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çø÷ úùøô Y äùøôä øàá

מיני  כל מעליו חוס	 האמונה ע"י – מנוחת� היא מאת	
מחלוקת 

äùøôúùøãð äôé åæ(é"ùø ,àîåçðú ùøãîá)א÷éçøäì ¯
ùåøéôáå ,ïåøçàä äö÷ ãò ú÷åìçîî åðúåà

äøåú äøéäæä(ä æé)óàä ,'åúãòëå çø÷ë äéäé àìå'
çø÷ ìù åæ ú÷åìçîá äâùä õîù ìë åðì ïéàù íðîåà

åúãòåבåðãîìì äùòîä øáã ìë äáúë äøåúä êà ,
ìëá äá êìð êøãä úà úòãì ,åðì òâåðù äîá äðéá

.ú÷åìçîå äàð÷ éðéðòùøãéäì åðéìò ùàøå äìéçúå
ùéù íéëåñëñäå 'úå÷åìçî'ä ìë éë ,äðåîàä úøåúì

ïåçèáå äðåîà øñåçá íùøåù úåéøáä ïéáùøôàå .
øîùîå ,åúñðøôìå åîöòì âàåã íãà ìë äðä éë ,éúçéù
åãåáëá êìîä øúë ìò øîåùë àùéðäå íøä åãåáë ìò
åà åãåáëá òâôéå åäã ïàî àåáé íà ,äúò ...åîöòáå
éøä äéä ïëù åì 'äîãð' ÷ø íà óàå ,åúñðøôá òâé

äáåø÷ êøãä íùîå ....úå¯àáö 'ä úàð÷ àð÷ì åéìò
úøòáúá äøéòáäìå äìåãâä ùàä úà ÷éìãäì
ìëäù äîéìù äðåîàá ïéîàî äéä åìéàå .ú÷åìçîä
àøåáä éãéá íéðåúð åìøåâ ìëå àåäù øéëî äéä ,íéîùî
øàùå äñðøôá íåéä ãò çéìöäù äî ìëå ,ù"áúé

éë àìà åðéà 'ìòð êåøù ãòå èåçî' íéðééðò'ä çéìöä
íéììåòî íéøçàùë ë"ë ìòôúî äéä àì àìéîî ,åëøã

,'åëå øòö ÷æð åìåà åîöòî äùòðä øáã ïéà éøäù
àåä ,éäéå øîà àåä éë' àìà íìåòáù äéøá äæéà é"ò

'ãåîòéå äåéöג.

êëå,øîåà ò"éæ ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø ÷"äøä äéä
äéøá íåùá òâåô åðéà 'äá äðåîà êåúî éçä éãåäé
àìå çåøá àì íìåòáù äéøá íåùî òâôð åðéàå íìåòáù

íùâáïëåîá òâåð íãà ïéàù ïåëð ìà àåä òãåé éë .

תחד א . אל 'בקהל� אבינו יעקב של בקשתו בביאור זצוקללה "ה מזוטשקא אדמו"ר כ"ק מו"ח אמר נאה אמרה

ו)כבודי' מט וברש"י(בראשית פרשת�), ובריש ,מחלוקת�.(ש על 'שמו' יזכר שלא עצמו על רחמי� כידוע שבקש כי

על המחלוקת נסובה פעמי� יעקב הש� הרבה ביקש כ� על לעצמו, הש� את רוצה אחד כל השושלת, אבי של

שלא  כבודו את יחללו לא ואהר� משה מול אל הקהל את קרח שבהקהל המחלוקת'... על שמי יזכר 'לא אבינו

על .שמו יתגודדו

בניו  הגיעו לא דקשוט לעלמא עלותו שלאחר ומפורס� חשוב ברב שנה, כחמישי� לפני הוה עובדא לעני�, מעני�

הרבני�  אחד – ורעו לידידו הלילה בחלו� הרב הגיע אחד לילה תורה'... ל'די� ופנו ירושתו... בעני� השוה לעמק

וביקש  מנוחתי, במקו� ונד נע הריני בניי שבי� תורה' ב'די� שמי את שמזכירי� פע� בכל לו, אמר וכה החשובי�,

הבני�  ששמעו שלאחר לומר צרי� אי� תורה. הדי� מהל� בכל שמו את מלהזכיר שיזהרו – בניו אל שיפנה ממנו

בשלו�. מקומו על בא והכל ביניה�, השלימו החלו� דבר את

קדושתו ב. ובאמת קרח, של עניינו בכל והבנה השגה שו� לנו שאי� ואצ"ל פשיטא כי להקדי� עלינו דבר ראשית

מהאריז"ל איתא וכ� לכ�. זוכה אחד כל שלא מדרגה – הארו�' מ'טועני והיה למעלה, למעלה הליקוטי שגבה (ספר

צ"ב) סימ� בפסוקתהילי וכנרמז גמור, בתיקו� ויפרח יעלה לבוא יג)שלעתיד צב תיבות ח יפר ר כתמ ק 'צדי (תהילי סופי '

רק  ואפילו אלינו בהתקרב בה נל� הדר� את והשכל בינה ללמדנו כדי זו, פרשה כתבה התורה מקו� מכל קר"ח.

רעי�. באהבת ולהתחזק ממנה לברוח שנזהר מחלוקת, של בגבולה העומד עני� איזה אמותינו ד' לתו�

זי"עג . ממאדז'י� ישראל' ה'דברי הרה"ק מבאר קרח)כ� ויקח ד"ה דבר"י בפרשת�(ליקוטי הנאמר א)את קרח (טז ויקח

לוי  ב� קהת ב� יצהר בנפשוב� שדימה קרח של טעותו הייתה זו כי אליי� , זי� מ'נעמט לאד� אז לו שאפשר -

ש'לקחת הבי� ולא לעצמו, ומנהיגות ורקל� שררה הגדולה', שהגיע בידו ה' היכ� עד הגיע כ� על לכל, ולחזק לגדל

שאולה. חיי� וירד

חז"ל מאמר את מבאר כה.)ובזה שקלי',(תענית לא משקל יהבי, מיהב את שמשמי� 'משמיא לאד� לו נותני�

- 'מלמטה' א� לו, והנקצב שקלי,הראוי לא ואי משקל משמיא. לו נתנו לא א� מאומה לקחת לאד� אפשר אי

בחשבו�  לו הקצוב כפי לידו יבוא הכל אלא אחר. דבר וכל שררה רכוש, ממו�, בקנייני לעצמו', 'מקח לקחת לו אפשר

בהרחבה  לו ישלי� והקב"ה המגיעו, את מעמו לקחת שבעול� לבריה אפשר אי כי עיניו לנגד זאת יעמיד �וא ממעל,

גדולה.
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àîéð àìîë åìéôà åøáçì(:çì àîåé)דíåùì øùôà éàå ,
íìåòáù äéøáúúìàìå åäòøì øáã äæéàúç÷ìåäòøî

.äéäé êë éë 'ä äååéö àì íàòâôé äî ìò ,ïë íà
åøáçá(äòø åì íøâå åì ììåòù äî ìò ,ùðåò åà äî÷ð ¯ äáåùúë)

òâôéäì åì äî ë"åîë .äîåàî åì ììåò àì åøáç éøä
åì äùò øùà ìë éë ,'òâåôä' àåä åäòø àì íà åðîî

äéä 'ä øîàî éô ìò åäòøה.

íàíìåòì êì áåèå äæä íìåòá êéøùà ïë äùåò äúà
éî éà øùàë éë .àáäê÷éæä ,êëøá åà êúåà ììé÷

êúåà äæéá ,äîùðáå ùôðá óåâá çåøá êì ìéòåä åà
øáéã ,êîî ç÷ì åà êì ÷éðòä ,êúåà ãáéë êãéàì åà

.á"åéëå 'åëå òø åà áåè êéìòìà òãåé ïéîàîä éøä
úà çôé÷ éðåîìà àìå ,ïåéæáä éðåìô éãéî àìù ïåëð
ïåòîù àìå ,êåãéùä úà åì ì÷ì÷ ïáåàø àì ,åúñðøô
úà åì ç÷ì éåì àì ,ìä÷ä ìë éðéòì äøñ åéìò øáéã
úééðáá 'äîçä øåà' úà åì øéúñä äãåäé àìå 'ãåîò'ä

úñôøîä(úåîà 'ã ìò 'ãî äúåçôä)åìà ìë éë .'åëå ...
úåòøåàîäå íéùòîäåãåáëá ä"á÷ä éãé ìò åùòð

åøáç ìò ïéìé éë íãàì åì äîå .åîöòáåו.

ïëåò"éæ õéð'æà÷î 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøäî àúéà
(úåãìåú äìà ä"ã çð úùøô)ìöàù åðéöî äðäã

íäù íâä ,äàðù àìå äàð÷ àì íäá ïéà íéëàìîä

מבאר זי"ע מרוז'י� ישראל רבי הרה"ק היה א כ� ה' עבודת שער ,השל פנחס באמרי סב)(הובא הגמראות דברי (חגיגה את

לו',ד.) שנותני� מה המאבד שוטה שוטה 'איזהו 'שוטה',איזהו הוא רק המאבדמי הוא לו אשר שכל הידיעה, את

לו  שנותני� לבדו מה שהוא ית' מהבורא ורק א� בא הכל כי מאומה, מעצמו ומשיג קונה האד� ואי� השמי�, מ�

המעשי�. לכל ויעשה ועושה עשה

בזמירות ד . אומרי� שאנו הנוסח את לבאר ירושלי� בעיה"ק התורה מרביצי מגדולי הרבני� מחשובי מאחד שמעתי

יחדיו  שלמדו מנוער ידידי� לשני משל בדר� וביאר לזה. זה עני� מה כחול', ירבה וכספנו 'זרענו למוצש"ק

ח"י נולדו מה� לאחד וכו'. בישיבה ומש� תורה' בשעטומ"צ (18)ב'תלמוד בית בנה מה� אחד שכל בליעה"ר, צאצאי�

מט"ו פחות לא י"ז(15)והוליד ב� (17)עד ע� בקושי רעהו עמד לעומתו בה�'. כיוצא 'תולדותיה� �וא צאצאי�,

נמצאו  השלישי. דור לגבי וכיו"ב בדרכיו הלכו בניו �וא לזו, זה בי� רבות שני� בהפרש לו שנולדו יחידה ובת יחיד

צאצאי�  מנייני� כשני ולרעהו צאצאי�, אלפי כשלושת לזה – התשעי� לשנת מתקרבי� כשה� עומדי� השניי�

צאצאיו  ולקח זה שבא יאמר לא השוטה אפילו והרי מזה... נטל שזה לומר הדעת על יעלה וכי מידי... לא ותו

מנוער... ידידו של ממכסתו הרבי�

ה'סמו  יתבאר ובוודאי ובזה רעהו, משל �וחט נטל שאחד תאמר לא שבזה כמו כי – לכספנו' 'זרענו שבי� כי�'

ריבויו  כי ולומר לחשוב מקו� אי� 'כספנו' לעני� ממש כיו "ב רעהו'. חשבו� 'על לו באי� פלוני של בניו ריבוי שאי�

השני. של חשבונו על לו בא האחד של

ורמי�.ה. נעלי� ענייני� על ביניה� טורא גבה שלימי� עליו� קדושי צדיקי� שני על זי"ע חיי�' ה'שפע הרה "ק סיפר

כל  לספור 'הידעת לו וכתב השני הצדיק אל מכתב מרעהו יותר הכבירה בגאונותו ידוע שהיה מה� אחד שלח

שברש"י... אותיות כל לספור הידעת מכילתא... ספרי, ספרא, שבש"ס, אותיות כל לספור הידעת שבתורה... אותיות

לא  אכ� כי אכחיד ולא 'אודה לאמר במענה השני הצדיק לו שלח עלי'. לחלוק באת כי ל� ומה ל� כל� לאו א�

' - ידעתי אחת ידיעה א� זאת, כל לספור ועל וידעת ידעתי בשמי� האלוקי� הוא ה' כי לבב� אל והשבות היו�

מר ... ידע לא זו שידיעה וחוששני עוד', אי� מתחת בראשית)האר� פר' תורה .(דברי

לב ו . וכאב צער כל מעליו יחסו� האמונה' 'דר� עפ"י יהיה שלו יל�' ה'הלו� וכל - זאת באמונה יחיה כאשר ואכ�,

וכבוד  תאווה מ'קנאה לאד� הואהבא יודע באמונתו כי מאומה,א.'. מעמו לקחת בעול� בריה ביד יכולת שאי�

את מעצמו יחסו� ככה הקנאה ובזה �אל פי לו יעניק הקב"ה ירצה וא� 'חשבונו', על אינו לרעהו אשר כל שהרי ,

והעשיר . ה'מצליח' מרעהו מאומה לקחת שיצטר� מאומהב.מבלי לו לתת בעול� בריה ביד שאי� ידע בציווי עוד (רק

לו) נית� רדיפתה' מעצמו מונע הוא.הכבוד,ובזה ה' ביד ה'כבוד' ג� הנאה ג.כי איזה לעצמו לקחת לו אפשר אי

את חוס� ובזה שמיא, מ� עבורו קצובה איננה .התאווה א�

אפשר  אי – לבירה מנהיג שיש ורואה עלמא בהאי שהנמצא זי"ע, שמואל' ה'דברי דהרה"ק משמיה  מתאמרא וכ�

לזולתו  שיש ומה מלבדו, עוד שאי� הוא יודע כי הכבוד, אחר �ירדו לא וכ� גשמי, לדבר יתאווה או בחברו, שיקנא

דברי  פירוש וזה מלעילא. לו הנקצב מכפי יותר לאד� שיגיע אפשר אי כי הדמיו�, פרי אלא אינ� תאוות שאר או
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ìàéøáâå ãñçä úãéîî ìàëéîù ,äæì äæ íéãâðúî úåçåë
íéððåáúî íéëàìîä éë ,äæá íòèäå ,äøåáâä úãéîî

,íúåäîå íçåë úà íäì ïúåðù éîá íéøéëîåïäù åðééäå
ä"áå÷ ìù åçåëî íäì àá äøåáâä ïäå ãñçäïéà éë' .

÷ø ú÷åìçîä(íéãøôðá),äèîìøîåì àùðúî ãçà ìëù
äìòî äæéà åà éáø÷áù äîëç úîçî øøúùà éðà
úîàä êøãî íéòåèù ïååéë äæ ìëå ,éá ùéù úøçà
,'ìéç úåùòì çë íäì ïúåðä àåä øöåéä éë íéçëåùå
åìù äàåøùë ¯ 'åäòøá ùéà úàð÷' äéäú äæ íåùîå
úà åùôð äàðùå åá àð÷î ïëì íéøáãä åìà ìë åøñç

àîìò éàäá ïéîàîä êà ,åøáçéîùá íéëàìîä úîâåãë)

(ìòîìë åá ïéà àéîù ïî ÷ã÷åãî ïåáùçá àá ìëäù
.äèè÷ ìëå äàð÷

øåëæéåò"éæ ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä éøáã úà'úåâäðä'á)

(åìù,ñòëî øäæéäì .ì"æå ,ìëä éë øåëæì áåèå
'úé àøåáäîàúéàãë ,(:æ ïéìåç)åòáöà ó÷åð íãà ïéà

,äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà äèîìîìòáî åìéôàå
äøéçáäùòðä øáã ïéàù äðåîàá éç íãàä øùàëå .

ìò øáâúäì åéðéòá ì÷ð àäé äðåéìòä äçâùäá àìù
ãçà íåùù åùôðå åáéì ìëá ïéîàî éøäù ,ñòëä úãéî
éãé ìò åîöòì ãéñôä àì àåä óàå ,å÷éæäå åá òâô àì
àéîùî øæâð øùà éôë äéä ìëä àìà ,äîåãëå åúåðìùøז.

óàåàãòå áåèî åì äùò éðåìôù 'íééðéòì äàøð' í
åîöòî àìå ú"éùä ìù åçåìù àåä éë ïéáé ,òø

äæä øáãä úà äùò'àéðúä øôñ'á àúéàãë÷"äøâà)

(ä"ëì"æå ,(úö÷ éåðéùá)åìéàë ñòåëä ìë ì"æç åøîà .
úòáù éôì ,äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .í"åëò ãáåò

,äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòëïéîàî äéä åìéà éë
ììë ñòåë äéä àì ,úàæ åì äúééä 'ä úàîùóàå ,

÷éæî åà åäëî åà åìì÷î 'äøéçá ìòá' àåäù åøáçù
íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúé äæ ÷éæî ,ïëàå] åðåîî

ë"éôòà ,[åúøéçá òåø ìòïî øæâð øáë ÷æéðä ìò
íå÷îì íéçåìù äáøäå ,íéîùäåìéôà àìà ãåò àìå .

åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ äòùá'ä çë åá ùáìúî
éòîùù úòá êìîä ãåã øîàù åîëå ,åúåà äééçîä

'ìì÷ åì øîà 'ä' ¯ 'úöøîð äìì÷' åìì÷ àøâ ïáá"ù)

(é æèïëéäå .'ä øîàéòîùìéòîùù íìåòî åðòîù àì éøäå)

(äéä 'ä éàéáð ììëáéòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà ,
'ä úàî ¯ åçåîå åáìáìë 'éçîä åéô çåøå .åì äàá

íàáöåìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
,ãåãìåçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë

'ä'ù áùçð äæìå ,äîåàî øáãì ìåëé àì éòîù ìù
'ìì÷ åì øîàחøåñéà ùøåùá àîø äåöî 'êåðéç'á ãåò ïééòå)

('íå÷ú àì'.

כא)המשנה ד העול�',(אבות מ� האד� את מוציאי� והכבוד התאווה הוא 'הקנאה סימ� הללו דברי� בג' השקוע כי 

עלמא בהאי כלל חי האמונה)שאיננו והכזב (באור הדמיו� בעול� א� כי ,.

זי"ע מקאברי� הרה"ק ביאר המידות)וכבר טהרת ער� משה באמרות בקרא(הובא הנאמר ח)את לג כל (תהלי יגורו 'ממנו

יגורו ממנו אמר והיא� ה', את יראי� שאינ� תבל' מ'יושבי הרבה מצינו והרי תבל', ומבאר,כל יושבי  תבל. יושבי

תבל'... 'יושבי בכלל שאיננו נמצא העול�' מ� האד� את מוציאי� והכבוד התאוה 'הקנאה כי אלו, דברי� עפ"י

'סבלנות'ז. של בשבהה נפלאות ומצינו עליו, יבוא אשר כל יסבול אית� אמונת הבורא ומתו� הנהגת את ולקבל (לסבול

הנפש) ושלוות אהבה מתו� זי"עעמו החת"ס הרה"ק של פו.)בביאורו חולי� לב. הגמרא(ברכות דברי כה.)על שזוגתו (תענית

אחד  רגל לו והושיטה יד פיסת כמי� ויצתה ר"ח התפלל הדל, מצב� על בפניו בכתה דוסא ב� חנינא רבי של

ה�  ואילו רגלי�, ארבע ע� זהב של שולח� על לעתיד אוכלי� הצדיקי� שכל בחלו� ראו בלילה זהב , של משלח�

רגלי� שלוש ע� שולח� על ב')יושבי� רק ולה רגלי ג' יש שלכול שהראוהו דיד� בגמרא שניתנה (עיי� זו שרגל הבינו מיד ,

נלקחה  הרגל ואכ� הרגל, את מה� לקחת שיחזרו רחמי�  רחב"ד ביקש הבא, לעול� שולחנ� מרגלי אחד היא לה�

חסדי�, וגמילות עבודה תורה, עול�, עמודי ג' כנגד מכווני� רגליי� ששלשה סופר' ה'חת� ומבאר נס. בדר� מעמו

עניי� על מורה הרביעי ההשתוותהסבלנות ורגל עול� ומידת ומעמידי מעמודי אחת היא זו מידה כשלא כי ולכ� ,

כנגד  הוא כי הד', רגל משולחנו נחסר ממילא לו, כראוי 'זהב' לו ונתנו דינו את לו שימתיקו וביקש מצבו את סבל

הסבלנות, מעלת רו� על למדנו ומכא� לשולחנו. הרגל וחזרה לסבלנותו, חזר זאת כל ומשהבי� הסבלנות, מידת

דברי�. ג' אות� על שעומד כמו עליה עומד והעול� חסדי�, ולגמילות ולעבודה לתורה בערכה שווה היא שהרי

קהח . שבטי ואחיו הצדיק �יוס גבי במדרש איתא יח)וכ� פד וישב נתת (בר"ר וכשרצית לאהוב בלב� נתת 'כשרצית

לשנוא  אלא בלב� זאת עושה אינו ה'שונא' וג� לאהוב, בלבו נות� הקב"ה אלא מעצמו אוהב אינו ה'אוהב' כי .'

ב"ה. המל� גזר כ� כי



קרח  פרשת � הפרשה באר ã

כה"ג  כעבודת ב'עבודתו' ייחשב הפשוט האיש – לכ� ונחשב
ולפני�  לפני

ãåòåîìåò àøáù ä"á÷ä éë ,àã àúùøôî åðãîì
,úåáåè úåéøá åá àøáå íåìë åîìåòá øñéç àì
íìåòá äúåçéìùå äãé÷ôú úà ãéòåä äéøáå äéøá ìëìå

,äæä,åðåëîå åîå÷î ìò 'ä úà ãåáòì ãçà ìë ìòå
èåùôä íãàäåíìåòá åúåçéìù úà àìîîäáåùç

ìåãâä íãàë íìåò àøåá éðôì àåääìåãâä åúãåáòáט.
ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä øîàù åîëåäéä íà

úçú åúåéäá 'ä úà ãåáòì øùôàù òãåé çø÷
'÷éìèòéô'äíéáùåé åéä åéøåçàìå ,ã"îäéáå ð"ëäáá íåîéçä øåðú)

(íòáù 'íéùìç'ä ìëìåãâ ïäëä úãåáòë áùçú åúãåáòå
ììëå ììë ìéçúî äéä àì íéðôìå éðôì åñðëéäá

ú÷åìçîáי÷ø äéä ïøäàå äùî ìò ÷ìçù äîå ,
úãåáò ïéá ÷åìéçå ùøôä ùéù ,åùôðá äîéãù úîçî

.íéðè÷ä úãåáòì íéìåãâä

êëåàøîâá àúéà(:àë úéðòú)àðîåà àáààôåø äéäù)

(íã æé÷îíéîùä ïî 'íåìù úñéøô' ìá÷î äéä
,÷"ùøò ìëá åæ íåìù úñéøô äúééä ééáàì ,íåé ìëá
êë ìò ééáà ìù åúòã äùìç ,ë"äåé áøò ìë àáøìå

åì åøîà ,àðîåà àáàë íåé ìëá íåìù ìá÷î åðéàù
ãáòîì úéöî àì' Y êúòã ùìçú àì ,íéîùä ïî

äéãáåòë(åéùòîë úåùòì ìëåú àì 'éô)'àðîåà àáà' ìù
úøéîùá úåøåöðå úåìåãâ ìòôù àøîâá íù øàåáîë
åùøéôù ùé .àøîâä éøáã ë"ò ,ìàøùé ìù íúùåã÷

,äéãáåòë ãáòîì úéöî àìãé÷ôú ãéçéå ãéçé ìëì éë
äæ ìòå ,åúøåúá íìåòä úà øéàî ééáà ,íìåòá øçà
äéäù àðîåà àáà åìéàå ,ù"øò ìëá íåìù úñéøô ìáé÷
äùåã÷ä éøãâ ìò øîù åúãåáòáå Y 'íã æé÷îä àôåø'
úà ééáà áåæòé íà ,íðîà ,íåé ìëá íåìù ìáé÷ äæ ìò
úåéäìî ãéñôé éæà àðîåà àáà éùòîë úåùòì êìéå åëøã
ïî ÷ø éë .òéâé àì àðîåà àáàë úåéäì óàå ,ééáà
.åúåîéìùì òéâé íùî àéîù ïî íãàì ãòåéù íå÷îä

êëåò"éæ àçñéùôî íéðåá 'ø éáøä ÷"äøäî àúéà
(ç ,ïúùøôá ÷éãö éúôùá àáåä)ììôúäì äöø çø÷ù

,â"äëë 'íéùã÷ä ùãå÷'áäìéôú äúåà øùà åðîî íìòðå
íìåòáù íå÷î ìëá ììôúäì ùîî íéìåëééàãååáù óà)

éàù åì ïîãæðùë î"î 'íéùåã÷ä úåîå÷î'ì íäì ùé úãçåéî úåáéùç

åì øùôà 'äìéôú äúåà'ù òãé ,åîå÷îå åúéá úà áåæòì åì øùôà

(åîå÷îî ìåòôìå ììôúäìיא.

