזה ידע ולא  ומזגו  בטבעו לרע מטוב וישתנה יתמה האדם  עצמו והוא

בו  שיש מאכלים אדם יאכל שלפעמים לצד יסובב זה כי ואמר בדעתו נהפך איך 

תכנס  וכאשר תחלואיהם, לסיבת  מהגלגולים רעה נפש בו יש או הרע מחלקי חלק

מעתה, הרע. בחינת בו ותגבר לרע, מטוב תטהו בקרבו הרע  ניצוץ או הרעה הנפש

אומרו  והוא לנפש הנוגעים בדברים בו החפץ  יתגבר הרעות ממאכלות עצמו השומר

(Ë Ó ÌÈÏ‰˙).'מעי בתוך  'תורתך להיות לי היה וזה חפצתי', אלקי רצונך 'לעשות 

בכי  נהי בקול זי"ע רעק "א  הקדוש הגאון לפני אשה שבאתה המעשה דבר ידוע

כי  העידו רואיו כל בתורה, ומבין נפלא  מתמיד  היה וחכים יניק בנה כי תמרורים

אפילו  מלהבין ופסק  ולבו מוחו נסתמו היום מן ביום ושבר, שוד אך , נוצר, לגדולות

כאילו  פורחים אליו בקירוב  נשמעים אשר הקדושה דברי כל התורה, מן אחד דבר

האשה  ותען הם, כשרים האם הבן של מאכליו מה לחקרה הרעק "א  החל היה... לא

בתכלית הכשרות  טהרת על הכל נעשה שם בביתי אלא אוכל הבן אין ותאמר,

שלפני  נודע ודרישות חקירות  ולאחר הרעק"א, לפני הילד נקרא שכן מכיוון ההידור,

סעודת משיורי שם ואכל כשרה אכסניה לאיזו נכנס לעיר מחוץ כשהיה מה זמן

שוחט  ע "י ונשחט ומהודר כשר הבשר שהיה ואף מקום, באותו שהתקיימה נישואין



שמיני - הפרשה àëבאר

íéãîìðä äàøéå äøåúî äîåàî åáø÷á
àìå÷ì êåîñì àìù ãàî ãò øäæéå .íù

(úâùî åãéù äîë ãò)åøîàù 'íåèîè'ä éë
ì"æç(.èì àîåé)'íá íèîèðå' íìëåàä ìò

,'ââåù'á íìëà íà åìéôà åéìò àåáé
äî úà ìåëàì ïåöøå äðååë éìáî

øùë åðéàù'íééçä øåà'á àúéàù åîë .
ùåã÷ä(âî àé)åøîåàå .ì"æå ,åàîèú àìå

íäáìàøùé ïéëéøöù øîåì ïéåëéù éìåà
çñéäá åìéôà íäéôì åñðëé ìáì øäæäì
ãéæîì ââåùä ïéáù ùøôää éë ,úòãä

ãéæîë ââåùë äæ úåàéöîááåòéúä éë ,
åìéôà íãà ùôðá åäùòî äùòéçñéäá

úòãääùòîá ,íâôä äðúùéù àìà -
àîèú ââåùáå ,õ÷ù åùôð äùòú ãéæî

úå åùôðåøîåà àåäå ,íèîèåàîèú àìå
íá íúîèðåíãàä êéøöå .øäæéì

øùà øáã ìëá úåæéøæå úåøéäæ úôñåúá
äæ õå÷éù ÷ôñ øãâá ñðëéíâ äîå ,

ïìåë úåöøàäå øéåàä íäæðù åìà íéðîæá
íäá ïéàù ò÷ø÷ éìåãéâ êì ïéàå ãçé
úà øåîùé åùôð øîåù õå÷éùäî

øáãäåëåëåëåë.ì"ëò ,

àúéà'íéøùé úìéñî'á(à"éô).ì"æå
Y äéúùå äìéëà éøåñéà øàùå

איסור נישואי הנישואין היו אבל – שמים Ì„Â˜Óירא ‰˘¯‚˙� ÂÊ ‰�Â˙Á· ‰‡˘È�˘ ‰˘‡‰˘)

(ÈÂ‡¯Î ‰˘Ú� ‡Ï˘ Ë‚· ÔÎÏ בתשובתו זי"ע  התניא ' 'בעל הרה"ק כתב  זו סעודה ועל ,

'˜„ ˆ"„·Â Ï‰˜‰ ÈÙÂÏ‡ ÈÈÚ¯Â ÈÈÁ‡ 'Â‰‡ ˙ÏÁ˙Ó‰ ‰·Â˘˙ ,ËÏ ‰·Â˘˙ ÂÏ˘ Ú"Â˘ ÛÂÒ· ‰‡·Â‰)

(·Â˘Ë‰‡¯ וטריפה נבילה כאוכל שם ‡Á¯)שהאוכל  Ë‚ ‰˘‡‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï˘ „ÂÚ ÏÎ) ויהי ,

של  ולבו מוחו ונטמטם נסתם מכאן הדבר, נודע אכן הרעק"א, אמר כן כי כשמעו

על  יקבל אם ולב המח שערי ויפתחו שיחזור הרעק "א  בירכו מעמד באותו הנער....

