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 בפרשתנו  ע"זי' אור החיים הק"של ה הבוערים כגחלי אשבריו ד

 יבעירו בקרבם של בניגדולי ישראל ש ה מחכה"כך שהקבעל 

   !ישראל השתוקקות וציפיה לגאולה הקרובה
הקדוש לרבינו חיים בן עטר " אור החיים"אביא בפניכם קטע נורא מהספר 

איך שמתבטא  הביטו אל הלשונות הנוראים. בהרנו פרשת לפרשת ע"זי

על חוסר הדיבורים והכיסופים לגאולה והרצון להיות סמוכים ליד שולחן 

עד : "ושהצדיקים גדולי הדור חייבים להעיר את ישראל ולומר להם, אבינו

מה טוב לכם כאן בגלות  ,כמה אנו מסכנים ונבזים כאן בגלות הנוראה

 שכוןר לה יגאל אותנו ויחזו"צפה שהקבבואו ונטיב מעשינו ונ ?הנוראה

  "! בתוכנו

תן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל יועל זה עתידין ל: "ומסיים שם

       "...את עלבון הבית העלוב' בקש היומהם 
 

  :ע"זי' של דברי האור החיים הק לפניכם הקטע המלא

כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גואלו ) "כח - פסוק כה' פרק כה(

ואיש כי לא יהיה לו גואל " ".והקרוב אליו וגאל את ממכר אחי

  'וכו". ומצא ידו והשיגה כדי גאולתו
כי ימוך , פרשה זו תרמוז ענין גדול והערה ליושבי תבל. 'כי ימוך אחיך וגו

תענית (ל "ואמרו ז, "בעצלתים ימך המקרה) "ח"י' קהלת י(על דרך אומרו 

כי , "ךהמקרה במים עליותיו מ) ד"תהלים ק(עשיתם לאותו שנאמר בו :) "'ז

כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד 

ירצה על תו ומכר מאחזוואמר , כי העיקר תלוי בהתחתונים, הקדושה

שבו השרה שכינתו ובעונותינו ' המשכן משכן העדות אשר הוא אחוזתו ית

בפרוש פסוק ) ט"מדרש תהלים ע(ל "וכמאמרם ז, נמכר הבית ביד האומות

והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר ', באו גוים וגו מזמור לאסף

הוא יגאל " בקרובי אקדש) "'ג', ויקרא י(על דרך אומרו ' יהיה קרוב לה

תהילים (ה יקרא לצדיקים אח כביכול דכתיב "כי האדון ב, ממכר אחיו

והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם , "למען אחי ורעי) "ב"קכ

כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם ומה יערב לכם החיים  הטוב לכם

בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם 

וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק , ה לעד"הוא אלהי עולם ב

, הרוחני גם נרגש לבעל נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר ייטיבו מעשיהם

ועל זה עתידין לתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי , ממכרו' ובזה יגאל ה

   .עלבון הבית העלוב' ישראל ומהם יבקש ה

.) ג"סנהדרין צ(ל "על דרך אומרם ז .ואומרו ואיש כי לא יהיה לו גואל) כו

, "איש מלחמה' ה) "'ו ג"שמות ט(דכתיב " אין איש אלא הקדוש ברוך הוא"

ן מנהל ואין מחזיק ביד אומה כשלא יהיה גואל כי אין איש שם על לב אי

אלא והשיגה , ו אבדה תקוה"אל תאמר כי ח, ישראלית להשיבה אל אביה

כי היסורין והגלות הם ) ח"סנהדרין צ(ל "אמרו ז, ידו ומצא כדי גאולתו

דברים (על דרך אומרו  והשיגה ידווהוא מה שרמז , תיקון האומה להכשירה

, החובטת באומה בגלות המרהיתה בם שהיא מדת הגבורה ' יד ה) ו"ט' ב

  .ובאמצעות זה ישיג למצוא כדי גאולת הבית

ם יראה האדון כי אין פירוש א. ואומרו ואם לא מצאה ידו די השיב) כח

כח בעם לסבול חבלים עוד ורבו חובותיהם למעלה ראש ואפם בהם כח 

ואז , שהוא זמן המוגבל לגאולה בעתה והיה ממכרו עד שנת היובל, הסבל

כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים  ויצא ביובל ושב לאחוזתו

  :ו''גמורים ח

  !דבריו הקדושים כי מעוררים המה נפש כל חיש עוד ב"ועיי

  

תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך כי אני ה׳ אלוהיכם  ולא

  )יז, כה(
״עמיתו״ יכולה גם להיקרא ״אמיתו״ : אומרהרה״ק רמ״מ מקוצק זי״ע היה 

אל  -״אל תונו איש את עמיתו״ : וזהו הכוונה, )״ף מתחלפיםעי״ן באל(

  ך 'כל מיני עבריל ,ה״אמת״ שלכםעם  –תבואו ותחפשו עם ה״אמיתו״ 

  

  ...ומכשולים אצל חברך

 יודעים אתם על מי כוונת הפסוק ״אמת קנה ואל תמכור״: אומרהיה  כךו

אבל  ,על אותם אנשים שמחשיבים מאד מאד את האמת? )כג, משלי כג(

״אמת קנה״ : אליהם נאמר, ואכן... לא אצל עצמם ,רק אצל הזולת ,כמובן

ואל תחזיק בה רק  ״ואל תמכור״, לצורך עצמך, קנה את האמת לעצמך -

  ... כדי להיות מוכרה לאחרים

•   

״ולא תונו איש את  -שני ציווים אלו : היה אומר זי״ע ההסבא משפול

אף : לומר לך ,זה נאמרובפסוק אחד זה לצד  -עמיתו״ ״ויראת מאלוקיך״ 

  !... ביראת שמים אל תהיו מרמים איש את אחיו

על תנסו  -״ולא תונו איש את עמיתו״ : ואילו בשם צדיקים אומרים

״יראת שמים״  -מאלוקיך״ להונות ולענות את חבריכם מתוך ״ויראת 

  ...ומתוך צידקות כביכול מדומים

•   

אסרה , לפי הפשט: ואמר פעם לחסידיהרה״ק רבי בונים מפשיסחא זי״ע 

צריך שיהיה נוהג , אולם חסיד אמיתי, התורה להונות איש את עמיתו

  .. !בענין זה לפנים משורת הדין ולא יונה גם את עצמו

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו וכו׳ את כספך לא תתן 
  )לז - לה, כה(לו בנשך 

כאן שני לא בכדי נאמרו  הרה״ק רבי משה מקוברין זי״עהיה אומר 

שגם כאשר הגיע מצב של ״וכי ימוך , אלא לומר לך, הפסוקים זה אחר זה

עשה זאת בצורה כזאת של ״ואת , גם אז, אחיך ומטה ידו והחזקת בו״

דברי מוסר , אל תוסיף לו עקיצות ונשיכות -כספך לא תתן לו בנשך״ 

אלא תן לו בסבר  'וכו? מה אתה בטלן' וכו דלמה אתה לא עוב, ותוכחה

  ...״והמפייסו לעני מתברך בי״א ברכות״: וכמאמר חז״ל, ים יפותפנ

  )לז, כה(את כספך לא תתן לו בנשך 
והרבה , שהיה מתגורר לפני שנים בירושלים, מסופר על סוחר גדול אחד

  . ..'היתר עיסקא' –אנשים היו מפקידים אצלו את כספם בריבית 

עד , לי הלך והידרדרומצבו הכלכ, ביום מן הימים נקלע אותו סוחר לקשיים

ביניהם , בן לילה ירד לטמיון כספו וכספם של המפקידים .שפשט את הרגל

והם נכנסו אליו ותינו בפניו  הגאון מטשעבין זי״עהיו כמה מתלמידיו של 

  . את צרתם

תמיד תמה הייתי : ואמר להם, הגאון מטשעבין הצביע על הפסוק שלפנינו

והלא מבחינת , לא תתן לו בנשך״מדוע כתוב בלשון ״, על לשון פסוק זה

ומהו ״לא ? צריך היה לומר ״לא תלווה לו בנשך״, המציאות ודקדוק המילים

הכתוב בא ללמדנו שכך היא דרכם : אלא עכשיו מובן לי טוב מאד? תתן״

ונמצא שבכל הנוגע , שלבסוף הם פושטים את הרגל, של מלווים בריבית

  ... וואההיתה זו נתינה ולא הל -לכסף שנמסר ללוה 

אם אתה מלווה לו  -״את כספך לא תתן לו״ : על כן התורה מזהירה

  !...כי כספך עתיד לרדת לטמיון, לו' נתת'דע לך שבעצם , בריבית

  