לבורא ט . רוח נחת גור� שהוא לו אמר מי כי א. טעמי�. מכמה להתגאות במה לו אי�  לגדולה הנבחר ג� ואכ�,

בפרשת� הפסוק על זי"ע מזידיטשויב הירש צבי רבי הרה"ק שאמר כמו ב. הפשוט. מהאיש יותר כז)עול� (יח

בקדושת  קדושה להיות הנבחרת התבואה שחלק כמו כי היקב'. מ� וכמלאה הגור� מ� כדג� תרומתכ� לכ� 'ונחשב

חולי  שנשארו חברותיה על תתגאה לא נתקדשה תרומה בעצמותה וחשיבות יחוס שו� מחמת לא כי שיודעת אחר ,�

- לדיד� כ� תרומה, תרומתכ� בקדושת לכ� א� ונחשב בתורה  א� אחרי� מעל ההתרוממות בעיניו חשוב שיהיה ,

של תרומה כאותה היקב,בעבודה, מ� וכמלאה הגור� מ� איזה דג� מחמת ולא ה' בחר בו כי אלא אינו זה ג� כי

הפשוט. ברצונו עלה כ� כי רק בו, שיש מעלה

שקדי�'י. ויגמול צי� 'ויוצא אהר� של במטהו נס שנעשה הטע� זי"ע בונ� ר' הרבי הרה"ק ביאר זה כג)בדר� ,(יז

שמענו  לא מעול� א� הפירות, אלא נאכלי� ואי� ופירות, ענפי� יש ע� בכל שהנה בזה, לרמז הקב"ה שבא

כאשר  הפרי, הוצאת דר� הוא שכ� אלא הקב"ה... ברא� מדוע בענפי� צור� שאי� כ� א� לאמר, העול� בני שיטענו

הפרי, אל שמגיע עד והענפי� הגזע דר� הלחלוחית ועובר שבקרקע, השורשי� ידי על שבאר� המי� את יונק הע�

בדייקא, גדול כה� להיות שרצה קרח טענת כנגד הקב"ה הראה וכ� לטובה. שווי� ג� וכול� צור� להקב"ה לו שיש

ב'שקדי�' רק ולא ובפרחי�' ...ב'ענפי�

של יא . שיר� בפרק ב'תהילי� ' שנאמר מה ליקוואד ישיבת ראש זצ"ל קאטלער שניאור רבי הגאו� ביאר זה בדר�

קרח' מח)'בני היכל�'(מזמור בקרב חסד� אלוקי� י)'דמינו הבורא (פסוק גדלות להשיג שנית� בנפשנו שדימינו ,

רק היכל� ית' לבסו� בקרב אמנ� ולפני�, לפני להיכנס שיוכל גדולה כהונה קרח ביקש כ� על הקדשי�, בקדש –

המזמור כהמש� היא האמת כי טעות� והבינו בתשובה יא)חזרו אר�',(פסוק קצוי על תהלת� כ� אלוקי� 'כשמ�

דייקא היכל�' ל'קרב  להגיע צור� ביותר...שאי�  הרחוקי� במקומות ואפילו אר�, קצוי בכל תהלת� להשיג נית� אלא

שאמרו קי.)וזהו ללמד(סנהדרי� שירה', ואמרו עליו וישבו בגיהנ� לה� נתבצר ב'גיהנ�''מקו� האד� נמצא א� שאפילו

השי"ת  את ולעבוד שירה לומר אתהיכול ש�  שמי�  אסק 'א� כי הנ� , שאול ח)'ואציעה קלט .(תהילי



קרח  פרשת � הפרשה äבאר

מלשוב  ישראל בר תקוות אבדה לא לעול� – נתבצר מקו�
בתשובה 

ïúùøôá(ä æè)úàå åì øùà úà 'ä òãåéå ø÷åá' ,
òåãî øåàéá êéøöå .'åéìà áéø÷äå ùåã÷ä
áéø÷äì íäì ïúð àìå 'ø÷åá'ä ãò ïéúîäì íäéìò äååéö
'íùåáä úåâåøò'ä ÷"äâä øàáîå ,úøåè÷ä úà ãéî

ò"éæ(çø÷ë äéäé àìå ä"ã)úåàøãäðñä éùàø åìà ìëù
ìë äùòé íòåöé ìò íúåìòáù äùî òãéå ,íé÷éãö åéä
ìåùëîä øîåçå ìãåâ åðéáé æà ,'åùôð ïåáùç' íäî ãçà
,ïëà .àøåáä éðôì äîéìù äáåùúá åáåùéå ,åá åìùëðù
äùåá åàìîúðù àìà 'ùôðä ïåáùç' åëøò íä ,äååä êë
øáë Y 'ä ìà áåùð íéðô äæéàá áåùçì åìçäå ,äôøçå

äãáà.úåéçì øùàî úåîì åôéãòäå ,åðéúåå÷úìáà
íäì äéä àìå ,íéáù ìá÷ì äèåùô åãé ú"éùä úîàá
äùåá åáìá ùéâøîù äî äáøãàã ,äæ ìéáùá âåàãì
,äáåùúä ø÷éò åîöòá åäæ åéììòî òåø ìò äîéìëå

ì"æøàå(.æ úåëøá),'íãà ìù åáìá úçà úåãøî äáåè'
ùãå÷ä úãåáòì äðëä àôåâ àåäåיב.

åäæåäøåú äøîàù(â æé)íéàèçä úåúçî úà' ç÷éù
äìàä,'íúåùôðáøåñîì åöøå ,äøî úåòè åòèù

íùôðêåúî ,íìåòä äæá øúåé úåéçì àìùéë íúåòè
íúåå÷ú äúìëçáæîì éåôéö íéçô éòå÷éø íúåà åùòå .

ìàøùé éðáì ïåøëæàìå ,íìåò úåøåãì úàæ åøëæéù ¯

àåä íà óà ù"áúé åúãåáòì áø÷úäìî ùéà òðîé
,äáøãà éë ,åéàèç ìò äîéìëå äùåá àìîíùîáø÷úé

ù"áúé åúãåáòìיג.

àöåéëò"éæ ÷ñéøèî ãéâîä ÷"äøä íùî íéøîåà ,øáãá
'øåîæî çø÷ éðáì çöðîì' íéøîåàù íòèä øàáì
úòá íéãîåò åðàùëù ,äðùä ùàøá øôåù úòé÷ú éðôì
êåúîù íéîòô úåòé÷úä íãå÷ äáåùúä úåøøåòúä
åúåå÷ú äãáà éë ùåàé éãéì íãàä àá 'åùôð ïåáùç'
úà åì íéøéëæî ïëì ,äáåùúä åì ìéòåú àìù èéìçîå
åøäøä ïåøçàä òâøáå äîãàá åòìáð øáëù 'çø÷ éðá'

'íåðäéâá íäì øöáúð íå÷î'ù åëæå ,äáåùúá(.é÷ ïéøãäðñ),
øáë àåä íà óàù ,ìàøùé ùéà ìë ãîìé íäîåêåúá

äîãàäïééãòåéðôì úåöøúäìå åðå÷ ìà áåùì åãéáיד.

פה  'כל' תפילת שומע הקב"ה - תפילתי ה' האזינה

ïúùøôá(åè æè)íéðåùàøáå ,'íúçðî ìà ïôú ìà' ,
åøàéá(ï"áîø 'éò),'íúìéôú' äðååëä 'íúçðî'ù

úà ìá÷é àìù ä"á÷ä éðôìî ù÷éá äùîù ,øîåìë
.ìåãâ ïäëë ùîùì íéöôçä åúãòå çøå÷ ìù íúìéôú
úðåîà úà øòøòîå çø÷ åì àá äðä ,íîåúùé ïðåáúîäå
,ìàøùé éðá íòá áø ïáøåç òøåæ íâ ,íáø äùîá ìàøùé

,'ä éùåã÷ ïøäàå äùî íò áéø øçøçîíéøáãä øçàå
ùùåç ïééãò ,äìàäúà ìá÷é ä"á÷äù åðéáø äùî

בגמ'יב. יד:-טו:)הנה שובו (חגיגה קול בת שיצאה ש� ומובא וחטאיו, אבויה ב� אלישע של בעניינו הרבה האריכו

אותו  לתאר דייקא זה כינוי נבחר מדוע צ"ב, ולכאורה מקו�, בכל 'אחר' הנקרא והוא מאחר, חו� שובבי� בני�

הרעי�  מעשיו וכל הוא, וקדוש טהור ונשמתו נפשו בתוככי יהודי איש שכל אותנו מלמדי� שבזה אלא , מהותו, ואת

'אחר' איש אלא 'אלישע' זה אי� שאומרי� כמי 'אחר' שמו נקרא כ� ועל אותו, �העוט חיצוני כמעטה אלא אינ�

שכ�  וכל ולפשוע, לחטוא שהרבה אבויה ב� באלישע אפילו אמורי� והדברי� וצדיק... טהור הוא אלישע כי הוא,

מישראל. אד� כל בשאר

זי"עיג . ישראל הישמח הרה"ק ח)כתב ולא (פורי בתשובה' 'הרוצה אמרינ� דלכ� זי"ע בוני� ר' הרבי הרה"ק בש�

בתשובה, רצונו שמעיקרא אלא בתשובה, כששב לאד� מתרצה שהקב"ה לומר כוונתנו אי� כי בתשובה', 'המתרצה

עליו בתשובה לשוב שיוכל בכדי הבורא ברצו� היה עצמו החטא �כזכויות)וא נעשי זדונות .(ולכ�

הי�'יד . 'מרגלית ד)בספר אות קט: מהר"י (סנהדרי� הרה"ק אביו בש� ביאר זי"ע מבעלזא המהרי"ד שהרה"ק הביא

שירדו רבינו משה ביקש מדוע ביסורי�חיי� זי"ע שייתיסרו בה� לנקו� רצה חלילה וכי מרגיש שאולה, החי (כי

(ידח,בייסורי ממנו ידח לבלתי מישראל, נפש כל על חס רבינו שמשה אלא, לשוב , בידו באפו שנשמתו עוד וכל

שלימה  בחיי�.בתשובה שישארו ביקש כ� על ,

זי"ע מטשעכנאוו הרה"ק ביאר בשמו)ובזה ו ח"א רבינו(שש"ק משה אמר כט)היא� ימותו� (טז האד� כל כמות 'א�

ש)אלה סימ� זה ש'לא (הרי אז נאמר וכי פיה, האר� תפתח לא וממילא בתשובה שיחזרו יתכ� והלא שלחני', ה' לא

ימותו� אד� כל כמות  'א� דייק  דלכ� ביאורו, אלא שלחני'. שנולד,אלה',ה' כתינוק נעשה תשובה' 'בעל שהרי

ה�. חדשי� ובריות אנשי� כי ניצלו, האנשי� ש'אלה' נחשב זה אי� בתשובה ישובו א� א"כ הוא, אחר וכאיש



קרח  פרשת � הפרשה באר å

åúìéôúøúëù äòùá ,äìåãâä äðåäëä úà åì ïúéå
,àìà .ìòîî éååéöáå ïéã é"ôò ïäëä ïøäàì ïúéð äðåäë

äìéôú ìù äçåë úòâî äîë ãò äàøð ïàëîטוäððéàù ,
òåùôìå àåèçì äáøä íà óàå ,íãàä ìù åáöîá äéåìú

áìáù äãåáòá åéô àöåîì íåø éîùá áø çåë ùé ïééãò
ù÷áìå ãåîòì åðéáø äùî êøöåäù ãò ,äìéôú åæ

àøåáäîíúçðî ìà ïôú ìàòåîùì êéðæà èú ìà
íéòùø ìù íúìéôúì(ôø 'îò ä"ç ìà÷æçé øåà äàø)טז.

מעשה ושעה, עת בכל המתחדש מעלת רבה היה)מה ירושלי (שלא מבני ואביו�  עני שקבע באיש מעלה , של �

'ברכת אחרי לחזר – 'מנהג' ומלאו שהחיינו'לעצמו עול� הופ� היה בכיסו מצויה הפרוטה היתה שלא �א ועל ,

כ�, לצור� 'שהחיינו', עליה� ומבר� חדשי� פירות ועונה עת בכל קונה היה �שאס ובפרוטות הדלה, מפתו  ומקמ�

שהיה  המוכר ומוצלחת ... טובה  בשעה חדש פרי איזה הגיע הא� ומברר הפירות בחנויות ביומו יו� דבר מבקר היה

כשה�  מיד הפירות את לקנות ממהר הנ� מדוע בפניו, פע� תמה לפניו אשר ה'עני' את והכיר ישמעאל מבני

הפירות  שפע יתרבה אז שניי�, או חודש שתמתי� היה �עדי לא וכי שחקי�, מרקיע עדיי� ומחיר� לשוק 'יוצאי�'

שלא  פשיטא א� 'שהחיינו'... לבר� מאודו בכל חפ� שהוא לערבי להסביר ניסה הלה אר�, עדי המחיר ויתמעט

מאומה. הערבי המוכר קלט

'מנגו' הנקרא פרי הגיע שבס"ד הידיעה באה היהודי לאזני - עצ�' תדש� טובה 'שמועה היו�, אל (מאנגא)ויהי

המוכר  קראו נפש... להחיות 'מנגו' לי הבה המוכר מע� ודרש החנות לתוככי מקשת כח� הלה מיהר החנות...

מהאר� אבני� כמה הרי� הפנימי, לחדר רבבות (בלטות)והכניסו בשווי לרוב שטרות חבילי שמה מונחי� והראהו ,

לעצמי  אניח לא ואעפי"כ שני�, עשרות החנות בהחזקת עמלי' מכל 'חלקי זה נא, שמע לו, ואמר זהובי�, אלפי

שיהיה  העת כשיגיע ורק זע�'.. יעבור 'עד מה זמ� אמתי� אלא הפרי, זמ� בתחילת המאמיר יוקר מחמת מנגו  לקנות

מלא  �בכס מנגו לרכוש מסוגל שכמות� מרוד עני כיצד אלו, מפירות ואוכל אקנה אז או נפש' לכל 'שוה המחיר

ושב  שניי�, או אחד פרי קנה אלא השהחיינו... 'סודות' לו ללמד היהודי ניסה לא כבר הפע� יהלומי�... היו כאילו

וגדול ר� בקול לאלוקי� וביר� לב, וטוב שמח הזה לביתו לזמ� והגיענו וקיימנו .שהחיינו

כל  ע� החנות את למכירה מעמידי� ויורשיו נשמתו, את נפח הערבי זה כי בעיר הברה קול יצא הימי� מ� ביו�

מכריו  מכל ודמי� ממו� ללוות מיהר הקרקע, לפני מתחת מוטמ� גדול אוצר כי העני זכר אביה�, שהוריש� הפירות

מבירא  עלה אחת ובבת שני�, כמה לפני הערבי שהראהו ה'אוצר' בכל זכה ואכ�  החנות, את קנה ה'גמחי"�', בעלי

מופלגת. לעשירות זוכה כשהוא רמא לאיגרא שהחיינו עמיקתא ברכת בחיבוב לו שהיה טוב מנהג בזכות לידו בא זה .וכל

אמרו  שהנה יהודי. איש של החיי� לדר� השכל ומוסר 'משל' בו יש כי נראה זה במעשה קימעא וכשנתבונ�

א)חז"ל א על (בר"ר מורה זה 'ש�' כי הדורות צדיקי וביארו 'ראשית', נקראו ישראל וכ� 'ראשית' נקראת שהתורה

מאחוריה�  העבר כל את להניח מ'בראשית', ולהתחיל להתחדש תמיד בכוח� יש אשר ישראל, בני של מהות�

מציאות�  ועל החדש הזמ� על שהחיינו' ו'לבר� עיניה�, לנגד ההוה את רק יעמידו עת ובכל נעוריה�, כנשר ולחדש

אל  להתקרב החפ� יהודי איש יעשה מה מרובי�'... ב'דמי� וכרו� קשה שהדבר אלא, דמי. שנולד כקט� החדשה

היצר  הוא ה'ערבי' אמנ� בחייו. הראשונה פע� לו זו כאילו ומצוה מצוה כל ויקיי� הקשיי�, בכל ישגיח לא  קונו,

ותקיי�  קימעא, המת� כ�, כל תתאמ� מדוע לכ�', הזאת העבודה 'מה לו ואומר להתחדש, מיהודי למנוע מנסה הרע

שהחיינו' על 'המקפיד דבר, של סופו אמנ� מלומדה... אנשי� כמצוות ידיי� ורפיו�  עצלתיי� מתו� בעייפות, המצוה

מצוה  כל ולקיי� מסיני ניתנה היו� כאילו התורה את ללמוד ית"ש, לעבודתו שעה ובכל עת בכל המתחדש זה –

יהודי  כל בנפש כי מלכי�', אוצרות 'ימצא כי הוא מובטח הרי מחודשת יסולאו אוצרות טמוני� בהתלהבות שלא

לגלות�...בפז , אלא נצר� נפלאות.ואי� והארות אוצרות אות� כל המעוררת היא היא וההתחדשות

לומרטו . לו היה הדקדוק לפי שלכאורה שביארו, 'מ 'נסו יש ולא התפילה,ל קול�' עני� על שמרמז אלא, קול�',

- היהודי מנוסת בר"ת קול�,ל להיכ� עולה 'לקל�' ואכ� לו. ומפלט מנוסתו היא ש� כי התפילה, לקול היינו

מזמור. קרח לבני למנצח

אונגרי�טז . מיוצאי שהיה קלמ� ר' בש� וחשוב נכבד יהודי על לספר שמעתי התפילה בעני� נפלא ,(הונגריה)מעשה

שני�  י"ח מבני - הכח בעלי את ל'עבודה' לשלח והחלו לעיר� ימ"ש הרשעי� שנכנסו בשעה המלחמה שבימות

(55 ב� שהגיע (עד מי כל למוט, בסמו� לעבור לכל והורה בכותל מוט קבע הרשע רח"ל... דינ� אחת והילדי� והזקני� ,

השמאלי, לעבר הופנו יותר הנמוכי� ואלו לעבודה, ראוי והוא שני� י"ח לו מלאו שכבר סימ� המוט לגובה בקומתו



קרח  פרשת � הפרשה æבאר

øáëå'íéø÷éòä øôñ' íùá àáåä(æ"è ÷øô éòéáø øîàî)

äðåëé ìàøùé íùá øùà ìëì äìéòåî äìéôúäù
äé÷æç ïá äùðîî åúééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôà
äøîäù éî äéä àìå øåîâ òùø äéäù ,äãåäé êìî
,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá âéìôäå 'ä éô úà

åá øîàð ïë éô ìò óàå(âé¯áé áì ,á é"äã)åì øöäëå'
é÷åìà éðôìî ãàî òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà äìéç
åúðéçú òîùéå ,'ä åì øúòéå åéìà ììôúéå ,åéúåáà

,'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéåíà óàù ïàëî åðãîìå
ïëåî àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá ììôúîä äéäé

äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ìיז.

'תחנו�' ותפילת אפי� נפילת עני� - ירוח� ועוזב מודה

ïúùøôá(áë æè)'åâå 'íäéðô ìò åìôéå'יחåðéáø øàáîå .
,äìéôú êøåöì äúéä åæ 'äìéôð'ù ééçáïàëîå

äìéôúá íééôà úìéôð âäðîì êîñå øå÷îיטáéçøîå .
ùåìù äæá ùéù íééôà úìéôð úåäî ùøåùá ééçá åðéáø

,ì"æå ,úåðååëãçàä,äðéëùä àøåîìúéðùäåúåàøäì
,äòðëäå øòöúéùéìùäåìåèéáå åéùåç úøéñà úåàøäì

äðéëùä àøåî .äðååëå íòè ìë øàáì êéøàîå ,åéúåùâøä
øçàîå ,úåòéðöäå äùåáä éëøãî àåä íéðôä éåñéë éë Y
øîàðù ïéðòëå 'åãâðë äðéëù' úåéäì êéøö ììôúîäù

(ç æè íéìéäú)ì"æç åð÷ú ïë ìò ,'ãéîú éãâðì 'ä éúéåù'

קלמ�  ר' המוט. גובה עד קומת� להגביה בכדי האצבעות קצות על מהלכי� היו ט"ז – ט"ו בני שהנערי� כמוב�

הרכבת  על בדרכ� והנה נערי�, קבוצת עוד ע� ביחד האחרונה... בדרכו שמאל לצד אותו והפנו נמו� היה הנ"ל

לחיי�, ממוות אותנו שיציל שבשמי� לאבינו יחדיו ונזעק הבה גדול, רעש בקול והכריז מה� אחד נענה לאושווי�

הגזי�  תאי  לתו� משהוכנסו השמימה. שוועת� ותעל נוראות בכיות מתו� ממעמקי�' המעלות ב'שיר בזעקות ופתח

לפועל, זממ� להוציא הרשעי� בידי סיפק היה ולא הגז  נגמר להרג� שרצו רגע באותו הקב"ה, עשה מה וכבר...

'ממעמקי�'... חי שהוא לומר רגיל קלמ� רבי היה ימיו וכל החיי�, באר� ונשארו חוצה אות� והוציאו

זי"עיז. מקארי� פנחס רבי הרה"ק של הנוראי� דבריו את  להזכיר המקו� נ)כא� האד תורת שער השל פנחס על (אמרי

לאזט  וויא דיר, בעט אי� 'מיינער' וז"ל. הרה"ק לו ואמר מבניו, כמה לו שנפטרו כה� דב ר' בש� יהודי איש

קע�  אייבערשטיי� צו� זי� שפארט ער אז – רשע גרעסטער דער אז נישט עס גלייבסט  דו שטארב�, קינדער מע�

עכ"ל, וויל, ער וואס בעטי� אויס איה� ביי -)ער הילדי�,(ובלה"ק שימותו – להמשי� לזה נות� הנ� היא� וכי יקירי,

ברצונו. אשר כל אצלו לפעול לו אפשר ה', לפני בתפילה יפציר א� א� – ביותר הגדול הרשע שאפילו מאמי� אינ�

י  שאינו 'מי זי"ע, מקאברי� משה רבי הרה"ק אמר בעבירות נוראות ונכשל שעבר אחרי ג� להתפלל ומסוגל כול

על  דר� לא עדיי� רצונו, לו ועושה אביו לפני המתחטא כב� הקב"ה לפני אז ג� שיחו ולשפו� שבתורה , ַָהחמורות

העבודה' ותפילה')מפת� 'תורה אבות .(תורת

כ� יח . ג� איוותה  שנפשו חסיד היה החסידי� בי� 'ירוח�', בש� תפילה' 'בעל היה זי"ע אהר�' ה'בית הרה"ק אצל

העמוד..., לפני לגשת רשאי אינני 'ירוח�' בש� נקרא שאינני מאחר וכי הרבי, את החסיד שאל העמוד, על לגשת

תהיה א� הרבי, לו ועוזב אמר תהיהמודה אתה �העמוד.ירוח� א לפני לגשת ותוכל ,

מזיגהיט . בית למחייתו והחזיק לבעלזא הסמו� בכפר יהודי דר זי"ע מבעלזא יהושע רבי  הרה"ק (קרעטשמע)בימי

את  לסגור היהודי כשרצה הלילות באחת בכלל. ועד שכרה כדי עד ושותי� הארצות גויי מתכנסי� היו ש�

לו  והורה כלוט, שיכור היה אשר מאחד חו� הכל יצאו ואכ� לבתיה�, לשוב מכול�  ביקש בלילה ה'קרעטשמע'

בקרקע, ראשו ונחבט ארצה ונפל השולח� ברגל ונתקע ומשמאלו, מימינו להבדיל ידע לא הלה א� חוצה, הדר� את

מה  בחנותו, אצלו שמת הגוי בהריגת אותו יאשימו שהנה מאוד, האיש נבהל חיי�. רוח ללא היה מהרה ועד

צרתו  את לפניו גולל הרבי ומשהכניסו ביתו, דלתות על נקש ליל ובאישו� מבעלזא, הרה"ק אל פעמיו החיש עשה,

המחוז יהודי כל של ראש� ועל ראשו על המרחפת הסכנה שעת (גאליציע)ואת בזה ימצאו ישראל שונאי שהרי ,

לבי  שוב המהר"י לו אמר פרעות. בה� לפרוע רחו�'הכושר 'והוא תפילת את ואמור ה'פגר' יד על עמוד ת� ,

נוראות  בכיות מתו� רחו�' ה'והוא באמירת והחל המרזח לבית מיהר מיד וחמישי. שני בימי בתחנו� הנאמרת

ומת, ש� נפל לבית משנכנס �ותיכ אדונו, לבית והל� רגליו על עמד הגוי, 'התעורר' עיניו לנגד והנה לב, בשברו�

הישועה  על להרה"ק להודות לבעלזא היהודי שב ישראל. בני על עלילות להעליל לרשעי� מקו� היה לא ומעתה

אנו  מקילי� מדוע תחנו� של כוחה גדול כה אכ� א� המהר"י, את לשאול �והוסי עמו, נעשית אשר הגדולה

ופשטיה)לפעמי� נהרא יקומו (נהרא הגויי� שכל ברצונ� וכי וביה, מיניה הרבי לו השיב שוני�... בזמני� לאומרה שלא

לחיות... וישובו רגליה� על
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ïééðò åîöòá úåàøäì 'íéðôä éåñéë äìéôúä éñéñëúá'
éë åéðô øúñéå' äùîá åðéöîù åîëå ,'úé åãåáëî äùåá

'íé÷åìàä ìà èéáäî àøé(å â úåîù).

