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משה האיש – האחרון לדור זאת תכתב
דורנו  וחשיבות  גדולת בראותו מאד עניו

אחרון דור

ïúùøôá(áë ã)ùàø úà àùðéðá
íúåáà úéáì íä íâ ïåùøâ

éðá éáâì øîàð á"åéëå ,íúåçôùîìúä÷
(á ã ìéòì)ùàø úà àùðéðáúä÷êåúî

íúåçôùîì éåì éðá,íúåáà úéáì
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äù÷äî"åú)

('áä øåáéãá àùð 'øôàì éøøî éðáá òåãî
ùàø úà àùð áúëðéøøî éðá' àìà ,

.'íúåà ãå÷ôú íúåáà úéáì íúåçôùîìdyxtd x`aàùð -

øàáîåúä÷' äðä éë ,'øôåñ íúç'ä
äøåà éðîæ ìò æîøî 'ïåùøâå

- ìàøùéì åéäùúä÷úòä ìò äøåî
åìå' ïåùìî ,íöøàá ìàøùé åáùéùúä÷é

'íéîò(é èî úéùàøá).ïåùøâìò æîøî
øáëù úòäåùøåâåéä ïééãò êà íöøàî

åëìé êøãä úà íäì åøåäù íéîëç íäì
äáñ"úçá ïééòå ,úåðáø÷ä úáø÷ä íå÷îá åäæù)

(ïåùøâå úä÷ éðá ìù íúåîùá äëåøàá æîøîù,

çèáì íéáùåé íäùë - åììä íéðîæ ìòå
øåãä éîëçùë úåìâá óàå íöøàá

øîàð ,íãåáëî íäéìò íéøéàîàùð
íúåáà úéáìíäî íéáåùç íúåáà éë ,

åéäéù íéðáä úà íîåøìå àùðì ùéå
ïåøçàä øåãá êà .íúåáà úéá úìòîá
éðá' ìàøùé éðá íéàø÷ð ,ãîù ìù åøåãá

éøøîíäééç úà íéøøîîù íù ìò '
úåîùá æîøðù éôëå ,íéù÷ íéøåñééá

éùåîå éìçî - éøøî ìù åéðá'éìçî' ,
åùîù ïåùìî 'éùåî'å ,äëîå éìåç ïåùìî

,íäéìäàîíéôåçñ íéãåøè íäå
íäéôøçîî íäéúåøö ìëî íéááøåòîå

íäéöçåìîåúà àùð íäéìò øîà àì ,
íéãîåò íäù øçà ,íúåáà úéáì íùàø

äâéøãîáãåîòì äìåëé äéøá ìë ïéàù
íúöéçîáì"æç åøîàù åîë ,)(:é á"á 'éò

ãåîòì äìåëé äéøá ïéà ãîù ìù åøåã
úéáì àùð íäá øîàé êàéäå ,íúöéçîá
ìà íúåà íîåøì êéøö ïéà éøä ,íúåáà

íúåáà úâéøãîíäì íéìôè íúåáà éë
íäî íéìåãâ íäå'àààà.

מנוחה'א. 'ברית קדמון בספר È‰È‰)איתא  ÚÂ·¯ Ï"
 „ÂÚ ‰"„ ‰Âˆ˙ '¯Ù 'ÌÈÓ˘Ï ¯Â‡'· ‡·Â‰),

שאמרו ומה מאד, עד גדלה האחרון דור של חשיבותו ˜È·:)דבאמת אם(˘·˙

כחמורים אנו  אדם  כבני ראשונים ואם  אדם , כבני אנו כמלאכים זה ראשונים  כל ,

גדלות מול אל כחמורים האחרונים היו  הדור ערך  לפי כי בימיהם, אלא מדבר אינו

יכסה  כשהחושך  – אנו בימינו אבל תבל. מצוקי והאמוראים התנאים - הראשונים



נשא  - הפרשה âבאר

ïàëîåøåã Y åðøåãì ìåãâ ÷åæéç
,ïåøçàíéãåøè åðçðà øùà

íéááøåòîå íéôåçñY øöéîå øö ìëî
éãé ìòå ,åòîùîëå åèåùôë éøøî éðá
àøåáá äèåùô äðåîàá úå÷æçúää

äîë ãò åãáòìå åðåöø úåùòì ,íìåò
éøä ,åðçåîå åðìëù éôë Y úòâî åðéãéù
,íéîãå÷ä úåøåãäî øúåé íéáåùç åðà

'øôåñ íúç'ä ïåùìëåíéìôè íúåáàù
íäî íéìåãâ íäå íäìáááá.

כוחם  כפי ה' את  לעבוד ישראל בני מתחזקים ואעפ"כ מה, עד יודע  אתנו ואין ארץ ,

הראשונים. שבדורות  מהצדיקים יותר חשובים הם הרי ושכלם,

באדמה, עמוק הבנין 'יסודות ' את  יטמינו הבית בוני כי אמרו שיגדל וכבר וככל

באדמה עומק ביתר היסודות את  יטמינו כך ורחבו , בגבהו הנבנה כיו"ב,הבנין –

עמקו  כפי כי ויבין ידע עמוק, עמוק  באדמה 'טמונים' ומצבו הוא  כי המרגיש לדידן,

ממנו. לצאת האמורה לטוב  והתקווה הבנין גודל כן

זי"ע ב. ישראל הדברי הרה"ק כתב ÂÁ˜˙)נוראות  ,Ï‡¯˘È È„È)פרשת בריש הפסוק  על ,

התורהחוקת, חוקת ישראל זאת את מונין העולם ואומות שהשטן 'לפי וברש"י ,

והנה, חוקה. בה כתב לפיכך בה יש טעם ומה הזאת  המצווה מה הואחקלומר

חוקי'מזוני,לשון לחם 'הטריפני שנאמר Á)כמו Ï ÈÏ˘Ó), ישראל' חז"ל  ואמרו 

שבשמים ' לאביהן Ê)מפרנסין ‚"Á ˘„Á ¯‰ÂÊ) התורה הוא – כביכול הקב"ה של ומזונו ,:

ונסיונותוהמצוות  בטרדות בקושי, להם  בא  כשהוא  וזהווהיינו  ואוה "ע, שהשטן לפי

ישראל  את עליהםמונין מביא שהשטן חדשים- – ומשונים  שונים  ונסיונות  טרדות

אבותינו שערום  שלא  חדשים  רעיונות עם  ועל לבקרים עליו מתגברין ובנ"י ,

– הקב "ה של מזונותיו כביכול זהו ונפש, לב בכל ה' את  ועובדים 'לפיכך נסיונותיו

בה .חוקה'כתב

שם ב 'הגהות ' זה על ˜„ÌÈ˘Â)הוסיף '¯Ù È"¯·„ ˙Â‰‚‰ ÍÂ˙Ó)הרה"ק זקינו בשם

עד  הוא שבשמים' לאביהם מפרנסין 'ישראל – שהזכרנו זה כלל כי זי"ע מקאזמיר

כמונו, שפל בדור אף הזה היום הואעצם ושלום  חס  כן אינו שהיום שאומר  ומי

השי"ת ,שוטה של ה'חנות ' קיום שאנו לידע  צריך  כי לו, היה הקדמונים  ובימים 

כביכול בריווח פרנסה לו והיה גדול , סוחר והיה גדול , ‰È‰חנות ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊ· Â
ÈÈ‰Â)

(ÌÈ˜È„ˆ· ‡ÏÓ ÌÏÂÚ‰ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú Î"ÓÁ‡Ï Û‡Â ,Â
ÎÂ„· ÈÂÏÂ Â˙„Â·Ú· Ô‰Î ‰È‰Â ,ÌÈÈ˜ היום גם אבל ,

ובני  ישמעאל מבני וכי מתפרנס, הוא ממי כן לא  אם כי פרנסה, לו נותנים אנחנו

לייזען צו ווינציג גאר היינט איהם גיט מען אז לידע  העיקר רק  ˘ÌÂÈ‰Îעשיו. ,'ÈÙ)

(„‡Ó ÌÈ
Ë˜ 'ÌÈÁÂÂ¯' ÂÏ ÌÈ
˙Â
– פרנסה לו נותנים אנו היום גם באמת אבל בשמים, כי

הטרדה ערך ולפי הגלות , ערך לפי הנשמה, ערך  לפי .שוקלין
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êëåêúåìòäá úùøôá ïî÷ì áéúë
(â áé)ìëî ãàî åéðò äùî ùéàäå'

äòåãéå ,'äîãàä éðô ìò øùà íãàä
êéàä ,äøåúä éùøôîî íéáø úäéîú

úåéäì åãéá äúìòíãàä ìëî åéðòä,
àåäù òãé àì éëåíãàä ìëî ìåãâ

øîàðù åîëå ,äîãàä éðô ìò øùà
(é ãì íéøáã)ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå'

,'íéðô ìà íéðô 'ä åòãé øùà äùîë
äìòù ùåðà éøåöé ìë êåúî éãéçéä àåäå
íåé íéòáøà êùîì íéîòô äîë íåøîì
àì íéîå ìëà àì íçì - äìéì íéòáøàå
êàéä ë"àå ,úåàáö 'ä éëàìîë äúù
ìë êåúî úåçôä àåä éë åúòãá ãîò

.äîãàä éðô ìò øùà íãàä

àìàá"ùøä ÷"äøä øàáî
øôñ'á ò"éæ ùèéååàáåéìî

'íéøîàîä(çòøú ãåîò ,è"òøú úðù),ì"æå.
ïåùàøä íãà ìù åøôñ äàø äùîåá)

úééçú ãò úéùàøáî úåøåãä éùòî ìë áåúë

(á î ø"åîùá øàåáîë ,íéúîäíå÷éù äàøå ,
íäá äéäé àìù àçéùîã àúá÷òá øåã

,úé÷åìà äâùäíäìù äâùääù åðééäå
éáâì èøôáå ,ììë äâùäì úáùçð äðéà

úáùçð íúâùä äéäú àì äùî úâùä
äãåáò íäì äéäú àìù íâå ,äîåàîì
íåé÷ äéäé ÷ø ,áìå çåîá úéúéîà

ùîî ìòåôá úåöîäúååöîä åùòéù åðééä]

[áìå çîá äðååë àìá ìáà ,íôåâá,íâ óàå
åéäéù ,ùôð úåøéñîá íäì äìòé äæ
ùôðå óåâá íéáåëéòå úåòéðî äîë
ãâð åãîòéå ,íéøúñäå úåîìòä éåáéøá
úåøéñîá úåöîä åîéé÷éå òðåî ìë

äéä ,ùôð(äùî)úåìôùä úéìëúá
íéìåãâ íäù ,äæä ïåøúéä éðôî åîöòá

åðîî äáøäøåã äàø øùàë éë ,ùåøéô .
íéøåñééå úåøöá íéôôåìî íäù ïåøçà

,úåøúñäáå úåëùçá íéôåôàåë"ôòàå
,äðåîàá å÷æçúéå áåùå áåù åøáâúé

ùàééúäì éìáîúà äùî ìéôùä æà ,
,åúòãåðîî øúåé íéìåãâ íäù òãé éë,

.íéàìôð íéøáãäåõîù åðì ïéàù éàãååá)

éà áúëð àìîìàå ,äùî ìù åúåìãâ äö÷á äâùä

úìòî íéøáãä ïî ãåîìì ùé êà ,åøîåàì øùôà

úåðåéñðä óà ìò íúðåîàá íéãîåòä åðøåã

(íäéìò íéøáåòäââââ.

ïéòëïúùøô ùéøá áåúëá åæîø äæ
ùàø úà àùð'ïåùøâ éðáíä íâ

מעתה, עדאמור נבין אז  בה  שרויים אנו  וטרדה  גלות  באיזה  לחשב כשנבוא 

וכלל  כלל ערוך  לאין למעלה חשיבותנו  עולה .כמה 

מזוועהיל ג. שלמ'קה רבי הרה"ק  את זצ"ל ראטה אליהו רבי הגה"ח שאל זאת  שאלה

השיב האדמה, פני על אשר אדם מכל מאד עניו היה רבינו שמשה יתכן איך זי"ע ,

ראה  שם לילה, וארבעים יום ארבעים במשך בשמים היה רבינו משה כי ר"ש לו

ואחד. אחד כל בפני להתבטל בידו עלה ושפיר ויהודי, יהודי כל של וחשיבותו גדלו
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ìò æîøî ïåùøâ éðá ,'íúåáà úéáì
íé÷çåøîå íéùøåâî íîöò íéùéâøîä

Y åúìçðîå 'äîøåã éðá ìë íììëáå
ïåøçàääîä íéãåáà å"ç éë íéáùåçä

äøîà åìàì Y úåéîùâáå úåéðçåøá
äøåúíùàø úà àùðéãé ìò - êàéäå ,

íäì øîàúùíúåáà úéáì íä íâ-
íä éë åòãéùåéðáàøåá ìù åéîåçø
áéúëãë ,íìåò(à ãé íéøáã)íéðáíúà

äéäéå ,íçåø ÷æçúú äæáå ,'íëé÷åìà 'äì
Y ïø÷ úîøäå ùàø úåàéùð íäìéøäù

íäî ãçàå íéðá äøùò åì ùéù áàä
ìù 'åáåøå åùàø' ìë éøä ,ò"ì äìåç
ùìçäå äìåçä ïáä åúåàì íéðåúð áàä,
çåøá äæë ùìç øåãì øîàð åðà óà

Y íùâáåìåëéáëä"á÷ä ìù åéðééòî ìë
...åðéìò íéðåúðãããã.

äáéçåðì úòãåð äøéúéøåã éðá ,
åáø úåðåéñðä øùà ïåøçàä
åìà úåðåéñð à÷ééã éë ,ùàø äìòîì
ùé úãçåéî úåáéùç éë íéçéëåî

של ד. ראשם את  שישא  – הבנים חינוך  לענין הפסוק  את בזה כיוצא  שפירשו יש

ידי  על ה', עבדי מנחלת  כמגורשים עצמם שמרגישים תשב"ר – הצאן צעירי

כי הם שיודיעם מהאבותגם  ושורשם מקורם כי חשובים, הם גם - אבותם לבית

ארץ . ומצוקי הקד'

במקרא  ביארו Î„)ובזה ‚È ÈÏ˘Ó) חוסך בנו', שונא  שבטו שהנמנעשבטו'חוסך  –

מאיזה לבניו בזה שבט מלהודיע הרי יהלכון, קדוש ממקור  שמוצאם כלומר – הם

בנו, שונא  הינו כפי גופא להתנהג יראה בוודאי חשיבותו את האדם  ידע כאשר  כי

כמוהו קדוש  לגזע  .הראוי

הרה"ק של הטהור בשולחנו פעם ישב זי"ע  ממאקאווא משה' ה'עטרת  הרה"ק 

רב 'מאקוו'ער ואמר הלעלובער פנה הדברים בתוך זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי

רב' שינאוו'ער דעם געזען האט 
‡ÂÂ‡אירÈ˘Ó 'Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„'‰ ˜"‰¯‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï Ì˙ÈÎÊ Ì‡‰)

(Ú"ÈÊ רבי פעמים, כמה הדבר ונשנה חזר כך  לראותו. זכה שלא משה' ה'עטרת  וענהו

ושאלו  חזר המזון ברכת קודם בלאוו. עונה והוא הכיר הוא  האם שואל מרדכי משה

דיבור  אך לראותו, זכיתי לא  אני אף ואמר, פנה ראהו, שלא  ומשענהו הכירו, האם

הכתוב  על צדיק, מאותו לנו יש Î·)יקר „ ¯·„Ó·) הם גם גרשון בני ראש את 'נשא 

אבותם'. לבית  ראש למשפחותם את כל נשא של ראשם את  ולישא לרומם צריכים

גרשון  ה',בני בנחלת מלהסתפח הם מגורשים כי בנפשם המרגישים אלו כל -

ש  בכך  הםולעודדם שלגם הקדוש מייחוס אבותםמוצאם לבית  כי למשפחותם –

נודעת יתירה וחיבה ויעקב, יצחק  אברהם האבות מזרע  חלקהם יש להם ואף להם,

ישראל בני אחינו בתוך  
˘‡)ונחלה ˙˘¯Ù Ï‡˜ÊÁÈ È¯·„).