המאכלים. בכשרות עולם ועד מעתה להזהר עצמו

בתכלית שנשחטה מבהמה היה  הבשר כי מגיעים , הדברים היכן עד וראה הביטה 

'נבילה כאוכל נחשב מקום  באותו  שהאוכל  פסק בישראל ש'גדול' ומכיוון ההידור,

בכשרות נזהר כאשר  – מרובה טובה מידה  כזה ... נורא לב  טמטום  נגרם וטריפה'

לאורך  וקדושה  תורה דברי לקלוט  יו "ח  כל ולב לבנו  כאולם ' 'יפתח הדעות לכל

חיים . ושנות ימים 

שלישיתכו. בסעודה – דרעוין' 'רעוא בעידן יחדיו לשבת  נוהגים רבות בקהילות  הנה

מתוך ומעש"ט לתשובה הלב  התעוררות  להרבות  כן ועושים בחשיכה, שב "ק  של

מאד  רצויים מעשיהם ובוודאי רבים, טעמים ועוד קודש, ודברות  דביקות  ניגוני

מוסיף  שהיה אלא  מנהגם, משבח מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק  היה וכן לשמים,

ומעופפים נמלים בענין הגדולים חששותיו אילולא כן נוהג היה עצמו (Ô"Ú‚ÈÏÙ)שהוא 

במאכלם. יתערבו שמא
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ìåãâ ÷åã÷ã êéøö íäá úåé÷ðä ,äìà ìë
áìä úååàú ùé éë ,÷åæéç êéøöå
ïåøñç'å ,íéáåèä íéìëàîá äååàúîä
åøîà êëå ...úáåøòúä éøåñéàá 'ñéëä

àøôñá(éðéîù)íúîèðå íäá åàîèú àìå
íëôåñ íá íúà íéàîèî íà - íá

,åðééäå ,íá àîèìúåìëàîä éë
åáìá äàîåè íéñéðëî úåøåñàä
ìù åúùåã÷ù ãò íãà ìù åùôðáå
ú÷çøúîå ú÷ìúñî àåä êåøá íå÷îä

åðîîïë íâ åøîàù äî àåäå ,(èì àîåé)

àìà íúîèðå éø÷ú ìà íá íúîèðå
ìù åáì úîèîèî äøéáòäù 'íúîèðå'
...úéúéîàä äòãä åðîî ú÷ìñî éë íãà
ò÷åùî éøîåçå éîäá øàùð àåä äðäå
úåøåñàä úåìëàîäå äæä íìåòä úåñâá

íäù ïåéë ïéøåñàä ìë ìò äæá úåøúé
íéùòðå ùîî íãàä ìù åôåâá íéñðëð
ùéù ìàøùé øá ìë ,äðäå ...åøùáî øùá

å÷ã÷á çåî åììëàîä éøåñéà áåùçé
ìëàîë åà íééñøàä íéìëàîë

éñøà øáã äæéà åá áøòúðùäðä éë
åîöò ìò íãà ì÷éä òøàé äæ øáã íà
úéá äæéà åá åì øàùé íà åðîî ìåëàì

ùåçéîàìù éàãå ,äðè÷ àùùç åìéôàå
àìà áùçð äéäé àì ì÷é íàå ,ì÷é

øåîâ äèåùìøáë ìëàîä øåñéà óà ,
íà ùôðìå áìì ùîî ñøà àåäù åðøàá
ùùç íå÷îá ì÷éîä äéäé äåôéà éî ïë
øáã ìòå àåä ìëù ìòá íà øåñéà ìù

øîàð äæ(á âë éìùî)êéòåìá ïéëñ úîùå
ì"ëò ,äúà ùôð ìòá íàæëæëæëæë.

זצ"לכז. אייבשיץ  יהונתן רבי הק' הגאון עצמו על מעיד Ù„וכן ÔÓÈÒ „"ÂÈ· 'È˙ÏÙÂ È˙¯Î')

(ËÈ ˜"Ò È˙¯Îספק זה הרי וכדומה סלא "ט כגון חי ירקות לאכול ובאמת  לשונו וזה

וא"כ  להתולע , שימצא עד ושלש פעמים לבדוק דיכולים ביטול שייך לא  כי תורה

להקל וח"ו תורה ספק  להאמיןה"ל לומר לי אווקשה  מהיריםלנשים לאנשים

מסלאטי"ן במלאכתן חי ירקות לאכול מבלי דעתי על עמדי מיום מנהגי וכן וכו',

המכשלה. רבת  כי תורה בעל לכל נכון וכן הנ "ל, בדיקת סמך על וכדומה

זי"ע  סופר' ה'חתם מהרה"ק  איתא Ê"Ú)וכן 'ÈÒ „"ÂÈ ˙Â·Â˘˙) הפרוש וודאי הא

ה  הבאר כתב  וכבר לעולם, בדיקה הצריך דבר שום יאכלו לא Ù„יטבוהחסיד „"ÂÈ)

(È ˜"Òלשונו שניםוזה שיש הזמן ולפי המקום לפי משתנה הכל מקום  ומכל 

לעצמו  יחוש  נפש  בעל  לפיכך מתליעין שאין שנים ויש יבואשמתליעין שלא 

רזיינ"ן  אכלו שלא מעשה אנשי וראיתי הלל בית כתב וכן דאורייתא  באיסור להכשל

ואורז. מאלינ "ש ולא 

חסידים' ב 'סיפורי ¯‡‰)כתב ˙˘¯Ù) מליובאוויטש מהר"ש הרה"ק פעם כשהיה

בפניו  והתאונן מחסידיו אחד אליו נכנס הכלל עניני לרגל פטרבורג בעיר זצ"ל

אומר  מי וכי הרבי השיבו ומהודר כשר בשר להשיג קשה בפטרבורג שכאן
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øáñäï"áîøä åðì ïúð øáãìúåøâà)