ãåò,äòðëäå øòö úåàøäì àåä íééôà úìéôð ïééðòî
äáåùúä éø÷éòî äòðëääå'úìáå÷î åúìôú æàå

åúìàùî àìîîå åøòö ìò ùùåç ä"á÷äåúàæ çéëåîå .'
'îâá àáåîäî(:èð î"á)éáø úà 'åëøá'ù íåéä åúåàîù

'éàðëò ìù øåðú'á íéîëç ìò ÷ìçðù øçàì øæòéìà
åúåçà äúéäù åúùà 'íåìù àîéà' åúåà äçéðä àì

äáùç úçà íòô ,åéðô ìò ìåôéì ìàéìîâ ïáø ìù
ùãåç ùàø íåéäù(àåä øñç íãå÷ä ùãåçäù äøáñù)àìå

ìò éðò ÷ôã ïîæä åúåàáù íéøîåà ùéå ,åéìò äçéâùä
øæòéìà éáø ìôðå ,ìåëàì íçì åì äàéöåäå úéáä úìã
úâøä øáë éë íå÷ ,åì äøîà êëá åúàöîùëå ,åéðô ìò
êë ìëù íòèäå .äéä êë ïëàå ,ìàéìîâ ïáø éçàì
êåúîå ,øòèöé àìù éãë' íééôà åúìéôðî äãçôå äùùç
êéùîîå .'ìàéìîâ ïáø úà ùéðòé ïåáìòäå äòðëääå øòöä
úøáâä äàøéúî äúéä àìù úãîì àä' ééçá åðéáø

åùéðòéù úàæäíéôà úìéôð êåúî àìà åúìéôúá.'

אמירת  דר� הישועה השתלשלה א� מהר"י הרה"ק של הגדול ובכוחו בזכותו היה זה נורא שמופת פשיטא כי וא�

להחיות בכוחנו אי� וא� ביותר, מסוגלת זו שתפילה ללמדנו רחו�' להחיות מתי� ה'והוא בידנו פני� כל על א� ,

...חיי� 

אחר  בזה לימי� צעירי� אנשי� נפטרו  ורח"ל קארלי�, יד על העיירות באחת מגפה פרצה אשר מעשה היה עוד

בכ�  להקפיד התחילו ואכ� תחנו�, באמירת להיזהר עצמ� על שיקבלו טעלגרמא לשלוח אהר� הבית הורה זה,

נעצרה. והמגפה

קדישא' הסבא כב)ב'נפלאות עמוד ושפ� (ראדשי�, זי"ע, מראדשי� הס"ק  אל קאצק מחסידי אחד הגיע שפע� מובא

הרה"ק  שאלו ל"ע, 'יורד' שנעשה במזוני ה� בחיי ה� בבני ה� מטה מטה וירד שנתהפ�, 'מזלו' על לבו, מר בפניו

אומר  אינו שאכ� ענה, ברירה בלית בשנית, הרה"ק שאלו מלענות, ונתבייש תחנו�, אמירת  על מקפיד הוא הא�

ממתי  תדע שמא שהחסרת, ה'תחנוני� ' כל את להשלי� עלי� הרה "ק לו אמר דפגרי... כיומא ה� ימיו וכל תחנו�,

חשבו�  לעשות קרישא הסבא וצוהו בזה, זלזל נעוריו מימי כי שנזכר עד ידעתי, לא וענה ה'תחנו�', את החסרת

שחיסר  תחנו� הסכו� כל שיאמר הרה"ק לו וצוה אלפי�, לכמה שעלה עד חשבו�, ועשה מאז, שחסר תחנוני� כמה

שיקבל  זה בתנאי וג� אופ�, בשו� להוושע יוכל לא מהסכו� אחת אפי' יחסר וא� בזה, תלוי וישועתו מלאומר�,

 �תיכ עליו קיבל בזה תלוי ישועתו כי בשמעו הנ"ל האיש יו�, בכל תחנו� מלומר יגרע שלא והלאה מהיו� עליו

ב'עבודה' החל ומיד תחנו�, מלומר מהיו� יחסר שלא לו והבטיח זי"ע, קדישא מהסבא שבגמר הפסק עד הזאת,

שחיסר, הסכו� כל גמר שבועות שנתעשר כמה עד מעלה מעלה ולעלות להצליח התחיל הסכו� שגמר ביו� בו ומיד

פלאות  ביתו.וראה את להנהות בראדישיט� פעמי� הרבה אח"כ והי'

חז"ל אמרו כי בספרי�, נתבאר הדברי� פב:)ו'סוד' על (קידושי� אמנ� פרנסתי', את וקיפחתי מעשי את 'שהרעותי

 �בצירו אד� של בנפשו שנחקקו האותיות צירופי כל מסתלקי� הא"ב סדר על המסודר שבתחנו� הוידוי אמירת ידי

לפרנסה. וזוכה פרנסתי', את 'וקפחתי אי� ממילא מעשי' את 'הרעותי וכשנתבטל העוונות, ע"י טוב שאינו

בגמ' דאיתא מה ביאר לה:)ובזה תתחזו (ברכות  לא תשרי וביומי ניס� ביומי מינייכו, במטותא לרבנ�, רבא להו 'אמר

השדה  זריעת ימי ה� ותשרי ניס� ביומי כי הכוונה ובפשוטו, שתא', כולא במזונייכו תטרדו דלא היכי כי קמאי

להשפעת  ודר� מקור אי� כ� וא� תחנו�, אומרי� אי� אלו בימי� כי בזה, הרמז לומר יש האמור עפ"י א� וקצירתה,

ממש. בפועל ויתייגע יעבוד א� אלא הפרנסה

שאלו  מצבו, מר על לבכות מנכסיו 'יורד' אליו שנכנס זי"ע, משינאווא הרה"ק על מספרי� שמעתי בדבר כיוצא

לדוד' 'תפילה אמירת על מקפיד א� יו')הרה"ק של 'שיר זה (שקוד מזמור אמירת שישלי� לו אמר בלאו, וכשנענה ,

הווה. וכ� כבראשונה, לגדולתו וחזר מעודו, שחיסר הפעמי� כפי

שנראה מה כי זי"ע סופר' ה'חת� הגה"ק תלמידי בש� נוראי� מובא בימי� ותשובה בבכיות גדולה התעוררות

וקדושי�, גדולי� רבני� אצל באמירת בקיבו� פעמיי� שבוע כל ז"ל סופר חת� בעל הגאו� רבינו אצל היה ביותר עוד

תלמידיו  אצל ג� בזה נשאר גדול ורוש� בתחנו�, רחו� סיפורי והוא למשה' ב'זכרו� נירעדהאז, אב"ד ז"ל פריעדמא� רי"א (הגאו�

תרח"צ) גרוו"ד כ"א סו"ס ז"ל סופר חת בעל מהגאו� .ומנהגי
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íééôà úìéôðá äìéôú ìù äçåë ìåãâù åéøáã ììëáå
.äìéôúä é÷ìç øàùî

ïééðòäååîöòá äàøîù àåä íééôà úìéôðá éùéìùä
åìåë àìà åìùî çë íåù åá ïéàù òãåéù
åéðô ìò ìôåðä éë ,ì"æå ,åîöò ãöî ìèåáîå ìèá
åðéàù åúáùçîá íéëñî àåäå ,åéô íúåñå åéðéò äñëî

,åúìòåúå å÷æð äàåøåãéá ïéàå åéðééðòå åëøã òãåé åðéàå
åãé ìò íéëñî ä"á÷ä ïéà íà åðåöø ÷éôäì,'åëå

åððéòå åöôç àåöîî úåøåñàå úåìèá åéúåùâøä åìéàëå
ïéîúåñî åéúôùåú÷ôäá íà éë øáãìå úåàøì ìëåé àì

ú"éùä ïåöøíòèä úà íâ øàáî äæ êøãáå .ì"ëò .
åìéàëù ,äæì äæ íééìâøä úà êéîñäìå ïååëì êéøöù

éúìåæ øáã íåù åîöòî úåùòì ìåëé åðéàå øåù÷ àåä
'ä ïåöøכ.

מ�  האד� את מוציאה הקנאה – אד� קנאת תעלה שלא
העול� 

åøîàì"æç(é"ùøá àáåäå äùøôä ùéø ø"îá)çø÷ äàø äî'
,äùî íò ÷åìçìàð÷úðìù åúåàéùð ìò

'äàð÷'î äàá åæ ú÷åìçî ùøåùù åðééäå '...ïôöéìàכא,
äö÷ ãò äàð÷äî ÷çøúäì åðãîìì úåøåãì äáúëðå
åðì åøîà ùåøéôáå ,äìéôä íéììç íéáø éë ,ïåøçàä

ì"æç(àë ã úåáà)'äàð÷äãåáëäå äåàúäúà ïéàéöåî
íìåòä ïî íãàäéë ,úåéðçåøá íâ óàå úåéîùâá ïä .'

äáåè ä÷ìç ìë ìëàú äàð÷äכב.

נפלאי�כ. דברי� בזה זצ"ל פיינשטיי� משה רבי הגדול להגאו� מצינו התפילה, בעני� אורחא, שדנו אגב השאלה (אודות

בשבע  ה'תפילה' נמנית שלא מכ� וראיית ,אות שפטרו יש בדבר. לה יש 'מצווה' לכה"פ או לאו או לגויי תפילה חיוב יש הא באחרוני

או"ח  משה אגרות בשו"ת דבריו ואלו להתפלל, ה מחויבי צרה בעת א� תפילה חיוב לה אי� דבסתמא זה בנידו� הכריע והגר"מ נח, בני מצוות

כ"ה) סי' אבל ח"ב דבר איזה לבקש מיוחד צור� לו כשאי� �א להתפלל חיוב לקבוע רק דהוא לע"ד נראה 'אבל וז"ל:

החשיב  שלא ממה קשה ולא ממש, כחיוב הוא פרנסה לו שאי� או חולה לו שיש כגו� צור� לו כשיש רק כשמתפלל

משו� נח, בני בחיובי מיוחדת למצוה וכשאינו זה חולי� והרופא פרנסה הנות� הוא שרק בהשי"ת האמונה עיקר דזהו

אחרי�, בדברי� ומאמי� בו מאמי� כאינו הוא הרי  אליו  מתפלל ואינו השי"ת על להאמי� בוטח מחויב הגוי ג�  והרי

עוד)בהשי"ת ש (עיי"ש בהכרח וא"כ לבקש , צרי� ממנו רק הרי וממילא התורה, שנת� וג� בהשי"ת להאמי� מחויב

דבר . וכל ורפואה כזה...עכ"ל.פרנסה פסק לדעת צריכי� ישראל בני שג� נאמר, דרכנו ולפי

נאמרכא . סיני למדבר ישראל בני בבוא א-ב)הנה יט ההר',(שמות נגד ישראל ש� ויח� סיני... מדבר באו הזה 'ביו�

הראויה  באחדות ישראל בני כל היו כבר בסיו� בא' א� המקשי� רבו אחד', בלב אחד כאיש – 'ויח� וברש"י

ב'אחדות', שרויי� שה� רבותא כל אי� מצב באותו ישראל כשכל ביאורו, אלא מיד. תורה לה� ניתנה לא מדוע –

מחיצה ומשה ב'הגבלה' נצטוו שכבר אחר – בסיו� בששה גדולה רק בדרגת אחד כשכל לעצמו... ואהר� לעצמו

התורה. לקבל ראויי� ה� הרי וכעת היא, רבותא זו – אחד בלב אחד כאיש עדיי� ה� ואעפי"כ אחרת

צדיקי�'כב. ב'אורחות הקנאה)איתא מכ� (שער אחד המל�, לה� אמר אחד, מל� בה� פגע וקנאי חומד משל, משלו

רצה  לא כי תחילה, לשאול רצה לא הקנאי בו, כיוצא כפלי� ולחברו לבו, משאלות לו ויינת� ממני דבר ישאל

שהחומד  עד הכפליי�. חלק את לעצמו חמד כי תחילה לשאול רצה לא והחומד בו. ויקנא ממנו כפליי� יהא שלחברו

שתי�. ינקרו לחברו וממילא אחת, עי� לו שינקרו הקנאי ביקש תחילה, לשאול הקנאי את דחק

 �אל מאה ס� חיות� בכדי אתה נצר� הנה לרבי�, שאלו וכ� הנפש', ב'תורת המביני� החוקרי� חקרו כי  מסופר,

טפי בעית במאי לנו אמור ממ�, אנא עתה, תמימה, לשנה מעדי�)דאלער הינ� מאה (מה ס� בוודאות ל� שינת�

ל� יהיה עדיי� אמנ� ,�אל מאתיי� של ס� יינת� מחבר� אחד ולכל שנה, מידי �אל בשכר� וחמשי� חמשי� מותר

,�אל חמשי� של ס� שנה בכל מלחמ� יחסר ובזה בשנה �אל חמשי� ל� שנית�  רוצה שהיית או שנה, בכל �אל

מעדיפי�  שה� – ענו דאינשי רובא ...�אל בעשרי� חבר� על ותגדל – �אל שלושי� רק נית� חבר� שלכל אלא

מה�... יותר לחבריה� יהיה שלא העיקר – חמשי� רק לקבל

מנת  עדיי� כשעמדה בשעתו, שלמה כסעודת  דשנה סעודה על והתענג יהודי ישב פע� מסופר, הלצה בדר�

אוי, האוכל נאנח למות, נוטה הוא והרי חלה פלוני ב� פלוני כי לו וסיפר מידידיו אחד בא לפניו, שהגישו הדגי�

מ�  אחד אודות בפיו ו'חדשות' מחבריו, אחר בפניו התייצב למרק בהגיעו ומשקהו, מאכלו על להתענג והמשי� אוי,

יליל  ילולי �וא גנח וגנוחי האיש נאנח שוב בצעירותו, ל"ע שמת אלמנה החבורה שנשארה הגדול השבר על –

כידו  ולשתות לאכול עז ויתר שאת ביתר להמשי� מאתו מנע לא זאת כל א� קטני�, יתומי� בעשרה המטופלת
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ìòåìù úà íãàä ãéñôî äàð÷ä éãéכגìù åìéàå Y
åòéâä àì åøáçכדäðùîá åøîà á"åéë .(â ã úåáà)

åì ïéàù øáã êì ïéàå äòù åì ïéàù íãà êì ïéàù'
ïë íà ,íìåòä íéù÷îå .'íå÷îéàá ìë åöåøé òåãî

,ãçå ãç ìëì íå÷î øáë ùé éøäå ,äðäå äðä íìåò
íéçîùå íéöôç íðéà ,ïëà éë ,àìàäöøé ãçà ìë ÷ø

øùåàä åðàöîé íùù åáùçá .åäòø 'íå÷î'á ãåîòì
äçîùäåכה...

äðäå'îâá àúéà(.àì úáù)ììäî ù÷éáå éøëð àáù
ìò äìåë äøåúä ìë úà ãîìàù î"ò éðéøééâ
,ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã ,ììä åì øîà ,úçà ìâø
÷ø Y 'áåè äùò'á åì äðò àì òåãî àéùå÷ä äòåãéå
,àìà ,ãéîú äùò úàæ êì åùòéù êéìò áåäàä úà
íäéòøì áéèéäì íáéì áåèù 'ãñç éìòá' åáø øáëù

äìåòä íäéòø úìåãâá úåàøì ¯ åìáñé àì úàæ ìáà
äéåøö ïá áàåéá äâùä åðì ïéàù óà ...íúìåãâ ìò

àøîâá àúéà î"î ,ãåã àáö øù(.èî ïéøãäðñ)ãöîù
äìòúðå ,øáãîë ìëì ø÷ôåîå çåúô åúéá äéä ãçà
âøäù åðéöî êãéàìå ,ãñçä úãéîá äøåîâ úåîéìùì
øâì ììä øîà ïë ìò ,ïéãë àìù àùîòå ìàùò úà
àì ,êìò éðñã ïéò úåøöå äàð÷ä äúåà Y éðñ êìòã
úøé÷òá íà éë ãñç úééùòá éã ïéàù .êøáçì ãéáòú

.äàð÷ä ùøåù

áúëåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäéèå÷éìá íâ ,çø÷ ä"ã)

(ïåùì éåðéùá í"éøäùãå÷ä çåø ìòá äéä çø÷ .ì"æå
ì"÷ ïá ï÷æå ÷éãö äéäù åðééä ,úéøáä ïåøà éðòåèîå
ïá ïôöéìàá àðé÷ù úçà äàð÷ ììâá úàæ ìëáå ,äðù
ïî åúåà äàéöåä åæ äðè÷ äòéâð ,äìåàù ãøé ìàéæåò

דהו, מא� אליו ובא אתא שיניו, בי� ה'בשר' את כבר שהחזיק בעת – מכל הקשה אירע עתה א�, והנדיבה, הרחבה

דאלער ... מליו� עשרה ס� הלוטו בהגרלת זכה ידידינו פלוני השמעת... אחת', ב'נשימה לו מי...ואמר האוכל, נזדעק

ויתבונ�  יבי� והמבי� מסוגל... היה לא כבר הלז הערב האוכל על להביט ואפילו במאכלו, 'טע�' כל איבד ומאז מה...

המסכ�... לזה במקצת עכ"פ דומה אינו א�

חכמה' ה'ראשית כתב פ"ז)וכ� הענווה מתוק (שער טע� מוצא אד� דכל תמיד, מתאבל הוא כי נפשו, חומס המקנא

ה' חננו  אשר הטובה את חבירו שיפסיד עד במאכלו מתוק טע� טוע� אינו כי מהמקנא, .חו�

המקנא  כי אהדדי, דסתרי תלתא הינ� וכבוד' תאווה ש'קנאה אמרינ�, זי"ע העני� רבי הרבי דהרה"ק משמיה

המונעי�  מדברי� בזה וכיוצא לאכילה אותו מושכת התאווה כי יכול אינו א� הגיע, שחברו למקו� לבוא רוצה ברעהו

כבוד  דמטעמי  פניו על לו ותטפח הכבוד' 'מידת תבוא נפשו תאוות למלאת יבוא בוא וכאשר כחברו, להיות ממנו

האסורי�. בבית אותו אוסרי� אלו שג' ונמצא נפשו, איוותה אשר כל לעשות יוכל לא

זי"עכג . הרי"� החידושי הרה"ק שאמר כמו זו, במחלוקת קרח הפסיד גדול שרצה (בפרשת�)והפסד  בזוה"ק דאיתא ,

קרח את לעשות גדול הקב"ה אהר�לוי את שעשה גדול כמו שכעת כה� לכ� , וראיה ונפלאה, גדולה מדריגה וזו .

גדול כלוי לשמש אחר לוי הזה היו� עצ� עד נתמנה לא – זו למדרגה נתעלה לא גדולה,שקרח בכהונה כ� שאי� (מה

גדולה) לכהונה כהני עוד נתמנו אהר� המחלוקת.שאחר מפני ורק א� קרח הפסיד זה כל ואת .

זי"עכד. אמת' ה'אמרי מהרה"ק ויראו)איתא ד"ה תרע"ו זי"ע,(קורח מפשיסחא בוני� רבי הרה"ק בש�  בילדותו ששמע

ה'חבילות ' את השולח� על יניחו כאשר והשמחה)כי הטוב ולעומת וייסורי עול�,(צרות באי כל כי של הכרוז ויצא

שלו, חבילתו את ידיי� בשתי ויתפוס אחד כל יבחר אזי אחת... 'חבילה' לעצמו לבחור איש לכל נתונה כי הרשות

ומה  – ובגש� ברוח לטובתו לו נצר� אשר את נפלא בדיוק וחד חד לכל נות� העליליה ורב העצה גדול הקב"ה

הלבבות' ב'חובת איתא וכ� בה. לעמוד ונפשו גופו בארוכה)שבכוחות הביטחו� שבמידה (שער להאמי� אד� כל שמחויב

מבאר  ובזה ה'. הנהגת  על תלונות שו� לו יהיה לא וממילא אחרת, עצה ואי� להיות צרי� ממש כ� לו, מודד שה'

מטהו' איש ויקחו 'ויראו  המטות נשיאי אצל הנאמר את אמת' כד)ה'אמרי יז –(במדבר 'ויראו' בתרגו� ש� ואיתא  ,

לראות)ואשתמודעו ונווכחו נודעו לו.(מלשו� הראוי  חלקו מגיע אחד שלכל והבינו שהכירו ,

זי"עכה. הרי"�' ה'חידושי הרה"ק היה כנע�)אומר ארור ד"ה נח, הרי" שקינא (אמרי על הבל לאחיו הרג שקי� שמצינו ,

שנאמר כמה ד–ה)בו ד מאד',(בראשית לקי� ויחר שעה, לא מנחתו ואל קי� ואל מנחתו ואל הבל אל ה' 'וישע

כוחהא"כ וראה קנאה בוא 'בעלי�'של היה מה� אחד שכל נמצא בעול� יחידי� אחי� שני היו והבל קי� דהרי ,

רציחה... כדי עד ברעהו האחד קנאת גברה ואעפי"כ שלו... העול� שחצי מי אצל קנאה שיי� ומה עול�, חצי על
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íìåòäכו,úåéäì äìåëé äîåéà äî ãåîìì íéëéøö ïàëî
'áåè'ù Y 'äáåøî äáåè äãî' ïàëîå ,äðè÷ úçà äòéâð

åúåà úåìòäìå åòééñì ìëåé ãçà.

באופ�  כשהיא הקנאה מעלת – חכמה תרבה סופרי� קנאת
וראוי  כשר

,íðîàúãéî úà åîìåòá ä"á÷ä àøá éãëá àì
äá ùîúùé øùàë Y àéä äáåèì éë ,äàð÷ä
åøáçù åîë éë Y åøáçî ãîìéù åðééäå ,áåèä ïôåàá
úà àåä óà ìöðé êë åéúåðåøùéëå åéúåçåëá ùîúùî

àéîù ïî åì åðúéðù åéúåðåøùëכז.