  



 

  ~~~ ג בעומר"ל~~~ 
 

  ואשרי העומדים על סודך לבושי חושן תומיך ואוריך 
וכי רבי שמעון בר יוחאי  ,"חושןלבושי "לכאורה צריך להבין מהו הפירוש  

  ?היה כהן גדול

, א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כביאור נפלא על כך שמעתי מאת 

שנאמר ) יד, שמות ד(על הפסוק ) י, שיר השירים א(על פי דברי המדרש 

תני רבי  - "הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבווגם הנה "על אהרן הכהן 

הדא , ילבש אורים ותומים, דולת משה אחיולב ששמח בג, יוחאי רשמעון ב

ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת ") ל ,שמות כח(הוא דכתיב 

  .ד המדרש"עכ". התומים והיו על לב אהרן

 -" ואשרי העומדים על סודך: "א כך"ר שליט"ועל פי זה פירש מרן אדמו

מהו בעצם הסוד הכמוס שכל עם ישראל נקשרים בקשר איתן לרבי שמעון 

  ?דבר שלא מצאנו אצל שום תנא וצדיק אחר, בר יוחאי

זכה  שעל כן, משום שאתה רבי שמעון בר יוחאי אמרת -" לבושי חושן"

כי שמח בלבו בגדלותו של חבירו ובעין , אהרן הכהן להלביש את החושן

  .טובה שהיה לו

מה " - י זכית להיות מנהיג של עם ישראל"ומשום כך גם אתה רשב

בשמחת עם ישראל דוגמת  הנך שמחכי  ,"ה לכל אף רבי שמעון לכל"הקב

ג בעומר עומד "אשר ביום ל ל"י ז"הארכפי שמובא בשם  ,אהרן הכהן

ומברך לכל אחד ואחד הבאים שמה ' י על ציונו הק"התנא האלקי רשב

  .  לשמוח שם בשמחת הילולא רבתי שלו, למירון לכבוד שם קדשו

  .בעבורךנעשה אדם נאמר 
לכאורה יש לבאר את הכוונה  - הרה״ק רבי יעקב מפשעווארסק זי״עשאל 

דמשמע מכאן דמה שאמר הקב״ה בעת , של נעשה אדם נאמר בעבורך

נאמר רק בעבור רבי שמעון , ״נעשה אדם״) כו. א. בראשית(בריאת העולם 

, דהלא היה כל כך הרבה צדיקים ממשה רבינו, וזה אינו מובן, בר יוחאי

וכל הנעשה , ועד לצדיקים בכל הדורות בדורינו ובדורות שלפנינו, יאיםונב

  ? בתמיה, אדם נאמר רק בעבור רבי שמעון
דבשעת בריאת האדם היה , במדרש תלפיותדכתוב : אלא הכוונה כך

דהבינו שאם יברא האדם אז , דלא רצו שיברא האדם, קיטרוג מהמלאכים

אכים כמו שמבואר במסכת והם רצו שינתן להם להמל, ינתן להם התורה

על כן לא  ,״תנה הודך על השמים״) ב. תהילים ח(על הפסוק .) פט(שבת 

  .רצו בבריאת האדם

ומובן דמה שרצו את התורה לא רצו בפשטות התורה דאינם יכולים לקיימו 

ולכן כשהקב״ה אמר . אלא רצו לקבל את פנימיות וסודות התורה, למעלה

יא משום לפייס את המלאכים שלא רצו ה, ״נעשה אדם״ ולא ״אעשה אדם״

  . על כן נמלך עמהם הקב״ה לפייסם, בבריאת האדם

 התורה ומפני סודות, סודות התורה נתגלה בעיקר על ידי רבי שמעון, והנה

כל זה שהקב״ה היה  -״נעשה אדם״ : וזה הכוונה. נצרך פיוס למלאכים

״ היה מפני ״נאמר בעבורך״ ״נעשה אדם: צריך לפייס המלאכים ולומר להם