øòù 'äîëç úéùàø'á àáåä ,ùãå÷

(æ"èô äùåã÷äíãäå .ì"æååéòáè òéáèîå øöåð)

(íãàá...åðîî äùòðù ïåæîä òáè éôë
äùåã÷ä åúøåúá êøáúé åðìéãáä êëéôìå
íúåà øñàù úåøåñà úåìëàî äîëî

åðéìòáìçë áìä úà ïéîèîèî íúö÷
úåéçë íéðôä úà ïéæéòîù íúö÷å íãå

íúö÷å ,ïéñøåãä úåîäáå úåôåòå
...äîëçäå äðåáúä éúìã ïéøâåñù
íéàìç éðéî äîë ïéãéìåîù ïúö÷å

íéòøå íéù÷óåñ ,íéîäå õøàä éöøùë
úà åö÷ùú ìà' øîà íìåë ìò ,øáã
åìà ìë éë òéãåä éøä ,'íëéúåùôð
íã íéùåòå íéñàîðå íéáòúð íéøáãä

úåéðòøåô äîëì ïëåî òøçëçëçëçë.

בגמרא  אמרו הרי בשר לאכול בכלל ËÓ:)שצריכים ÌÈÁÒÙ) לאכול אסור הארץ  'עם

שמוכרח  עד הבשר אל קשור הארץ עם כלומר מקושר, פירושו - אסור בשר',

כי  נאמר אם אף ייאמר, לדידן תאוה... בשר בלי להתקיים אפשר וסיים, לאכלו.

הבשר  אכילת ונחיצות הדור חלישות לגודל כן לדרוש אפשר אי האחרון בדור

בשר  רק לאכול היכולת קצה עד להזהר יש מאד מאד מ"מ וד"ל... גופם, לחיזוק

ההידור. בתכלית  ומהודר הכשר

זי"ע ושמש' ה'מאור הרה"ק  ˘È�ÈÓ)וז"ל ˙˘¯Ù ÛÂÒ) אסור שאינו דבר מן ואפילו .

לאכול  שלא לחקור ובפרט מהן, ליזהר לאדם לו יש בעלמא  חומרא  משום אלא 

תולעים  מן בדיקה או סימן הצריך דבר וכל טוב  היותר צד על כשר שוחט מן אלא 

אם  אבל התורה להשגות  לבא  יוכל ואז וכנכון כדת לעשות  עצמו על להחמיר צריך

בדרכי  יתנהג אם אפילו בעלמא חומרא אלא שאינו בדבר אפילו עצמו על מיקל הוא

יוכל  לא ולילה יום ועבודה תורה פתחי על ושוקד הצדדים כל על ופרישות  חסידות

עכ"ל. נכון, על עליונות הקדושות להשיג

זי"ע כח. יוסף' יעקב ה'תולדות הרה"ק Â¯˙È)כתב ˙˘¯Ù)'אפרים מחנה ב'דגל הוא וכן

(·˜Ú ˙˘¯Ù) במכתב ששאלו אחת  מדינה בני על זי"ע, הבעש"ט מרן להרמב "םבשם

ודרשוז"ל רמזו בש "ס  רק בתורה  מפורש  המתים  תחיית  שאין מאחר  רבינו ילמדנו

איפכא ולדרוש להוכיח  יש לנו גם  כן אם  שלהם  להשיבם מהוכחות רצה ולא ...

להם  וביאר להם, להשיב תבון אבן שמואל ר' לתלמידו אמר אך דבר, בעצמו הוא

בירור מיני כמה  ויש המאכלים, מברירות הנעשה  'דם' הוא  האדם 'נפש ' מכל כי כי ,

אל  הברירות  עולה ומהכבד הכבד אל יורד ומהדם דם נעשה ומשקה מאכל מיני

האדם, של וחיות השכל שורה ושם המוח, אל והדק המובחר יורד ומהלב  ומי הלב 

וטהורין  צלולין דמיו  נעשו  והטמא  והאסור המותרות ממאכלות  עצמו  ויש ששומר ,

שהוא החיות אמיתית להשיג - טהורות  חיות נעשה שלו והחיות והמוח טהור לב  לו
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åéøáãëå'äîëç úéùàø'ä áúëòù)ø

(å"èô äùåã÷äóåñá ïëìå ì"æå
íéìëàîä äøéëæäù éðéîù úùøô

íù åøîà íéøåñàäå íéøúåîäàø÷éå)

(ãî àéàìå íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå'
'øäåæ'á åùøéôå ,'íëéúåùôð úà åö÷ùú

(:àî éðéîù)íéìëàîä éë ,äæ ïéðòá
íäî äøåúä åðì åøéäæäù íéàîèä
ïëìå ,àîèå éðåöéç çåø íäéìò äøåù
,åùôð àîèî íéøáãä íúåàî ìëåàä
äùåã÷á ÷ìç åì ïéàù åîöò ìò äàøîå

,ìàøùé é÷ìàá àìåàîèä øáãä éë
íãàä íöòá øáà ÷ìç äùòðùôðäå ,

åùôð àîèî àåäù àöîð ,íù úùáìúî
óåâá úùáìúîä ùôðä àîèîåæ"èôáå)