äëååúîëçá äîìù øîà(æé âë éìùî)êáì àð÷é ìà'
à"øâä øàéáå ,'íåéä ìë 'ä úàøéá íà éë íéàèçá
àìà éã øîàú àì íâå ,àð÷ú 'ä úàøé åá ùéù éîá'

àð÷úêééç éîé ìëå íåéä ìë,'ä úàøéáøøåòú äàð÷äå
åòéðëäì êøöé íò íéðãî.'

'äàð÷'ååì åéä àì äéãòìáî éë ,íãàì àéä äáåè åæ
áåèì úåôéàùכחàøîâä éøáãá åùøéô êëå ,

(.èô :çô úáù)íåøîì äùî äìòù äòùá ,ì"áéø øîàå
ãåìéì äî ,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà
åì øîà ...àá äøåú ìá÷ì ,ïäì øîà ,åðéðéá äùà

,åéðôì øîà ,äáåùú ïäì øéæçä ,äùîì ä"á÷äåðåáéø
äàð÷ ...äá áéúë äî éì ïúåð äúàù äøåú ,íìåò ìù

.íëéðéá ùé òøä øöé ,íëéðéá ùéòåãî øåàéá êéøöå
íåìë' øîåì óéñåääàð÷ììëá äàð÷ä éøä ,'íëéðéá ùé

'òøä øöéàìù úåðåâî úåãéî øàùëå Y 'íëéðéá ùé
'á åììëð àìà íîöò éðôá åøëæðòøä øöé.'íëéðéá ùé

øîåì åúðååëù åøàéáù ùéùé ,'íéøôåñ úàð÷' íåìë
÷ø éë ,äøåúä úà ìá÷ì åìëåú àì Y ïéà íàå ,íëéðéá
íãàä ãéá ùé äáåè äàð÷å íéøôåñ úàð÷ éãé ìò

åé÷åìà 'ä ìà ãåòå ãåò úåìòúäì.

ùøåôîåì"æçá åðàöî(æì íéìäú áåè øçåù)ì"ùàä ìëù
äáåè äàð÷ éãé ìò äàá åðéáà íäøáà ìù
äîá ì"æç åðåãîéì êë ìáà ,åðéáà íäøáàá äâùä åðì ïéàù óà)

(ïãéãì òâåðù,éì àð÷ ä"á÷ä øîà... åøîà êëå ,éìåìéàù
,ãîåò íìåòä ïéà äàð÷äåðéàå ,äùà àùåð íãà ïéàå

יגע כו. א� א� אמנ�... מזקת, איננה בו שהנגיעה כ'טיל' למלחמות המיועד משחית לכלי כ�, על משלו משל

ועוסק  הזה בעול� מהל� שהאד� פעמי� כ� כמו וחזק. אדיר נזק יגרו� האויב למדינת לשלחו המיועד בכפתור

ש� בו יגעו א� כי המסוכ�, במקו� בו שנגעו עד זה כל אבל ועבודה, הנכו�)בתורה מידותיו (ב'כפתור' כל יתפרצו

הזה. בעול� עבודתו עיקר היא ש� ואכ�, – הקשות

מה כז . בשמי�, �לעו רוצה הוא �א כי – בו ונתקנא רו� בשמי הנשר �מעו את שראה לשור המושלי�, משלו

לצאת  חשב הרוח שבאה ברגע וכ�, עזה, קדי� רוח של לבואה והמתי� הגג על עלה – השוטה השור עשה

הרוח ידי על בשמי� �לעו ולהמשי� הגג מהנשר)מגבולות הוא נשתנה דבמה – עצמו בכוחות ימשי� כבר ואי� (ואח"כ פשיטא ,

ויאמר, מהנשר, לקח ילמד פיקח, שור יעשה מה איברי�... בריסוק מת פגר נפל ומיד ארצה נפל שהוא לומר צרי�

עלי... הקמי� כל את לנגוח בוראי, לי שנת� ה'קר�' את אנצל אנכי �א שלו, הכנפיי� כוח את מנצל הנשר א�

שוטה  שור כאותו ארצה... יפול אכ� רעהו של מעלותיו את ירצה אחד וכל באחיו איש נקנא א� – לדיד� בו כיוצא

אחד  כל יגיע ולברכה לטובה וכשרונותיו בכוחו להשתמש מרעהו איש נלמד א� אבל ומכא�, מכא� קרח שיצא

להגיע. שבידו המעלה לרו�

המשנהכח . דברי את זה לפי שביארו  כא)יש ד –(אבות העול�' מ� האד�  את מוציאי� והכבוד והתאוה 'הקנאה

למרחק  יגיע עמו נאמנה, בעליו את ישמש זה סוס וחזק, אביר סוס אד� של ברשותו שכשיש כמו היינו

תהו�  לעמקי להוליכו – אדוניו נגד להתמרד הסוס יכול אבירותו לרוב  אמנ�, שיצטר�, מקו� באיזה – מרחקי�

כיוצא  הסוס. מושכות משמר על היטב ולעמוד הסוס, מוליכו להיכ� להיזהר לבעליו לו יש היטב היטב  כ� על רבה,

בחכמה בה� ישתמש א� וחזקי�, אבירי� סוסי� כג' – כבוד תאוה קנאה – מידות ג' ה� ממש במידה בו – ותבונה

להל�  הללו, למידות כלומר – לסוסי� ית� ח"ו א� אבל למעלה, למעלה – למרחק יד� על יגיע ובמשקל, במשורה

היטב  'למודד�' יש כי – 'מידות' נקראו כ� ועל רבה. תהו� לעמקי המידות יובילוהו והשגחה שמירה בלא כרצונ�

ומשורה. משקל במידה ורק א� בה� ולהתנהג

ובית ודע, בית לכל נצרכת 'מיעוטה' כ'אש', כמוה א� הקנאה א� הבית, כותלי את ולחמ� התבשילי�, לבשל –

ה"י. וכליו, יושביו כל על הבית את �תשרו – בזהירות שלא בה ישתמש או משמרה אינו



קרח  פרשת � הפרשה באר áé

,úéá äðåáíéîù äðå÷ äéä àì ,íäøáà àð÷ù éìåìéàù
õøàå÷ãö éëìîì øîàù ,àðé÷ éúîéàå ,úàöé ãöéë

íù íéùåò åðééäù ä÷ãöá äéì øîà ,äáéúä ïîøîà ,
íééðò éëå ¯ äáéúá úåùòì íëì äéä ä÷ãö äî éëå ,åì

îà ,åéðáå çð àìà íù åéä àì àìäå ,íù åéä,äéì ø
.óåòäå äéçä ,äîäáä íò ä÷ãö åðéùò,íéðùé åðééä àìå

.äìéìä ìë äæ éðôìå äæ éðôì åðééä íéðúåð àìàäúåàá
äîäá íò ä÷ãö åùòù éìåìéà äîå ,íäøáà øîà äòù
,éðà ,åàöé ä÷ãö åùòù ïåéëå ,ïéàöåé åéä àì óåòå äéçå

,äîëå äîë úçà ìò íãà éðá íò äùòà íàäúåàá
äéåì äéúù äìéëà ,òáù øàáá ìùà òèð äòù(ì"ëò),

'íé÷éãö úåçøà'á(äàð÷ä øòù)Y äæ øîàî ìò íééñ
äàð÷ íãà äáøé åæ ã"òåäôéñåî åæë äàð÷ éë ,øîåìë .

.íìåòä úà úáøçîä äàð÷ øàùë äðéàå íìåòä ïéðáì

וביותר  המחלוקת מ� הרחק – וכעדתו כקרח יהיה ולא
בראשיתה 

ùøåôîäøåú äøîà(ä æé)'åúãòëå çø÷ë äéäé àìå'כט,
àøîâá àúéàå(.é÷ ïéøãäðñ)êìéå äùî í÷éå'

ïé÷éæçî ïéàù ïàëî ùé÷ì ùéø øîà ,'íøéáàå ïúã ìà
ú÷åìçîáלøáåò ú÷åìçîá ÷éæçîä ìë áø øîàã .

ïéà é"ùøéôå .åúãòëå çø÷ë äéäé àìå øîàðù åàìá
Y ïé÷éæçîíäì øåñà Y ú÷åìçîä äìçä øáëù óà

ú÷åìçîá êéùîäìå ÷éæçäìåðéáø äùîî åãîìé àìà
ìèáì éãë íäéìà êìä åîöòáå åãåáë ìò ìçîù

ú÷åìçîלא.

ïëàåïî ÷çøúäì íãàäî úùøãð äîåöò äòéâé
'íéééçì çøåà'ä ÷"äøä øàéá êëå ,ú÷åìçîä

ò"éæ áåùèàìæî(ïúùøô ùéøá)é"ùø áúëù äîùéøá)

(ïúùøôéåì ïá úä÷ ïá øäöé ïá,á÷òé ïá øéëæä àìå ¯
,íú÷åìçî ìò åîù øëæé àìù åîöò ìò íéîçø ù÷áù

øîàðù(å èî úéùàøá)äøåàëìå .éãåáë ãçú ìà íìä÷á
äùòîá åñçééì ììëá åëøöåä òåãî ,àúìéî ääéîú
,éãéî àì åúå 'çø÷ ç÷éå' øîåì åì äéä ,ú÷åìçîä
,øàåáî àìà ,'åëå úä÷ ïá øäöé ïá øëæåä äî íùì

àøîâä éøáã é"ôò(.äô àòéöî àáá)åðáå ç"ú àåäù ìë'
åäæå ,'äìù àéðñëà ìò úøæçî äøåú ...åðá ïáå ç"ú

למי כט. לומר בא לא וכעדתו' כקרח יהיה 'ולא שהפסוק ברור שזה זי"ע, איש' ה 'חזו� הגה"ק בש� אומרי� כ� 

ריב לחרחר לו שאסור בטענתו צודק פשיטא)שאינו המחלוקת...(דזה מ� הרחק צודק כשהינ� �א אדרבה, אלא ,

אותו  ומפסיקי� הנישואי� בשמחת דורש החת� שהיה תורה ישראל מנהג ביאר זי"ע מבעלזא מהרי"ד הרה"ק

ביתו  בבניי� דרכו בתחילת העומד החת� את ללמד רצו כי דבריו, לסיי� לו מניחי�  ואי� ובזמרה בשירה באמצע

אויספיר�' נישט  דא� טאר  איד 'א כי המעשה' 'לעול� צאתו והקובעת...)בטר� האחרונה מילתו שתהא ליהודי לו (אסור ואי� ,

בכ�. ודיו מדבריו יחדל אלא ותירוצי�, וקושיות בפלפולי� צדקתו להוכיח ולהתנצח עקשנות מתו� שלו על לעמוד

זי"על. סופר' ה'חת� משה)הרה"ק וישלח ד"ה 'מוחזק'(בפרשת� פלוני הנה  נאמר שלא אותנו, להזהיר בא שהכתוב מבאר

מדני�  לעורר הוא מורגל משלשו� ג� מתמול ג� מחלוקת, כבעל בי� הוא ולפשר לו לקרוא  טע� כל אי�  ...

ולאביר�  לדת� שקרא רבינו וכמשה שלו�, לקראת הצדדי� לשני לקרוא צרי� תמיד אלא הוא, כ� לא הניצי�...

אהר�  ועל משה על �א חברו, את הרשע והכה 'נצי�' השני� היו במצרי� שכבר במריבה, הוחזקו שכבר �א לשלו�

כמו"ש מדני�, כ)עוררו ה 'נצבי�'(שמות כל וברש"י פרעה', מאת בצאת� לקראת� נצבי� אהר� ואת משה את 'ויפגעו

במחלוקת, חזקה בתר הולכי� דאי� ר"ל במחלוקת' מחזיקי� 'אי� החת"ס וז"ל ואביר�, דת� ניסה ה� שכבר אעפ"י

את  יבר� וה' הפע� עוד כוחו וינסה כמתייאש, עצמו יעשה בל עכ"ז בידו, עלתה ולא פעמי� ג' זה שלו� לעשות

בשלו�  עכ"ל.עמו ,

כילא . המחלוקת' 'בעל בעול� וידע ה'גלגל' ויחזור שישוב דבר �זי"עסו החיד"א הרה "ק כדברי הפטרת , שלל, (צווארי

חוקת) המשנהפרשת דברי ג)בביאור ד יגרו� (אבות חברו את שביזה מה דבר �סו כי אד�' לכל בז תהי  'אל

שתבזהו  אד�' ל� 'שאי� המשנה, דברי המש� וזהו טובתו... ממנו לבקש יצטר� המבזה וזה לגדולה יעלה שחברו

לו. וחטאת  בזיונ� שסבל בשביל – שעה' לו 'שאי� כדת לא אשר

אבי, מבית ותגרשוני אותי שנאת� את� 'הלא אות� כששאל לאחיו שענה 'יפתח ' דברי את החיד"א מבאר ובזה

ויאמרו... לכ�, צר כאשר עתה אלי באת� אלי�'לכ� ומדוע שבנו ז-ח)עתה יא אכ�,(שופטי לו, ענו דזאת ומבאר, .

אות� שגרשנו עצמו שלא לכ� זה לו רמזו נמי ובזה לנו, שתיטיב אל� להתחנ� לבוא שנצטר� ונגר� לגדולה עלית

רעה. ולא לו גרמו ה� ש'טובה' נמצא רדיפותיה�, בזכות לו באה גדולתו כל כי רעה, לה� ויטור יקו�
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'äøåú' ïéðòì ÷øïéðòì ìáà'ä úàøéúøæçî' ïàë ïéà
ùéà ìë éãéá äðåúð äøéçáä éë 'äìù àéðñëà ìò

ùéàåäøéçáä ìáà 'íúòééñî íúåáà úåëæ' øäèéì àá íàù óà)

(...åéãéá äðåúðåøîàá åéúåáà øçà åñçéé ïëìåíà óà
øäöé ïá Y äìòî éôøùå 'ïåéìò éùåã÷' ìù åðá äéäú
úàøé ïéðòì äîåàî øáãä ìéòåé àì éåì ïá úä÷ ïá
,ò"ì åãéá äðåúð úåùøä íäéëøãî ùåøôì äöøé íà ,'ä

...åîöò úòéâéá äúåð÷ì àìà åì ïéà

ìëäãàî ãò äù÷ ú÷åìçî ìù äîåöéòáù íéãåî
çåøáìå õîàúäì íãàì åì ùé î"î .äðîî ùåøôì
äîë ,ú÷åìçîä úåàöåúá áèéä ïðåáúéù é"ò íùî

øîàðù(âé ä ñåîò)'ìéëùîäåלבàéää úòáíåãééë .'
éøäù ,äúééä åúáåèì åúòéâé ìëù äàøé äùòî øçàì
àåäù úåðéô ìëáå ,íééç íðéà ú÷åìçîä ìòá ìù åééç

íéðãîå áéøá àåä ááåñî äðåôלג.úà äàøé 'ç÷éô'äå
ãìåðäלדõåçáî 'ú÷åìçî ìù äçúô' ìò ãîåò åãåòáå ,

בגמראלב. קט:)איתא א� (סנהדרי� ל�, מינה נפקא מאי לו, אמרה שכ� הצילתו, אשתו פלת ב� כה"ג או� אהר�

נאמר ועליה תלמידו, אתה כה"ג קרח וא� תלמידו  א)אתה יד ביתה'(משלי בנתה נשי� כ)'חכמת יח .(במד"ר

וכי ידועה, דברי�חכמה והתמיהה אלא אמרה לא והרי בדבריה, יש ההבנה.גדולה בתכלית הגאו� פשוטי� וביאר

זצ"ל שמואלבי� חיי� היא רבי גדולה 'חכמה' - המחלוקת אש שבוערת בשעה 'פשוטי�' דברי� זכירת אכ�, והיא כי ,

הבית. תבנה היא

בעת  – מעשה לשעת בהגיעו מה ומשו� עת... בכל לו הברורי� הדברי� את לזכור מכא� ילמד ואיש איש וכל

ב'רגשות' בקרבו הבוער לבו 'רגש' מעל יתעלה ויחיה, האד� יעשה מה היו... כלא ידיעותיו כל פרחו האש התלקח

הנדמה. הרווח על מרובה שההפסד וימצא ומדני�, ריב של בסופו יעלה מה ב'דעתו' ויתבונ� וכדו', כעס או כלימה

אהר� לג . מטה פרח 'והנה – מטהו איש שבט כל לקחת ה' ציוה דקרח מעשה אחר כ� דעל זה, ביסוד שביארו יש

ויגמול צי� מרי'שקדי� ויצ� לבני לאות למשמרת כג-כה)... דומה(יז המחלוקת כי בא, ולרמז בה� לשקדי� , שיש

מר  וסופ� מתוק תחילת� ה'מרי�' ואילו מתוק, וסופ� מר שתחילת� המתוקי� וטבע ומתוקי�, מרי� – מיני� כמה

עיי"ש) מעשר, לעני� ונפק"מ כח:, לדיד�,(עירובי� והלימוד במחלוקת,– הדברי� מציאות היא כ� היינו מתוק תחילתו א�כי –

ומרגיש  שמאל, ועל ימי� על ומזיק  מציק ונוטר, והניצוח,שנוק� הנקמה מתאוות מרהרי'מתיקות' ענשו סופו מלבד (כי

הרי) העליו� וכו'.בעול עמו מריבי� יפנה אשר בכל – ומרי� קשי� המחלוקת בעל של חייו הזה בעול� א� ג� אבל

מר  שבראשיתתחילתו אזי ותחילת - דבר, למחרפיו להשיב שלא רבה יגיעה ומתייגע  בה, מלהיכנס נמנע המחלוקת

עתה שלעת �מקו�מר א מכל ביותר, וקשה מתוק לו  מיבעיא סופו לא ק�, אי�  בשכר לאחריתו תקוה יש כי -

ושלווי�. מאושרי� חיי� ומדו�, מחלוקת בלא החי של וחבלו חלקו טוב מה – הזה בעול� כא� �א אלא הבא, לעול�

ונהפ�  מטהו את אהר� השלי� פרעה לפני ואהר� משה שעמדו בשעה כי שהקשו, יש עניי�, באותו לעניי� מעניי�

לתניני� ויהיו מטהו איש 'וישליכו מצרי�, חרטומי ג� עשו וכ� מטות� לתני�, את אהר� מטה יב)'ויבלע  ז ,(שמות

חז"ל צז.)ואמרו צרי� (שבת ולפי"ז מטות�, את בלע כבראשונה מטה להיות שנהפ� שלאחר נס, בתו� נס שנעשה

שיבלע  - במצרי� כמו זאת עשה ולא צי�, ויצ� מטהו שפרח ידי על באהר� שבחר הקב"ה הוכיח מדוע ביאור,

ויכוח  מתעורר שכאשר מחלוקת, לעת ישרה והנהגה גדול כלל למדנו, ומכא�  הנשיאי�. שאר מטות את אהר�  מטה

ממי, גדול מי או הצדק, מי ע� 'לבלוע'ומדו� לגדול לו את אי� ישפיל ולא דרכו, צדקת את להוכיח בכדי השני את

ושקדי�... ציצי� פרחי� יוציא מעלותיו, על מעלה בהוספת עצמו, את יגדיל יעשה, מה כ�, עבור שממילא רעהו עד

מרעהו. גדול הוא כי הכל יראו

משני  יושבי� נערי� ושני מתכת, של מוט על הניצבת בקורה חבריו ע� שיחק ילדותו שבימי מסופר, הגר"א על

כנגדו חבירו עולה יורד כשאחד הקרש, מלשחק,(נדנדה)צידי והפסיק המקו� את עזב קצר זמ� כמה כעבור א� .

חברי... מירידת מעלה להתרומ� הוא המשחק יסוד כאשר לשחק אוכל היא� - בהסבירו

המתווכחי�  ילדי� שני ברחוב הילוכו בדר� ראה שפע� זצוק"ל סאלאנטער ישראל רבי הגה"ק על העידו זה מעי�

מהמדרגות משנהו את מה� אחד �דח וויכוח� כדי ותו� יותר, גבוה מה� מי עליה)ביניה� הילדי והכריז (שעמדו

זו  הנהגה כי לומר �והוסי ביותר, �חרי בביטוי הגרי"ס עליו התבטא הנמו�, ואתה הגבוה הוא אני כעת בניצחו�,

מישראל. אחד שהפיל ידי על עצמו את מגדיל זה ילד שהרי ביותר, מגונות מידות על מוכיחה

שאי לד . בשעה הסיפי� אמות כל את יניע מדוע שבעי�...' בה� ימינו 'כל כי וישכיל יבי� היטב המתבונ� ובכלל,

משהו, לו עולל מהר,מי כ�  כל �החול בעול� וכו' כוחות הרבה כ� כל להכניס שווה ב...וכי ומחר כא� שהיו�
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שטות, מכל 'עסק' שעשה על בעצמו הוא ישחק ושנתיי� שנה כעבור – עול� מענייני עני� בכל שהרי כי ובפרט

כשטויות  האד� בעיני הכל נראה זמ� דברי�כעבור על המחלוקת תהיה א� �א – ממש בה� שאי� (הנראי)וכהבלי�

את  עתה 'יסדר' לא וא� – הדבר חשוב כ� כל כי היצר יבלבלהו מעשה' 'בשעת רק כי עול� של ברומו כעומדי�

דברי  ה� וה� הבל. הכל כי יראה מיצרו 'יתפקח' כאשר א� סופו... יהיה ומר רע אזי באלמוני ינקו� לא או פלוני,

ז)הרמב"� ז דברי (דעות המביני� אצל שהכל העול�, דברי כל על מדותיו על מעביר להיות לאד� לו ראוי '...אלא

עליה�'. לנקו� כדי ואינ� והבאי הבל

היה  �וא גדול, עשיר היה שכידוע זצוק"ל, אפרי�' ה'מטה בעל מרגליות זלמ� אפרי� ר' הגאו� אצל שהיה מעשה

יקר בקבוק בביתו נפל פע� בבעלותו. 'בנק' מקריסטל)לו אפרי� (העשוי ר' והנה, מאד, רב הו� לער� שווה שהיה –

הרבנית  - לעומתו א� מאומה, אירע לא כאילו יומו וסדר בלימודו והמשי� – הגדול להפסד לבו שת לא זלמ�

ועל  עתה, זה שנחלו המרובה ההפסד על גדול צער הצטערה – והנורא הגדול ה'שבר' את עיניה לנגד שראתה

הבקבוק  היה לא כאילו – כזה כיס' 'חסרו� לנוכח בניחותא יושב הגדול בעלה אי� לסבול יכולה הייתה לא כולנה

זלמ�  אפרי� ר' ויע� עושה. זו מה לניחותא – ותשאלהו היותר. לכל שניי� או אחת פרוטה כשווה א� כי שווה

העני�. כל את אבאר השנה לפקודת בעזהי"ת אמנ� כזו, נפש שלוות לי מני� ל� לבאר אוכל לא עתה לעת – ויאמר

ה'יא"צ' לבוא עיני� בכליו� ייחלה השנה)הרבנית מיהרה (יו היא"צ בליל החמה כששקעה מיד ז"ל... הבקבוק של

כואב  עדיי� כעת וכי הרב, אותה שאל השבר. יו� באותו  נפשו שלוות את ודעת טע� בטוב שיבאר לשאלו הרב אל

שאלה  – ומדוע הבקבוק. אובד� על כאב או צער הרגש כל לי אי� כעת כי אבוש ולא אודה ותאמר, ותע� הדבר, ל�

אתר  על בגרתי אני – הרב לה אמר הזה, כדבר אזכור אי� מאורעותיה כל ע� תמימה שנה עברה שכבר אחר הרב,

ההיזק  מהו חשבתי מיד אלא עתה, זה שקרה מה על – קצרה בהבטה הדבר על הבטתי לא כאומר תמימה... בשנה

כזאת גדולה מהומה לעשות שווה אינו כי  לראות ונוכחתי אחת, כשנה לחת� בעוד אותי לקח מו"ח – אבי� ואמר, �(הוסי

שנה) בעוד יהא מה מיד לתפוס יכולתי ע"כ ,אחרי של והבנת�  מתפיסת� בהרבה מהירה ש'תפיסתו' העילוי של מעלתו – עילוי .בתור

מ  כי לאד� ונראה פעמי� לדיד�, כשרואה הנוגע אפילו או ענייני�, בשאר או ממו� בהפסד – לו עולל שפלוני ה