å נשא - הפרשה באר

÷"äøä øîàù åîëå ,åðúãåáòì
úåôñåú'ä éøáã ìò ò"éæ øàîèàñî

'áåè-íåé(ä ä úåáà)àîåé úëñîáù ,(æ à)

ìéìá íéãîåò åéä äðåäë éçøôù àúéà
åéä íà ,ìåãâ ïäëì êåîñá íéøåôéëä íåé
ïéëî åéä ,íðîðúî àåäùë åúåà íéàåø
øàáîå .ù"ééò ,åöé÷äì Y äãéøö òáöàá

,è"åéåúäòøä øöéå áåè øöé éë
,íéáéåà éðùë äæ íò äæ íéèèå÷úî
úåéäì àåä áåø÷ù äàåø íäî ãçàùëå
íçìéäì åãîò ìò ÷æçúî çöåðî

äòøä åéìà äúìë éë åúåàøáïååéëîå ,

ãò íéøåôéëä íåé ìéì úùåã÷ äìåãâù
àåäù Y 'ìåãâ ïäë' éáâ èøôáå ,ãåàî
ùãå÷ä úãåáòá úøçîì ãåîòì ãéúò
ìò ,íäéàèç ìëî åìåë ììëä ìò øôëì
åìéùëäì äçåë ìëá à"èñä äñðî ïë
äøéîù ïäëä êøöåä ïëì ,åúåàîèìå

êë ìë äìåãâääää.

å,ïàëîíééðéò óà øùà äæ åðøåãáù
úîçìî úà úåàåø úåøååò
ìàøùé éðáî ãéçéå ãéçé ìë ìò à"èñä
,úçù øåáì åìéôäìå 'íúùø'á åãëìì

מפרשיסחא בונם שמחה רבי הרה"ק  של פירושו את גם לזכור צריך  מקום ומכל

דמשמעות  הוסיף, אך לזה בדומה שאמר הםזי"ע , הם גם  שאף היינו אבותם' לבית 

אויך לייגט 'ער קונם, רצון לקיים ומשתדלים אבותיהם במעשה אוחזים בעצמם

מסייעתם. אבותם שזכות זוכים אז ורק  גישעפט', אין אריין עפעס

ראש' את 'נשא זי"ע  מפרעמישלאן מאיר רבי דהרה"ק משמיה מטו בזה כיוצא

בבחינת  שהם החשובים האנשים את להרים ואילוראששיש המחשיבים בני , -

לקיים יש בהם ויראה, תורה גדולי של ובנים יחסנים שהם בגלל -גרשון עצמם

אם אולם ולרחקם, הםלגרשם אבותיהם גם  בדרכי ללכת מתאמצים ג"כ שבעצמם -

יותר מתעלים הם  אזי יתב "ש, לבורא רוח נחת אבותםולעשות לבית למשפחותם 

להם. מסייעת  אבותם זכות כי

להתעלות אפשר אי עצמו האדם מצד ויגיעה עבודה בלא  דמילתא, כללא

יזכה  בעבודתו ישקיע  אם ורק מאבותיך, לך  ירושה שאינה והיראה, התורה במדריגות 

אולם. של כפתחו פתח לו יפתחו אבותיו שבזכות

ÓË‡ÒÓ‡¯)הואה. בגמ'(‰¯‰"˜ איתא שהנה אומר, ÊË:)היה מתערבב(¯"‰ שהשטן

בירושלמי ואמרו שופר, תקיעת בעת  ÚÏ¯··)ומתבלבל ‰"„ Ì˘ 'ÒÂ˙· ‡·ÂÓ)שהוא

ישראל  שבו וכבר שומע , הוא  משיח של שופר שמא מתיירא שהוא  מכיוון מתערבב 

שבני  שנים אלפי משך  – ועדנים עידן זה הרי – ביאור צריך  ולכאורה בתשובה,

הזאת בעת דייקא ומדוע  גאולתם, זמן הגיעה לא ועדיין בשופר תוקעים ישראל

הקובע אין כי אלא , גאולתם. זמן באה הקודמים כדורות ביראתם עומדים שאינם
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äáøä åúåáéùç äìãâ äîë ãîìð äæî
âéùäì ìåëé ãéçéå ãéçé ìëù ,åðøåã ìù
íåéá ìåãâ ïäëë úåéäì åúãåáòá

íéðôìå éðôì ñðëðä íéøåôéëäøéëéùëå ,
åì ì÷é íéìåãâä åéúåçåëá ãçà ìë

åøöé úà çöðìå øáâúäìåååå.

êëå'ìàøùé çîùé'á àúéàäëåðç)

(åð úåàìàèéåå íééç éáø ÷"äøäù ,
åðéöî äðäù '÷ä é"øàä úà ìàù ò"éæ

(ã ä éîìùåøé)åúøôùææææìù åúðëù ìù
úàöåé äúééä äéøæò ïá øæòìà éáø
äçéî àìù úîçîå ,äéðø÷ ïéáù äòåöøá
øáãä åì áùçðå ,åîù ìò úàø÷ð åðëùá
úåéðòúä áåøî åéðéù åøçùåäå ,ïååòë
íà å"çøäî ìàùå .åðååò øôëì äðòúäù
êë ìë ò"áàø äðòúä äæë ïååò êøñ ìò
øé÷ä éáåæà ïðà äðòð äî ,úåîåö äáøä
,åðéòùô áåøî åðøùáá íåúî ïéà øùà Y
úåøåãá äæ ìë ,÷"äéøàä åðéáø ïòéå

חשיבותו  רבה כן נסיונותיו וחוזק הדור כחלישות  – הזמן לפי רק המצווה, גודל לפי

למעלה, למעלה הדור הקודששל עבודת ומעט מעט  כל אשר אחרון, דור - ובדורנו 

להחיש שבכוחם  עד ערוך , לאין חשיבותם מעלה זה  קושי הרי רב, בקושי עולה 

להם הקודמים בדורות נעשה  שלא מה הגואל, ˘‰Â‡פעמי „Ú ÍÎ· ‰„ÂÓ ÔË˘‰ Û‡Â)

(...ÍÎ ÏÎ Ï‰·
.

עוברי ו. תפילת לפניך  יכנסו 'שלא  ולפנים לפני הכה"ג תפילת את  עד"ז לבאר הוסיפו

בהיותם  כי אלא גדול, הכהן כך כל חשש מהם וכי ביאור, צריך  ולכאורה דרכים',

ככה"ג  – ממש כמותו גדולתם הרי עיניים' 'שמירת בנסיון עמידתם בעת  בדרכים

מהם... לחשוש לו יש ושפיר ולפנים, לפני הנכנס

ר"ס בגמטריא  עולים הם ויחדיו הוי"ה, שם את פעמים י' הזכיר הכה"ג ,(260)והנה

ק"ל בגמטריא עין כי העיניים, על השומרים דרכים בעוברי לרמז יש (130)כיו"ב 

על ר"סשתיוהשומר בגמטריא  עולה שקול (2130=260)עיניו עיניו שהשומר לרמז ,

ולפנים. לפני הנכנס ככה"ג

' הקודש מן בשלום בצאתו אותו מלווין היו טעמא העם ומהאי לו'אשרי שככה

ענין  מה וכי עצמו, הכה"ג את  לשבח – כהן' 'מראה לזמר יאה ולו נאה לו והרי –

את  ולשבח לזמר כיהעםיש זה, ענין לנו לרמז אלא העם, העם אשרי כל ביד –

הנסיונות .ככהלהיות  על בהתגברם ולפנים, לפני הנכנס ככה"ג –

הגמרא ז. בדברי זי"ע  מזוויעהל שלומק 'ע  רבי הרה"ק  אמר נפלא  Î‚.)ביאור ‰ˆÈ·)

אמרו מדוע  י"בפרתושהקשו הרי לא , ותו פרתו הייתה זו וכי – ראב "ע  של

של  רבבות  ריבי לו שהיו נמצא  ושנה, שנה בכל שלו בהמה' 'מעשר היו עגלים אלפי

ותירצו, בהפרות, מיחה  שלא  ומתוך  היתה , שכנתו של  אלא היתה , שלו לא תנא,
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úëùçá äæä ïîæá ìáà ,íéîãå÷ä
äàáä úçà äçðàå ä÷òö óà úåìâä
úåáø úåéðòúë áùçð áìä ÷îåòî

úåéðåîã÷ íéðùá.

óéñåäíàù 'ìàøùé çîùé'á êë ìò
,ì"æéøàä ìù åøåãá äååä êë
úåøöäå úåìâäù äúò ãòå æàî éøä
ìùî äáåøî åúìì÷ íåé ìëáå ,íéøáâúî
÷îåòî ìàøùé ú÷òæ éàãååá Y åøáç
úåéðòúë 'ä éðéòá äø÷é äæä øåãá áìä
Y óéñåð åðà óàå ...íéðåîã÷ä íéðùî
'ìàøùé çîùé'ä úåîéî åôñåð úåøö äîë
ãò åðúìòî äìãâ ë"åëàò ...äúò ãòå

åðøåã éðá åòãéå .ãàî ãàîìëùèòî
åìéôà ,äãåáòìëìù ,àåäãìëéãåäé

àúá÷ò øåãá - íù àåä øùàá
äìåãâ äååöîî øúåé áåùç ,àçéùîã
íéðùá íéãéñçå íé÷éãö åîéé÷ù
íéðùá éë ,øáã ìù åîòèå ,úåéðåîã÷
íúãåáò íäì äúìò àì úåéðåîã÷

.åðà åðéîéáë ìåãâå áø éùå÷á

למקום  בנים שהם  בידיעה  – אבותם  לבית
ישראל בני של ורוחם נפשם תתחזק 

øáëàø÷ éàäá ùé éë ,äøåîà åðúìéî
(áë ã)ùàø úà àùð'éðáïåùøâ

íä íâíúåáà úéáìíééëøá ÷æçì - '
éëá íáöî éë íäì äàøð øùà úåìùåë
úåéîùâá óàå äãåáòå äøåúá íà òø
úåàéøá éðéðòá á"åéëå ÷åçã åúñðøô áöî
òîù - íäì øåîà ,íãàä éëøö øàùå
'äì íúà íéðá' éë êçåøá ìåôú ìà 'éðá'
àåä éë íãàä øåëæé øùàëå ,'íëé÷åìà

åðááèéé åâéäðîå íìåò àøåá ìù ìåëéáë
úëéîñë åîöò êåîñé éë ,àááå äæá åì
,äøøù ìòáå øéùòä åéáà ìò ïáä

ìéãáäìå][- úåìãáä éôìà óìàáêåîñé êë
âàåãä íéîùá åì ùé áà éë éãåäé ìë

.åøåñçî ìë àìîîå

éëåáäé ìë êéìùéå 'ä ìò êåîñé íà
àì 'ä åúîåòì óàù éàãåå åéìò
.äðôé øùà ìëá åòééñéå åäøæòé .åðáæòé

øùàëåéë øåëæéïáàåäåéáàì
úøòñ èå÷ùú Y íéîùáù
éøäù ,åðåæîå åôøè øçà åúôéãøá åçåø

éãéá äñðøôä çúôî ìëåéáà,åîåçø
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä àéáä êëå

(à"ìøú úðù äîåøú úùøô)÷"äåæä íùá
çèáåî úåéäì àåä ïåçèáä ø÷éòù
...øåæòé ú"éùä éë ,ú"éùä úãåáòá

שמו על  נקראת נחשבו- לא  הפרות  שאר כל כי הרה"ק  ומבאר 'לאשלו. שהרי

נחשב בשבת  ברצועה יציאתה הרי כי שלו, נחשבת  זו פרה רק  הכל'... יקח במותו

נחשבים  מאהבה שהשב ומכיוון מאהבה, בתשובה שב  זה עוון ועל כעוון, לראב "ע 

אף  אותו ילוו ע "י לידו שבאו הזכויות  כי שמו', על 'נקראת לכן לזכויות עוונותיו לו

הייתה שזו נמצא העליון, היחידהבעולם .פרתו
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êë ,íãàä áìá äðåîàä øåøéá éôëå
úîàá äùòðø"åî æ"ààî éúòîù ïëå ...

['í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä]äî ìò ,ä"äìöæ
áåúëù(æ æé äéîøé)øùà øáâä êåøá'

,'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáééôë éë
çèáåî åì ùé ïë 'úé åá íãàä ïåçèá

úîàá'äá çèåá àåäù äî éôëù åðééä ,
'ä äéäå - àø÷ã àôéñ íééå÷é úîàá êë
,çèáîë åøåáò àäé ä"á÷äù ,åçèáî

úåéðòøåôä ïî äñçîå ïâîçççç.

התורה קבלת עיקר – לאהליכם לכם שובו
סיני מהר  לביתם  בשובם לקיימה

ïúùøôá(çô-ãô ,æ)çáæîä úëåðç úàæ
úàæ ...åúåà çùîä 'íåéá'
åúåà çùîä 'éøçà' çáæîä úëåðç,

ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä äá øàéá
(ñ 'îò ïúùøôá äãåäé éèå÷éìá àáåä)àì éë

úåòôùää áåø úà íéìá÷îù êëá éã
'íåéá.úåìòúää ìù ïîæá - 'çùîä

íåéä úùåã÷ úà êéùîäì ø÷éòä àìà
' óàéøçàåðîòî åúëì øçà 'çùîäèèèè.

úòë íéøåîà íéøáãä øúåéáïãéòá
äøåúä íò ìàøùé éðá úåìåìë
ïééðá äéäéù úåàøì åðéìòù ,äùåã÷ä

àîéé÷ ìù øù÷á ,ãò éãòêéùîäìå ,
äá ÷ñòäå äøåúä ãåîéì úàéééé.