àîåçðú ùøãî) ì"æ åðéúåáø åøîà .ì"æå ,ãåò øàáî

ìëî øúåé úåðæá àð÷úî ä"á÷äù (áé úéùàøá

åîöò ø÷åòù éðôî - äæ àåä íòèäå ,úåøéáò øàù

øöéá åìåë ùáìúîå ,äùåã÷ä ìëî åùôðå åéøáéàå

ïéðòî õåç ,úåøéáòä øàùá ïë ïéàù äî ,òøä

úà äàîèîä ïë íâ úììåë äøéáò àéäù äìéëàä

øáà ÷ìç àéää äàîåèä úéùòðù éðôî ùôðä

(åôåâá.ì"ëò ,

אכילה בעניני התקדשות  - ה ' בעיני הייטב 
לנו '. ב'מותר אף 

àìååðéìò 'úåøåñà'ä úåìëàîî ÷ø
åðì 'øúåî'ä úà óà àìà ,øäæäì
,úéãåäé úãë íìëàì åðéìò äååöî
åúâøãî éôë ãçàå ãçà ìë ùã÷úäì

úâùî åãéù éôëå Yèëèëèëèëùøéô æîø êøãá .
÷åñôä úà ò"éæ àðìéååî à"øâäíéøáã)

את ומקדש יותר עצמו ששומר ומי כולם, את המחיה העולמות כל  של אלקות

אבריו  רמ"ח לכל השכל והוא אב  בנין מזה נעשה ותורתו, ה' דרכי ע"פ אכילתו

בדיעות ומעופש עכור שכל אב' 'בנין נעשה ח"ו, להיפוך  וכן ומתטהרים, ומתקדשים

אבריו  ורמ"ח לכולם הטומאה אבות אבי והיא 'מת ', בחינת נעשה שלו וחיות זרות,

הללו ואנשים ‰�"Ï)נטמאים... ÌÈÏ‡Â˘‰) ונטמ טמאים, ומוח בוודאי לבם ומשם דמם או

למינות נוטה שלהם החיות ולכך והטמאים האסורות במאכלות  נטמטם שלהם

שכל  ע "פ הבנוים חז"ל מאמר דברי צוף נופת  מתיקות לקבל יוכלו ולא  ואפיקורסות,

הכורת עליהם יבוא  פתאום לחוץ ויצאו פניהם והעיזו והואיל עליון, ומלך עולם אלקי

אשר  עד מועטים ימים היו לא כי להם עלתה וכך  להם אשר וכל אותם יכרתו וכרות

להם... אשר כל ובזז אותם והרג גדול מלך  עליהם בא 

קארלין כט . מחסידי שהיה זצ"ל ז'יטאמיר אב "ד אייזנבערג אהרן רבי הגה"צ אומר היה

(ÌÈÏ˘Â¯È ˜"‰ÈÚ·) הצילתו שב "ק  בליל אחים' ב'שבת מקשיבים חברים בין שהישיבה ,

ב'שבת הדיבורים נסובו השבתות  באחת  מעשה, הווה וכך  החיים, בין נשאר ובזכותה

הקהל  לפני הגישו רבה' ב'קידושא  השבת  ביום והנה, האכילה, תאוות  אודות  אחים'

˜‡¯ÔÈÏ)הרעב ‚‰�ÓÎ ˙ÂÏÂ˜ ÈÏÂ˜· ˙Â·‰Ï˙‰· ‰ÎÂ¯‡ ˙·˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡) שהיה רותח 'קוגל'
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(âë áéóàã ,øùáä íò ùôðä ìëàú àìå'
ìáì øäæé êà ,øùá ìåëàì íãàì øúåäù
åùôð íà éë ,'øùáä íò ùôðä' ìëàé

úò÷åùîêåúáìëåà àåäù àöîð øùáä
...øùáä úà ìëåàë 'åùôð' úàìììì

äðäåáéúë(.âë øéæð)éàî ïðçåé éáø øîà
áéúëã(é ãé òùåä)éëøã íéøùé éë'

åìùëé íéòùåôå íá åëìé íé÷éãöå 'ä
úà åìöù íãà éðá éðùì ìùî ,'íá
ãçàå äåöî íåùì åìëà ãçà ïäéçñô