– וכו' וכו' השידו� או הפרנסה את לו מקלקל שהוא אי� ל'מזיק'להדיא ולשתוק להבליג לו אפשר אי כי לו ייראה

כעבור  ובאמת לשמי�, עד להבה אש של למצב נכנס ומיד מדעתו... יצא ישתוק א� כי והחוצפה, העוולה על זה

שהיה  כמו כ� כל גדול ההיזק אי� – הזיק א� �וא כלל, לו הזיק לא והלה המל�, בנזק שווה הצר אי� כי יראה זמ�

מתחילה, ונכבית נראה נפוגה – שעה באותה לו שהייתה להבה  האש וכל לו. למחול או זכות �לכ לדונו מקו� ויש

– הנסיו� ' כבעל חכ� 'אי� הרי הדבר קשה כי �וא ...�לבסו יהיה כ� כי מעשה בשעת יחשוב לא ומדוע היה, כלא

את  הרואה 'חכ� יהיה לא ומדוע עליה�... מתחרט אינו א� ויחשוב וריח�, טעמ� פג שכבר ב'מערכות ' נא יתבונ�

הסוערת. רוחו את ישקיט ומעיקרא הנולד',

בגמרא מצינו זה נח:)כעי� �ד אפשר (חולי� ואי 'בקא' הנקרא זבוב מי� שיש פירוש יומא', בר בקא לית רב 'אמר

אימרא  שני שב אינשי, אמרי והא לאביי, פפא רב ליה 'אמר – בגמרא ומקשה של�, אחד יו� אפילו לחיות לו

חי  זה שזבוב ל�, הרי שני�, שבע מש� בעלה על מרדה בקתא, – והנקבה היה מעשה פי' מבקא', בקתא ְָ[מרדה]

אפילו  חיי� אינ� שבאמת פי' דידהו', 'בשני בגמ' ותירצו אחד, יו� אפילו חי שאינו אמרת ומדוע  שני�, משבע יותר

בחיי  שני� שבע של כייחס כלומר, חיי�, שה� השני� לגבי  היינו שני�', 'שבע בו שמרדה שאמרו ומה אחד, יו�

שנה ועשרי�  ממאה עשר משבעה אחד כחלק שהוא אד� מהיו�.,(לכה"פ)בני י"ז כחלק בעלה על מרדה היא כ�

אורח  בכל לנו מינה נפקא מאי וכי זו, במימרא חז"ל אותנו לימדו חיי� הליכות איזה ביאור, קצת צרי� ולכאורה

והבקת  ה'בקא של למדנוחייה� כא� כי  המוסר, בעלי ואמרו שביניה�, מה'סכסו�' ללמוד לנו יש ומה –א', אנו �א כי

שלנו  ומחלוקות שינוי.בסכסוכי� כל ללא ובקתא לבקא והסכסו� דומי� ה'מרידה' את יחשיב הצד מ� שהעומד כמו כי

גמורה לשטות והבקתא הבקא ברעהו שבי� איש יריבו ומדוע אבד' לילה וב� היה לילה 'ב� אלא אינו  חייה� אור� ִִשכל

כ'נצח', בעיניו נחשבי� חייו ימי באשר אלא אינו לרעהו איש שבי� הסכסוכי� כל כיו"ב, אנו �א שעות'... 'עסקי על

ומרצו  כוחו להשקיע לו ומה ,�ביע חולפי� חייו אור� כל שהרי באמת שטויות הכל כי ויראה עיניו יפקח לא מדוע

כלל... נוגעת איננה כבר שני� כמה שבתו� ד)במחלוקת צ (תהלי אתמול' כיו בעיני� שני �אל 'כי הקב"ה של יומו ער� שלפי (בפרט

שלנו), שנה ואחד מארבעי� יותר מעט הוא הקב"ה של ביומו שעה כל שהרי שעות, מג' יותר האדמה על חיי� איננו

בקבר. יהיה זמ�] לאחר מחר [ויש מחר וכבר  כא�, הוא עומד היו� רק א� הזה העול� על כ� כל יחשוב מדוע כ�, א�
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åîùù äæ àøåð 'õåá'á ñðëéäì àìù åçåë ìëá òðîé
.äðøåùé éî äúéøçàå òåãé õåáì åúñéðë ïîæ éë 'ú÷åìçî'

òéáäìî òðîä ,àðà ,àðà ,øîàéé ãöä ïî ãîåòì íâå
ú÷åìçîá áøòúäìå äòãלהíãà àöé àì íìåòî éë ,

לרעהו, איש בי� שלו� לעשות הדר� כי עלינו', שלו� יעשה הוא במרומיו שלו� 'עושה התפלה בנוסח כ� ונרמז

כענ�  ימיו שכל האד� יבי� וכאשר שבמרומי�, ה'יו�' לפי האד� חיי ימי שני כמה היינו - 'במרומיו' להתבונ� הוא

בעול�. שלו� וירבה לבבו יכנע ,�יעו וכחלו� פורח

זמ� לה. אכל לא החיות מל� שהאריה פע� אירע זי"ע, מדזיקוב נוע�' ה'אמרי הרה"ק מש� אומרי� נפלא משל

המל�, אדוני נא יסלח החמור, ענהו בפי, יש ריח מה ושאלו, החמור את האריה ויקרא מפיו. �נד רע וריח רב,

המל�... כבוד הוד מול אל מדברי� כ� וכי בו, וגער מאד האריה �ויקצו למרחקי�, רע ריח �נוד מע"כ מפי אבל

החמור  של בגורלו עלה מה שראה הזאב בפי. יש ריח מה ושאלו לזאב האריה קרא לאחמ"כ חי. לטורפו ומיהר

וטרפו. מיהר בפני, אתה משקר וכי עליו וצעק האריה �קצ המל�... מפי נודפי� ושושני� וורדי� ריח  וענה, פתח

ה'פיקח', השועל יעשה  מה שבפיו, הריח אודות האריה וישאלהו לנגדו, האריה והנה שבחיות החכ� השועל ש� עבר

כי  אעשה, מה אבל למל�, לענות אוכל שלא מאד לי צר השועל, ויע� המל� , לפני הוא מסוכ� צדדי� משני כי

אותי... הסובבי� הריחות מה� לדעת הריח' 'חוש כעת בידי אי� וממילא הצינה תקפתני

האד�כיו  יתנהג הלזה "ב, כשועל עצמו ויעשה ח"ו, מהצדדי� כאחד לצדד דעה כל יביע שלא מחלוקת בעת

זה  או כצד אנקוט ולא בזה 'מבי�' איני מאומה, יודע איני האד� יאמר וכ� להריח, בידו שאי� כמי עצמו אז שעשה ,

השועל כאותו ולשלו� ירוויח טובי� לחיי� בטוח ממות .שניצול

להשקיטה  הצליח לא א� ראדי�, בעירו ומחלוקת מריבה שהתעוררה שבעת זי"ע, חיי� החפ� הגה"ק על מסופר

מקו�  בקרבת אפילו ח"ו להימצא לא בכדי המחלוקת, חמת שו� עד  מספר שבועות למש� העיירה את עוזב היה

הריב. בעלי של

עיני  ולנגד הגרשז"א, של לביתו נזדמנתי רבות שני� לפני זצ"ל, אויערבא� הגרש"ז מר�  של ממקורביו אחד סיפר

מצח  בעזות בו ומטיחי� הרב בכבוד גוערי� אברכי� קבוצת - מחריד מראה להקל נגלה הצעה הרב פירס זמ� (באותו

למעשה) כ� הורה ולא 'הצעה' בתורת אלא זאת הציע לא עצמו הוא �וא – זאת קולא כנגד חוצ� שיצאו והיו מסוי הגרשז"א בנושא והיה ,

שיצאו  אחר כנגדו... נוקבי� דיבורי� כלל כא� היה לא כאילו שוחקות ובפני� רוח בקור דבריה� ושומע יושב

שיחו  בנוע� הרב לי השיב דא, כגו� הנפש ותעצומות כוחות לכ� מאי� רבינו', 'ילמדנו שאלתיו, מביתו האברכי�

גדלתי בה חסד' 'שערי בשכונת נערותי בימי שאירע מעשה ל� אספר ימיו)כהרגלו, �סו דעת.(עד תבי� וממנה

עלה  זצ"ל חיי� החפ� של חתנו זצ"ל כה� אהר� רבי שהגאו� השכונה לתושבי הבשורה באה הימי� מ� ביו�

ומיד  הצבור, בקרב גדולה התרגשות עורר הדבר בשכונתנו. מגוריו מקו� קובע הוא והנה הקודש, באר� להשתקע

העבודה  ועל התורה על לשבת יוכל למע� לרשותו העמידו וצרכיו חפצו כל �וא לשמה, ראויה דירה לכבודו הכינו

ב  השמחה ותרב זאת בדירה מושבו קבע אהר� רבי ואכ�, איננו'בנחת, 'הילד והנה חדשי� כמה עברו חסד'. 'שערי

ימי�  כמה כ�  משעברו ראוהו . לא העיר ברחובות �וא נפקד, הכנסת בבית מקומו כל, מעיני נעל� אהר� רבי –

מכיוו�  עונה', ואי� קול 'אי� א� שעריו, על נקשו לביתו ניגשו תחילה ולחפשו, אחריו ללכת הקהל' 'טובי החליטו

מפשר  מאומה ידעו לא השכני� �א וחפציו. מתושביו ריק� והבית נפתחת ... היא והנה הדלת את לפתוח ניסו שכ�

אחד  זק� עליה� שנגלה עד ויודיע. יבוא אהר� רבי אודות היודע שכל הכנסת בבית הוכרז ברירה בלית התעלומה,

העיר  לעבר בעגלה מטלטליו כל ע� כשבוע לפני השכונה מ� יוצא אהר� רבי את שראה תומו לפי כמסיח וסיפר

הזה כדבר אהר� רבי עשה ולמה מה על ופליאה תמיהה מלאו הע� ופני הזק� מפי יצא הדבר מחסורו יפו... כל (והרי

בשלימות) מודה מילאנו כשהוא יפות פני� בסבר קיבל� והוא אהר�, רבי של לביתו ליפו משלחת השכונה בני שיגרו .

כהווית�. דברי� לה� סיפר מאומה להודיע מבלי – פתאו� בפתע לעזיבתו ובנוגע עמו... שגמלו החסדי� כל על לה�

בירושלי�  מושבי מקו� אקבע 'איה שאלתי לפניו העליתי ישראל, לאר� עלותי לרגל מחותני להיפרד כשבאתי

הבטח  אנא, אבקש�, זאת א� תדור, היכ� נפק"מ כ� כל אי� חותני, לי השיב ביפו', או בחברו� שמא או בצפת, או

וא�  מחלוקת, בו שיש במקו� רגל� �כ את תציג אל לעול� במהירות... ברח - המחלוקת ממקו� ,�כ בתקיעת לי

ממנו  ונפרדתי �כ בתקיעת לחותני כ� הבטחתי בקשתו כפי ואכ�, מש�... וברח רגל� שא כזה, למקו� נקלעת ח"ו

בביהכ"נ, ה'גבאות' אודות חסד' 'שערי בשכונתכ� מחלוקת נתעוררה לאחרונה ודמעות. עצומה התרגשות מתו�
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ìëå åéìâø åéãé óåðéèî èìîé àìå ,õåáá åé÷ñòî é÷ð
åôåâלו,ïë ìò .,êøãä úìéçúá åéðéò ç÷ôéïîæá íåìáì

÷ø ñðëé íà åéìò àåáú àåá øùà äëøòîä ìë úà
.úàæ äëøòîì 'úåòè'á

áúëúåéúåàä øòùá ò"éæ ùåã÷ä ä"ìùä,úåéøá 'á úåà)

(ãéåäùîá àåä ú÷åìçî øåñéàå¯õåöéðî éë
äøåãîä ìãâúú ùà ìù ãçàלזãò ùàä ìëàúå ,

ïåãáàלחïéøãäðñá ì"æç åøîàù åîëå .(.æ)àøâéú éàä

àéîã à÷ãéáã àøåðöì àéîãà÷ãéáã àøåðéöì ,é"ùøáå ,
íéëåîñä úåãùì àöåé àåäù íéîòô ìãâ øäðäùë ¯

,íéðè÷ úåøåðéöå íéøâéð ïéòë ¯ åì,ãéî åîúåñ åðéà íàå
,åîúåñì ìåëé åðéà áåùå áéçøîå êìåäøîàðù åîëå

(ãé æé éìùî)ïåãî úéùàø íéî øèåô'áéøä òìâúä éðôìå
'ùåèðúçéúôì äîåã äáéøîå ïåãî úéùàø øîåìë ,

Y íéîä øåðéöàì ,ãòåî ãåòáî åúåà øåöòé àì íàù
øúåé åîúñì ìëåéלט.ú÷åìçîá íéøáãä úåàéöî àéä ïëå

èòîë øáëùë Y úåáø íéðùå íéîé íéîòôì úëùîðä

במהירות  המקו� את לעזוב נאלצתי כ�, על '�כ 'תקיעת ממני שנטל עד חותני בעיני הדבר היה חמור שכה ומכיוו�

בידי. סיפק היה לא השכונה מבני פרידה כדי לשהות ואפילו עצומה,

צעיר  נער אז שהייתי ומכיוו� אהר�, רבי של תשובתו את לכל סיפרו המשלחת בני כשחזרו הגרשז"א, המשי�

מחלוקת. בו שיש לעני� אתקרב לא שלעול� חזקה, בהחלטה והחלטתי למאד, כביר רוש� הדברי� עלי עשו לימי�

קד� משנות בידי קבלה  כי אותי, ותקפו בי  שגערו אלו לאברכי� שתקתי היא� תבי� בזה)מעתה הורגלתי שלא (וכבר

'וויכוחי�' אחר המעשה)להיגרר בעל מפי פ"ע, רב האב (שלו יברח א� כי הבני�, חינו� לענייני גדול יסוד נלמד ומכא�

בלב  הדבר חומר יחקק אזי הימי�.ממחלוקת ברבות כ� ינהגו ה� �א וממילא ילדיו,

זי"עלו. הרי"�' ה'חידושי הרה"ק ואביר)כתב דת� הוא נזכר (ד"ה ואביר� דת� של  שמ� שהנה לתמוה, יש דלכאורה

כדכתיב – זו במחלוקת א)בפירוש –(טז עצמ� לטובת כלל נתכוונו שלא אפילו ואביר�' ודת� קרח... 'ויקח

קטורת, הקריבו [שהרי לעצמ� התכוונו הקטורת מקריבי וחמשי� מאתיי� ולאיד� כלל, לוי משבט מוצא� אי� שהרי

לדראו�  לפרס� – להפ� לו היה ומסברא שמות�, פירסמה ולא כבוד�  על חסה והתורה היו], לוי  שמבני ונראה

עצמו. לטובת שהתכוו� מי את עול�

– הרי"�' ה'חידושי ושוא� ומבאר המדומה כבודו ועל יצרו על להתגבר  יכול שאינו לאד� לסלוח עוד יתכ� כי

ויש  לסלוח אפשר אי לזה מזה, הנאה טובת לו כשאי� �א ריב המחרחר מחלוקת, לש� מחלוקת לבעל אבל לגדולות,

לגנאי. שמו לפרס�

בפה,לז. אחת בנפיחה לכבותה אפשר עדיי� גפרור, – קטנה ע� בחתיכת האש בוערת כאשר שאמרו, וכמשל

לכבותה. המלאכה מאד תקשה גדולה אש ממנה תבער שכבר אחר אבל ובנקל, מיד ותכבה

בענגלאנדלח . פע� היה זצ"ל פוניבז' גאב"ד דהו (אנגלי')הגאו� מא� בו פגע ש� בהיותו הרמה. ישיבתו עניני לצור�

עיכב  ז"ל הוא א� שפטי�, בו לערו� רצו המקו� רבני מחריד. ובזיו� גדולה בחוצפה ואיומה, נוראה בצורה

לא זאת אבל כבודו, על הרב מוחל ענווה שמרוב נסכי� לזאת ששאלוהו, הרבני� ולתמיהת כוחו, בכל נבי� בעד�

אמר  חיי�' ה'חפ� הגאו� הרב, לה� אמר כ�. כל שנתבזה התורה כבוד על נמחה לא אנו �שא הדבר 'בנפשו' מדוע

הצלחה,לי תראה לא לעול�  בזה כי מב'מחלוקת', חו� דבר בכל ותעשה, תפנה אשר בכל מצליח איש תהיה אתה

ע"י, תצליח לא אופ� נפסד...ובשו� יצא ממילא אז כי כבודו על שימחו ואופ� פני� בשו� הסכי� לא (ש ולכ�

מפוניבז') הרב .מתו�

באותיות לט . מרומז זה דבר כי ז"ל, סג"ל פינחס  מוהר"ר כבוד המופלג הגאו� משארי ושמעתי וז"ל. השל"ה, �ומוסי

האות כיצד, מחלוקת. תיבת תחילת מ של הוא וכ� מלמטה, קט� פתח לבד צדדיה מכל וסגורה סתומה -

של  פתחה כמו האות רוחב לכל הפתח מתרחב כ� אחר קט�. באופ� – קט� שטות דבר מאיזה מתחלת המחלוקת,

אותח  זהו למעלה עד המחלוקת אש תתלהב ומש� תמשי� ל,למטה, מש� למעלה, למעלה הפורח כמגדל שגגו

האות של כרגלה התהו�, עד למטה לירד הבוערת תגיע ק האש האדמה, ובעומק הרקיע ברו� היא שכבר ולאחר .

כהאות ואותת להיות גדול, זמ� למש� המחלוקת תמש� כ� רגליי�, שני על היטב עומדת זה ו אשר המפסיק,

המטה  וכו'.משענת  עשה שפלוני דמיו� איזה על נבנית המחלוקת כל כי היינו – המחלוקת להחזיק בידו אבל אשר

לנחש  נתהפ� המטה עכ"ל.זה ,
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äðä'êì êì' úùøôá áéúë(ç âé úéùàøá)íøáà øîàéå'
åöìîð äî ,'êðéáå éðéá äáéøî éäú àð ìà èåì ìà

זי"ע אהר�' ה'בית הרה"ק רמז קמד:)וכ� �ד אהר� שבפסוק(בית המקרא' כח)ב'טעמי א את (דברי המסו 'אחינו

'תלישה  יש 'אחינו' על הישמר לבבינו', הכתוב מזהירנו שכ� ומבאר ואזלא'. 'קדמא יש לבבינו ' את 'המסו ועל קטנה'

המחלוקת, טבע שכ� כיו� רייס, קליי� א רעי�, באחוות ב'אחינו' ביותר קטנה' מ'תלישא אפי' מאד קטנה ל� מנקודה

ויותר  יותר האש ומתלבה המחלוקת המחלוקת מתחזקת שאש 'הול�', פי' אזלא ואזלא', 'קדמא הוא הטע� ולכ� ,

לשמי�. עד והולכת מתפשטת

חז"ל שאמרו ממה הי"ח)והוכיחו שלו פרק ד"א מס' והשכי� (עיי' שלו� �ורוד שלו� אוהב שהיה  הכה� אהר� על

במדבר, רעהו ע� איש  לריב וטע� סיבה איזה היה וכי יפלא, ולכאורה לאשתו, איש ובי� לחברו איש בי� שלו�

ועל  בלו, לא הבגדי� כ� כמו הבאר, מ� מי� ושתו השמי�, מ� לח� לה� ירד כי לפרנסה כלל התעסקו לא והרי

אלא, ביניה�. לפשר הכה� אהר� שהוצר� מחלוקות נסובו שו� מה ללא מחלוקות לזרוע היצר של דרכו הוא כ�

המחלוקת... ולסלע גדול להר אותו ויהפו� אמתלא, באיזו קט� בוויכוח יתחיל סיבה,

זי"עמ . מלובלי� ה'חוזה ' הרה"ק כתב במחלוקת נוראות  מלהיות בשקר, שהוא הג� חבירו ע� בשלו� להיות טוב

באמת  שהוא הג� חבירו מחלוקת)ע� ער� זכרו� באבני הובא כח, הנפלאות .(אור

בזה"ל, אמר זי"ע מקארי� פנחס רבי הרה"ק על ואילו הלב פירוד שו� יהיה שלא בכדי מצוות כמה להניח מוטב

ישראל  בר תקיג)שו� אות עשי"ת פנחס .(אמרי

הכתובמא. בלשו� פירש זצ"ל אריק מאיר רבי יא)הגאו� בגמ'(טז איתא שהנה עליו', תלינו כי הוא מה (עירובי� 'ואהר�

שלסה:) בטבעו להכיר ברצונ� א� לקרח משה ואמר ובכעסו, ובכיסו בכוסו ניכר אד� דברי� אהר� בשלשה

הוא  אלאמה בידכ� אי� הרי עליו, תלינו ב כי כי הכעס, בנסיו� לנסותו בשתיית כוסו – אסור כה� שהרי אפשר  אי

�א אמרובכיסויי�, שהרי לבדקו שיי� ח.)לא בידכ� (יומא אי� הוא. גדול עשיר שהכה"ג נמצא אחיו' משל 'גדלהו

והיינו תלינו' 'כי אלא החדש)בכעסו לנסותו תורה בטל הובא אריק, מר"מ ששמע שפירא הגר"מ מורו בש זצוק"ל וואזנער .(הגר"ש

רק  הוא הזה בעול� חיותו עיקר כי עליו, מתגבר ויצרו ב'נסיונות', בעמדו האד� בעיני ירע אל לעני�, מעני�

שלמה' ה'תפארת הרה"ק הביא וכ� היצר. הקרב)ממלחמת כל זי"ע (ד"ה מפרשעדבוז ישעיה רבי  מהרה"ק ששמע

בפרשת� שנאמר במה לפרש הסתלקותו קוד� כח)שאמר ובני (יז 'שלימות', מלשו� הוא  ש'תמנו' לגווע', תמנו 'הא�

לגווע'. ח"ו מוכ� להיות 'יכול אז שרק בחייו' להשיג צרי� האד� אשר השלימות מעלת השגנו 'הא� אמרו ישראל

הכתוב בלשו� זה ביסוד לפרש שלמה התפארת  �כב)הוסי ג שלא (איכה ית' מאתו הוא שחסד תמנו' לא כי ה' 'חסדי

בעוה"ז. כא� חיות לנו יש זה ידי שעל היצה"ר, מלחמת בפני אנו עומדי� ועדיי� השלימות לתכלית והגענו 'תמנו'

הכתובמב. בלשו� יב)ומדויק לח לא(תהלי כחרש לאאשמע 'ואני וסיי� יפתח וכאל� נוכח בלשו� פתח מדוע פיו',

'לא  למימר ליה הוה נסתר, לא אשמע בלשו� -אפתח וכאל� �הנרד על קאי אשמע' 'לא אכ� כי אלא, פי'.