äðäåøîà' áéúëáéåàâéùà óåãøà
úåáéú éùàø ììù Y 'ììù ÷ìçà

.íëéìäà'ì íë'ì åáå'ùø÷éò éë
ìåãâä áéåàä Y øöé ìù åúîçìî,

חז"לח. Á:)אמרו ÌÈÁÒÙ) ה'חידושי הרה"ק וביאר הראיה', מן פטור קרקע  לו שאין 'כל

זי"ע È‡)הרים' ˙Â‡ ¯‰· '¯Ù ˜È„ˆ È˙Ù˘· ‡·Â‰) פרנסתו וממנה קרקע  לו שיש שמי

לי  עשה ידי ועוצם שכוחי מחשבה לידי שיבוא  אפשר פעמים ביתו, אנשי ופרנסת 

באים  מה' הצטרכויותיו וכל מזונותיו כל כי בהרגשה תמיד חי ואינו הזה, החיל את 

- ה'' האדון פני את זכורך  כל יראה בשנה פעמים 'שלש ה' ציווהו לכן להזכירולו,

ה'. בדבר אם כי פרנסה שפע לאדם ואין הוא, מה' הזה בעולם נעשה אשר כל כי

את רואה הינו פרנסה מקור בהעדר כי כך , לידי נצרך אינו קרקע, לו שאין מי אבל

ענין  לו יש כי הראיה, מן פטור ולכן עת, בכל ברואיו כל ועם עמו הנהגתו ואת  ה'

ברגל  בביתו.עליה בהיותו אף

בתורתו,ט . ולעסוק  ה' את לעבוד ואתחיל יום יבוא  למועד, חזון עוד אדם יחשוב ואל

אמת האמרי הרה"ק אביו מפי ששמע  זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק אמר כך כי

ה' בעבודת דברים וכמה כמה על חשבתי לימים צעיר בהיותי ימיו, באחרית זי"ע 

בפניך להעיד יכולני עתה אך היום, לכשיבוא  לעשותם אוכל שעוד התורה ולימוד

לא  שוב נעוריו, בשחר עושה האדם שאין מה אותו.שכל ולפעול לעשותו לידו בא

זי"עי. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  שכתב  כפי הללו, בימים 
˘‡)ובפרט '¯Ù ˙ÂÎÊ‰ ¯ÙÒ)
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Y åúéá ìäàì áùùë íãàä úà øø÷ì
,äøåúä úìá÷ ìù øéãàä ãîòî øçà
åàø øùà 'äìåãâä ùà'ä úà úåáëì
,ïëà ,åì øîåìå ,éðéñ øä ãîòîá åéðéò
ïéøéèôî' êà ,äøåúä úà úìá÷
êúâäðäì Y êéìäàì áåù ,'ã÷úùàãë
êì äîå ,àúùä ãòë êîåé øãñìå
êîöò ìò ìá÷ìå úéùàøá éøãñ úåðùì

...äãåáòå äøåú ìåò

ïéòë'ìéç úùà' ÷øôá éîð æîåøî äæ
(àì éìùî)äøåúä ìò åìåë æîøîä

(é ÷åñô íù é"ùø 'ééò)äìòá áì äá çèá'

åðééäå 'øñçé àì ììùå éë ,òåãîå Y
íâ Y 'íëéìäàì íëì åáåù'ì åòéâäáù

' æàøñçé ìàøãñì øæåç åðéàå ,'âæîä
,äøåúä úìá÷ íãå÷ù åúâäðäìå åîåé
ïä úåîëá ïä 'êìåäå óéñåî' àäé àìà

.àåäù äî éôì ãçà ìë ,úåëéàá

êëåäøåú ïúî úàø÷ì åðéååèöð
íåéä íúùã÷å'øçîåàéàéàéàéùé æîøå ,

úîåòìë è"åéä àöéå øåáòé àìù åá
øåëæé è"åéä úøçîì óà àìà ,àáù
êàéäå äøåúä úà ìáé÷ äúò äæ êàù

íåé ïéá åðçëùéáéáéáéáéäá äàøé øùà êøãäå .

נראה  ולמה, האידרא. בזוה"ק וכן מקום, מבכל יותר נשא בפרשת מאריך 'המדרש

את עלינו השי"ת מחדש ושנה שנה ובכל שבועות , אחר חלה זו שפרשה לפי –

תורה'. של 'שפע' הזמן בזה יש ממילא התורה, נתינת

זי"עיא. שלמה' ה'תפארת מהרה"ק שאיתא  ÁÒÙ)וכמו ,Ú"
Ó˘ È
È
Ú)בתפילת שהבקשה

' יש והשיאנוהמועדים מעתה נישואין. מלשון היא מועדך ' ברכת את אלוקינו ה'

לבקש  עלינו כאן אף א "כ, עד', עדי בנין 'שיהיה מבקשים 'נישואין' שבכל דכמו לומר

נצחים. ולנצח החג לאחר אף הבנין שישאר פעולות ולעשות

עוטים  הכל שהרי החתן, מיהו לדעת וברצונו נישואין לשמחת  הנכנס לאחד משל

שבת בבגדי לבוש נשאר עדיין מי היום למחרת יראה כאשר אמנם ויו"ט, שבת  בגדי

מי  תורה, מתן זה חתונתו ביום ה'חתן' מיהו כיו"ב, דנן'. 'חתן שהוא ידע ויו"ט

שבועות ... לאחר גם התורה עם שנשאר

זמן יב. הוא 'אימתי הישיבה מבחורי כמה פעם שאל זי"ע שלום הנתיבות  הרה"ק 

השיב לעומתו השחר, עלות בזמן ואמר האחד נענה השבועות ', בחג התורה קבלת

עד  אחר... באופן השיב  השלישי התורה, בקריאת  הדברות  עשרת  קריאת בעת  רעהו

הרבי, להם אתשאמר עצמו  על מקבל שאדם  בשעה  הוא התורה  קבלת זמן

שובהתורה לזכות בידינו יש השנה מימות יום שבכל – דבריו לפי נאמר אנו אף .

ידיים. בשתי נקבלנה אך  אם תורה', ב'מתן

המשנה על זי"ע  מסאטמאר הרה"ק אמר ÓÂÈ‡)וכך ÛÂÒ) ישראל אשריכם ר"ע אמר
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éãé ìò ,åùôðá âçä úà òåá÷ì - øåà
,äðè÷ åìéôàå úçà äìá÷ åéìò ìá÷éù
Y âçä øçàì íâ åðéò úááë äðøîùéù
åì àäú äìá÷ä åæå ,øåáòé àìå ÷çë

.è"åéä ìà åúåà øù÷îä èåçë

éáéåàîåìù åëøãù íùë ,éðîëçú
úà äúôî ïéàù òøä øöéä
àìå ,íéìåãâ íéøáã ìò úçà úáá íãàä
êë' àìà ,äøæ äãåáò ãåáòì ãéî åðúôé
åì øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúðîåà
ãò êë äùò åì øîåà øçîìå êë äùò
'ãáåòå êìåäå æ"ò ãåáò åì øîåàù

(:ä÷ úáù)íéì÷ íéøáãá åìéùëîù éøä ,
àåáé íùî éë åéá÷òá ùã íãàù íéðè÷å

,ì"çø æ"òá óåñáì åìéôäìç÷éð åðîîå
äáåè äãéî'á ú"éùä úà ãåáòì
úåìá÷á úå÷æçúää éãé ìòù ,'äáåøî
àåáéù óåñ ,àâøã øúá àâøã ,úåðè÷

úåîìùá 'ä úãåáòìâéâéâéâé.

àúéàìãðî íçðî éáø ÷"äøäî
ò"éæ ÷ñáòèéååîõøàä éøô)

(ïúùøôáì"æ íøîåà êøã ìò(.âñ úåëøá)

,øéæð úùøôì äèåñ úùøô äëîñð äîì'
åîöò øéæé äìå÷ì÷á äèåñ äàåøä ìëù

את מטהר הקב "ה אף הטמאים את  מטהר מקוה מה מטהרים... אתם מי לפני

שני  האדם לפני יש הרי המקוה לטהרת שבנוגע כמו כי למקוה, ודימוהו ישראל.

מים  - ואחד בהם. הטובל את המטהרים גשמים במי מלא  - אחד מים, בורות 

המים, אלו אף שיטהרוהו בכדי האדם יעשה מה כלל. טהרה כל בהם שאין שאובים

'השקה'... מדין הבורות שני יתחברו ובזה הבורות  שני בין נקב  ויתהפכוינקב 

אחרים ומטהרים טהורים שהם  עצמם  גשמים כמי להיות לענינינו,השאובין נמי כך .

נדמה  החג ולמחרת  המטהרים, גשמים' 'מי כאותם הם הרי עלינו שעברו החג ימי

בעצמו  לנקב עצתו, – לטהר להם אפשר שאי שאובין במים כנמצא שהוא לאדם לו

ליו"ט, וחיבור 'השקה' דין בו יתקיים ובזה ואמיתית , טובה אחת  ב'קבלה' – נקב איזה

המטהרים הגשמים  כמי אחרת  'מציאות ' מהיו"ט.ונעשה המיטהר ויטהר ,

ישראל'יג. ה'אוהב בזה כתב כדרבנות ÈÂ˜¯‡)דברים ˙˘¯Ù ÌÈ˘„Á ÌÈËÂ˜ÈÏ)'ראינו בעינינו

שחורה מרה בעלי או ח "ו , משוגעים  שנעשו החסידים  מן נמצארבים  ומאין ,

עוד התורה אדרבה - ח"ו התורה מן אם הזה, מן משמחתהדבר אם וכו', הלב את 

ישרים ה' 'פקודי הלא - Ë)לב 'שמחימ המצות ,ËÈ ÌÈÏ‰˙), הוא הענין אבל כי ,

עובדים אינם  כי מעיניהם , נעלמה והסולם ה ', אל  לעלות הרוצים  הם ההם האנשים 

להם שייך שאין דבר ותופסים בהדרגה  השי"ת  מן את ורשות קריאה שום בלי ,

במתינות יעלה אלא  משם, יפול שלא  כדי בגדולות ללכת אסור לפיכך  השמים',

בדרכו. בטוח יהיה וכל ובהדרגה,
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úåáà úëñîá àúéà éë .'ïééä ïî(è â)

åúîëç åúîëçî ïéáåøî åéùòîù ìë'
,úîéé÷úîäáåøî åúîëçù ìëå

úîéé÷úî åúîëç ïéà åéùòîîøçàå ,'
íå÷îä àåäù Y äìå÷ì÷á äèåñ äàøù
äæáå ,'äìâð ñð' ìò åðçèáåäù ãéçéä
ãò òãéì - åúîëç ìò 'äîëç' óéñåä
úåøéøù øçà êìäîä àåä òåøâ äîë
úåáøäì úòë àåä áéåçî ïë ìò ,åáì
,ïééä ïî åîöò øéæé Y 'íéáåè íéùòî'á

.åúîëç ìò åéùòî åáøúéù éãë

øúéáì"æç åøîà éë ,øàáð øåàéá
(.áð äëåñ)åøöé åøéáçî ìåãâä ìë

íéëçäù íãàä äæù àöîð ,åðîéä ìåãâ
,åîò ìãâ åøöé íâ Y äîëç øúåé úòãì
ãâðë íéâééñå íéøãâ åîöòì òåá÷ì áééçå
ïî åîöò øéæé ïëìå ,ìãâúðù äæ åøöé
øçà ,íéøåîà éîð íéøáãä ïãéãìå .ïééä
äøåúä úìá÷ ìù è"åé åðéìò øáòù
åðì ùé ,åðáø÷á äîëçä äúáøúðå
äøåú éøáãá ÷åñòì íéìòô úåáøäì

.æò øúéáå úàù øúéá

שלא  – ההוא ביום  ראשו  את וקידש
מהנפילות  ח"ו  ולהתפעל להתייאש 

ïúùøôá(áé-àé å)øéæðä àîèðù øçà ,
øôëå' Y åéúåðáø÷ úà àéáäå

ùôðä ìò àèç øùàî åéìòúà ùã÷å

íéðåùàøä íéîéäå ,àåää íåéá åùàø
åìôéò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøäù òåãé ,'

ïéàù ,åìà íé÷åñôî çéëåäì äáøî äéä
áöî ìëá Y ììë ùàééúäì íãàì åì
øéæðä àîèðù øçà óà éë ,äéäéù ïôåàå
åñðëéé íìåò ìù åòáèîå íåàúô òúôá
éë äàø - åì íéøîåàä ùåàéé éøåäøä åá
äçëåäå .íå÷îä éðôì íééåöø êéùòî ïéà
òúôá' úàîèð éøäù êëì äøåøá
êåàîéè íéîùä ïîù êì éøä ,'íåàúô
äàîåèî øîùäìå øäæéäì ìëåú àìù

äøåú äøîà ë"éôòà ...úàæùãé÷åúà
åùàøàåää íåéáìë áåæòé Y

'äáåøàá àîåñ'ë àð êìé ,'úåðåáùç'ä
éððä íåéäî Y ÷òæéå .ú"éùä øçà

äùãç úåøéæðá ìéçúîíéîéäå
åìôé íéðåùàøäùéà ìë ãîìé ïàëî .

ãç ìë Y 'íåàúô òúôá' åéúåìéôðì
ãåîòé àìà ùàééúäì àìù ,äéãéãá

åúìéôðîãéãéãéãéäàìäìå ïàëî' øîàéå
'àðáùåçåèåèåèåè.

êëåøéàî éáøã äéîùî àøîâá àúéà
(:äë äöéá)äøåú äðúð äî éðôî

ïéæò ïäù éðôî ,ìàøùéìíù øàáîå ,
à"ùøäî(ïééåàø ä"ã â"àç),äàøðå .ì"æå

,äøåáâ åðééä åàì øîà÷ã ïúåæòãàìà
ìë éðôî åáåùé àìå íäéøáã ìò ãåîòì

תשוביד. - מנפילתך  ותעמוד תקום כי לך  מה תקוותך , אבדה יצרו, לו יאמר ואם

גם  תמול גם הרי הישר, לדרך אשוב מעתה אבל - נפלתי אכן לו ותאמר לבוראך

שהיה  במעשה תשובתו לבוראך , תשקר כי לך ומה נפלת ושוב  כן, אמרת שלשום
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לחו"ל  ליסע שהוצרך  ישיבתו, מבני אחד בבחור זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק בימי

הלך הבוקר לפנות הלילה, כל במשך ער נשאר נסיעתו ויפסיד יישן שמא  ובחששו

הוא רואה והנה ממתפללים, ריקם אז שהיה המערבי' ה'כותל אצל להתפלל הבחור

שאפשר  ביותר הגדול השבח מהו בחור, נא  אמור ושאלו שכמו, על דופק הרבי את 

שוחק  אינו שהקב"ה ביותר הגדול השבח – ענה ומיד ית "ש, הבורא  את  (Ú¯לשבח

(Ë˘È
 ËÎ‡Ï מחשבותיו הבחור. מעיני ונעלם פירש ולא  סתם דבריו, את הרבי סיים כך ,

הסתומים... דבריו פירוש ומה הרבי דברי כיוונו למה להתרוצץ , החלו הבחור של

הרה"ק דאז הישיבה' 'ראש של חדרו הואר כבר כי ראה אמת' 'שפת לישיבת בחזרו

וחידתו  תמיהתו את  בפניו שטח רה"י לו וכשפתח הדלת , על נקש זי"ע, מנחם' ה'פני

אינו  שאעפי"כ אמר שהרבי לשחוק  לבורא יש וממי ממה וכי הרבי, דברי בפירוש

ואעיר  הישיבה מבני לבחור אגש כרה"י  תפקידי בתור אם הנה רה"י לו ענה שוחק.