את מפרר החל הנאמר את שזכר ומאחר והנשמה, האף לתוככי נודף הטוב  ריחו

ירחם  השם מסמר... בו... ומצא  הלב , תאוות  את  לקרר כדי קטנים לפירורים הקוגל

הרגילות ... כפי אוכלו היה אילו קורה היה מה

ידוע, לצדיק שייך שהיה מזיגה לבית  פעם שנכנס עגלה' ב 'בעל המעשה דבר ידוע

לו  אמר לאחריה, ולא לפניה לא עליה לברך מבלי פיו לתוך הריקה יי"ש כוס לקח

אשר  איש נשמת מתגלגלת ולפעמים נשמה, יש ומשקה מאכל שבכל לך דע הצדיק,

לתיקונה  מחכה זאת ונשמה משקה או מאכל לתוך  הזה בעולם נשמתו את תיקן לא

שנשמת יתכן הצדיק, והוסיף משקה, או מאכל אותו על שמברכין ברכה ידי על

בעל  נזכר רגע באותו ברכה... ללא  כרגע ששתית משקה כוס באותה מגולגלת אביך

תשובה. לבעל ונעשה מאוד ונתרגש אביו, של ה'יארצייט' הוא יום שאותו העגלה

שלוש  מעין ברכת בלשון חכמים טבעו מדוע אומר היה זי"ע מבעלזא  הרה"ק 

שקודם  משום המזון, בברכת  זה נוסח מצינו שלא ובטהרה', בקדושה עליה 'ונברכך 

ונמצא וכו', במלח לטבול הפת, לבצוע  ידיו, לנגב ידיו, ליטול האדם על פת  אכילת 

לאכילת אך  ובטהרה. בקדושה מברך וממילא הדעת, ביישוב היא אכילתו שכל

כדי  תוך  יאכל נפשו כשחשקה מיד אלא לפניה, ל'הכנה' נצרך האדם אין מזונות 

בקדושה  עליה 'ונברכך  לומר חכמים תקנו כן על מזונות ', מיני 'בורא  ברכת  אמירתו

וכיאות כראוי בכוונה שיברך האדם את  להזהיר שהיוובטהרה', יצויין אורחא [ואגב 

תיבות לומר בכדי שלוש מעין ברכת לברך  יום בכל  שהקפידו  באבוב לבית צדיקים

המזון] בברכת אותם אומרים שאין .אלו

מכיוון ל. אך בסוכה, יושבים שהם עליהם, שהמליצו אלו בין חלילה יהיה ולא 

רבי  הגה"צ לסוכה... מחוץ שאוכלים נמצא הקערה בתוך  מונח ורובם שראשם

אהרן  רבי הרה"ק של מתלמידיו היה הש"ס, על אהרן' ה'בית  בעל זצ"ל כהן אהרן

זי"ע  ‡˙ראטה ÍÎ ÏÚ ¯·ÈÁ Û‡Â ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ‰ÏÈÎ‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈÈ�Ú· ˙Â·¯ ¯¯ÂÚ ÚÂ„ÈÎ ¯˘‡)

('¯Â‰Ë‰ ÔÁÏÂ˘' '˜‰ Â¯ÙÒ עצה מעמו וביקש זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק  אל ר"א  פנה פעם .

אמר  ובמתינות. צורכו כפי אלא לאכול ולא האכילה תאוות על להתגבר איך  ותושיה

שווים  רצונות שתי האדם שירצה שא"א בבריותיו הקב "ה הטביע טבע החזו"א , לו
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åìëàù äæ äñâ äìéëà íåùì åìëà
äæå íá åëìé íé÷éãöå äåöî íåùì

íéòùåôå äñâ äìéëà íåùì åìëàù
.íá åìùëéíãàì åðàá àìù øîåìëå

יותר  ותקיף חזק  מהם שאחד להיות חייב  רצונות כמה לו יש ואם תאוותם, בחוזק 

ותתאווה  הקדושה התורה ללימוד הטוב הרצון את בלבך לחזק  עליך כן על מחברו.

שהגה"ק בטוחני החזו"א, וסיים האכילה. רצון על יגבר זה שרצון עד בוראך באהבת 

בתורת ויגיעתו חשקו מרוב שאכל, בקוגל טעם מרגיש היה לא החושן' 'קצות בעל

תמימה. ה'

כתיב  Ï)הנה ‰Î ˙È˘‡¯·) י אל עשו האדום 'ויאמר האדום מן נא הלעיטני עקב 

אדוםהזה שמו קרא  כן או על  'הלעטיני' ולא 'אדום' נקרא מדוע ביאור, וצריך ,'

ראה  לא  הביתה עשו כשנכנס וכאן 'מהותו', שם על לאדם ניתן ש'השם' אלא 'נא'.