עי"ז  זוכה רותחי�, של קיתו� עליו ושופ� מבזהו שחברו בשעה וישתוק שומע, שאינו כמי עצמו את יעשה הוא א�

'לא �מוכיח.יפתח שהרוד והנסיו� ומנוסה, בדוק והדבר לצערו, בכדי יותר פיו'

חורמה  עד אותו �רוד פלוני  כי זי"ע מזידיטשויב הירש צבי רבי הרה"ק לפני מכאובו את לתנות יהודי בא פע�

שני  – קצוותיו מב' למושכו יש החבל את למתוח בכדי ראשי�, שני יש חבל לכל הרה"ק, ענהו ביותר. לו ומציק

מאיד�  שהמוש� אלא עוד ולא יותר, החבל יימתח לא החבל, את מהמושכי� אחד יעזוב וא� הקצוות, מב' אנשי�

שעזבת  כמי זה הרי כליל, ממנו ותתעל� אות�  �הרוד זה ליהודי מלענות תחדל א� עתה, ג� כ� אחור, יפול גיסא

מאליו... ממ� ויל� יפול וחבר� החוט קצה את

הכתוב בלשו� פירש זי"ע מסאטמאר ז)הרה"ק קכ מצינו(תהילי שהנה למלחמה', המה אדבר וכי שלו� (ר"ה 'אני

יבואר,ג.) ולפי "ז דהא, אלא דלמא אי - לשונות בד' משמש שלו� 'כי' בשלו�אני  לחיות ארצה א� עלי - ובשלוה

ו  בתבונה, הנהגתי אדבר לכלכל ופעמי� 'כי' רכה בלשו� לעיתי� לשונות, בארבע משמש להיות פי את להרגיל -
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ò"éæ '÷ä ä"ìùä éøáã(âì úåà êì)úåçö éúòîùå .ì"æå
(ïàë êéùìàäì î"åúá áúë ïë)ïåùìá øîàù 'äáéøî' úáéúá

'áéø éäú àð ìà' øîà àìå ,äá÷ð(øëæ ïåùìá),àìà ,
ïëì ,íéòåøä ïéá áéø ìçúåä øáë éëíäøáà øîà

ú÷åìçîä êøãë ãéìåé àìå áéø éøáã å÷éñôé íùä ïòîì
éäú àð ìà' øîà äæ ìò ,äáøúîå éøô äùåò ãéîúù
äæá éãå ,éøôî éøô úãìåîä äùàë ,äá÷ð ïåùì 'äáéøî

...ãéìåî åðéàù øëæë äéäé ,áéøä ìéçúäùì"ëòמג.

êéùîîåúåàøìå úåëæì äôöîù éî ïë ìò ,ä"ìùä
÷éçøéå ,ùçðä úîäåæî çøáéå õåøé ,äðéëù éðô

.àî÷ èåòéîî åìéôà ú÷åìçîîúåðâá êéøàäì éì äîå
.äæî íéàìî íéøôñä ìë éë ,ú÷åìçîäàììë éàä èå÷ð

äù÷ øúåé ú÷åìçîä ïååò éë ,êãéáíéáëåë úãåáò ïååòî
íù óéñåîå .ìåàùå áàçàá åðéöîù åîë(æè úåàá)éàãåáå

àìù éãëá äúéîì åùôð øñåî äéä ìàøùéáù òåøâä

øåöòì åùôð øåñîé àì êéàå ,íéáëåë úãåáò ãåáòì
íéáëåë úãåáòî äù÷ àéäù ú÷åìçî úåùòìî åîöò úà,

ì"ëò(úö÷ éåðéùá).

øáëåäðùîá àúéà(áé à úåáà)ìù åéãéîìúî éåä
íåìù óãåøå íåìù áäåà ¯ ïøäàï"áîøì åðéöîå ,

÷åñôá øàáîù ïúùøôá(ã æè)ìò ìåôéå äùî òîùéå'
¯ ãéçé ïåùìá áúëð òåãî ,á"öå .'åéðôìåôéååéðô ìò

àìå ¯åìôéåäðò àì åúùåã÷á ïøäà éë ,ïøäàå äùî
,åæä ú÷åìçîä ìëá øáãå÷ãö ïëàù äãåîë ùéøçäå

,åðîî øúåé â"äëë ùîùì çø÷ éåàøå ,çø÷ ìù åéúåðòè
éë àìà åðéà ìåãâ ïäëë ùîùîå ãîåò àåäù äîå
éô ìòå .êìî úøéæâ íéé÷îå äùî åìå÷ì àåä òîåù

åøîåà ùøôúé äæ,ïøäà ìù åéãéîìúî éåäóåãø ì"øù
íåìùä øçàêìù ìò øúååøúååîä íãà ïéà éë ,

ãéñôîå åìùîמד.

א�ישתוק  אול� וכיוצ"ב. כלל יענה ושוב,המה ולא הלו� הנקראת 'המה' כתיבת שותק ואינו לרעהו שמשיב ר"ל ,

ומריבה.למלחמה אזי מחלוקת לידי גורמת זו שהנהגה -

חז"למג. מאמר את מבארי� דבריו מא.)עפ"י נדרי וכעי"ז כג, ז קנית(קה"ר 'מה'מה 'דעת אותיות בהוספת כי חסרת',

ומי 'מריבה', נעשה 'ריב' דעת על ה'ריב',שקנה בתחילת מיד מחלוקת, כל מתו� היוצא ההפסד גודל את ומבי�

הוא האותיותמחסר הרי ל'מה את להיהפ� מה'ריב' ומונע אמרוה ריב מ , ולכ� פט.)', בשעת (חולי� פיו הבול� 'כל

בלי  על אר� כתולה עוצרה מה מריבה הוא הרי שמות, לחולל המחלוקת החלה וכבר – ריב' 'שעת הוה שכבר אפילו ,'

בלי-מה'. 'על וזהו מקומו, על שישאר העול� את ומקיי� כוחו, בכל מיד

רבי מד . ושמו לייקוואד ישיבת ראש זצ"ל קאטלער שניאור רבי להגאו� היה יקיר ב� שליט"א וצדיק מגאו� שמעתי

מרדכי' 'עטרת ישיבת ראש באקסט לייבל רבי הגאו� בת ע� שידוכי� בקשרי בא לפרקו  הגיע כאשר מאיר,

רח"ל, הנוראה במחלה חולה שה'חת�' נתברר הזמ� לפני כשבוע – הנישואי� מועד בהתקרב א� שבארה"ב. בדעטרויט

ללעייקוואד דעטרויט שבי� הדר� באמצע נפגש הבה אלי�', לי 'דבר למחותנו שניאור רבי הודיע בי� מיד המרחק (בשל

מושבותיה)מק  אמר ומות ומצידי, הרפואי, המצב  את מסתיר כשאינו המרה הבשורה את שניאור רבי סיפר כשנפגשו

כאחד  הוא הרי לחת� אותו שלקחתי אחר לייבל, רבי השיב השידוכי�. קשר את לנתק בידכ� הרשות לייבל לר'

להינשא  העומדת היא בת� כי פיה , את ונשאלה לנערה נקרא שניאור, רבי לו ענה לעומתו מביתי, אשלחו ולא מבניי,

פיינשטיי�  משה רבי הגדול הגאו� א� ה�' 'ואמרה בתו  את ושאל לייבל רבי חזר חשבונה, על להסכי� יכול ואינ�

לה�  נולדה זמ� כעבור ואכ�, במז"ט, ונישאו ביר� פיינשטיי� הגר"מ ואכ�, דורות, ממנו להקי� שאזכה ברכתו יעניק

תשל"ט. פסח של בשביעי ליוצרה נשמתו את מאיר רבי השיב לב שלדאבו� עד בת,

וה'אלמ�' לאיש אשה ומה' יתומי�, ג' אחריה מותירה כשהיא בימי� צעירה בת לייבל לרבי נפטרה זמ� באותו

ארבעת  את ביחד  מגדלי� כשה� בישראל בית הקימו ואכ�, אשתו', 'אחות את שיקח לייבל רבי של חתנו שהיה

לא  ולעול� עקרה זו שאשה שנתברר עד ילדי�, לה� נולדו לא ועדיי� מנישואיה� שני� כארבעה לאחר הילדי�,

של  ברכתו מכח הטבע, מדר� למעלה היה הראשו� בזיווגה לו שנולדה בת אותה כי למפרע והתברר ילדי�, תלד

הקשה. מחלתו למרות מאיר לרבי להינשא שהסכימה וותרנותה בזכות פיינשטיי�, הגר"מ

ולא  במלו�, ללו� הגיע בלילה הישיבה, החזקת לצור� בשוויי� זצ"ל  מפוניב'ז הרב שהה פע� מהנ"ל, שמעתי עוד

פנוי חדר עבורו מקו)נמצא אפס עד המלו� את שגדשו האורחי ב'לובי'(לרוב ישב ברירה בלית כניסה), להתנמנ� (אול וניסה

לחדרו  עולה אינו מדוע ושאלו כזה, במצב הרב את לראות שנדה� ילד מצאו זמ� באותו ש�, שהיו הכסאות על

אחד  חדרי�, שני כא� לנו הרי מאביו, וביקש הילד מיהר דעובדא, גופא הרב לו סיפר האד�, כאחד מיטה על ליש�
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המחלוקת  בעני� התלויי� ושכר עונש – פעלו פי על שכרו

äîëú÷åìçî ìù äùðåò äù÷מהíéøáãä íéùøåôîëå ,
àøîâá(.æ ïéøãäðñ)÷åñôäî åãîìù(ãé æé éìùî)

,'íçø øèô' ïåùìî øèåô ,'ïåãî úéùàø íéî øèåô'
äàî åîöò ìò äæá àéáî ú÷åìçîá ìéçúîä øîåìë

ú÷åìçîä ììâ åéìò åàåáéù íéðéãäàî ïå÷éøèåð ¯ ïåãî)

(é"ùø .äàî àéøèîéâá ïåãî éë åà ,éðéã.

áúë' ,åðáì åúøâéàá í"áîøäúà åö÷ùú ìà
ùôðä ,óåâä äìëîä ú÷åìçîá íëéúåùôð

ïåîîäåמו.úåøééò ,åôñéð úåçôùî ,åøéçùä íéðá éúéàø
äðîà éùðà ,åãñôð íéãéñç ,åãøôð íéöåáé÷ ,åøòøòúð
íéàéáð .ú÷åìçîä úáéñá åæáúðå åì÷ð íéãáëðå åãáà
ú÷åìçîä úòø øôñì åôéñåéå åîëç íéîëçå åàáéð

äúéìëúì åòéâä àìåמז.äéðôî åñåðå äúåà åàðù ,ïëì

הסכי�  כבודו, לפי כראוי מופניב'ז להרב השני החדר את ונית� אחד... בחדר 'צפופי�' נשב אולי עבורי, ואחד  עבור�

ש  מעלתו, לפי מעתה לו המיוחד החדר את לו והראה מפוניבז' להרב חזר והילד כ�,האב, על ובירכו הרב מח

זאת  שיכתוב מהרב וביקש ו'סוחר'... פיקח היה הילד הישיבה, כתלמיד מקבלו הוא מעתה כבר כי לו לומר �והוסי

מהתלמידי�. כאחד לישיבת מתקבל שהוא וחתו�' כתוב 'שטר לו ונת� לבקשתו נענה הרב הכתב, גבי על

לאפיס נכנס ברק, בבני פוניב'ז לישיבת והגיע לארה"ק נסע שנה, עשרה שבע להיות הנער והראה (משרד)בהגיע

לסדר  הרב הורה הטוב' וכ'הכרת הדברי�, אמיתת את ואישר הרב אצל המעשה דבר את ביררו שבידו, הכתב את

לרמת  המתאי� הכשרו�' 'בעל אינו כי ונתברר רבי� ימי� עברו לא א� , צרכיו, לכל ודאג ונוח, טוב לינה מקו� עבורו

פוניב'ז... ישיבת תלמיד להיות ראוי שיהא עד הרבה וללמוד ארוכה דר� כברת עוד לעבור ועליו בישיבה, הלימודי�

כאחד  מכה� הוא וכהיו� המל�, דר� על עלה שהלה עד וגמרא, משנה תורה, שילמדוהו אברכי� כמה הרב מינה

לעדרי�. תורה ומרבי� הישיבות ראשי מחשובי

ללילה  רב לפוניבעז'ר מיטתו שנת� – שעשה קטנה אחת פעולה בזכות הרבה עולמות לקנות זכה זה בחור והנה

ללמדנו רצונו אחת, לעושי טוב שכר משל� כמה ועד המקו� לפני אחת פעולה חשובה .כמה

מהתלמידי� מה. אחד בכיתתו שיש להתאונ� זי"ע, מנח�' ה'פני האדמו"ר כ"ק אל מהמלמדי� אחד בא שפע� מסופר

ה'בעל  שכתב מה ידוע כי לה�, שיאמר הרבי לו אמר הפסק, ללא אותו מכי� �וא לחייו, יורדי� שהחברי�

יב)הטורי�' ל נות� (שמות שאד� מה ל� 'לומר למפרע, ג� נקראת 'ונתנו' שתיבת נפשו' כופר איש 'ונתנו הפסוק על

'והכהו' תיבת ג� והנה אליו', יחזור ב)לצדקה כה עמו (דברי ויורד חברו את המכה כי ללמדנו, והפו�, ישר נקראת

זה... ממנהג� יפסיקו שמיד מוטב כ� על מידה, כנגד מידה השמי� מ� לו יחזירו ח"ו לחייו,

גורל�, ומר צרותיה� את בפני ומגוללי� הבאי� המה רבי� מבניו, לאחד זי"ע מנח�' ה'פני הרה"ק אמר וכבר

דרובא שרובא אגיד, מהצרות)והאמת חלקי שמוני או את (כשבעי מעצמ� ולמנוע לחסו� יכולי� היו היו א� צרותיה�

בחבריה�. ופוגעי� רודפי� היו ולא בזה זה כבוד נוהגי� בחרות� ובשנות בילדות�

השל"המו . כו)וז"ל אות מוסר תוכחת חיי מחלוקת,(דר� של עונש גודל היכ� עד מוסר לקחת יש קרח של ממחלוקת ,

ממנו שיצאה יוחסי� שלשלת לו הועילה ולא הנמר�, עונש לקרח עלתה מה ה)ראה קרח הוא (תנחומא וג� ,

הארו� מנושאי והיה המחלוקת, חטא לולי בישראל וגדול שר היה ג)בעצמו יח כול� (במדב"ר וטפ� ואביר� דת� ג� , .

עשרי� ב� שיהיה עד ד� מעלה של די� בית שאי� פי על �וא פט:)נאבדו, קשה (שבת כי ,�הט �א נאבדו כא� ,

רז "ל אמרו  וכ� ג)המחלוקת, קרח .(תנחומא,

בשלו� ומזה לאחוז מוסר אד� שלו�ילמוד אוהב אהר� של מתלמידיו ויהיה ילמוד , שכל בר וכל יב). א כי (אבות ,

רואה יוכל הנ� שאד� מה וכל מאומה. דיבר לא כבודו , את לעקור רצה שקרח �א המחלוקת, בזה  דיבר לא שאהר�

יעשה  המחלוקת אש ולכבות השלו� לתוו� סיבות ע"הלבקש רבינו ממשה ולמד צא והיה . הנביאי� גדול שהיה

בו  שמרדו לאחר ולאביר� לדת� ובכבודו בעצמו והל� ואמרומל�, אחריה� יד)כששלח הוא (טז הל� נעלה', 'לא

עכ"ל. השלו�, בשביל והכל ישראל, זקני ע� אליה�

כמה  שפגעו מה אודות פע� אותו שאל זצ"ל. אויערבא� זלמ� שלמה רבי  הגאו� של ביתו מבאי גדול עסק�

- ל� דע הגרשז"א לו אמר זה, על מדני� ולעורר למחות רצה והלה הגרשז"א של בכבודו היה 'עסקני�' לא מעול�

המחלוקת  בעת מהוותרנות שהפסיד אופ�.יהודי בשו� מחלוקת תעורר ואל שתשתוק אבקש� כ� על ,

זי"עמז. פלאג'י חיי� רבי  הגה"ק כתב לד)נוראות ע' חיי תוספת עו, אות ה פרק וחיי עיני (רפואה ראתה הגבר אני וז"ל.

מחלוקת, ביניה� שהיו ועיר ועיר ומדינה, מדינה ומשפחה משפחה ואשה איש כל כי דעתי, על שעמדתי מיו�
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ìëá åôñú ïô ,äéòøå äéìàåâå äéáäåà ìëî å÷çøúäå
íúàèçמח.

óàåï"áîøä øåàéáë ,ùðåòä øîåç åðéöî ïúùøôáæè)

(ìøáëå ,úùãåçî äàéøá äðéà 'äîãàä úòé÷á'ù
äéäù äîå ,äéô úà äîãàä äçúôù íéîìåòì äéä
íå÷îá éë ,'íúåà òìáúå' åðééä 'äùãç äàéøá' ïàë
íéáø íéîòô äùòðù åîë ¯ äîãàä ò÷áú øùàë øçà
øåçä àìîéå ,äçåúô øàùú ,äìæìæ àø÷ðä ùòøá
äéô øåâñì áåùúù ìáà .íéîâàë äùòéå íéî äîãàáù
øâåñå òåìáì åéô çúåôä íãàë ,äúçéúô øçà ãéî

,åòìá éøçà ãéî åúåààåää íåéá ùãçúð øáãä äæ
.ïéàî àøáð àåä åìàëú÷åìçîä äòåøâ äîë ãò êãîììå

úéùàøá éøãñ íäéìò úåðùì êë åëøöåäùמט.

íìåòìåú÷åìçîä ïî øëùð íãà ïéààøîàúî êëå ,
åðéáà á÷òé ìöà áéúë äðäù íé÷éãö íùá

'åéúåùàøî íùéå íå÷îä éðáàî ç÷éå'(àé çë úéùàøá)

éìò úøîåà úàæ ,åæ úà åæ úåáéøî åìéçúä ,é"ùøáå
ïàùò ãéî ,çéðé éìò úøîåà úàæå åùàø úà ÷éãö çéðé
ä"á÷ä äùò øáë íà ,àìôé äøåàëìå .úçà ïáà ä"á÷ä
íëôäì ñðä úà íéìùä àì òåãî úçà ïáàì åéäéù ñð
,êø øáã ìò åùàø úà ÷éãö çéðéù ,úåúñëìå íéøëì

àìàâåðòå êø øáã ú÷åìçî êåúî àöéù øùôà éàù
íöò øáùîä äù÷ øáã íà éë...(àé çñ ø"øá 'ééò).

úîåòì,úàæ÷úåùå åúôøç òîåùäçåúôìî òðîðå ,
àøîâá åøîà åéìò ,äëøòîá(íù)äéáåè'éøùà)

(éîåéøùà ,é"ùøáå .'äàî äéúùéá äåôìç ,ùéãàå òîùã
,êëá ìéâøîå ÷úåùå åúôøç òîåùùêñç åú÷éúùá éë

,øâúä éãé ìò åéìò úåàá åéäù úåòø äàî åîöòîì"ëòנ.

ïéàíãàä ìù åúìòîå åúìåãâ øàúì ïéàå øòùì
ãâð äøòù äîçìîá áéùäì àìù åîöòá øöåòùë

יהיה  ולעול� בזה מאד יעמיק דעת לו שיש ומי רח"ל, בממונ� בי� בגופ� בי� ונלקו כיתות, הב' נקיי� יצאו לא

בכבודו, בי� בממונו בי� בגופו בי� משלו בעוה"ב מוותר  ובי� בעוה"ז בי� בשכרו הפסדו שיצא אוהב ויראה היה כי ,

ע"כ. שלו� �ורוד שלו�

מ"מ  בדעתו, צודק הוא א� �א במחלוקת צד הנוטל כל כי נקיי�, יצאו לא הצדדי� שב' קמ"ל, אורחא אגב

בידיו... נכווה הוא הרי ונכונה צודקת בסיבה �א לאש ידיו המכניס וכל אש, הוא מחלוקת

הגמרא דברי את זצ"ל שמואלבי� חיי� רבי הגאו� ביאר סב:)ובזה בתורה (כתובות עוסק שהיה רחומי ברבי מעשה

חזר  ולא היו� שעיו"כ ושכח בתלמודו שקע פ"א לביתו, חוזר היה בעיו"כ ורק רבא, של בישיבתו השנה כל במש�

על  הבעל ישב זמ� ובאותו דמעה, הזילה בא לא כי משראתה בביתה, והמתינה האשה ישבה שעה באותה לביתו,

לא  ומעתה הגדול, בעלה שימות מסכנה לההיא היה �עדי כ� וכי הקושיא, וידועה ומת. מתחתיו הגג ונפל הגג

'מציאות' היא שמחלוקת תאמר, בע"כ אלא המתי�. תחיית עד – תראהו לא לעולמי� וג� בעיו"כ לא אותו תראה

לאו. או  �הרוד בנקמת רוצה �הנרד א� תלוי הדבר ואי� נכווה, באש הנוגע כל אש... של

'מח . בה ונבלעו  פיה את האדמה שפצתה - חדשה' ב'בריאה היה ועדתו קרח של עונש� (טז שאולה'חיי� הנה,

ומדוע לג) לצור� שלא ניסי� עושה הקב"ה אי� והרי כ�, יהיה לא ולאחריו כמוהו היה לא שלפניו עונש –

ואר�  שמי� בריאת מערכות הקב"ה הקב"ה שידד רצה שלא ביאורו, אלא העול�. בדר� מיתות בשאר המית� ולא

עללהמית� 'גזירה כי אחרת, מיתה הלב'המת בכל מ� נח:)שישתכח ישתכחו ,(ברכות לא שאלו הקב"ה רצה וכא�

מחלוקת, וחומר בגנות היטב שיזכרו כדי ישראל, בני של מלב� הוריד�לעול� כ� האדמה,חיי�על עמקי לתוככי

מתי� שאז כשאר הלב מ� ישתכחו מחלוקת.לא בעלי בגורל עלה מה עול� באי כל וידעו יכירו נצחי�  לנצח אלא ,

יורשי�  הללו והיו הדי�. מ� יורשי� לו קופצי� היו מת, היה  קורח שא� זי"ע, אמת האמרי הרה"ק ביאר בצחות

יורשי�  אחריו להותיר שלא שאולה, חיי� וירד חיותו בחיי קורח נשאר כ� על המגונה. המחלוקת מידת את ממנו

ישראל. בני מע� המחלוקת נגע יתבער ובזה הגרועה, למידתו

זי"עמט. יששכר הבני הרה"ק כתב וכ� כ�, על בתפילה ירבה – מהמחלוקת וינצל האד� יעשה פר'מה דכלה, (אגרא

מהרמ פינחס) הק' הרב אדמו"ר כבוד מאת שמעתי וז"ל. מתו', לא קרח 'ובני הפסוק רמז זצוק"ל מרימנוב "מ

יא) -(כו קרח בני עכ"ז מת, המחלוקת בעל קרח כי הג� מתו , לא המחלוקת בעלי מינה ...תלמידיו דנפקא ונ"ל

רחמי  רחמי)למיבעי בבקשת ספרי�.(להרבות ועוד קרח פר' חי' איש ב'ב� כתב וכ� .

הרי נ. פיו יפצה ובטר� דהו, מא� אליו ובא הכפיי�, עבודת  למקו� או לכולל, המדרש, לבית נכנס שהאד� פעמי�

וההמש�... אפיי�, אחת מנה לו ומשיב עומד הראשו� וזה יחד, ג� וצונני� רותחי� של בקיתו� אותו '�'שוט הוא
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÷åñôá '÷ä 'íééçä øåà'ä éøáãëå .åîò íéáéøîäæè)

(äë'í÷éåäù÷ äøåàëì ,'íøéáàå ïúã ìà êìéå äùî
äéäù òéãåäì íàå ,äùî 'í÷éå' åøîà òåãîáùåéãò

,äúò.åæ äòãåäî åðì àöé äîåøîåà ã"ò äöøé ,ïëà
(çé æè éìùî)'äåðò ãåáë éðôìå' ,'ïåàâ øáù éðôì'çé íù)

(áé,åúìåãâ àéä àéä åîöò úåìôùå äòðëääù åðééäå
íãà ìùùøãîá àúéà êëå ,(ä äî ø"åîù)¯ éúìôùä
éúäáâäøîà äæìå ,í÷éå,øîåìë Y äùîäúéä äîé÷

åì¯ íéòùøä íøéáàìå ïúãì êìäù äîáåäåôøç øùà
ìéôùä àìà ,íäì ÷úùù éã àìå ,åìöà àáì åöø àìå

,íìöà êìäå íäéìà åîöò' øîàð íäéìòøáù éðôì
'ïåàâíä éøäù ,'äåðò ãåáë éðôìå' øîàð äùî ìòå ,

äùîì 'åì äúééä äîé÷' åúîåòì ,äìåàù íééç åòìáð
.úåîø úåâøãîå äìåãâå ãåáëì äëæù ¯ åðéáø

òãåðåì"æø øîàî(.èô ïéìåç)ìò õøà äìåú' ÷åñô ìò
'äîéìá(æ åë áåéà)ìò àìà íéé÷úî íìåòä ïéà

äáéøî úòùá åéô íìåáù éîנא÷"äøä áúë æ"éôòå .
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä(øåîà ïëì ä"ã ñçðô)àúéàã àä øàáì

ïéèéâ úëñîá(.æ)åøéáç ìò äàð÷ åì ùéù éî'÷úåùå
'ïéã åì äùåò ãò éãò ïëåù(åøéáç úòøî åìéöäì)éë Y

,äáéøî úòùá åéô íìåáù éî øåáò ÷ø íéé÷úî íìåòä
ä äæ éãé ìò ìåëéáëù àöîð÷úåùïëåù' ä"á÷ä äùòð

'ãò éãò(íìåòì)íåé÷ äéä àì åú÷éúù éìáî éøäù ,
.åøáç úòøî ä"á÷ä åðìéöé 'ïéã'á ïëì ,íìåòì

,úîàáåìãåâ úà øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë ïéà
íéîùá íøåâ äæ ÷úåùù çåø úçðäå âåðòúä

íéîùáù åáäåà åéáàì ìòîîנבçîùé'ä ÷"äøä éøáãëå .