מבטיח  הנני רה"י דברי צדקו ויאמר יענה והלה טובה, שאינה פלונית  הנהגה על לו

בהנהגה  הבחור ינהג ושוב יום יעבור אך  והנה זה. ממנהגי אחדל והלאה שמהיום

למחול  ניתן יהיה עדיין זה ממנהגי אחדל והלאה מהיום – ויאמר יענה שוב  אם זאת ,

זו  אין לו ואומר ואענה מתשובתו, אשחק הרי רבות , פעמים הדבר בהישנות  אך  לו,

ונאמר  נבוא  אם אף כן, אינו הקב"ה אבל – לשחוק  הדבר הפך  כבר כי כלל, תשובה

ויותר פעמים מאה מאתנו ,לו הבורא ישחק לא  – זה  ממנהגי אחדל והלאה  מהיום

שאנו כאילו וחיבה באהבה אותנו יקבל הראשונה ...אלא  בפעם זאת  מבטיחים 

אפרים טו. רבי החסיד עם שהיה וכמעשה נשבר', ה'לב לבעל יש גדולה מעלה אמנם,

זי"ע הקדוש טוב' שם ה'בעל מרן תלמידי מגדולי זי"ע  'ציצית -מאכער' (ÔÓזלמן

(ÂÊ Â˙ÎÈ
Á· ÂÓ˘ ˘¯˙˘
 ÔÎ ÏÚ ,‰ÂˆÓ Ï˘ ˙ÈˆÈˆ ˙ÈÈÂÂË· Â˙Ò
¯ÙÏ ˜ÒÚ˘ ‰‡¯
אחת‰ שפעם ,

כרוכות שהיו המרובות הטרחות אף ועל בראשית, בשבת אצלו לשבות  לרבו נסע 

קריאת לפני דשבתא בצפרא  הדור, לצדיק לנסוע  זוכה שהוא בחלקו שמח בנסיעתו

אך נפשו, את להחיות כדי הכוס על לקדש המדרש מבית ויצא לבו, חלש התורה

את רב  זמן זה סיימו שכבר מצא מתרדמתו התעורר וכאשר מקומו על נרדם אז

מרעיתו, עדת לפני קודש שבת סעודת  את לערוך ישב  כבר והבעש"ט התפילה

בציבור, מוסף ותפלת  התורה קריאת  שהפסיד לו, עלתה שכך  מאד החסיד הצטער

תורה  דברי ואמר תומו לפי פתח הבעש"ט אותו משראה ה'טיש', מקום אל נכנס וכך

השבוע  שבפרשת  פסוק  Â)על · ˙È˘‡¯·) פני כל את והשקה הארץ  מן יעלה 'ואד

המשנה מלשון 'אד' לפרש ויש ·.)האדמה', Ê"Ú) מלשון שמשמעה אידיהן' 'לפני

‰ÌÈ˘Â¯ÈÙ)שבירה „Á‡Ï ‡¯Ó‚· ˘"ÈÚ),אפשר יהודי של לב שברון ידי שעל תורה , ורמזה

העולמות בכל  רב  שפע ולהשפיע האדמה  פני כל  את .להשקות 

בהר בפרשת  סופר' ה'חתם הרה"ק  דברי את  ˙˘È‚)ויזכור ÈÎÂ ÊÓ¯Ï ˘ÈÂ וז"ל.(„"‰ ,
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ימיו , כל שעשה  מצוותיו  מכל  יותר שעשה , אחת עבירה  לצדיק מועיל לפעמים כי

בנפשו, ושפלות כניעה קונה  החטא  אותו  ידי 
ÂשעלÏ ÔÈ‡ ÈÎ ¯‡·Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ‡ËÈ˘Ù)

(ÊÏ‰ ¯Ó‡Ó ¯ÂÎÊÈ ‡ËÁ˘ ¯Á‡ Ï·‡ ,‰Ê ·Ï ÔÂ¯·˘ È„ÈÏ ‡Â·Ï ‰·˘ÁÓ ÍÂ˙Ó ‡¯˜ÈÚÓ ‡ÂËÁÏ ˙ÎÏÏ.

הכתוב את פירש ÊÓ)ובזה ‰Î)היושב הרע  היצר היינו – ותושב' גר יד תשיג 'וכי

בו  יש תועלת  הרי עוונות, בכמה אותו בהכשיל האדם את  והשיג אדם של בלבו

'גאולה  ליצר, – נמכר' ש'אחרי יזכה ובזה הכנעה, למידת  שזכה – אחיך' ש'ומך 

לו... תהיה

הלבבות ' ב 'חובות איתא Á"Ù)וכן ‰·Â˘˙‰ ¯Ú˘) יותר תשובה' ב 'בעל מעלה שיש

כגון  הצדיק. על השב בו 'שעולה מימיו, חטא ולא  בצדקותו עמד שמעולם מי על

ומכשול  בתשובה, שב  ואח"כ כרת , בה שאין תעשה לא  מצוות  קל, חטא שחטא

נשברה  ונפשו האלוקים, לפני תמיד ושפל נכנע  והוא תמיד, פניו נוכח עומד עוונו

עושה, שהוא  הטוב  בכל יתגאה והשתדלותוולא לכניעתו גורם  שחטאו נמצא 

החטא אותו  חטא לא אשר  הצדיק על  העולה  זהו השם... לפני חובותיו  (ÈÎלמילוי

(Â·Ï ÌÂ¯ÈÂ ‰‡‚˙È ‡Ï˘ ÌÈÁÂË· Â

È‡ ˜È„ˆ‰ ÏÚ.

זי"ע הרי"ם החידושי הרה"ק בדברי מצינו ÂÚÂ·˘Ï˙)וכן Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) קוראים שלכן

היה  ימיו שכל ע "ה המלך דוד של מעלתו הייתה זו כי בשבועות , רות' 'מגילת 

בקהל לבוא ראוי אינו שמא מספק  נפלאת, 
È˙',בהכנעהÂÓÚ ‡ÏÂ È
ÂÓÚ' Ô
È¯Ó‡ Ì‡ ˜ÙÒÓ)

(˜ÙÒ‰ Ë˘Ù
Â ÍÏÓ‰ Ï‡ÂÓ˘ ÂÁ˘Ó˘ „Ú ‰¯ÂÓ˙ Ô· ˜ÙÒ ‰È‰˘ ˙ÓÁÓ Â‡ ההיתר שנתגלה ועד ,

גם  דוד', בית  ל'מלכות  זכה רוחו ושפלות ענווה ובזכות  תמיד' כשעוה רפוי לבו 'היה

גאות, ידי על שנתקלקלו המלכים כל כדרך נתקלקל לא  למלך שנתמנה שאחר זכה

וקים חי ישראל מלך  שהוא דוד של מלכותו נתקיימה שפלותו מחמת (‰Â·‡ורק 

(˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ ÂÈ¯·„ ÛÂÒ· 'Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ'·.

אלימלך אברהם רבי הרה"ק שסיפר כמו התחזקות' לב  לשברון ש'תיכף אלא 

אחת שנה זי"ע , אהרן' ה'בית הרה"ק זקנו אצל הווה עובדא הי"ד, זי"ע מקארלין

זי"ע, מקארלין הגדול אהרן רבי הרה"ק  זקנו של דהילולא  ביומא  ה'עמוד' אצל נעמד

האסטו  וואס פראסטאק , א אייניקל, אן מיר אויך ואמר נאנח להתפלל שהתחיל טרם

זיידען ‰˜„Â˘)מיטן È
˜Ê ÌÚ ÈÏ ˘È ˙ÂÎÈÈ˘Â ¯˘˜ ‰ÊÈ‡ ,ÏÎÓ Ô˜È¯ È
‡ ‡Ï‰ ,‰ÊÎ˘ „Î
התבונן ( .

זיידען  פארן דאווענען טאקע אייניקל, אן טאקע ואמר פתח מכן ולאחר רגעים, כמה

(Â˙Ó˘
 ¯ÎÊÏ ˙„Î ÏÏÙ˙‡Â ,È

‰ „Î
 ,ÔÎ‡) לעבוד האדם צריך  זו שבדרך  הרה"ק והסביר .

מאידך אך פחיתותו. את שידע וענוותן, נשבר' 'לב להיות עליו  גיסא  מחד קונו, את 

הקב"ה גיסא של בנו אני הן מלך , בן א בין איך טאקע לומר בעוז להתחזק עליו

ערוך . לאין היא וחשיבותי

במשנה ÁÈ)איתא  · ˙Â·‡)מקאצק הרה"ק  ואמר מותך ', יום עד בעצמך תאמן 'אל



נשא  - הפרשה åèבאר

(äæå ,ïîå÷îî åæåæé àì øîåìë).ïúåæò éåä
äùìù' àøîâá íù àúéàã ,ïëì äéàøå
,úåéçá áìë ,úåîåàá ìàøùé ,ïä ïéæò
äîëå úåéç äîë éøäå ,'úåôåòá ìåâðøú
àìà ,óåòäå áìëäî øúåé íéøåáéâ úåôåò
åáåùé àìù åðééä ,'ïúåæò' ùåøéô ë"òá

ìë éðôîéìòá ãâð çåáðì íéðô æéòî áìëäå)

(åðîî øúåé äáøä íé÷æçä íééçåçáúùð á"åéë ,
,ìàøùé éðáìù åçåë øùàë óàã

éøä íäéìò øáâúî òøä øöéäå à"èñä
íåçìì íéëéùîîå íúåæòá íéøàùð íä
äìéìç íéùàééúî íðéàå äøåáâáå æåòá.
äøåú äðúéð äî éðôî' åøîà ïëìå
åæ äãéîá ÷øå 'ïéæò íäù éðôî ìàøùéì

.äøåúä úà ìá÷ì íãéá ùé

êëêìîä äîìù øîà(æè ãë éìùî)

÷éãö ìåôé òáù'í÷åíéòùøå ,
øùáì øùôà éàù åðééäå ,'äòøá åìùëé

,úåìéôð àìá íãåïäå íé÷éãöä ïä éë
äðéî à÷ôðäå .íéìôåð íéòùøä
åúìéôðá øàùð åðéà ÷éãöäù íäéðéáù

'í÷å' àìàæèæèæèæèøàùð òùøä åìéàå ,
.øúåé íå÷é àì äðîîå åðåìùëáæîåøîå)

Y 'ìåôé' åøîà ÷éãö ìöà éë ,äãéøéä ïåùìá

íé÷é àìå øéò ìù äáåçøá ìôåðä íãà êì ïéàù

éî ìò äøåî 'ïåìùéë' ïåùì åìéàå ,åîöò úà

(åìåùëîá øàùðùæéæéæéæé.

àìåòùåôå àèåç' øîåì åîöò ùàééúé
àúéà éë ,éúåå÷ú äãáà 'éðà

'åäéìà éáã àðú'á(á"ëô äáø)åìéôà'

יכשל  לא וכבר תמים, צדיק שהוא  בעצמו להאמין לאדם אין אם הוא , דק "ו זי"ע ,

ח"ו. תקוותו אבדה וכבר הוא, גמור רשע  כי להאמין לו שאין וודאי ועד, לעולם

הקימהטז. מעלת הנפילהואדרבה, התחזקות,מתוך  מכל וכמה כמה פי גדולה

בפרשתן ÁÎ)כדמצינו וברש"י(‰ זרע ', ונזרעה Î‰)'ונקתה Ë ‰·¯ ˘¯„Ó‰ È¯·„Ó) שאם

לבנים, יולדת שחורים זכרים, יולדת  נקבות  ברווח, יולדת  תהיה בצער יולדת היתה

שנים. יולדת אחד יולדת  שנה, בכל תלד שנים לשתי יולדת  ארוכים, יולדת  קצרים

אבל  חטאה, שלא הוברר שהרי ניחא, ממיתה שתנצל מה בשלמא צ"ב , ולכאורה

כצדיק נהגה ולא וסתירה. קינוי לאחר כאן מדובר הרי כ"כ, גדול שכר לה מגיע  מדוע

זי"ע  ישראל' ה'בית הרה"ק  ביאר אלא מעלתהדור... גדלה מאד מאד  דאדרבה ,

שעדיין  בנסיון עמידה מכל  יותר הרבה ערוך, לאין כזה , מצב  שפל מתוך ההתגברות 

במאומה נכשל הבכא,לא  עמק  מתוך צורו וחפץ  קונו רצון לעשות כארי והמתגבר ,

משלם. שכרו שיטול היא  הדין מן

מסמנים יז. הם הרי דבר איזה על טוב סימן לציין בבואם עולם, של מדרכו חזי פוק

כזה חוזרים Vווי לאחמ"כ ורק  הקולמוס עם שיורדים ידי על נעשה  זה  וסימן ,

לעליהלעלות, המביאה  שהיא  הירידה ידי על באה  שההצלחה ולאידךנמצא .



æè נשא - הפרשה באר

åæî äìòîì åæ úåøéáò äàî íãà ìéãâä
ìá÷àå íéîçøá åîò éðéøä äáåùú äùòå

,åúáåùú úàóøçîå íãà ãîåò åìéôàå
äúà äáåùú äùòéå øåæçéå äìòî éôìë

íìåë ìò åì ìçåî ä"á÷ä.

øåëæéåùåã÷ä ê"éùìàä éøáã úà
(àùð úùøô äùî úøåú)÷åñôä ìò

ïúùøôá(ë å)äúùé øçàå'øéæðä,'ïéé
ïàë øîàð òåãî ,íéùøôîä å÷ã÷ãå
áåùå åúåøéæð íééñ øáë àìäå - 'øéæðä'
ïéé äúåù åðéà 'øéæð' éøäù ,øéæð åðéà
.ïéé úåúùì åàåáá øéæð åðàø÷ú ãöéëå

áåè ïîæáù ïåéëîã ,ê"éùìàä øàáîå
âäðúäå øéæð úåéäì åîöò ìò ìáé÷
äøåúá àø÷ð ïëì ,äøäèáå äùåã÷á
àåäùë íâ éë ,åúåøéæð øîâùë óà 'øéæð'
äùåã÷ä ïî åìöà øàùð åúâøãîî ìôåð
,ãîìð ïàëîå ,åúìá÷ úòá åùôðá äð÷ù
úãáàðä éãåäé ìù úåöîàúä íåù ïéàù

å"ç úîìòðåçéçéçéçé.