זה  'אדום' האם אחד לרגע אף חשב  ולא  אדום', – 'אדום אם כי עיניו, לנגד ָָכלום

לבריאות הוא  מזיק  האם רך , או הוא  קשה האם בהמה, מאכל או הוא אדם מאכל

מידי, לא  ותו אדום...' 'אדום... אלא לאו, אדום או שמו קרא כן הייתה על זאת  כי

לבקש  רק  זולתו, מאומה אחר דבר ראה לא לפניו המאכל את  כשראה מהותו, כל

ושומר  לאו. אם הדבר הוא  טוב האם לחקור מבלי נפשו תאווה אשר כל ולשאול

זאת מהנהגה ירחק נפשו

פעמיים', זה 'ויעקבני לקח' בכורתי 'את יעקב על מתאונן היה זה מטעם ואכן,

מכר  ובעצמו בכבודו הוא הלא יעקב , על לעשו לו יש טענה איזה כלל, מובן ואינו

אלא, מיעקב , הוא  רוצה ומה וחתום', 'כתוב' בשטר עדשים נזיד תמורת בכורתו  את 

וכלל  עדשים', 'נזיד אם  כי עיניו  לנגד  ראה לא  ויגע, עיף  כשהיה  מעשה, בשעת 

מכן  לאחר  רק מידי, לא  ותו עשים  זיד אלא 'בכורה ' ולא 'עשו' לא שם  היה  לא 

לקח' בכורתי 'את מרה זועק החל דעתו  אליו .כששבה

רבנן' דבי 'מרגניתא  ˙¯Â"Ó)בספר ˙�˘Ó) רבי הרה"ק  וז"ל. תפילה במערכת  הביא

ממולאת לביבה הנה נא  ראו לאנשיו ואמר בחלון אחת פעם הביט מזיטאמיר זאב 

כחץ רץ אברך נראה היה לעיניהם כי דבריו, על ותמהו והביטו, בחוץ , פורחת  גבינה

אותו  כי תתמהו, על הרה"ק , להם אמר להתפלל, שלו ותפילין' 'טלית עם בהתלהבות 

הוא רץ שהוא  מה כוונתו כי כברו, תוכו אין להתפלל, רץ  אותו שראיתם האברך

גבינה  הממולאות שהלביבות  כדי להתפלל מהרה שילך  לו אמרה שחמותו מפני

רעיון  לו היה ולא  רץ , הזאת  ובמחשבה קרים, יהיו לא הבוקר ארוחות  על שמבשלת 

כולו, הוא  שם אדם של שמחשבתו מקום שכל מהבעש"ט ונודע  זה אם כי אחר

לביבה. בדמות  ראיתיו ולכן



שמיני - הפרשה æëבאר

ìáà Y ìåëàå ìåëà àìà 'ìëàú ìà'
äéåöø äðååë êåúî úàæ äùò àðà

...äéåàøåàìàìàìàìäòéâéå äìåãâ äãåáò ,ïëàå
øäåæá åøîà ïëå ,äæì úùøãð äîåöò

ùåã÷ä(.áøò óã ,á÷ò úùøô)äìéëàä úò'
.'àéä äîçìî úò

øúåéáåòðîð åðéà íà óà éë ,øîàéé
åúìéëà äçãé ô"ëò ìåëàì
àø÷î äæá íéé÷éå íéòâø äîëì åìéôà

ïúùøôá øîàðä ùøåôî(ãî àé)Y
÷ íúééäå íúùã÷úäå''íéùåãáìáìáìáìáúëå .

àéðúä ìòá ÷"äøä æ"ò(æ"ëô).ì"æå
íéøúåîä íéøáãá 'éôà àìà ãåò àìå...
'éôà åøöé çáåæ íãàäù äî ìë ,éøîâì

...äì÷ äòùøçàîå ìåëàì õôçù ïåâë

úåçô åà äòù øçàì ãò åúãåòñ
...äòù äúåàá äøåúá ÷ñåòåíà ïëå

äååàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
ïëå ,íìåòä éðééðòî íøáãì ãàî
øéòæî èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá
àø÷é ÷ìúñà ,àúúì à"ñ àéôëúàã

äáøä àìéòì åúùåã÷å ä"á÷ãäìòúî)

(äìòîì äìòîì åúùåã÷å 'ä ãåáë,äùåã÷îå
íãàä ìò äðåéìò äùåã÷ úëùîð åæ
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì

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

åîöò ùã÷îå åøöé ùáåëùíúééäå' .
- 'íéùåã÷øîåìë(éååéö àìå äçèáä)åôåñ

אצל לא. סאדיגורא הקודש בחצר פעם ביקר זי"ע מקולאמייא  הלל רבי שהרה"ק ידוע

יעקב אברהם רבי שיאמר (‰¯‡˘ÔÂ)הרה"ק  מסאדיגורא  הרבי ביקש בפרידתו זי"ע,

מוסר  לכם אגיד הלל רבי הרה"ק לו אמר הכל, את להוכיח כדרכו מוסר דברי לו

אנו  מסאדיגורא, הרה"ק  ויענהו שלכם, לחסידים 'מוסר' אומרים אינכם מדוע

כראוי... הנהגתו כל ממילא  כראוי שאכילתו ומי כראוי, לאכול אותם מלמדים

שלו הראשונים קודש' ב'אמרי אמר מבאיאן יצחק ' ה'פחד הרה"ק (ÈÈ˙�˘Î˘·בנו

(ÂÈ·‡ ‡ÒÎ ÏÚ הגמרא ˜‡.)בדברי ÌÈÁÒÙ) מקום שאין – סעודה' מקום אלא קידוש 'אין

סעודתו... ועת  כמקום קדושה בו לקנות  לאדם ראוי

אמרולב. חז"ל קדושים, והייתם והתקדשתם וז"ל. אברהם' ב'בית ËÏ.)איתא ‡ÓÂÈ)

התורה מלמעלה. אותו מקדשין מלמטה א"ע מקדש אחד הבטיחה אדם לכל

אזוהתקדשתםואחד להתקדש, ירצה אם ויעבור- קדוש יהיה - קדושים  והייתם

הנסיונות .בכל 

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

שנכנס  עד ועוד... ועוד מעט, עוד ואח"כ מעט, ישתה מתחילה כי השיכור, מדרכי

ועוד  מעט, 'והתקדשתם', יקיים תחילה קדושה, בענייני כן כמו 'שיכור', להקרא 

הראויה. הקדושה למדרגת  שיגיע  עדי קצת, ועוד  קמעא ,
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à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷ úåéäì,
äìòîìî äáøä åúåà íéùã÷îù é"ò
èòî åáìî äùøâì åúåà íéòééñîå

ì"ëò ,èòîâìâìâìâì.

ãçààéä øúåéá úåìéòåîä úåöòä
ïëå 'ïéðäðä úåëøá'á ÷æçúäì

ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äøä áúëøòù)

(á÷ò úùøô úååöîä.ì"æåêéøö éë òãå
'ïéðäðä úåëøá'á úéìëúá øäæäì íãàä
ùã÷úîå ïäî äðäð íãàä óåâ éë
êåúá êúøåúå ù"îëå åìà úåëøáá

íãàá ïåéìò òôù íøåâå ,éòîì"ëò ,ãìãìãìãì.