יבי� לא מדוע לכל. את ידוע 'לשפו� ומתאי� ראוי 'מקו�' בו ומצא וחיפש בביתו, לו צרה זה פלוני הכל' ש'ס�

אני... גדולה בצרה – לבו מעמקי לזעוק אלא ל� שאמר לדיבורי� כוונתו אי� כי כלל, שווי�' ולבו 'פיו אי� אבל נפשו',

הדוויה. נפשו את לפרוק אלא מאומה ממ� רוצה אינו והרי וויכוחי�, עמו ותערו� לו תענה כי ל� ומה

ש�  ושפ� יארק בניו הגולה בארצות בהיותו המת בהלווית �שהשתת הקודש אר� מבני ביהודי הידוע וכמשל

משפחתנו  קרוב שמא ולאבינו, ל�  מה ושאלוהו אליו ניגשו הכירוהו שלא המשפחה בני תמרורי�, בבכי כמי� דמעות

המרובות  בהוצאות �להשתת ארה"ב בני את לזכות הנה ובאתי אנכי ארה"ק מדרי היהודי, ענה כה, עד ידענו ולא אתה

עלו  וכבר נגנבו, המעות שכל לראות ונבהלתי קו� השכמתי יו� של בבקרו היו� ובאי�... הקרבי� בני נישואי של

ומספד  אבל למקו� - הנה באתי כ� על עיר, של ברחובה וליילל לבכות נכלמתי  וג� שבושתי אלא בעיני, הדמעות

שאבד... וזהבי כספי על אלא בוכה, אני ה'מת' על לא אבל נפשי', תבכה רבי� 'בתו� כי מאד�... אתבייש לא וכא�

רבי  הגאו� של חידוש הביא הדברי� ובתו� חידושי� קונטרס לאור הוציא הקוד� בדור ירושלי� מבני יהודי איש

הלימוד  דר� מבי� ואינו רא"ז שטעה להוכיח שחיפש ניכרי� הדברי� והיו וכל, מכל והפריכו זצ"ל מלצר זלמ� איסר

רא"ז  א� תורה. של כבודה על ולהג� גדולה במחאה לצאת וביקש לרא"ז מתלמידיו אחד נכנס שעה באותה מהו.

מסאת  פורק� מוצא הוא וא� הוא, מסכ� ואיש לו נשבר לב זה יהודי הרי לו, אמר הדעת וביישוב כ�, עשות ממנו מנע

מלהכאיב  חלילה א� לו, ויונע� לו ירווח וקלס ללעג ומוציאני כנגדי דברי� מפרס� שהוא במה יותר.יגונו ללבו

ל'קיו� נא. אפשר אי כי עוד בזה נכלל א� עליו. עומד העול� שכל ושכרו שבחו להגיד הגמרא כוונת וכפשוטו

הכתוב לפרש זי"ע שלו� האהבת דהרה"ק משמיה שאמרו וכמו וותרנות. בלא ט)העול�' ד השני� (קהלת 'טובי�

יקוי� היא� האחד', השני�מ� רקטובי� זה, ע� זה בשלו� שני� האחד שיחיו שמוותר מ� מה� אחד  של מכוחו -

ביניה�  השט�  שיעלה בלא ושלווה, בשלו� יחדיו שני� שיחיו בעול� מציאות אי� כי דעתו. על עומד ואינו שלו, על

ביניה�. לשרור השלו� ממשי� מוותר שהאחד ידי על ורק ביניה�, להפריד קטנה עילה איזה

שיהא והכלה החת� את מברכי�  מדוע לאמר קיימא 'קשר שמעתי של 'דבק' שיהא מברכי� אי� מדוע קיימא', של

טוב) 'לדבק' האומר התנאי בנוסח שכותבי אחד (וכמו כל שאור� חבלי� שני  לקשור הבא כי ביאורו , אלא חיבורי�. שאר או

בידו  שישארו יתכ� וכיו"ב ה'דבק' בחיבור משא"כ מכ�, פחות אלא אמות שני של באור� חבל יקבל לא 'אמה' מה�

יחד , ג� ה'נפרדי�' שני קיימא',אור� של 'קשר וזהו הקשר. יווצר כ� ורק מעצמו לתת צד כל חייב בקשירה כי והיינו

בית' ב'שלו� תילו על ה'בית' שיעמוד כדי וכיו"ב)כי וכו' לעסקי '�ו'שות בלימוד, כ'חברותא' לחברו' אד 'בי� ענייני בכל חייב (וכ�

משלו... ולוותר להעניק אחד לחיבור�...כל קיו� אי� זה ובלא

בי� נב. במחלוקת שרויי� אהוביו בניו את רואה ה'אב' כאשר למעלה כביכול שנגר� לכאב ערו� אי� גיסא, לאיד�

'ותפתח קרח עדת של עונש� גבי בפרשת� הכתוב בלשו� לפרש אמרו וכבר לזה, פיה'האר� זה לב)את  ,(טז
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ò"éæ 'äùî(ù"äù ìò äùî øéùé)÷åñôá(á à íù)éð÷ùé'
,äáäàå âåðòú ìò úæîåø ä÷éùð éë ,'åäéô úå÷éùðî

âðòúî ä"á÷ä äîîåY åäéô úå÷éùðî÷éùî íãàùë
çëá åæì åæ åéúåúôùäæéà àéöåäìî íãòá øåöòì ,

÷åñôä øàáì åøîà æ"òå ...øåáéã(âë åè éìùî)äçîù'
ä"á÷ä äæ ùéàì äçîù ,'åéô äðòîá ùéàì(â â ø"øá),

íéøåáéã åéôá àéöåäìî åéô úà óâñîå äðòî íãàùë
.íéðâåäî íðéàù

åììë'åäéìà éáã àðú'á àúéàãë ,øáã ìù(çë àáø)

äîå ...éáåäà éðá ìàøùéì ä"á÷ä íäì øîà
äæ úà äæ ïéáäåà åéäúù àìà ,íëî ù÷áî éðàנגåéäúå

äæ úà äæ ïéãáëîנד...

'ויפתח נאמר לא מדוע לדקדק 'ויפתחה'ויש בלע� לגבי שנאמר דר� על האר�' פי האתו�'ה'את פי כח)את .(כב

בשעה  קולות בקולי מרעיש הנ� מדוע הברזל את הזהב 'שאל' קדמוני�, משל שמובא מה פי על שביארו ויש

אדמה  מה הברזל, לו 'השיב' כלל, קולי נשמע לא אזי אותי כשמרדדי� ואילו למרחוק, נשמע והקול עלי� שמקישי�

מרדדי�  אי� אות� זאת לעומת מברזל, העשוי פטיש – 'אחי' הוא עלי ומקיש שדופק מי הנה ל�, אשווה ומה ל�

כ�  על וזר , נכרי ידי על מהכאה מוני� עשרת הכאב גדול הרי באחיו מכה וכשאח אחר, במי� אלא הזהב ב'אחי�'

בלע�  שהל� בשעה כי תבי�, ומעתה אפיי�... אחת אותי מכה ובשרי עצמי שאחי על מר בקול ונאנח גונח הנני

ולא  ישראל, של בצער� הכאב כ"כ גדול היה לא וממילא גוי , ידי על אלא 'הכאה' זו היתה לא ישראל את לקלל

בשעה  אמנ� האתו�, פי את ה' ויפתח נאמר כ� על ממעל, אלוקי סיוע  זולתי פיה את לפתוח האתו� בכח היה

פתחה  שכביכול עד השמימה הכאב ועלה אחי�, בי� מחלוקת זו היתה הרי רבינו משה על ועדתו קרח שנחלקו

חיי�. לבלע� פיה את מעצמה האר�

'לרעהו'נג. כמני� בגימטריא ש'איש' אומר היה זצוק"ל זאנענפעלד חיי� �יוס רבי 'רעהו'(311)הגאו� ע� רק כי ,

להיטיב  הוא האד� תכלית כל כי 'איש', בכלל אינו רעהו את 'רואה' כשאינו הכי, ובלאו לאיש, האיש נחשב

רעהו. ע�

לתפילה, כהכנה או סעודה לצור� ידיו את הנטל בחור שכל בישיבתו, תיק� זצוק"ל לאפיא� אליהו רבי הגה"צ

במ  מלא כלי אחת פע� למלא אחד כל על שהרי עימו, ונימוקו וטעמו עבורו, ימלא וחברו לחברו מי� כלי י�,ימלא

כ�... יקיי� חבירו וכ� חסד, - מצווה עוד בדרכו שיקיי� ליה עדיפא כ� א�

אויסהער�  אז וויסע� �מ'דאר שאמר זי"ע שמואל' ה'דברי מהרה"ק ששמע ז"ל אשכנזי יואל ר' הרה"ח העיד וכבר

לדעת  [צרי� נשמת מאהל טויזנט  זאג� ווי ווייניגער נישט איז הרגשה, גוטע א איה� אי� אריינברענגע� או� איד, א

נשמת] פעמי� �אל מלומר פחות חשוב לא טובה הרגשה לו ולתת ליהודי ח"ג)שלהקשיב זקני .(שיח

הפציר  העגלה ובעל נוסעת, עגלה ידו על עברה הילוכו באמצע בדר�, זצוק"ל מידנער משה רבי הגה"צ הל� פע�

עגלה  הבעל א� ברגליו, להל� הוא שיכול באומרו מיא� משה רבי אול� עמו, ויסע העגלה  אל שיעלה משה ברבי

אוזני  במו העגלה, בעל לו השיב כ�, כל ממנו מבקש הינו מה מפני משה רבי ששאלו עד שיעלה, בפניו התחנ�

זי"ע מקאברי� משה רבי מהרה"ק האד�,שמעתי בחיי כיו�  נחשב אינו ליהודי טובה  בו  עשה שלא ומאחר שיו�

בעגלתי. אות� לקחת חסד עמ� לגמול אני רוצה כ� על אחת, טובה אפילו היו� עשיתי לא שעדיי�

של  מסוכתו  דפנות היו עיה"ק, בירושלי� שהתגורר זי"ע מראחמאסטריווקא מרדכי רבי הרה"ק של ברשותו

עשיר  אליו כשפנה ואפילו דעלמא, הו�  כל שוות היו הרבי בעיני אשר זי"ע מטשערנאביל עיניי�' ה'מאור הרה"ק

אבה  ולא העתק ההו� את לקבל הרה"ק מיא� גדול, סכו� בעד הדפנות את לקנות ברצותו בארדיטשוב מהעיר

שני�  כמה כעבור נורא . באופ� בירושלי� שוררת העניות היתה שני� שבאות� �א על היקרות, הדפנות את למכור

הקור  מ� נפשו תיפח שלא בכדי בעצי� הבית את להסיק הוצרכו נפשו את להציל ובכדי ירושלי�, מילדי אחד חלה

הנפש ותעצומות בעוז הרה"ק הל� מיד החולה, את 'להזכיר' הילד של זקנו ונכנס שהיו חלילה, הקודש' 'שמות את (הוריד

הדפנות) על נ חקוקי לחמ� אש בה� שיסיק כדי לזקנו ונתנ� דקי� לעצי� הסוכה דפנות את ותעלה חטב הילד פש

ומרפא... ארוכה לו

טועה נד . גדולה טעות - לו ותאמר תע� פלוני, את אכבד א� כבודי' ל'פחיתות אנכי חושש האד� יאמר ושמא

כבודו  המשנהמעלת חכמי שאמרו מה ידוע כי הבריות'– את המכבד מכובד א)'איזהו ב מי .(אבות אמר וכבר

הוא הרי אחרי�, שיכבד בלא �א 'מכובד' ייחשב כי בנפשו המדמה משנה,שאמר, בדבר אמרו טועה בפירוש שהרי

עצמו. את מכבד אלא אינו רעהו את המכבד נמצא הבריות', את המכבד מכובד 'איזהו
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áëåøåãåáë íéâäåð åîò úà åúåàøá çîùå ùù úåáøò
äæá äæנהò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä ùøéô êëå .

(åéçà ìà ùéà åøîàéå ä"ã çìùá 'øô áåè áø åøôñá)øîàðù äî
(â å 'éòùé)äæ àø÷å ìàøùé úåìéäú áùåé ùåã÷ äúàå'

ä"á÷äù ,'úå÷áö 'ä ùåã÷ ùåã÷ ùåã÷ øîàå äæ ìà
áùåéì äôöîåìàøùé úåìéäúúà ùéà åììäéå åçáùéù

íàå ,åäòøùåã÷ øîàå äæ ìà äæ àø÷ãçà éãåäéù Y
' íãâðë äðåò ä"áå÷ ,àåä 'ùåã÷' åäòø úà àøå÷ùåã÷

ùåã÷äæ Y íäéðù ìò àøå÷ù øîåìë 'úå÷áö 'ä Y
ùåã÷ äæå ,ùåã÷נו.

àèéùôåùéà øòöé åà ùééáé àìù øîåì êéøö ïéàå
äéøá íåùì ùôð úîâò íåøâé àìå ,ìàøùéî

íìåòáנזïéãî úîçìîá áåúë àîòè éàäîå .àì øáãîá)

(ãìòá'ä áúëå ,'äèîì óìà äèîì óìà' äùî çìùéå
'íéøåèä(å ÷åñô)àìù éãë íäîò çìù àì íéàéùðäå'

äùòîá 'åèáùî àéùð âøäðù ïåòîù èáù ùééáúé
éøîæã(äîçìîì çåìùì 'àéùð' åì ïéàå)ãöîù óàã éøä ,

úîçìîì øåãä éìåãâ úà çåìùì øúåé äàøð äéä àøáñä
øòö íåøâì àìù éãë ïë úåùòìî äùî òðîð åæ äåöî

íéøçàì äùåáåנח.

øáëåéîìùåøé ãåîìúá äùòî åøîà(á"ä à"ô éàîã)

øäðá øåáòì êéøö äéäù øéàé ïá ñçðô éáø ìò
íéîä ïëàå ,åëøã úà åì åðôéù íéîì äååéöå ãîò ,éàðéâ
øáò øéàé ïá ñçðô éáøå ,óåñ íé úòéø÷á åîë åîøòð

במשנה שנינו זה יב)בעני� ד כמורא (אבות רב� ומורא רב�, כמורא חבר� כבוד יהי אומר, שמוע ב� אלעזר 'רבי

להתיירא  התלמיד על רבו' שב'מורא דכש� קמאי, והסבירו אהדדי, אלו מימרות סמיכות עני� מה שהעירו יש שמי�',

יקווה  שלא רק ולא שמי�, לש� חברו את אד� יכבד חבר�' כבוד 'יהי כיו"ב ממנו, מתיירא הרב שאי� אע"פ מרבו

'אהבת  וזוהי מלכבדו. ימנע לא בו מזלזל שחברו לו בידוע �א אלא אותו, ויכבד חברו יחזור זה שבשכר ייחל ולא

הטוב. כגמולו לו שישיב לצפות מבלי יכונה ישראל בש� אשר כל אוהב שיהא שלימה, ישראל'

משובח,נה. זה הרי לספר המרבה וכל ומחזקי�, המעודדי� דיבורי� לרעהו לאמר פיו המקדש של שכרו גדול

נכנסו  ש�, ה'משגיח' היה זצוק"ל לעווינשטיי� יחזקאל רבי כשהגאו� הה� בימי� פוניבז' בישיבת הוה עובדא

לכל  עורכי� שהחברי� הישיבה, תלמידי בי� שנשתרש מנהג על לפניו התלוננו קנאות מתו� אשר בחורי� כמה אליו

לחת�  והתפארת התהילה נבראו, ולא היו שלא – בגוזמאות החת� את  משבחי� ואז ברכות, שבע שמחת – חת�

המשגיח  לה� ענה תרחק'. שקר 'מדבר תורה שאמרה כמו זה גרוע מנהג לעצור הראוי ומ�  ימלל, מי ערכו חי� אשר

עת  זולתו, את לשבח לאיש אפשר שאי – נוראה במחלה חולה האחרו� זה דור לשונו, אחת בחריפות פע� כאשר ה

לעקור. ברצונכ� זה את ג� – וחיזוק עידוד לו ונותני� האד� את מעט משבחי� בחיי�

זי"ענו. לב' ה'ייטב הרה"ק עוד  כתב בדבר לכ)כיוצא רב א"י ד"ה הכתוב(בפרשת� לשו� טז)בביאור ג נדברו (מלאכי 'אז

'אז לומר צרי� היה שלכאורה וגו', רעהו' אל איש ה' 'אזדברו'יראי מלשו� נדברו'ולא הוא ש'נדברו' אלא ,

אז  ה', מיראי הוא שרעהו בכ� מתפאר אחד שכל – ה'' 'ירא שהוא חברו בפי נדבר אחד שכל כלומר 'התפעל',

הזכרו�  בספר שניה� את כותב כ� ועל השני, את ומפאר משבח שאחד לפניו רוח נחת לו ויש וישמע' ה' 'ויקשב

ה'. יראי  בכלל הוא �א השני בשבח המספר וג� שמו, וחושבי ה' ליראי

יותרנז. הקט� בשיעור הכוס על לקדש נהג ימיו שכל זצ"ל, דסלר אליעזר אליהו רבי הגאו� על כפי מספרי� (המוכר

נאה) חיי רבי הגדולשיטת שיעור על לקדש הקפיד ולא  איש), החזו� כשיטת התחיל (המוכר ע"ה הרבנית פטירת ולאחר ,

במתנה  קיבל הקט� גביע  אותו כי טעמו, שהוברר עד מקורביו, בעיני לפלא הדבר והיה גדול, בשיעור כוס על לקדש

הכוס'... ב'שיעור להדר מאשר בזה להדר �העדי כי היי�, על בו דייקא קידש ולכבודה הרבנית, אבי מחמיו

ה' את שיסיר מנכדו ביקש הרבנית פטירת שאחר טבריא בעיה"ק קמאי מחסידי אחד על מסופר מראה'כעי"ז

אבה (שפיגע"ל) שלא אלא בעיניו לצניני� זאת מראה הייתה השני� בכל כי בביתו, הארו� על תלויה שהייתה הגדולה

מש�. להעבירה ביקש נשמתה שהשיבה לאחר מיד רק זאת, במראה הרבנית רצו� כי שהבי� אחר מאומה לומר

שאמרונח. ממה העו� חומר ולמד נט.)צא נח: חלק (ב"מ לו אי� דמי�... שופ� כאילו ברבי� חברו פני המלבי� 'כל

שלמה' 'מנחת בספרו זצ"ל אויערבא� הגרש"ז של בתשובתו העיו� הוא וכדאי הבא', ס"ז)לעול� �שהארי� (סו

מהלבנת  חבירו את להציל כדי השבת את לחלל שהתירו מצינו לא מדוע באריכות ש� וד� פני�, הלבנת בעני� לעורר

יד)פני� שז או"ח שו"ע כזה.(ועי' חמור בדבר מזלזלי� א"כ ואי� ,

לפגוע  שלא לדעת וענה, מהי, לעשות' מנת על 'ללמוד של הגדרה זי"ע איש' ה'חזו� הגה"ק את פע� שאלו

חלילה. אחד לרגע ואפילו קל בדיבור אפילו יהודי בשו� חלילה
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íàä åéãéîìú åäåìàù ,íéä êåúá äùáéá øäðä úà
åëôäé íéîäå ñðä åúåà íäì ùçøúéù íééåàø íä íâ

ñçðô éáø íäì äðò ,äîåçì íøåáòäéùôðá òãéã ïàî
øåáòé éåîåé ïî ìàøùéî ùð øáì ìé÷à àìãìëù ¯

éøä åéîéî éãåäéá òâô àìù åùôðá ãéòäì ìåëéù éî
åéô øîåùäù ïàëîå .åúåëæá øäðä ò÷áéù àåä éåàø
ïéá äìéìç ìàøùé ùéàá òåâôì àìù øäæðå ,åðåùìå
àåáéø íéùéù ãâðë ìå÷ù åäéøä ,äùòîá ïéáå øåáéãá
úà åîò åùòéù åì éåàøå ,íéä ò÷áð íúåëæáù ìàøùéî

.íéîùä ïî ìåãâä ñðä

האד�  עיני מעוורת המחלוקת - חכמי� עיני יעוור

ïúùøôá(å æé)ìàøùé éðá úãò ìë åðåìéå' ,úøçîî
úà íúéîä íúà øîàì ïøäà ìòå äùî ìò
,äæä øáãë ïëúé êàéä ,íéùøôîä åäîú øáëå .''ä íò
äîãàäå äùãç äàéøá 'ä àøáù ìëä åàø ìåîúà êàù
áåù úøçîì ãéîå ,äùî ìò íéððåìúîä ìë úà äòìá

.'ìàøùé éðá úãò ìë åðåìéå'

õøéúå÷"äøä åéáà íùá ò"éæ 'ìàøùé úéáä' ÷"äøä
àøîâá àúéàã ,ò"éæ 'úîà éøîàä'(.é÷ ïéøãäðñ)

,ïéôåøùä ïî àìå íéòåìáä ïî àì çø÷ ,ïðçåé áø øîà'
ìåëàá óøùð àì íâå ,åúãò íò õøàá òìáð àìù 'éô

,é"ùøáå ,úøåè÷ä éáéø÷î úà ùàäúî äôéâîá àìà,
ìù åø÷ááù àöîð .àîåé àåää úøçîì ÷ø úîù åðééäå

íåé,íééçá çø÷ äéä ïééãòùà úà äáéìù äæ àåä àåäå
úéðùá ú÷åìçîäíúéîä íúà' äùî ìò íòä åððåìúéù Y

¯ ú÷åìçîä ìù äçåë ïëéä ãò àð äàø ,''ä íò úà
úà ìëä åàø øáëù óàõøàäå íéîùä ú÷òæú÷ãöá
.ïøäàå äùî ìù íëøãä÷ìúñðù éîë çø÷ âäð î"î

åéðôì øùà úà äàø àìå éøîâì åúòãúøçîì ãéî áùå ,
ïøäàå äùî ìò äöîå áéø áåù øçøçìנט.

àìå,íãàä éðéò àîñú ú÷åìçîäù ãáìá åæàéä àìà
éðô úà úåàøì Y åúééàøå åìëù úà úúååòî

úîàä éôë àìå åðåöø éôë íéøáãäסøàáîù åîëå .
ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä(ïúùøôá äáåèì äáùç)

àéä äìåãâ ääéîú éë ,ò"éæ àçñéùôî ÷"äøä íùá
äùî ìò çø÷ ïòè êàéäåàùðúú òåãî(â æè)äòùá ,

ùéàäå' Y àéãäì äøåúä åúçáù åæ äãéîá à÷ééãù
äùîåéðò'äîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî ãàî

(â áé øáãîá)ìù àøåðä äçåë éäåæ ,ïëà éë ,àìà .

והבליעהנט . המגפה אחר זצ"ל, קאפלמא� מהרי"ד הגאו� של מאמריו את ה'כותב' של המתוק קרח)וז"ל עדת (של

בני  תלונות כל מעלי והשכתי מועד... באוהל והנחת� אב... לבית מטה מטה מאת� 'קח – למשה ה' אמר

למה  וחנו�, רחו� הוא הקב"ה הרי שהקשו, בספרי� ראיתי שקדי�', וגמל ויצ� פרח ויצא ממחרת, ויהי ישראל...