ïàëîùéâøîä ìëì äàéø÷ä àöú
åì äîãðå ,ùåàéé éøåäøä åîöòá
åúàî çìùé Y äéäéù àåä äéäù äî éë
Y ìåãâ ìå÷á ÷òæéå ,úåáùçîä åìà ìë

כזה  איקס עושים טוב  שאינו דבר על לסמן הקווים Xכשרוצים שני זה בסימן כי ,

מירידתם... לעלות  חוזרים ואינם למטה , ממעלה יורדים

ה  את  לציין והמחנכים המשגיחים של מדרכם כי השומעים, אחד לי על Vהוסיף

בצד  ועולה  וחוזר  משמאל מעט שיורד באופן תלמידיהם ב'בחינות ' נכונה  תשובה

על  הושתתו היהודי של שחייו אמנם האף כי בתחילה , שירד ממה יותר  ימין

למקום  אותו תעלה עליה שכל באופן לסדרם לו יש  מקום מכל ועליות ' 'ירידות

נפילתו. בטרם עליו שדרך מהמקום יותר גבוה 

העברים יח. מבני קטן נער שנים, וכמה כמה לפני ירושלים בעיה"ק אירע  פלא  מעשה

שנחנק וכמעט צווארו סביב  חבל נתהדק  המשחק ובתוך ושכניו חבריו עם שיחק

הכרתו, את  הילד אבד כבר לעזרתו לבוא  הצלה' 'אנשי שהספיקו ועד ל"ע ...

אמרו  שבדקוהו המומחים גדולי ואכן, חייו, את להציל בנסיון החולים לבית ויבהילוהו

לאיתנו  להחזירו להם אפשר ואי מהושיע ידם קצרה כי ואמו' הילד ל'אבי רב  בצער

˜ÂÊÈ
 ‡ÏÈÓÓÂ ,˘¯„
‰ ÈÙÎ Y Â˘‡¯Ï ˙ÂÏÚÏ Ì„‰Ó Ú
Ó ÍÎ ÏÎ ·¯ ÔÓÊ Â¯‡ÂÂˆ ·È·Ò Ï·Á‰ ˜Â„È‰ ÈÎ)

(¯˙ÂÈ· ‰˘˜ ÔÙÂ‡· ÁÂÓ‰.רח"ל מספר ימים במשך הכרה מחוסר הילד שכב כך  ,

רעש  ב 'קול שבביתם הטלפון 'צלצול' נשמע  הבוקר לפנות ימים כמה אחר ויהי

ומצד גד  לטלפון, מיד ענה שכזו בשעה ועולה הבוקע  הטלפון לקול שנחרד האב  ול',

זצ"ל פרנקל דוד רבי הרה"ג של קולו נשמע Ï"ˆÊ)השני ‡"ÂÊÁ‰ Ï˘ Â˙È· È‡·Ó) ידידו –

עולה  שהוא הלילה בזה חלם אשר חלומו על לו לספר שפתח הילד, אבי של
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נמצאת שולחנם שעל רואה הוא והנה מעלה', של דין 'בית  בפני עומד והוא  השמימה

וכל  העולם... בזה עדיין החיים אנשים' 'שמות  בהם שנכתב  ב'פתקאות ' מלאה תיבה

להיפך או החיים בין להשאר ראוי הוא והאם בעולם, מעשיו מה - נידון ושם שם

לדון  הדיינים והחלו הכרה, מחוסר השוכב זה בנכם של פתקו עלה והנה... ח"ו...

להעלותו  ומצדדים משמאילים והללו עליו, זכות בלימודי מיימינים הללו בדינו,

'מספריים' עולה ולפתע, מעלה, של לישיבה מטה של בתכלת(ÔÈÎÒ)מישיבה צבועות 

במתנה, לו ניתנו וחייו הדין' 'נגמר וממילא הילד של פתקו את וחתך  הדיינים לפני

יודע ואינו לילה באישון חלם החלום שזה הבן, לאבי אמר ובזאת  חלום, והנה ואיקץ

היה. כך  שהיה מעשה אך פתרונו,

פתרונו  לדעת  החלום דבר על במחשבותיו שקוע  עודו – ספורים רגעים אחר

השוהים  הרופאים עומדים השני ומצד הטלפון, צלצול קול ועולה בוקע  שוב מהו,

לבית במהירות לבוא עליו פקדו אלא בדיבור האריכו לא  הללו בנו, למיטת בסמוך 

כבר  הרופאים כי קרה, מה לברר בידו סיפק היה ולא ביתו, בני עם יחד החולים

חשש  ברוב החולים לבית והאם האב  וימהרו בבהלה... הטלפון את ועזבו הניחו

נשמתם' פרחה שלא 'כמעט בהגיעם שם... להם ממתין מה ידעו לא  כי ובהלה

ביקש  גם מעט, מדבר והחל עיניו את  פקח שבנם כפשוטה, המתים' 'תחיית בראותם

בתמהון, בו ומביטים חליו למטת ממעל עומדים הרופאים והיו ומשקה, מים קצת 

ידם. מתחת  שאירע  הנס לגודל ומשתהים

דבר  על ביתו, לבני האב  סיפר לביתם, ההורים כשחזרו האלה, הדברים אחר

דעתו  לסוף ירד לא עדיין זה לרגע שעד לומר והוסיף הנ"ל, דוד ר' שחלם החלום

דבריה, היו וכה האשה, ורעשה נבהלה דבריו לשימע החלום, פתרון את  מבין ואינו

יהודה' 'מחנה בשוק מהלכת  הייתי האתמול בעבודתביום עסקה לפרנסתה [כי

קרועים ] בגדים  ובתיקון בד התפירה של מסוימת  מידה הבדים מסוחרי לקנות 

מידתו  כדי הבד את  לחתוך  וניסיתי חדריו אל המוכר הביאני לי, חסירה שהייתה

לדקדק והוספתי בעדי, שיחתוך מהמוכר ביקשתי כן על יפה, לחתכו בידי עלה ולא

השולחן  על הנחתים אלא לידו מידי המספריים את מסרתי ולא  מהרגלי יותר במעשי

שעה  באותה היו... תכלת בצבע המספריים ואותם – משם יקחנו שהמוכר כדי

זה  שבשכר תעלומות, כל יודע  ולב  כליות הבוחן הקב "ה לפני בלבי תפילה צרפתי

אלוקים  שמע אכן כי ראיתי עתה הכרה, ללא  השוכב  לבננו שלימה רפואה ישלח

כי - תפלתי החנותאלולקול מן עלו הקדושה בגדרי הוספתי ידם שעל המספריים

מעל  זה לבננו ישועה והחישו דיננו, גזר רוע  את קרעו הם והם הכבוד כסא  לפני

הטבע . לדרך 
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ìåãâë éàøåá ìöà éðà áåùç
éøöåé àåä ä"á÷ä éøäå ,ìàøùéáù
àåäå éôàá éúîùð çôð àåä ,éàøåáå
éðà óà ,òâøå úò ìëá éúåà äéçîä

åúåà ãåáòàå åúåà áåæòà àì(ô"ëò)

äàìäå íåéäî÷"äøä øîåà äéä êëå ,
íùá ò"éæ áåìòìî éëãøî äùî éáø

ò"éæ àðìàèî ãåã éáø ÷"äøäàáåä)

(æé ãåîò éëãøî úùåã÷áïúùøôá ÷åñôä ìò
(ãð æ)Y äùðî éðáì àéùð éðéîùä íåéá

ùàø úåàéùð ùéøùà ìëì úåîîåøúäå
íîöò íé÷éæçîäùðî éðáëåçëùðù Y

éáë,íé÷åìà éðùð ïåùìî äùðî ,ìåë
,äîáå ,íúåå÷ú äñôà øáëù íéáùåçå

- øîåì íé÷æçúî íäù éãé ìòìàéìîâ
øîåìë ,éì íâ àåä ä"á÷ä Yéì íâùé

÷ìçé÷åìàáäðòé ùéàä äæ ìò ,ìàøùé
Y øîàéå àøåáäøåö äãôïáä äæ -
éúåà äãô(ìåëéáë).úåìâäî

על כשמירה  השמחה – עלזו  ותחתונים
האדם 

ïúùøôá(àé-è å)åéìò úî úåîé éëå'
ùàø àîèå íàúô òúôá
ãçàå úàèçì ãçà ïäëä äùòå ...åøæð

,'äìåòìäî øåàéá êéøö äøåàëìå
åòùô äîå 'åúàèç'àîèðù äî éëå ,

,àèçë åì áùçð 'íåàúô òúôá' ñðåàá
äøôëì êøöåä .ì"æå ,'ø÷é éìë'ä øàáîå
ãáò àì øùà úçúå åîöò øòéöù ìò
äçîùäå ,øòöá íà éë äçîùá 'ä úà
øîàðù åîë ìòåôä úåîéìù ìò äàøåä

(ãë èì÷ íéìäú)éá áöåò êøã íà äàøå
.'åâåäéä äæ úåøéæðá çîù äéä åìéà éë

äàîåèä ïî äøéúé äøéîùá øäæðêà ,
àìù äàøåä äæ ,äá øäæð àìù øçàî

,äæ úåøéæðá çîù äéäåì àöî äæáå
íæé øùà ìë åðîî øöáì íå÷î ø"äöéä

úåùòìì"ëò .èéèéèéèé.

השמח.יט . הצדיק  - צדיק' פריילעכער 'דער אהרן הבית  את  מכנים היו רבים צדיקים

בטבעו, היה כך כי הייתה שמחתו כי נחשוב שבל זי"ע מקאברין הרה"ק ואמר

תמידית . התחזקות  מתוך לו באה השמחה אלא 

טובים  ובן עליה בן אברך  הסתובב זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק  של קדשו בחצר

חובתו  ידי יוצא אינו שמא נוקפו לבו היה כי תמיד נפולות  פניו והיו באמת, ה' עובד

בבני  מעשה לו, וסיפר פתח לחדרו לו קרא אהרן' ה'בית משראהו ה'... בעבודת 

מועד  מבעוד מעיירתם, מרוחק  במקום מצאצאיהם אחד את להשיא  שעמדו משפחה

החתונה  תתקיים שבה לעיר לדרכם ויצאו גדולה עגלה המשפחה בני שכרו

הוא אף שהוצרך  יהודי בהם פגע ממנה לצאת העיר בשערי בעמדם בשעטומ"צ.

שישאוהו  בבקשה אליהם פנה להם גדולה עגלה כי בראותו העיר, לאותה להגיע

בו  המקום אל נוסעים אנחנו הנה ושמע, הסכת  המשפחה, בני לו אמרו עמהם,

ש  של בעיצומה אנו שרויים היקר... בנינו נשואי שמחת  להתקיים אם אמורה מחה...
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ìòåøòö éðéî ìëî ìöðé äçîùä éãé
óøùä ùøéôù åîëå ,íéøåñééå

àöðéìâàîîêøò àöðéìâàîî óøùä úøåú)

(äçîù÷åñôä úà(æ áì íéìéäú)äúà'
éðááåñú èìô éðø éðøöú øöî éì øúñ
éðá åéäéù àøåáä ïåöø äðäù ,'äìñ
åì äøñç å"ç íàå .äçîùá ìàøùé
,ä"á÷ä äùåò äî ,äçîùä úãéî íãàì
ïìèåð ë"çàå íéøåñééå úåøö åéìò àéáî
Y äçîù éãéì àåáé àôåâ äæîå ,åðîî
ãåã øîàù åäæå .íéøåñééä ïî øèôðù

éì øúñ äúàìëî éðìéöä ò"ùáø ,øöéî
íìèåðìå íéøåñéé éì ïúéì êéøö êðéà Y

éë ,äçîùá äéäàù éãë ë"çàèìô éðø
éðááåñú.äçîùá éåøù éððä ãéîú éë Y

àúéàò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäîéë)

(÷åñôá ä"ã â"îøú àáú÷åñôä ìò
äçëåúä úùøôá åøîàä(æî çë íéøáã)

êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú'
.ì"æå ,'äçîùáìëîã äæî ãåîìì ùé

ìàøùé éðáùë - äáåè äãîá ïëù
ïéãáåòô"òà äçîùá úåìâá ú"éùäì

äìåàâä àåáé äæî ,ìë øñåçá íäù
é"äæòá- úåìâä úáéñ áúëð ïëìå .

,äæ ï÷úì êéà òãðùêåôéää é"ò

íâ é"ùä úãåáò úçîùá ÷æçúäì
ïéøåñéä êåúî.ì"ëò .

כפי ותורתו  לה ' אחת  בכפיפה  – אחת  כף
מאד  עד  מתעלה יכולתו

ïúùøôá(ãé æ)áäæ äøùò úçà óë.
øéàî éáø ÷"äøä øîåà äéä

ò"éæ ïàìùéîéøôîóåñá 'øéàî éøáã'á àáåä)

(øôñäãóëøîåà äéäå ,äôéôë ïåùìî
ïéà èéî Y úçà óë ,ùéãéàä úôùá

,âééá(úçà äôéôëá)óôåëúî íãàäù
éøä ,åàøåáìäøùòã"åé ïééðî åðééä

'ãéà' åòîùîù(éãåäé)áäæàåä éøä ,
áäæ ìù éãåäé äéäð(ãéà øòðòãìàâ à)éë .

ìëåé úçà äôéôëáå úçà äøéöòá åìéôà
.äøää úåìòì íãàä

ùéúééùå÷ úà äæ éô ìò íéáùééî
äøæç òåãî íéðåøçàå íéðåùàøä
,íéàéùðä úåðáø÷ ìò íéîòô á"é äøåú
ë"îçàìå ,ïåùàøä íåéá ÷ø øîàð àìå

éë ,'åëå éðùä íåéá ïëåäôéôëåæá"é
äì ùé íéùåøéô,äéìéãá ãçå ãç ìë ,

...àúìéî àúìéî úåîãì ïéàåìë àìà
íéé÷ì åì ùé åéúåðåéñðå åéðéðòá ãçà

åæ äôéôëëëëë.

מה  נוסעים שאנו הדרך  כל במשך לב  וטוב  שמח אתה אף להיות  עצמך  על תקבל

יחד  עמנו שתשב נסכים לא  לזאת אבל חפצך, למחוז עמנו וסע  נא עלה קום טוב,

עלמא שבהאי אברך לאותו אהרן' ה'בית לו רמז בכך נפולות. כשפניך חדא  בצוותא

ובשמחה. בהתחזקות להסתובב עליו הילולא  כבי

בפרשתןכ. חכמה' ב'משך È‚)איתא  Â)נזרו ימי מלאת 'ביום הפסוק אותועל יביא 
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òãíéù÷áîå íéùøåã ïéà éë ,êì
,'òé÷øì äìòúù úðî ìò' íãàäî
ìëåà äëëéà - íéøîåà íéáø åðòîù éë
íéøîå íéù÷ä úåðåéñðä ìò øáâúäì
ìà Y íéø÷áì íéùãç éúåà íéã÷åôä
äøåú äðúéð àì ïëà éë êááì êøé

úøùä éëàìîì(.ì àîåé)àá ä"á÷ä ïéàå
åéúåéøá íò àéðåøèá(.â æ"ò)áåúë ïëå ,

ïúùøôá(è-æ ,æ)'úàå úåìâòä éúù úà
éôë ïåùøâ éðáì ïúð ø÷áä úòáøà

.íúãåáòúàå úåìâòä òáøà úàå
éøøî éðáì ïúð ø÷áä úðåîùéôë

.íúãåáòùãå÷ä úãåáò éë ...úä÷ éðáìå
íéîùä ïîù ïðéæç '...åàùé óúëá íäéìò
åàøåá úãåáòá ìåîòì íãàì íéãòééî

åúãåáò éôëúåìâò äùî ÷ìéç ïëìå ,
úçôùîî äçôùîå äçôùî ìëì ø÷áå

íééååìíçåë éôëúåìâò éúù ïúð åæì ,
úä÷ éðáì åìéàå ,úåìâò òáøà ïúð åæìå
äìâò àìá óà íäéôúëá àùéì ïúð
éôë íãàì åì íéàá úåðåéñðä éë ...ììë

.åúâøãîå åáöî

äæåì"æç øîàîë Y åùòú øùà øáãä
(â ä ø"ùäù)åãåçë çúô éì åçúô'

çúô íëì çúôà éðàå èçî ìù
,'åá íéñðëð úåéðåø÷å úåìâòùåì éãå

çúôé ä"á÷äå Y çúô úçéúôá íãàì
íãàä åá ñðëéù ìåãâ çúô åãâðë

úåâøãîä ìëì òéâéå.