øåëæéåãåñé'ä ÷"äøä éøáã úà
ò"éæ 'äãåáòäè"ô á"ç ò"äåñé)

(ãë úåàïúùøôá ÷åñôá æîøì(èé é)

,'ä éðéòá áèééä ...äùî ìà ïøäà øîàéå
äëù øàéáå ,'åéðéòá áèééå äùî òîùéå
éô ìò éë úîà ïä ,äùîì ïøäà øîà
ùé úôñåð äìòî ìáà ìåëàì éì äéä ïéã
íàä ÷ø áåùçì àì àéäå 'ä úãåáòá

øúåîúëìì ...éðåìô ìëàî ìåëàì éì
...éðåìô äùòî úåùòì ...éðåìô íå÷îì

áåùçé ïéðò ìëá àìàåáèéé íàä
...'ä éðéòá íéøáãääìäìäìäìäùî òîùéå

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

דבריו בתחילת  ה'תניא' כתב  זו הקודש עבודת אדם(˘Ì)דעל לב  יפול  אל  'לכן

נברא לכך  אולי כי זו במלחמה  ימיו  כל  כן יהיה אם  גם  מאד  לבבו ירע ולא  עליו

עבודתו' .וזוהי

ויטאללד. חיים רבי הרה"ק להדיא הביא  ‰˜Â„˘)וכן ÁÂ¯ ¯Ú˘) ז"ל מורי א"ל גם וז"ל. ,

ברכת בכל וזהירות האדם כונת  ע"י תלויה הקדש רוח אל האדם השגת  עיקר כי

החומריים  במאכלים הנאחזות הקליפות  אותם כח מתבטל ידם שעל לפי הנהנין

אותם, האוכל באדם בהם בכונהומתדבקים הנאמרות שעליהם הברכות  ידי ועל 

קדושה לקבל ומוכן זך  ונעשה שלו החומר  ומזכך ההם הקליפות  מהם מסיר הוא

בזה מאד .והזהירני

זי"עלה. מבאיאן' יצחק' ה'פחד הרה"ק  מבני אחד של הנישואין בסעודת היה מעשה

הליפתן את  הגישו לא  ועדיין השחר עלות עלה וכבר הסעודה (˜‡Ë‡ÙÓ)נתארכה

לפני  להגיש מותר האם השאלה נשאלה השחר עמוד שעלה מכיוון הסועדים, לקהל

הגאון  את  לשאול הרבי שלח התפילה, זמן הגיע  שכבר מאחר הליפתן את הסועדים

אחד  נענה כך  בתוך  לדוד', ה'תהילה בעל זצ"ל אורטינבערג דודיא  רבי החסיד

דבריו  לשמע המתירים, על לסמוך  שאפשר ואמר הרבי בשולחן מהמסובים האורחים

' ואמר הרבי נענה הרב, של חוו"ד לשמוע  מבלי גמורה בהחלטה פניםשנאמרו איזה

עשות לנו הותר  אשר כל  עושים היינו  באם לנו .היה 
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åéøáã úà åðéáø äùî òîùùîáèéå
åéðéòá...åéðéòá äáèåä åæ êøãåìåìåìåì

êëåúåôñåúá åàéáä.ã÷ úåáåúë)

(àì ä"ãùøãîä éøáãàðú'á äàø)

(å"ëô àáø 'åäéìà éáãììôúî íãàù ãò
àìù ììôúé ,åôåâ êåúì äøåú ñðëéù

åôåâ êåúì íéðãòî åñðëéïéàù óà Y
åìà íéøáã éðù éë ,'øåñéà' äæéà íäá
íâ ïë ìòå ,éããäà éøúñã éúøú íä
àì äøåúä úååöî ìë íãàä íéé÷é íà
úåëæìå úåìòúäì ïôåà íåùá ìëåé
úååàúá òå÷ù àåä øùàë äùåã÷ì

äæä íìåòä éìáäæìæìæìæì.

íéøáåçìù ùåã÷ä åøåàéá ,íéøáãì
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä

ò"éæ ÷ñðò'æéìî(çð 'øô êìîéìà íòåð)ïëå
ò"éæ àùåæ éáø ÷"äøäî,äøåðîä áäæ)

(÷"á íéèå÷éìì"æç éøáã ìòø"á 'éòå .ð ÷"á)

(ã æñåøúååé ,ïøúåå ä"á÷ä øîåàä ìë'
ù ,åøåàéáå .'éäåòîøîåàä ìëìë -

äöåøäøúååé ä"á÷äùåéúåðååò ìò åì
åúöò ,åéòùôåéäåòî øúååéøúååé -

ùã÷éù ,øîåìë ,åéòî éðá úàðäî èòî
äéúùå äìéëà úùåã÷á åîöò úà
íäá ùîúùé àìå äæä íìåò éâåðòúå

åëøö éôëî øúåéçìçìçìçìéðéòá ïç àöîé æ"éòå ,

חכמה'לו. ה'ראשית  Â"ËÙ)כתב  ˘È¯ ‰˘Â„˜‰ ¯Ú˘) על האדם להחמיר ראוי ולכן וז"ל.

משבח  היה הנביא יחזקאל שהרי כלל איסור צד בו יהיה שלא עצמו במאכל עצמו

ספק בה שנפל כגון מותרת , שהיא אפילו חכם בה שהורה מבהמה אכל שלא עצמו

יש  והרי ממנו, להתרחק  שראוי איסור צד עצמו במאכל יהיה אם שכן כל איסור...