  !...שמעון שגילה סודות ונפלאות התורה' זה היה מפני ר -

  .נעשה אדם נאמר בעבורך
 כ״ק מרן אדמו״ר ממישקולץ שליט״אהסבר נפלא מאד שמעתי מאת 

  ". נעשה אדם נאמר בעבורך" -לבאר את מילים קדושות אלו 

, בית שמאי ובית הללשתי שנים ומחצה נחלקו :) "עירובין יג(ל "מובא בחז

והללו אומרים נוח לו , הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא

נוח לו לאדם שלא נברא , נמנו וגמרו, לאדם שנברא יותר משלא נברא

  ".יותר משנברא

מנו וספרו את תרי׳׳ג  -" נמנו וגמרו.) "מכות כג( א"המהרשופירש 

, הם שס׳׳ה' לא תעשה'ו ,מצוותהם רמ׳׳ח ' עשה'ומצאו שהמצוות , המצוות

וקרוב האדם לעבור על ', העשה'מרובים על ' הלא תעשה'ואם כן הרי 

היה לו לאדם  ולכן נמנו וגמרו שנוח, מצוות התורה יותר מאשר לקיימם

  . התורה כדי שלא יעבור על מצוות, שלא נברא

ר ״יכול אני לפטו: שאמר:) סוכה מה(אולם לפי דברי רבי שמעון בר יוחאי 

כי אפילו , שנוח לו לאדם שנברא, את כל העולם כולו מן הדין״ יוצא אם כן

רבי שמעון בר יוחאי יכול לפטור , אם ח״ו יכשל ויעבור על מצוות התורה

  . אותו מן הדין

 -״נעשה אדם״ : את דברי הפיוט אדמו״ר שליט״אמרן ולפי זה פירש 

, הקב״ה אומר בראתי את האדם על אף שלכאורה נוח לו לאדם שלא נברא

אבל עם כל , שהרי קרוב האדם לעבור על התורה יותר מאשר לקיימה כנ״ל

 -משום ״נאמר בעבורך״ , זאת בראתי את האדם ואמרתי ״נעשה אדם״

ור את כל העולם כולו בעבורך רבי שמעון בר יוחאי שאמרת ״יכול אני לפט

  !מן הדין״

  
 

  

נתן הסבר למילים אלו פעם לאחר  ע"הרה״ק בעל האמרי חיים מויז׳ניץ זי

״נעשה אדם : אמרוכך , רשב״י במירון שיצא מהשתטחותו על הציון של

כשרצה הקב״ה לברוא את האדם ואמר למלאכים ״נעשה , נאמר בעבורך״

 !...רואלקח את רשב״י כדוגמא לאדם שברצונו לב, אדם״

  .נעשה אדם נאמר בעבורך
 פעם הזכיר חשוך בנים אחד את עצמו לפני: "לבם של ישראל"בספר 

נענה הרבי מיד והשיב לו  .במירון ע"ק בעל הלב שמחה מגור זי"הרה

  !"... נעשה אדם נאמר בעבורך: "בלשון הזמר

נכנס אבי , לפני הברית. מ בן זכר"ולאותו אדם נולד בשעטו, חלפה שנה

: נענה לו הרבי ואמר. להתייעץ בקשר לקריאת השם, הרבי אצלהבן 

ויקרא שם ). עם האותיות(' שמעון': בגימטריה –) עם הכולל" (נעשה אדם"

  "...שמעון: "הילד בישראל
  

ג "היה פעם בל "בית אהרן"ע בעל ה"ק רבי אהרן מקרלין זי"שהרה מסופר

בתוך הסעודה . וערכו שם סעודה לכבוד היום, בעומר בעיר ברדיטשוב

  .את כל אחד מהנוכחים לקרוא קטע מהזוהר הקדוש" בית אהרן"כיבד ה

, יוזפא' שמו היה ר, בין הנוכחים היה המרא דאתרא של ברדיטשוב אז

ואילו על הרב דילג , פנה אנה ואנה לכבד את כל הציבור" בית אהרן"ה

  .יוזפא היה הדבר כואב על שדלגו' ולר, ולא כיבדו בקריאה