øáëåúùøôá é"ùø éøáãá ïë æîåøî
øáãîá(æè-ãé â)ìà äåäé øáãéå '

éðá úà ã÷ô ,øîàì éðéñ øáãîá äùî
ïáî øëæ ìë íúçôùîì íúåáà úéáì éåì

בספרי והקשו מועד'. אהל פתח Ï·)אל ‡˜ÒÙ)הוא והלא אותו, מביאים אחרים  וכי

עצמו את  זמן מביא  משך בהדיא בתורה נזכר שלא  דהטעם חכמה', ה'משך  ומבאר .

בגמרא ואיתא לה''. להזיר 'נזיר שנאמר כמו הוא הנזירות  שעיקר משום הנזירות ,

(:Ë ÌÈ¯„
עצמו ( על שלקח לו הסביר והנזיר הצדיק, שמעון בו שפגש בנזיר מעשה

מתאוות עצמו את לגדור – זאת  מטרה עבור ואכן עליו, פחז ויצרו הואיל נזירות 

אלא  זמן, שיעור אין ומותרות שהואוגאוה הנזירות  אורך  את בנפשו ישער אחד כל

מה לפי הכל  במאה, או בשלושים  לו  די אם  יצרו, כוח  ולגדור  לשבר בכדי נצרך

אדם לאשהוא יצרו שכוחות - ומעלתו שלימותו נגמר אימת  לדעת  המבחן וכור .

ולבבו  אחרים, מפעלות  על כמביט עצמו עניני על מסתכל כשהוא שולל, יוליכוהו

יבא ולא  הראוי במזג העולם מהנאות  יקח כי בטוח אז עצמו, באהבת  חשוד אינו

תורה אמרה ולכן אותו למותרות... אחר.יביא איש כמביא  עצמו את  שיביא 

צרכי  כעל הגוף, צרכי עסקי על להביט היעוצה, העצה כי למדנו, דבריו מכלל

הם  מרגישים גופם, לענינני שבבואם הארץ , מעמי כרבים יהא  ולא חבירו. של גופו

הם מרגישים רוחניות  ובעניני בזה, עצמם שמיםצורך עצמם.צורך  צורך ולא  –
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äùî íúà ã÷ôéå ,íã÷ôú äìòîå ùãç
,äåö øùàë äåäé éô ìòéô ìò ,é"ùøáå

'äéðà êàéä ,ä"á÷ä éðôì äùî øîà .
,íäé÷ðåé ïéðî úòãì íäéìäà êåúì ñðëð

ä"á÷ä åì øîàéðàå êìù äúà äùò
éìù äùòàçúô ìò ãîòå äùî êìä ,

ìå÷ úáå ,åéðôì úîã÷î äðéëùäå ,ìäàä
êëå êë ,úøîåàå ìäåàä ïî äàöåé
ìò øîàð êëì ,äæ ìäåàá ùé úå÷åðéú

.'ä éô

éøáãúøåú'á åàáåä åììä é"ùø
'ïåòîù(øáãîá úùøô)÷"äøäì

äù÷äå ,ò"éæ áàìñåøòéî ïåòîù éáø
'ìå÷ úá'ù ñð äùòð àìéîî íà íù
,éåì éðá ìù úå÷åðéúä ïéðî åúòéãåä
äðçîä úåáéáñ êìäì êøöåä òåãî
àìå ,ìäåàå ìäåà ìëì êåîñá úùâì
úáäå åúéáá áùé åðéáø äùîù äéä éâñ
àìà .úå÷åðéúä ïéðî åì äìâú ìå÷
úåéäì ñð äùåò ä"á÷ä ïéà éë ,åøåàéá
ìëë äùòù éîì ÷ø 'éìò øîåâ ì÷'
Y åúéáá ïðàù áùåéù éîì àì ,åúìåëé

åøîàù åîëå(:ì ïéùåãé÷)ä"á÷ä àìîìà'
åøæåòàøåáä ïåöø éë 'åì ìåëé àì

äëæé æà åúìåëé ìëë äùòé íãàäéù
åðéáø äùî êìéäùë ÷øå ,ìòîî òåéñì
ïî åì äìâúéù äëæ ìäåàì ìäåàî

.ïéðîä úà åì åîéìùäå íéîùä

הבריות  בכבוד זהירות  - שלום להטיל
בישראל יחיד  מכל צער ומניעת

ïúùøôá(áé æ)íåéá áéø÷îä éäéå'
êùîäá äðäå ,'ïåùàøä
èáù àéùð ìëì äøåúä äúðéë äùøôä
ïá ïåùçð' ìöà éúìåæ 'àéùð' íùá
àåäå äãåäé èáù àéùð äéäù 'áãðéîò
ãåò .'àéùð' øîàð àì åá ïåùàø áéø÷ä
'åðáø÷å' åá áúëðù ïåùçð äðúùð
åì íã÷ àìù óà ,å"àå úåàä úôñåúá
øáãäå ,åéðôì åéúåðáø÷ áéø÷äì àéùð

.éðùøã øîåà

øàáîå'ø÷é éìë'ä(áé å)äöø àì éë ,
áéø íäéðéá øøåòúéù ä"á÷ä

ìò ,íðç úàðùå íéðãîåúà äðî ïë
ãçàì úåáéùç ñçééì éìáî äååùá íìåë

áéúëã åðééäå .åøáçî øúåéïåùçðá íâ
åðáø÷å'(å"àå úôñåúá)-åîã÷ åìéàë

øîàì øàôúäì ìëåé àìù éãë ,øçà
'ïåùàø éúáø÷ä éðààì àìéîîå .

íéàéáîä äàðùå äàð÷ íäá èåìùú
äëîñð äîì ùøôî äæáå .íìåòá äèè÷
úëøáá úîééúñîä íéðäë úëøá úùøô

êì íùéå' - íåìùä'íåìù(åë å),
ïéðò ùé íäéðùá éë ,íéàéùðä úåðáø÷ì

íåìùä éøçà äôéãøäàëàëàëàë.

éåàøå÷ìñìå ìèáì éãë äîëçá âåäðì
úåáøäìå ,úåáéøîå ú÷åìçî

הרמב "ןכא. ביאר ·-‰)כיו"ב Ê)...השני ביום הראשון... ביום המקריב ויהי כתיב מגוע

והאחרונים הראשונים ותמהו וכו'. וכו' השלישי הנשיאיםביום כל קרבנות הרי
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åøîà øáëå ,úåòøå íåìùå äåçàå äáäà
(:é úáù)ïéá åðá íãà äðùé ìà íìåòì'

úìéî íéòìñ éðù ì÷ùî ìéáùáù ,íéðáä
- åéðá øàùî øúåé óñåéì á÷òé ïúðù
åãøéå øáãä ìâìâúðå ,åéçà åá åàð÷úð

ìë ïéà éë ,øîåìëå ,'íéøöîì åðéúåáà
úåùòì íãàä ìòù àìà ,äæá øåñéà
úåáøäì úåðåù úåìåòôå úåìãúùä
úåìåòôî ÷çøúäìå ,íéòéø úáäà

äàðùå äàð÷ å"ç úåàéáîäáëáëáëáë.

היו וכן שווים  – בקצרה ולאחמ"כ בפירוט, הראשון יום של קרבנו נאמר לא  ומדוע ,

אלא וכו'. וכו' השלישי ביום חילון בן אליאב וכן השני, ביום צוער בן נתנאל הקריב 

ליראיו כבוד חולק הקב"ה Ï‚)כדכתיב כי ,· ‡ Ï‡ÂÓ˘)חלק ע "כ אכבד'. מכבדי 'כי

ופירט  חזר הקרבנות , אותם הביאו שכולם אף ועל ישראל, נשיאי עבדיו לכל רב  כבוד

ואחד. אחד כל אצל בפרטיות 

הספרי בשם הרמב"ן מביא טעם 
‚)עוד ˙Â‡)שקולים הנשיאים שכל ללמדנו

בזכות האחד ושווים  עשו ולא  משלו , בכוונה קרבנו את הביא  מהם אחד וכל .

כן מהם אחד לכל יצא  הנסתרות  כוונותיהם פי על אלא  חברו, ˘Â˘¯ÈÙכמעשה ˘È)

,ÈÂ‡¯ È

È‡ ¯Ó‡È Ï‡Â ,ÂÏ˘Ó '‰¯Â˙· ˜ÏÁ' „ÁÂ „Á ÏÎÏ ÈÎ ,‰¯Â˙‰ È˜ÏÁ ÔÈ
ÚÏ ‰Ê· „ÓÏÏ Â‡· ÈÎ

(Ú"Ù· ‰¯Â˙· ˜ÏÁ „Á‡ ÏÎÏ ‰·¯„‡ ‡Ï‡ ,È˙¯Â˙ ‰ÂÂ˘˙ ‰ÓÂ.

זצ"לכב. הורביץ  אברהם רבי הגאון ·"·)סיפר È·˘Â˙Ó) הגרחי"ל של חתנו שהיה

חסד. שערי שבשכונת בביהמ"ד מקריא ' ה'בעל היה שחותנו זצ"ל, אויערבאך

לא הוא אך מקומו, את ימלא מטשעבין שהרב  הגבאים רצו הגרחי"ל שנפטר לאחר

באמרו, במקומו, יכהן הגרחי"ל של חתנו הורביץ  שר"א ואמר אופן, בשום הסכים

נשים  בעזרת התקיעות  בעת  כשתעמוד הגרחי"ל אלמנת  של לבה יכאב שמאד

יהיה  המקריא אם אך  עתה, זה שנסתלק בעלה תחת  חדש מקריא' 'בעל ותשמע 

ללבה. פורתא נחמה תכנס ממשפחתה

בידו  סיפק היה ולא  לימים, צעיר היה שהוא אף - המקריא היה הורביץ ר"א  הווה, וכך

תקיעת בהלכות שוב  עיין השנה ראש לאחר ואכן, ההלכות . בלימוד כראוי עצמו להכין

דסוכות המועד חול בימי בדיעבד. רק כשרות היו מהתקיעות שחלק  לראות  ונחרד שופר,

נודע אשר לבו את  גילה הדברים ובתוך  בסוכתו, מטשעבין הגאון פני את להקביל עלה

אמור  אך  ידעתי, גם ידעתי מטשעבין, הרב  נענה בדיעבד, רק  היו מהתקיעות חלק כי לו

במעשה  להתבונן ויש ההלכות ... את  למדת שלא לדעת צריכים ביהמ"ד באי כל וכי נא ,

של  באופן התקיעה מצוות  לקיים מטשיבין הגאון של ברצונו היה שבוודאי אף זה,

לחברו' אדם ב'בין לדקדק  שעדיף הבין דעתו ברוחב מקום מכל 
‰)לכתחילה,ÓÏ‡‰ È˘‚¯·Â)

בזה. זה כבוד בנ "י שינהגו ית "ש, הבורא של רצונו עיקר זהו כי שופר, בתקיעת מלדקדק 
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,ø÷éòäåùéâøäì ùôçéå øåúéù
äëæé æà ,åäòø úùâøä

åì áéèéäìâëâëâëâëøòö åðîî òåðîì å"÷å
ïúùøôá ãîìå àö ,áåàëîå(ä"ô)ïééðòá

øîàå íéøîä éîá äèåñä úéé÷ùä
ä"á÷äìò äçîé äùåã÷á áúëðù éîù

ùéà ïéá íåìù úåùòì éãë íéîä
åúùàì(.àé úåëî),øåàéá êéøö äøåàëìå

íùä úà ÷åçîì êøöð äîìå äî ìò
úéé÷ùä' ìë éøäå ,äúå÷ùäìå íéîá
äàîèðù íéãò ïéàùë àìà åðéà 'äèåñä

...äúå÷ùäì åðì äîåàìéîî íéãò ùéùëã)

(äúåà íéúéîîäøåúä ìëî àðù éàîå .
.ììë íéùéðòî ïéà íéãò ïéàùëù ,äìåë
äî ,'íåìù úåùòì' Y åäî åù÷ä ãåò

ïéðòíåìùøåøéá éáâì.äúåøùëåì äéäå)

('åãëå úîàä øøáì - øîåì.

àìàóàù .íéùøôîä íéøàáî
ä÷ãåáì êøåö ïéà 'àðéãî'ù
ìáà ,äàîèðù íéãò ïéàù øçàî

ä"á÷äúåéìëå úåáì ïçåáäíàù òãé
åééç éîé ìë éøä Y äúåà ÷åãáð àì
úåãùçå úå÷éôñ íò ìòáä êìäúé
øîà .äáù íéîù úàøéå äúåøùë úåãåà
ìàøùéá äæä øáãë àäé àì ,ä"á÷ä
íåùî ÷øå ,áìá äðéè íäéðéá äéäéù
éîá ÷åãáì äøåúä äúååéö éëä
,íùä íù úà ÷åçîì Y íéøøàîä
,úåøùëä øåøéáá 'íéñð äùòî' úåùòìå

éãëá ìëäåíäéðéá íåìù úåùòììò éë .
áìá ãùçå äðéè ìë äéäú àì äæ éãé

.åäòø ìò ùéàî

מן הרחק – בפרץ ועומדים  גדר גודרי
וסייגים  גדרים ידי על  העבירה

åøîàì"æç(.âñ úåëøá)äëîñð äîì'
ìëù ,øéæð úùøôì äèåñ úùøô
ïî åîöò øéæé äìå÷ì÷á äèåñ äàåøä
äèåñä åëîñð ãåîìúá óà äðäå .'ïééä
øéæð 'øô äáúëð äøåúáù àìà ,øéæðäå

øçà'ãåîìú'á åìéàå ,äèåñ 'øôäîã÷

בפרשתןכג. הכתוב  דברי על פעם חזר זי"ע מבעלזא  אהרן רבי È‡)הרה"ק בעניין (‰

אחר  הרבה'. ממון - יהיה 'לו וברש"י יהיה' לו לכהן יתן כי 'ואיש כהונה מתנות

בפועל  ממש... בפועל ממש... 'בפועל מיוחדת  בתנועה אמר רש"י דברי את  קראו

משלו  הנותן כפשוטו אלא וכיו"ב דברים דרושי כאן אין שאכן, כלומר ממש...'.