וזה  אוסר זה מי כדברי הלכה האחרונים הפוסקים בין מחלוקת שנפל דברים כמה

ב'חובת וכתב  וכו' אוכל היה לא זה בדבר ע"ה הנביא שיחזקאל ובודאי מתיר,

Ù"‰)הלבבות ' ‰·Â˘˙ È¯Ú˘) המותר משערי שערים משבעים פורשים היו שהחסידים

עכ"ל. האיסור, משערי אחד שער מיראתם

לו לז. וסיפר זי"ע , מויזניץ ישראל' ה'אהבת  בעל הרה"ק  אל ניגש פשוט איש

הלה  השיב  לכוונתו, ושאלו ישראל' ה'אהבת  תמה חסיד, שנהיה בהתרגשות

ולא שיכור נהיית  כן 'אם ואמר הרבי נענה החסידים, כמנהג יי"ש לשתות שהתחיל

איז  אסאך  און צו-ווייניג, נישט איז 'אביסל חסיד של הגדרתו לו הסביר ואז חסיד'...

עבורו, מדאי קצת אינו המעט ואף לו, שיש במה שמסתפק  היינו צו-פיהל', נישט

הרבה לו כשיש טובה.וכן מרוב לבעוט לו גורם זה אין

פעם לח. שביקש פנים' ה'עבודת  בעל זצוק "ל לוריא יוסף אהרן רבי הגה"צ סיפר 

הרה"ק, לו אמר האכילה', ב'עבודת הדרכה זי"ע  מזוועהיל שלומק 'ע  רבי מהרה"ק 

אסתר במגילת Á)נאמר ומחר (‰ להם, אעשה אשר המשתה אל והמן המלך 'יבוא 
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ìë ìò åì ìçîé ïåðçå íåçø ì÷å ,íé÷åìà
.äååòä øùà

כקדושת  קדושה  אין - קדושים  והייתם
התורה

ïúùøôá(ãî àé)íúééäå íúùã÷úäå'
äùåã÷ êì ïéà äðä ,'íéùåã÷
íãàä úà äìòî àéäå ,äøåúä úùåã÷ë
úùã÷îå ,øúåéá äìòðäå äåáâä íå÷îì
ùãå÷ úåéäì åéùåçå åéøáà ìëá åúåà

.'äì íéùã÷

èøôáååìà íéîéá íéøåîà íéøáãä
çñô øåãéñ ìñç øçàìù

÷"äøä ìù äéîåôá àìâøîãë ,åúëìäë
ìëù ò"éæ áåðéîéøî ìãðî íçðî éáø
åéìò ,ãòåîä øåà åìöà øàùééù äöåøä
,÷ùçá äøåúá úåãòåîä øçàì ãéîúäì
éìëä àéä àìä äùåã÷ä äøåúäå
âçä úåòôùä ìë úà ìéëäì øùëåîä

ïðéìæà äéðéîèìèìèìèì.

éäéäëæðù ,íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø
éðîæá ïúéà ãåîòì ,éåàøë åãáòì
ìëî äðåéìò äøéîùìå ,äøåàë äëéùçä
äàøð äøäîáå ,øåáéãáå äìéëàá òø

.ø"éëà ,ìàåâ éîòôá

שמתחילה לידע האדם על המלך', כדבר והמן אעשה המלך  אפשר יבוא  אי כי –

עצמו  על יעבוד בתחילה אלא  אחת , בבת  תאוותו כל ואת  יצרו את  להכניע  לאדם

יוסיף  מהאכילה הנאתו שלבד בסעודתו, ג"כ הקב"ה את  כביכול לשתף הפחות לכל

לעבודתו  הגוף וחיזוק בריאות לצורך  או כן. גם גבוה צורך באכילתו שיש לחשוב

יזכה וכך המלך יתברך, כדבר אעשה הדבר ומחר ויעשה ממנו, לגמרי היצר שיסור ,

עולם. של מלכו המלך , כדבר רק

כתיבלט . ÂË)הנה ‚ ÈÏ˘Ó)רז"ל ודרשו מפנינים', היא  ‡)'יקרה ˙È˘‡¯· ‡ÓÂÁ�˙) יקרה'

יותר  אז חשוב  בתורה שהעוסק  וכלומר, ולפנים', לפני הנכנס גדול מכהן היא

לומר  אין מדוע  והקשו ביוהכ"פ. בשנה אחת  ולפנים' 'לפני נכנס שהכה"ג משעה

חן ואבני מיהלומים – מפנינים היא  יקרה ‰˙Â¯‰)כפשוטו ˙ÂÏ„‚ ÏÚ Ì„‡Ï ‰¯ÂÈ ‰Ê Ì‚ ÈÎ),

מ'יהלומים' יותר חשובה שהתורה לומר וחידוש רבותא  כל דאין ˘Ï‡ומבארים, ÂÓÎÂ)

(Â˘ÈËÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÂÂ˘ ÔÁ È�·‡˘ ¯Ó‡˙ ביחס חן' 'אבני של גשמית חשיבות ענין מה כי

גדול. הכהן חשיבות  על חז"ל פירשוהו כן  על הקדושה, לתורה

איזה  וישאלהו זו, מימרא על זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון חזר פעם

יודע היה אם כי הוא ... כמה ושויה הוא , מה 'יהלום' יודע  הרב אין דכמדומה עשיר,

נכונה  להעריך מבין הנני האם יודע איני אכן, הגרשז"א , לו ענה כן, אומר היה לא

היא ... מה תורה יודע  אינך  שאתה – בעצמי בטוח הנני בזה אבל ה'יהלומים', את 
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