אל רבי " בית אהרן"לבסוף פנה ה, פא לא היה זרע של קיימאלרבי יוז

פתח ואמר את , מימרא מהתנא רבי שמעון, אמור נא: ואמר לו, יוזפא

מוטל שיפיל , אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי": המימרא

  ..."ואל ילבין פני חבירו ברבים, עצמו לכבשן האש

    "!מנלן מתמר" :מימראגמור וסיים את ה, "בית אהרן"אז אמר לו ה

את הישועה " בית אהרן"באופן זה פעל ה, "תאומים"ובאותה שנה נפקד ב

  .כמו תמר" תאומים"ונפקד ב. עבורו
 

כל היכא דהוא מחי  ,נפקו, צאו ממערתכם, יצתה בת קול ואמרה

 אמר לו בני די לעולם אני ואתה. שמעון' אלעזר הוה מסי ר' ר

  .)ב, שבת לג(
ראה , י ובנו מן המערה"רשבכי לאחר שיצאו , הגמרא מספרת בפשטות

, ואינם עוסקים בתורההאנשים עוסקים בהבלי העולם הזה  רבי אלעזר כי

אמר לו רבי . היה רבי אלעזר מעניש אותם ורבי שמעון מרפא אותם

שאנו עוסקים  די לעולם ,כלומר, די לעולם אני ואתה, בני: שמעון לבנו

  . בתורה

צ רבי מרדכי אריה "הגהש מובא את מה שפיר" נפשות חסידיו"בספר אך 

שצריך ' על פי מה שמובא בספרים הקע "הלוי הורביץ רבה של באנילא זי

כפי המסופר שפעם אחת אמר . תיו ומעלות אחריםוהאדם לראות חסרונ

שילך לאיש פלוני בכפר פלוני כדי  לאחד מתלמידיוע "זי' הבעל שם טוב הק

כי מי לנו גדול במדות , הדבר היה לפלא בעיני התלמיד. ללמוד ממנו מדות

כאשר . והלך לכפר ההוא, אבל לא הרהר אחר רבו. ט ותלמידיו"מהבעש

בעל הבית קיבלו . פנה לבית אותו אדם וביקש להתאכסן אצלו, בא לשם

ביקש התלמיד ללמוד את דרכי בעל . ונתן לו כל מחסורו, בסבר פנים יפות

, על מדות טובותוראה שהוא תלמיד חכם וחסיד וב, הבית כאשר ציוהו רבו

אך לא מצא בו דבר מיוחד שיצריכו . ועוסק תמיד במצוות ובמעשים טובים

  .לבוא לכאן ללמדו ממנו

, ראה התלמיד שבבית מתאכסן אינש דלא מעלי, שהייתו בביתותוך כדי 

אבל . והיה קשה בעיניו למה מרשה בעל הבית לאדם כזה להתגורר בביתו

הודה לו בכל לבו , למיד מבעל הביתכשנפרד הת. לא העיז לומר לו מאומה

ובתוך דבריו העיר לבעל . על הכנסת האורחים הלבבית שזכה לו בביתו

לא ידעתי ", ענהו בעל הבית. הבית למה מחזיק אדם רשע בתוך ביתו

. ועתה אצוה למשרתי להודיעו שעליו לעזוב את ביתי, שהוא אדם רשע

האם כבר גמרת . ניאבל תמה אני עליך מתי מצאת זמן לעיין במעשי הש

   "...יךלבדוק את מעש

, כדי שילמד מבעל הבית, ט לכפר הזה"הבין התלמיד שלכן שלחו הבעש

ולא , שהעיקר צריך לפקח על מעשיו שיהיו כולם טובים בלי נדנוד חטא

  .כאותם שדואגים על מעשי אחרים ולא על מעשיהם

במעשי  אל לך להתבונן, "בני די לעולם": וזה שאמר רבי שמעון לבנו

  ...בוא ונתבונן כל אחד במעשיו שלו עצמו" אני ואתה", העולם
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