ה'כיס', או ה'לב' בנתינת  וחסד, צדקה עניני בכל וכיו"ב כהונה במתנות  - לאחרים

ממש. בפועל - הצפון רב  לשכר זוכה הוא  הרי

האט  מען 'אז לומר העולם מדרך  כי מבאר, זי"ע  משאץ  שלום רבי הרה"ק  היה

לתת בידו יש אז או מכך יותר והרבה סיפוקו כדי מעות  לאדם כשיש – מען' געבט

האט  מ'געבט 'אז שאדרבה ואומר מכחישם זה כתוב אבל לאחרים, משלו ולהעניק

לאחרים הנותן - השמים.לו מען' מן למתנות  יזכה האיש זה הרבה, ממון יהיה
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÷"äøä øàéáå .äèåñ úëñîì øéæð úëñî
ãåîìúä éîëçù ò"éæ 'úîà éøîà'ä
ééåúôî ìöðäì äöåøäù äæá åðåãîéì
åéúåáéáñ åîöòì úåðáì åéìò Y åøöé
ãåò àìå .äøåöá äîåçë íéâééñå íéøãâ

åéìòù àìàíéã÷äì- 'øéæð úùøô'
äòøä éãéì ìåôé íøèá åîöò úà øéæäìå
ïéúîé àìùå ...'äèåñ úùøô'á äæåîøä
æà ÷øå ,øöéä úùøá ìåôéù øçà ãò

...íéâééñå íéøãâ úåùòì

øáëåì"æç åøîà(:î íéçñô)êì êì'
àîøëì øåçñ øåçñ àøéæð ïéøîà

ìò øñàð àìù óà ,ùåøéô ,'áø÷ú àì
åì êåîñá ù"ëå íøëá êìäì øéæðä
íéáðòä úìéëà íöò ÷ø éë õåçáî
íéøîåà ,î"î ,åéìò äøåñà íäî àöåéäå
íøëä úà ó÷ä Y 'øåçñ øåçñ' øéæðì åì

'íåøà ïåà íåøà'(áéáñ áéáñ)éãë æ"ëå
éðôá ãåîòú àìå Y 'áø÷ú àì àîøëì'ù
âééñ úåùòìå øãâ øåãâì åðéìò êë ,ïåéñð

àèçå ïååò ÷áà ìëî ÷çøúäìåãëãëãëãë.

äðäåíéðéðòá åøéîçä úåáøù åðéöî
øúåé 'âééñå øãâ' úîçî íéøåñàä

àø÷ øîà êëå .äøåú éôåâî(ç é úìä÷)

צדיקיםכד. של ‰‚¯"‡)וכביאורם Ì˘· ÔÎ ÌÈ‡È·Ó ˘È ,ÌÈ„ÓÁ
 ÌÈËÂ˜ÈÏ· ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ· È¯‡ ˙Â¯Â·‚)

וקדשתו' ההר את 'הגבל סיני הר במעמד הכתוב  דברי Î‚)על ,ËÈ ˙ÂÓ˘) שע"י

וזהו קדוש, נעשה וסיגים גדרים ההר'עשיית את  מסביבות'הגבל  גדר עשה פירוש –

יש  ור' ה' לאות קודם כי 'הר', לתיבת שסביב  האותיות  ע"י קדוש, שמך  ויקרא  ההר

כי  והיינו 'קדוש', לתיבת  עולים הם ויחדיו – וש' ו' יש ור' ה' אות ולאחר וק', ד'

בקדושה  להתקדש קדושה, לידי לבוא  לאדם אפשר וסייגים, 'הגבלות' ידי על רק

מעלה. של

ה  של ממדינתבישיבתו בחור למד בגראדנא  זצוק "ל שקאפ שמעון רבי גאון


È‰)דייטשלאנדÓ¯‚) כדבר נהיה היאך  רבינו ילמדנו הגרש"ש, את הבחור שאל פעם ,

בקלה  מדקדקים ושלמים, יראים של קהילות  שהיו בדייטשלאנד, במדינתנו הזה

של לאו על ואילו ‰)כבחמורה, ‡Î ‡¯˜ÈÂ) בשאט עוברים היו יגלחו', לא זקנם 'ופאת 

בתער. זקנם מגלחים והיו נפש,

חז"ל  של בזמנם כי מדרבנן, וסייג גדר שום אין זה בלאו כי הגרש"ש לו השיב

על  לעבור לבסוף באו ממילא  כך, על לגזור סיבה היה ולא  זקנם, מגדלים הכל היו

גופא, תורההדאורייתא  בגופי ייכשל וגדר סייג  בלא - שיהיה  מי יהיה .כי

יחול  יום באיזה – התאריך' 'קו אודות הידועה השאלה בענין מסופר בזה, כיוצא

מחמירים  היו לשם, מהגולים רבים והנה יפאן, במדינת  המועדים ושאר השבת 

שבת  Ó˘·˙)לשמור „·Ï) והעידו דאורייתא , ענינים לגבי  ורק אך החזו"א כשיטת  גם
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בדינים  אף שבוע  בכל כולם נכשלו - דרבנן דינים של עול עליהם היה שלא  אחר כי

דאורייתא . האסורים

בכל  הדור חכמי לנו שמעמידים והסייגים' ה'גדרים את  עצמו על לקבל זה, ובכלל

חברון  ישיבת ראש זצ"ל זקס הלל רבי הגאון סיפר הדור, לאותו הנצרך  לפי ודור דור

חמישה  חברון לישיבת ותרם דהו מאן הגיע אחת שפעם זי"ע , חיים החפץ  של ונכדו

על  מורא  עלה זצ"ל הלל רבי המשכילים, מאחד פירוש עם שנדפסו תורה חומשי

להכניס  אסר כן על דמשכי' מינות  'ושאני ויכשל הבחורים אחד בו יציץ  פן ראשו

והניחם  הישיבה, בבנין שהיה לביתו ונטלם הספרים, לאוצר אלו אסורים ספרים

בחצי  ויהי רואה. מעין ומוצנעים מוטמנים כשהם הספרים בארון המדף מאחורי

והחלה  חיים, החפץ של בתו – הישיבה ראש של אמו משנתה קמה והנה הלילה,

הגיע עתה זה כי לו וסיפרה הדבר, לפשר בנה שאלה רוח, בסערת בסלון להסתובב

מה  ושאלה הספרים בארון זה מדף על באצבעו והחווה הליל בחלום הקדוש אביה

את נטל הזה, הגדול הסער מה בשל הלל רבי הבין מיד זה... בבית אלו לספרים

ביעור  ואין מקרבך' הרע  'ובערת מצוות  בהם וקיים מביתו והוציאם הטמאים הספרים

ובהתרגשות, בהתעוררות ואמר הזה המעשה כל הלל רבי סיפר למחרת  שריפה. אלא 

למנוחת אפילו מפריעים חיצוניים שספרים מגיעים, הדברים היכן עד זאת  נא בינו

מרומים. בגנזי משכנם ומקום המה בארץ אשר הקדושים

'הכלים  המה הלא שבימינו, החיצוניים' ה'ספרים כנגד אבתריה נעני אנן ואף

טובה  חלקה כל מכלים ולמתים, לחיים מזיקים והם הדור, חכמי שאסרום הטמאים'

תועבה  יביא  ולא  מהם ירחק  נפשו ושומר והרחמים, החסד השפעות כל ומעכבים

ביתו. אל

גדולי  רבותינו לקול נשמעים ואינם ליבם בשרירות  ההולכים 'חכמים' יש והנה,

את מבינים אינם ה'צדיקים' כי באמרם האיסור, בתכלית  אלו כלים אסרו אשר הדור

עמי  'בתוך בעצמם מקיימים היו ואילו ימינו, למציאות ומחוברים חיים ואינם הדור

רח"ל. להיתר מצטרפים היו הם אף יושבת' אנכי

כולה  אלא  ממש בה ואין יסודה בשקר זו שטענה מלבד אשר לדעת ועליהם

הבנת לפי עושה אדם אשר הדבר עצם אך היצר, הוא השטן של עיניים אחיזת 

בכל  חסרון זה הרי טעם, בלי כ'חק' בעיניו שנראה מה אל הכנעה מבלי - שכלו

בעיניו  וישר טוב שנראה מה רק  העושה זה שאיש שלו, שמים מלכות  עול קבלת

ית"ש. הבורא  את  ולא  עצמו את שעובד נמצא 

ה'אור  בעל זצ"ל מדווינסק הכהן שמחה מאיר רבי הגאון אצל מעשה היה וכבר

פי  את  להמרות  העז לא  ומעולם באמונה, ששרתו מסור שמש לו היה אשר שמח',

שיעשה  שמחה מאיר רבי ממנו ביקש אחת  פעם ושמאל. ימין מדבריו ולסור הרב
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ì"æç åøîà ãåò .ùçð åðëùé øãâ õøåôå
(:ã úåëøá)íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëå

ìò ïë åøîà àìù äî Y äúéî áééç
íéøîåà øáãä øåàéááå .äøåú éøåñéà
ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä íùî

('àðáåãî ãéâî'ä íùá äæ ìùî à"é)ìùîá ,
,åéðôá åì ÷øéù êìîä éøùî ãçàì
,èôùîå ïéãì åäåãéîòéù ãò âøäð åðéàù
úà åöøçéù íéèôåùä éãéá íéðåúð åééçå
êéà úåëìîä éøîåù åàøé íà ìáà .åðéã

úåáéáñù íéøãâä úà õøåô åäã ïàîù
ìà ñðëäì øúåç àåäå ,äëåìîä ïåîøà
ãéîå ,åùàøá åîã éøä ,êìîä ïåîøà
úåàøèñéìáå íéöç íéøîåùä åá åçìùé
à÷ôðä äîå .äöøà ãåãù ìåôéù ãò

.åììä íéôöåçîä éðù ïéá äðéî

,àìàéðôá ÷øåéäù øáãä úîà éë
ïëàå Y ìåãâ åðååò êìîä
ìáà ,ïéãä øîåç ìëá åäåðéãé íéèôåùä

ולא רבו בקול שמע  לא כן ומחמת בעיניו, ותמוה מוזר נראה היה אשר מסוים דבר

שנתן  ההוראה את ביצע האם שמח' ה'אור שאלו למחרת נצטווה. אשר ככל עשה

מיד  בעיניו. הוטב  לא  כי זאת עשה שלא האמת על השמש הודה אמש, ביום לו

לא ומעודך  אלי, נאמן היית  לא מעולם ואמר, שמחה מאיר רבי בו לגעור החל

לקולי... האף שמעת חרי ומה הקצף יצא  מה על קדוש, רבי בעיניו, השמש ויתמה

כמלא אפילו לזוז מבלי הרב רצון אחר ממלא  שאני רבות  שנים הרי הזה, הגדול

על  וכי עמי, באמנה הייתה  כאשר בקולו שמעתי שלא  הפעם בזו ורק מדבריו, נימה

לא אכן אם שמחה, מאיר רבי לו נענה כזה... רותחין של קיתון לי מגיע אחת פעם

היו  לא עתה עד עשיותיך  שכל נמצא  אותי, הבנת  לא  בדעתך  כי בקשתי את עשית 

לקולי  שמעת לא מעולם כי ונמצא בשכלך, הבנת כך  כי אלא אותך, ציוויתי כך כי

שכלך ... אחר הלכת  אלא 

דעת מפני דעתם מבטלים אינם אם בעיניהם, 'חכמים' אותם על ייאמר כיו"ב 

מפני  רק הוא מצוות  שאר מקיימים שהם מה שכל נמצא ה', כרצון הדור גדולי

וקצף... בזיון וכדי קונם, את ולא  עצמם את  ועובדים הרחבה', ב'דעתם זאת  שמבינים

הגמרא דברי על לשבח טעם שדרשו Î„:)יש ˙ÂÎÓ) ראו הבית  להר שהגיעו 'כיון

הקדשים  קדשי מבית 'שועל' דווקא יצא מדוע  הקדשים' קדשי מבית יוצא  שועל

שבחיות  הפקח הוא השועל שכן אחר, חי בעל Ò‡:)ולא ˙ÂÎ¯·)'ה'פקחים ידי ועל

הקדשים... קודש בבית  חורבן  נגרם בדעתם המתחכמים

בפסוק  לכך , מצינו רמז ·)עוד ‚È ¯·„Ó·) ב'בעל ואיתא  אנשים', לך  'שלח

תיבות סופי המתחכמים חכםהטורים' 'חכמים' בהיותם קלקלו הם שאף וכלומר ,

(ËÈÈ˜'ÌÎÁ ¯Ú·ÈÂ‡).
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øúåéá àåä ïëåñî íéøãâä úà õøåôä äæ
êìîä úà âåøäì åðåöø àîù éë Y
íéøãâ éðéðòá ìéãáäì Y á"åéë .øéãàä
,äøåúä éøáãì åðéîëç åãéîòäù íéâééñå
àåä ïëåñî íúåà õøåôå íäéìò øáåòä
ì÷áå .åðøåùé éî åéúåàöåú éë ,øúåéá

ìåàù é÷îò ãò äøäîá òéâéäëäëäëäë.

והזכות  החובה – להבטל רשאי אתה אי
בתורה לעסוק בידנו שיש

íéãîåòíéîëç ïåùìëå ,ïåöø éîéá åðà
äðúú á÷ò ù"å÷ìé)(äî'

íåé íéòáøà ìò éà÷å 'ïåöøá íéðåùàøä
äùî áùé íäá úåòåáùä âçì íéëåîñä

àì íéîå ìëà àì íçì íéîùá åðéáø
äòáù'á åðà íééåøù ïééãò ,ììëäå ,äúù
ïúî ïîæ' úåòåáùä âç ìù 'ïéîåìùúì
éáø ïåàâä ìù åéøáã íéòåãé ,'åðúøåú
àì éëä íåùîã ,ì"öæ øèðìñ ìàøùé
éøäù ,ìàøùéì äøåú äðúéð éúî øøáúð

àøîâá íéàðúä å÷ìçð(:åô úáù)íà
íâå ,åá 'æá åà äøåú äðúéð ïåéñ 'åá
àéãäì ùøôúð àì äøåúä úðéúð íå÷î
,øúåé àìå éðéñ øáãîá äúéäù àìà

,àá åðãîììíåé àìå äòù êì ïéàù
úåâäì éåàøå øùëåî åðéàù íå÷î åà

äøåúá åáåëåëåëåë.

שהיה כה. כפי טובים. שאינם הרגליו כל את  מעצמו לעקור אחד כל יראה כן על

בקרא  מפרש זי"ע  העבודה היסוד ËÈ)הרה"ק Î ¯·„Ó·).'אעבורה ברגלי דבר אין 'רק 

אין - דבר  אין מאשרדברלך רק יותר וחשוב  ולשברגדול לעבור  - אעבורה ברגלי

הרעים. הטבעים על ולהתגבר טובים, שאינם הרגליו  את 

לעול  נער בהגיע  הקודמים, בדורות  שנהגו למנהג לדמותו אפשר מליצה בדרך 

כובע לוקח האב היה חדש, עליון כובע לו לקנות אביו בידי היה ולא ומצוות תורה

עד  הכובע את  צובעים היו הכתמים לכסות ובכדי ולכלוך , בכתמים מלא שכולו ישן

הצבע כשהיה – הכובע  קלון מתגלה היה חדשים כמה לאחר ורק  כחדש... שנראה

הראשונים... מעשיו כל ונתגלו יורד, החדש

מדוע בפניו ותינה הכובע, שנתלכלך  אחר – אביו אל מצווה הבר חתן פנה פעם

ענהו  מקצתיה. ולא  מיניה לא  כי ראיתי ועתה לי, העניקו חדש כובע כי לי לומר רימוני

שרואה  ומה מצוה, הבר שמחת  – שמחתך בעת  לגמרי היה נקי זה כובע אכן, האב ,

בעת במלבושך  לגעת  מילדותך עדיין הנך  רגיל כי אלא זה אין הכובע, על כתמים אתה

הקודש  למלאכת  בגשתנו לדידן, בו כיוצא הכובע. את  לכלכת  ובידיך  ושתיה, האכילה

אף  הכי, בלאו כי טוב , שאינו הרגל כל מעמנו להסיר עלינו ובמצוות , בתורה לעסוק  -

בידים... עצמנו ללכלך  נשוב כי יש גדולה סכנה עדיין כראוי ועבודה בתורה נעסוק  אם

האורח כו. של פניו נקבל הבה יום, של בבקרו זי"ע  מראדאשיץ  הרה"ק נענה פעם

לדעת תרצו ואם יחזור... לא  לעולם ושוב  לראשונה, זה אלינו בא אשר והנישא הרם



çë נשא - הפרשה באר

היה  לא בו עומדים שאנו הזה יום כי יומא', 'האי הוא  הלא הוא , ואיזה זה הוא  מי

היום בזה שתפס מה וחד חד וכל יותר. יהיה Â˙)(ÌÈ·ÂË¯‰ולא ÌÈ˘ÚÓÂ.בידו ישאר

אבדה  – ולריק  להבל ושנים ימים הרבה כך  כל עלי עברו כבר הן האדם יאמר ולא

ה'מנחת הגאון אצל שהיה כמעשה הינם. היצר מתחבולות  אלו דיבורים כי תקוותי.

פלפול  דברי בשבתו שבת מידי שלישית סעודה בעת  לדבר נוהג שהיה זצוק"ל, יצחק'

נענה  חיזוק ', 'דברי גם לומר שיוסיף ממנו וביקשו אברכים שני אליו עלו פעם ודרוש,

על  חזר שלאחריו בשבוע ברם, אחרים... יהודים שאחזק  אנכי מי בענוותנותו המנח"י

הלבבות' 'חובות  מדברי È)משל ˜¯Ù ‰·Â˘˙‰ ¯Ú˘) שהיו לאדם הקדמונים, שהמשילו משל

מטבעותיו  להשליך  האיש התחיל גדול, בנהר לעבר צריך והיה כסף, מטבעות בידו

את השליך שכבר אחר אמנם הנהר, את לסתום בידו יעלה שכך  חשב כי הנהר, לתוככי

– לפניו ועמוקים רבים מים עדיין כי וראה בידו, שנשארה מאחת לבד המטבעות כל

למלח אמר חפצו, למחוז ולהגיע  הנהר את  לעבור בידו 
Â˙)ואיןÈÙÒ ‚È‰
Ó) שעבר אחד

הנהר. עבר אל בספינתך  והעבירני בידי, אשר זו מטבע ממני נא  קח - ספינתו עם שם

בידו. שנשארה האחרונה המטבע תמורת  חפצו למחוז והביאו כדבריו, המלח עשה

בידו, שנקלעה אחרונה ב 'הזדמנות' עצמו את  והציל זכה זה 'חכם' תחזה, עתה

ורגעא חדא  'בשעתא מ"מ לו, שנותנים מה כל המאבד גמור' כ'שוטה שנהג אחר ואף

עצמו... והציל תפס אבדתי חדא' גם  אבדתי הן לומר  שלא  אדם  כל ילמד  מכאן

מה הבורא'... מ'עבודת  ממערב מזרח  כרחוק והבלים ' ב 'שטויות  ושנותי ימי כל את 

האחרון במטבע חדא' ורגעא  חדא  'בשעתא אדרבה  כי עתה ... 
ÌÈאעשה˘Â ÌÈÓÈ·)

(ÂÏ Â¯‡˘
לתכלית˘ חפצו ולמחוז למטרתו בס"ד ויגיע ים בלב להפליג אניה ישכור 

‡˘)הטוב . ÈÙ˘¯· ‰Ê Ï˘Ó ÏÚ ˙Â·¯ ¯ÊÂÁ ‰È‰ ‰‡Ï‰Â Ê‡Ó ÈÎ È"Á
Ó‰ Ï˘ Â˙È· È˘
‡ Â„ÈÚ‰).

את לייקר שידע  בכדי זהב , שעון לחתן להעניק המנהג בטעם העולם מאמר ידוע

שבכל  ידוע  כי זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק כך  על נופך  הוסיף כזהב . ולהחשיבו הזמן

של  משוויו בהרבה פחות  הקופסא  של שוויו הרי בקופסא , אותו שמשמרים דבר

כשווים. שווה הקופסא שאין ומרגליות טובות  אבנים כדוגמת  בו, המונח החפץ

וקופסא בית אם כי אינו שהזהב – הזהב  בשעון שיתבונן לחתן, מרמזים הזה כדמיון

והיינו  יום, אחר יום שעה, אחר שעה של הילוכם על מורים אשר השעון למחוגי

עליו. השומר בית הוא הזהב כי זהב, מערך יותר בהרבה רב 'זמן' של ששוויו

זי"ע הרי"ם החידושי ·È˙Â˜ÂÁ)הרה"ק  Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)'ב 'ברכות הכתוב  על מבאר היה

בחקותי פר' Ë)שבתחילת ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)'עובד ופניתי לכל שיש אתכם' והפריתי אליכם

ודבר. דבר לכל פנאי ה'

התוכחה  בפסוקי נפרש מה כן אם זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק כך על הקשה

שם ÊÈ)שנאמר Ì˘ Ì˘)אלא הזמן. עניין על מורה זה לשון ואף בכם' פני 'ונתתי
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äæ'åðì ïúðå 'íé÷åìàä äùò äæ úîåòì
àåä íâù òø øöéàìå äòù åì ïéà

íå÷î åà íåéòéøôäìî øöéä çåðé åáù
òðîð åðéà äæ øöé ,äøåúá ÷åñòì åðúåà
éãë íìåòáù é÷ãöè ìëá ùîúùäìî
àéöîîå ,åãåîéìî íãàä úà ìèáì
òåãî íéðåùîå íéðåù íéöåøéú íãàì
Y úòä åæá äøåúá ÷åñòì ìåëé åðéà
úòãì íãàä ìòå ,äøåúá ÷åñòú øçîì
øèôéäì ïéøåç ïá äúà éà íìåòìù

åøîàù åîëå ,äðîî(:èö úåçðî)ïá ìàù'
úà ìàòîùé éáø ìù åúåçà ïá àîã
ìë éúãîìù éðà ïåâë ìàòîùé éáø
,úéðååé úîëç ãåîìì åäî äìåë äøåúä
úà åéìò àø÷ Y äúééä åúáåùúå
äæä äøåúä øôñ ùåîé àì' äæä àø÷îä
÷åãáå àö Y 'äìéìå íîåé åá úéâäå êéôî

,äìéìä ïî àìå íåéä ïî àì äðéàù äòù
àö' ,é"ùøáå .'úéðååé äîëç äá ãîìå
ïëå .'íìåòá àäé àìù øáã Y ÷åãáå
äøåú ãåîìú úåëìäá í"áîøá ÷ñôð

(ç à"ô)ãåîìúá áééç ìàøùéî ùéà ìë'
åôåâá íìù ïéá ,øéùò ïéá éðò ïéá ,äøåú
ï÷æ äéäù ïéá øåçá ïéá ,ïéøåñé ìòá ïéá
éðò äéä åìéôà ,åçë ùùúù ìåãâ
ìò øæçîå ä÷ãöä ïî ñðøôúîä
áééç íéðáå äùà ìòá åìéôàå ,íéçúôä
íåéá äøåú ãåîìúì ïîæ åì òåá÷ì
ììëä ïî àöåé íåù ïéàù åðééäå ,'äìéìáå
÷åñòì äáåèì ïéåù ïìåëå ,äæ øáãá

äòéâéá äøåúáæëæëæëæë.

àäéàéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
äøåúä úìá÷á êéùîäì äëæðù

ביותר ,מכאן, הגדולה  הברכה זה הרי – וכו ' ותפילה בתורה  זמנו  את  ממלא שאם

מזה גדולה קללה לך  אין – כדבעי  זמנו  את ממלא  כשאינו .אך 

וכתיב כז. לחטוא, שהרבה מפני תורה  ללמוד לו שאסור השטן לו יאמר אמור (˙‰ÌÈÏאם

(ÊË ,
חקי' לספר לך  מה אלוקים אמר ÂË:)'ולרשע  ‰‚È‚Á 'ÈÚÂ) ילמד שלא היצר ומפתהו ,

בשטויותך ... תבלבלני כי לך מה כנגדו, יזעק החטא , מזוהמת עצמו יטהר בטרם תורה

למוטב . תחזירני שבה המאור ואדרבה, בתורה. בה להגות  כשירה שאינה שעה לך אין

אנשים  לשלושה הענין, את  זי"ע  מפרשיסחא בונם שמחה רבי הרה"ק  המשיל

מרעב ימותו שלא וכדי וחשוך, צר צינוק  לתוך  אותם ונתנו האויבים בידי שנשבו

חושך של זה ובמצב  חבל, ידי על למטה מלמעלה מזון מעט להם משלשלים ֶֶהיו

מן  שנים והנה, נפשם. את  להחיות  האוכל את  למצוא צריכים השלושה היו ואפילה

לעומתם  המזון, את  ולהשיג למצוא  תמיד הצליחו וע "כ דעת ובני חכמים היו השלושה

היו  יום בכל כי מנתו, את ולמצוא  להגיע הצליח לא  ומעולם 'בטלן' השלישי היה

עליו  היה יום ובכל להשפילם כדי אחר ובמקום באופן החבל את  מורידים האויבים

והיה  עליו ריחם מחבריו אחד כן כראות  המאכל. נפל איה למצוא  מחדש התייגע 
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úåòôùä éðéî ìëå ,äìäöå äçîù êåúî
â"åøá áåøì úåáåèçëçëçëçëä"á÷ä øåáùéå .

éåàøë ìá÷ì äëæðå úåéåìâä ìåò åðéìòî
.ïåöøáå äáäàá íéîù úåëìî ìåò

לעזור  טורח היה לא השני חברם ואילו מגעת, היתה שידו כמה עד תמיד לו מסייע

עלי, העבודה כל את להשאיר ראויה הנהגה זוהי וכי הראשון ידידו שאלו פעם לו.

עצמו. בכוחות משיגו שאינו מאכלו את לחברנו למצוא לעזרה יד מושיט אינך מדוע

שעה, ובכל עת  בכל לו מסייע  שאתה לבך  טוב  את  מאד אני 'מעריך  והשיב הלה נענה

בעדו  לסייע נצטרך  ואנו 'מוגבל' רענו יישאר ועד לעולם הרי בדרכך  אלך  אם אולם

לחפור  החילותי לו, לעזור חדשה דרך בס"ד מצאתי ע "כ מאכלו, אחר בחיפוש

צרכיו. כל את  בעצמו ללמוד הלה יוכל ואז האור, יכנס ומשם בכותל קטן חור בהשקט

מכוונים  וכולם שונים, באופנים הקב "ה את  העובדים האנשים רבים והנמשל,

לעסוק עצמו על מקבל החכם אולם ונשמתם. נפשם את ולטהר לזכך ורוצים לשמים,

ע"כ  לכל. ידו על זוכה וממילא  יקרות , באור האדם נשמת  את  המאירה בתורה

בלימוד  להתחזק עצמו על איש כל שיקבל גרמא  הזמן השבועות חג במוצאי

דרכו תאיר והתורה התורה, ‡Â¯Ó˙)ובהתמדת  ÈËÂ˜Ï ,‰ÁÓ˘ ˘¯„Ó).

אבות במסכת שנינו כך  ‡)ועל Â),'וכו הרבה לדברים זוכה לשמה, בתורה העוסק 'כל

דלכאורה  להבין, וצריך  החטא', מן ומרחקתו ונאמן, ישר חסיד צדיק  להיות  ומכשרתו

מן  'מרחקתו שהיא  נמי כרחך בעל ונאמן' ישר חסיד 'צדיק נעשה אם שהרי הך , היינו

קמאי, צדיקי אמרו אלא וחסיד. צדיק אינו דאל"כ המלך , מצוות על יעבור שלא  החטא'

עבירות, עוד לעבור לו גורם וזה ונשמתו, נפשו נפגמת  ח"ו בחטא  האדם שנכשל דאחרי

ששנינו ·)כמו „ ˙Â·‡)באמת טובים מעשים לעשות  לו קשה וגם עבירה', גוררת  'עבירה

תורה, מללמוד להתמהמה לו שאין התנא  אמר לזה – עצתו מה יתב"ש. אליו ולהתקרב

היא  התורה סגולת רעלהכשיר כי מכל נשמתו את  ולזכך  לטהר צדיק, להיות  האדם את

חסיד  צדיק  להיות  'ומכשרתו וזהו השכינה, עם ויתדבק החטא את  יעזוב וממילא ופגם,

אלו. לדברים עוד מתאווה שלא מפני החטא מן להתרחק כוחו יתגדל ובזה ונאמן', ישר

זי"ע הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  כתב זה ‡·Â˙)כעין Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ) שאמרו שממה

עומד  איננו שעדיין משמע  נאמן, ישר, חסיד, צדיק, להיות מכשרתו שהתורה במשנה

יוד' פראסטער 'א  ובלשונו – המדרגות אלו ‰ÂË˘Ù˙...)בכל ˙ÈÏÎ˙· ËÂ˘Ù È„Â‰È)הוא גם

לשמה. תורה ללמוד יכול

צבי'כח. ה'ארץ שהאריך  
˘‡)כפי ˙˘¯Ù) קודם התוכחה פרשת שקוראים שכשם

כדי  נשא  בפרשת כהנים ברכת  קוראים כך  וקללותיה' שנה 'תכלה משום שבועות

ויישוב בהרחבת ללמוד נוכל וממילא  ברכות , לשפע  ונזכה וברכותיה', שנה ש'תחל

ועד. לעולם נכשל ולא נכלם ולא  נבוש שלא  הדעת ,
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