דתלוי  והתירו�, היא. עצומה וקושיא היא, אהר� של שהכהונה הוכיח �שבסו מאחר והמגפות, המיתות לכל צרי� הי'

הוכחות, שמועיל אמורי�. דברי� במה המקבל, עומד מצב ערנסט באיזה איז מע� רציניי)וע� ליצנות ,(כשה על אבל

הוכחות  מאות אפילו מועיל רקיעי�,לא ז' פותחי� כשהיו ואפי' הזהירות, מפסידי  בביאור ישרי� המסילת שהביא וכמו

הרקיעי� כל לה� שנפתחו כ� היה תורה')וכבר 'מת� חטאו(בעת ואפ"ה בעגל,, דרשות אח"כ וכמה שלומדי� תורה כמה

שפאס  איי� געלעכטער, איי� כלו�, מועיל לא אחד)ששומעי� ושחוק מקוד� (ליצנות הקב"ה צרי� הי' לכ� הכל, מאבד ַ

באליהו  מצינו  וכ� וראיות . הוכחות מועיל ואז ניט' שוי� מע� לאכט 'דא� ומגפות, מיתות ע"י הליצנות את להסיר

ואליהו  הבעל, פר על עמדו שה� הפרי�, ע"י הע� את הוכיח ואח "כ שני�, שלוש מטר מקוד� שעצר הכרמל בהר

לעצירת  נצר� היה מה לש� הזאת, כקושיא קשה ש� וג� ובה', לדבריו הודו כול� ואז לה', פרו ע"י  נצח נגד�

ש  להוכיח  אח"כ ורק שני�, ג' האלוקי� גשמי� הוא בליצנות ה' שעמדו מכיו� כנ"ל, ע"כ אלא להוכיח, לו היה מיד ,

הוכחה, שו� מועיל הי' לא ולכ� שלמד] למי ב'קפיטל' ש�  שיבואר שהיו [כפי שני�, ג' גשמי� עצירת אחר רק

הוכחות  מועיל הי' אח"כ 'ערנסט', ונעשו לאכול השדה עשב .מחפשי�

שהנשיאות  התלוננו ה� שכ� ב'נגיעות', מלאי� היו קרח דעדת זצ"ל, שבדרו� שלו� רבי הגאו� אמר אחר באופ�

בדרכו, טועה הוא כי עיניו לנגד תוכיח א� אפילו כלל יראה ולא יבי� לא בדבר נוגע שהוא והאד� לה�, שייכת

בני  ונשארו קרח עדת שמתו אחרי ורק לדעתו. וראייה כהסכמה יארע אשר ופרט פרט בכל ימצא לשיטתו אדרבה,

ע"ה. רבינו משה ע� שהצדק להראות� המטות של בסימ� סגי היה שפיר בטענותיה�, 'נוגעי�' היו שלא ישראל

–ס. הירוק  בצבע הצבועי� עיניי� בתי שלובש למי נדמה הוא ככרתי והרי ירוק בצבע העול� כל את רואה ,שהוא

מוב�... והנמשל זה, בכהוא הירוק לצבע נדמה שלא מה אפילו
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äååàâäסאçø÷ù ãò ,íãàä éðéò úàîñîù ú÷åìçîå
áùçäùî ùéàäå' äøåú äøîà åîöò åéìòå ,äùî àåäù

'ãàî åéðòסבàåä éë ,åéìò éà÷ ÷åñôá øîàðä 'äùî' éë åáùçá)

(ãåòå :à÷ úáù) íøîåà ã"ò ,'íëç ãéîìú'ä'äùî.('úøîà÷ øéôù

,ììëáåíãàäù úîçî ÷øå êà äàá ú÷åìçî ìë
àìà åéðéò ãâðì äàåø åðéàå ,åîöò êåúá òå÷ù

.ãçà 'ãö'ùéù ïéáé àì òåãîãö ãåòäàåøä úòã ãåòå
é"ùø éøáã åøàáúé äæáå .øçà ïôåàá íéøáãä éðô úà

åîöò úà ç÷ì ¯ çø÷ ç÷éå' ,äùøôä ùéøáãçà ãöì
,'ú÷åìçîá ÷éæçäì äãòä øàùî ÷ìçð ...÷ìçð úåéäì

íà éë åéðéò ãâðì äàø àìù åðééäåãçà ãöíøâ äæå
.ú÷åìçîä ìëì

äæáåíéøáãä êùîäá é"ùø éøáã íâ åøàáúé,æ æè)

(ðùú ù"å÷ìé éøáãîçø÷å'ç÷ôùäàø äî äéä
íééîòô éë ,'åæ úåèùìãöY çô÷ àéøèîâá íéìåò

úåéúåàç÷ôåðééäå ,ùéù ïéáäì ç÷ô ìù åëøãî éë
åìàù ïëìå .'ãö íééîòô' ïàë ùéå ,òáèîì íéããö éðù
éë áåùçì ¯ åæ úåèùì äàø äî 'äéä ç÷ôù çø÷å'

àéä 'äòã' åúòã ÷øסגäàø äîå ,úáéú úà ÷ìçì
ãçà 'ãö' ïéðî ÷ø øàùðå ïéàöçì 'ç÷ô')õéùôàøî ÷"äøä

זי"עסא. '�יוס יעקב ה'תולדות הרה"ק מביא חות� ויחי)מופת פרשת �יוס פורת ב� מכל (בספרו גרועה שהגאווה להוכיח

הכתוב דיבר מלא מקרא שהרי שבתורה, טז)העבירות טז טומאת� '(ויקרא בתו� אית� 'השוכ� וברש"י, אע"פ ',

ביניה�  שכינה טמאי� נאמרשה� המתגאה על ואילו ד:)', אחת '(סוטה בכפיפה לדור יכולי� והוא אני '...אי�

זי"ע, הרי"�' ה'חידושי הרה"ק זקנו בש� מביא זי"ע צדיק' ה'שפתי ומעלה הרה"ק נקודה בו יש יהודי כל כי

השי"ת  בעיני ח� הוא מוצא שבה זו מסוימת 'נקודה' מהי שיודע לו נדמה וא� בעצמו, מהאד� �א נעלמת והיא ,

שיהיה  יתכ� לא וכבר בה, מתגאה הוא הרי במעלתו שמכיר שמאחר ה', חפ� בזו לא שוודאי ומופת אות זה הרי

בו... שמתגאי� מדבר רוח נחת להקב"ה

חז"לסב. מאמר ידוע עה.)הנה וודאי (יומא כ�, א�  וצדקותו. האד� במעשי תלוי היה המ� נפילת מקו�  שקירוב

שלאחר  ברור לאיד�, היה', הארו� 'מטועני שהרי ממש, ביתו לפתח בסמו� לו יורד היה קורח של שה'מ�'

חמורה  טעות וטעה שחטא לבו על ש� לא כיצד תמוה ומעתה כ"כ, בקרוב המ� את מצא לא משה ע� מחלוקתו

משה ע� שנחלק לתורה)במה פני וע' מ�... ירד שלא לעיל המובא מוסר השבט בדברי בתוככי (עיי' שהשקוע למדנו, ומכא�

הבי� מאתו, מרוחק שהמ� קרח כראות – ואדרבה צדו, את רק דבר בכל יראה מכיוו� המחלוקת בידו עלתה שכ�

המחלוקת. לחזק – בתשובה לשוב ועליו לשמי�, עד משה כנגד האש את מספיק ליבה שלא

זי"ע משמואל' ה'ש� להרה"ק מצינו זה תר"פ)כעי� אחר,(קרח דבר - קרח' 'ויקח הפסוק על ברש"י איתא דהנה

שבה�מש� קרח,ויקח  סנהדראות יסוד בדברי� ראשי שכל אזנ� את וגילה קרח שבא – משכ� 'דברי�' ובאלו ,

הוא להתקרב היהדות להתייגע ועליו האד� את מרחק מה שהקב"ה כל הנה, סנהדריות, לראשי לה� אמר וכה ,

להתקרב שתתאמצו כדי אלא אינו והכהונה מהמשכ� הקב"ה אתכ� הקירוב שריחק צור� רק הוא וכאשר והריחוק ,

המשכ�, לעבודת תתקבלו ביותר ה'תתאמצו רצו� הוא עצמו להתקרב,וזה תזכו שעי"ז את , משכו אלו רכי� ודברי�

בזוה"קלב�  האמור דר� על סט:)– הכתוב(ח"א י)בביאור פט הי� (תהלי גלי של שדרכ� תשבח�', אתה גליו 'בשוא

משבח�  זה ושבח ונופלי�, חוזרי� ה� א� מעלה מעלה לעלות מנסי� וה� ביותר, וגועשי� רועשי� שה� הוא

- פוסק הקב"ה אינו ואעפי"כ מצליח, ואינו והשתוקקות געגועי� מתו� לעלות שמנסה למי הוא גדול שבח כי

בידו מלהשתוקק  יעלה לא א� �א לבו בכל אליו שישתוקק בכדי – כזה שפל בעול� האד� את ברא זה ומטע� ,

א  ולהגיע לו.לעלות  �שנכס מה ל

ח"ו ואל אבל בלבד, השתוקקות לעני� דוקא אלא אינו האמור כל באמת, כי לחטא, לה� זה נחשב מדוע תשאלני

משה  על לחלוק עי"ז זה שיבוא היה בוודאי לבד התשוקה אלא עליה� היתה ולא משה בדברי מתפייסי� היו וא� ,

ל"ע. לשורפ� כחטא לה� ונחשב הרצויה מדר� סטו מחלוקת לכלל שבאו מכיוו� אבל לשבח, לה�

זי"עסג. מלעלוב דוד רבי הרה"ק ביאר אחר קרח)באופ� –(שש"ק, זו' לשטות ראה מה היה שפיקח להיות 'וקרח

זי"עפקח  צדיק' 'שפתי הרה"ק וכלשו� י), אות בשכלו,(בפרשת� הכל להשיג ורצה פקח שהיה היה החיסרו� ועיקר

כמ "ש ובתמימות בפשטות ליל� שצריכי� – מאד טוב לא ט)וזה י בתמימות (משלי שהול� דמי בטח', יל� בתו� 'הול�

כאלו. בדברי� יפול שלא בטוח
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ãàøâéî'æî éðéñ éáø ÷"äøäì äæåðâ äãîçá àáåä ,ò"éæ
(õéùôàø úëøòîá ò"éæסד.

שמי�  לש� כשהיא אפילו המחלוקת בגנות – כבודי תחד אל

àúéàäðùîá(æé ä úåáà)íùì àéäù ú÷åìçî ìë'
ïéà íéîù íùì äðéàùå íéé÷úäì äôåñ íéîù
íéîù íùì àéäù ú÷åìçî àéä åæéà íéé÷úäì äôåñ

ú÷åìçî åæéàîùå ììäú÷åìçî åæ íéîù íùì äðéàùå

åúãò ìëå çø÷'סהïî ÷çøä ,øîàéé ïãéãì ,íðîà .
íùì'ù äàøðùë åìéôà ,äéøçà øøâéú ìàå ú÷åìçîä

àéä 'íéîùסו,çåèá íéããöäî ãçà ìëù ú÷åìçî éë
àùãå÷ã åîù àãçéì àìà äðéà åúðååë ìëù åîöòá

ìëî òåøâ äæ äéúðéëùå àåä êéøáúåøòé'á øàåáîë Y
'ùáã(åòöîàá ,ìåìà ùãåçì 'ä ùåøã)øöéì øùôà éàù

Y äùòé äî ,ú÷åìçî úåùòì íé÷éãöä úà úåúôì
íúñì íìéáåé íùîå ,íéîù íùì ú÷åìçî êåúì íøøâé

ú÷åìçîסז.

בחיד"אסד. כז)איתא אות ק' מערכת לפי 'שלו�'(דבש חצי בגימטריא הוא 'פקח' דבש', ב'יערות אייבשי� המהר"י בש�

(שלו כתיבת – שע"ו גמטריא פקח פעמיי ועשה (כי לשני� השלו� את שחילק קרח, 'ואיתפליג' אונקלוס שתרג� וזה ,

של  לשיטתו אחד כל יבי� פיקחי� הצדדי� ששני במחלוקת כי 'שלו�', כמניי� עולה 'פקח' פעמיי� והנה מחלוקת.

ושלווה. לשלו� המה יבואו מהרה עד כ� ידי ועל חברו,

מחלוקתסה. אמרו מדוע מקשי� ועדתו רבי� חלקקרח קרח הרי משה , מחלוקת ע� לומר לו והיה עדתו, ע� ולא

כא�  הייתה שלא למענית�, האריכו הקודש ובספרי ושמאי, הלל מחלוקת ברישא שאמר כמו וקרח, משה

כלל  חלק לא רבינו משה כי הצדדי�, מב' מחלוקת מחלוקת אמרו לא ע"כ משה, על שחלק  זה הוא רק קרח, ע�

וקרח. משה

דבש' ב'יערות כותב זי"ע אייבשי� יהונת� רבי בתחילתו)הגה"ק אדר, לט' ח' את (דרוש היצר מפתה מחלוקת שבכל ,

שמי� לש� היא מחלוקת� כל כי שמי)הצדדי� לש שלא שמחלוקת מלחשוב לה סימ� (וחלילה דבש' ה'יערות נות� ובזה .

מחולקי� ה� א� ה', לש� כוונתו הא� האד�  ידע היא� ורקלדבר מחלוקת�,א� ה� בנידו� הרי זאת זולתי אבל

לזה  זה גמורי� שמי�...אוהבי� לש� שמחלוקת� חות� ומופת אות כא� יש הרי –

שאמרו  שמאי, ובית הלל בית גבי מצאנו ומה – ושמאי' הלל מחלוקת זו שמי� לש� מחלוקת 'איזהו שאמרו וזהו

יד:)בגמרא שלפי (יבמות הבת, בצרת נחלקו וכ� ויבו�, קידושי� מדיני בהרבה וב"ה ב"ש שנחלקו פי על �א ת"ש,

הכי  ואפילו ממזרי�, שמאי בית בני הלל נמנעובית שמאי,לא מבית ב"ה ולא הלל, מבית נשי� מלישא ללמד�,ב"ש

שנאמר מה לקיי� בזה, זה נוהגי� וריעות יט)שחיבה ח אהבו'.(זכריה והשלו� 'האמת

' מחלוקת המשנה לשו� יתבאר ג� א� ובזה רבינו, משה כנגד – אחד בדבר רק שווי� היו שה� ועדתו', קרח

האחרי�... ולא לזה הראוי שהוא ואמר גדול כה� להיות רצה מה� אחד שכל מחלוקת, שררה ג� עצמ� לבי� בינ�

באותה  נפשו תתלהב ג� אחרת למצוה בגשתו הא� עצמו שיבדוק סימ�, נתנו זי"ע יששכר הבני דהרה"ק משמיה

באותה  התלהבות אש בו בוערת התפילי�' ולבישת הטלית 'עטיפת לעני� ג� הא� המריבה, לעני� לו שיש להבת אש

בקרח  מצינו ולכ� – וכלל כלל מעלה לש� במחלוקת כוונתו שאי� הוא סימ� כ� , לא וא� המחלוקת, של מידה

וציצית. במזוזה שזלזלו ועדתו

ההלכה סו . היא כיצד מסוי� בעני�  'בתמימות' ושאלו זצוק"ל שאול אבא ציו� ב� רבי הגאו� אל יהודי נכנס  פע� 

זה... עני� על ההלכה בפסק ביניה� נחלקו ישראל שגדולי בזמ� בו הדור – גדולי בי� ודברי די� יש רבות פעמי (כידוע,

(הצדדי ב' שבי� החצר' 'אנשי אצל למחלוקת תימש� ומש הלכה, תמי�,בענייני שואל אותו של מטרתו מהי הכיר רב"צ הגאו� ,

לו, אמר אי� ע"כ - במחלוקת להחזיק אבל לסמו�, מי  על ל� יש שתנהג צד כאיזה עצמו, ההלכה בנידו� יהודי, ר'

לסמו�  מי על כלל .ל�

בגמראסז. מצינו צא:)נוראות הפסוק(חולי� על ב), כח בו (בראשית ויורדי� עולי� אלקי�  מלאכי ומסתכלי� עולי�,והנה

הכבוד, בכסא חקוקה יעקב של דיוקנו דמות שהרי – מעלה  של מטה.ויורדי� בדיוקנו של בדיוקנו ומסתכלי�

קנאה מחמת – להרגו המלאכי� ש)ורצו לא (רש"י ביניה� 'אי� הרי יתמה, והמתבונ� עליו. נצב ה' והנה - מיד ,

שנאה...' ולא פט.)קנאה שבת לומר(עיי' צרי� ע"כ אלא ביעקב, 'קנאו' שה� יתכ� והיא� עילאית , קנאה – זו שקנאה

ממש  בפועל כפשוטו יעקב את להרוג הרצו� כדי עד זו קנאה הביאת� ואעפי"כ השגה, לנו שאי� במה – .היתה
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øáëåò"éæ àéðúä ìòá ÷"äøä áúë(åð ÷"äøâà).ì"æå
ú÷åìçîî èøôáå ,äáéøî êåúî àöåé íåìù ïéà éë

íéîù íùìסחú÷åìçîî ïä úåàìúäå úåøöä áåø øùà ,
äðîî åðìéöé ïîçøä ,íéîù íùìסט.

בכתובי�סח . נמצא ונחמד 'נלבב' תרס"ח)תיאור �בחור ברעזא�, בעיירת אורח של רשימה מבערז'א� (מתו� המהרש"� בש�

ש�  שהיו האורחי� אחד ידי על שנרש� כפי כלשונו ככתבו הוא והרי שמי�, לש� מחלוקת בעניי�

תרס"ח. בשנת

שפרצה  מחלוקת אודות זיע"א המהרש"� הגה"ק לפני לדו� ברעזא� לעיירה באו המבורג מהעיר הכנסת בית גבאי

מהונגריה, 'אשכנזי�' היו הכנסת בית מייסדי המחלוקת, דבר וזה אליו. להגיע הצדדי� כל על והוחלט  בקהילת�,

תושבי�  התרבו האחרונות בשני� א� אשכנז, נוסח – 'אשכנזית' התפללו בשני� עשרות ומרוסיה. מפולי�  מגליציה,

והתלקחו  לספרד, הנוסח את לשנות דחקו וה� הכנסת, בבית הרוב נהיו שכבר עד ומפולי� מגליציה חסידי� חדשי�

ואמר  המהרש"� הרהר טענותיה�, את הצדדי� שני שסידרו אחרי  הקהילות. בי� ממש, של מחלוקת ואפילו ויכוחי�

ואספר  ה', יראי שהנכ� וסימ� כאות לי וזה הנוסח, על ביניה� דני� בהמבורג מקהילה שאחינו לה' תודה לה�:

דבר ומשיב'.(הלצה)לכ�  'שואל בעל נתנזו� שאול �יוס ר' האדיר הגאו� ע� שהיה

משפחות  מאות כמה  חיו זו בעיר לה. שסביב קרפטי� הרי בי� צח אויר �לשאו סקוליע לעיר הקי� בימי בא הגאו�

הרבה  ג� למקו� באו הקי� בימי ספרד. נוסח בה� היה שנהוג כנסיות, בתי כמה ש� והיו ישראל, בני מאחינו

קודש  שבת בליל אחת פע� במקו�. הנופשי� מספר התרבה לשנה משנה והבראה. קיט למטרת מלבוב, אנשי�

הגאו�  למחות. 'אשכנזי�' ככול� רוב� שהיו לבוב, אנשי התחילו פורקניה', 'ויצמח בקדיש אמר תפלה' ה'בעל כאשר

שוב  הרעישו ל'כגונא', הגיע הש"� כאשר כ�, אחר השתיק�. יד ובהרמת לציבור פניו החזיר ומשיב שואל בעל

ואת�  פה הבתי� בעלי 'אנחנו צעקו סקוליע אנשי מדליקי�'... 'במה לומר ר� בקול והתחילו לבוב אנשי האורחי�

לכ  לחמכ� את מוצאי� את� הקי� בחדשי כא�  שלנו 'מהאירוח לעומת� זעקו לבוב ואנשי השנה,האורחי�', ימות ל

'תדיר  ואמר, פניו את הגאו� החזיר שוב הטפל'. ואת� העיקר אנחנו לכ� הכנסת, בית להחזקת ג� נודבי� אנחנו

קוד�'... תדיר תדיר ושאינו

בשעה  כי היקרי�, אחי 'דעו, ואמר, פיו את פתח לביתו, כול� המתפללי� את שאול �יוס ר' הזמי� התפלה לאחר

את  להפריע תחבולות מבקש  והוא  הדבר, את לסבול יכול לא השט� יתבר�, ה' לכבוד לתפלה מתקבצי� שאת�

לבוב לאנשי מייע� הוא הרי עושה, הוא מה מדליקי�'התפילה. 'במה אומרת,לומר זאת אש ... מדליקי� והאי� במה

ביניכ�  סקוליעהמחלוקת לאנשי מייע� הוא במקביל ומיד 'כגונא'... פירושלומר כמות� , במחלוקת אבל שישתתפו ...

קל  לא מצבינו כי לעשות אפשר מה א� והפזמוני�. התפלות מחברי רבותינו התכוונו לכ� שלא אחיי, לי, האמינו

רח�  עול�, של 'רבונו להתפלל עלינו לכ� לבנו. את המעקש הרע היצר בידי וחבושי� הגלות, במאסר עדי� אנחנו כי

כמנהג  ננהג כבר ואז פורקניה'.... 'ויצמח יותר לומר צור� יהיה לא וממילא צדק, הגואל את שלח עמ�, ישראל על

כגונא, ישראל יאמרו 'כגונא' משיח יאמר הוא א� צדקנו, גמורה משיח בהתאחדות באחד אחד למהויא דיליה ...כגונא

קדושה ובאש בהתלהבות ישראל ע� יאמר מדליקי�', 'במה משיח יאמר לאחיו וא� איש אהבת - מדליקי�' ...'במה

דבריו. על התענגו הנאספי�

'תורה  לכ� אמרתי ולכ�  חסידי� מלאה בעיר  עכשיו נמצא הנני כעת ואמר, המשי� ומשיב' ה'שואל בעל הגאו�

בבית  ומתפללי� ללבוב הבאי� סקוליע אנשי פשוט, והמנהג הדי� ההלכה. את לפסוק רוצה אני ועתה, חסידית'.

'במה  לעצמ� לומר יוכלו לסקוליע הבאי� לבוב אנשי 'כגונא', בחשאי לומר יוכלו אשכנז נוסח בו שנהוג הכנסת

סקוליע ק"ק פה אומר בעצמי אני מזכיר, אני חטאי ואת האמת על מודה אני מדליקי�.(בחשאי)מדליקי�'.... במה

כ�  עבור העונש כגונא, – בסקוליע לבוב מאנשי ומי מדליקי� במה בלבוב יאמר סקוליע מאנשי מי א� בכ�, ומה

ש  שיהיה  היקרי�, אחי העיקר, עלי. מקבל ביניכ� .אני יתפקע לו� והשט� טפל הנוסח יהיה שלו� יהיה ...וא�

בי�  'פשרה' לאיזו שיאותו לה� ג� והציע אוזנ� למשמע שחייכו המבורג לאנשי סיפורו, את סיי� המהרש"�

הצדדי�. לרווחת נעימה פשרה קבעו קני�, קבלת ולאחר התרצו. והצדדי� השלו�, למע� הצדדי�

ויורי� סט . שמי�' 'לש� בעני� חולקי� אנשי� שכמה אי� פע� ראה זצוק"ל ספעקטאר אלחנ� יצחק  רבי הגה"ק

רואה  אני אבל כא�, רואה איני שמי�' 'לש� ואמר, אלחנ� יצחק רבי נענה בזה, זה ובליסטראות חיצי� בפיה�

שלי'. 'כולה זועק אחד כל ונוראות... מושחתות מידות
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פעמי�  כי נפשי' תבוא אל 'בסוד� ביקש אבינו יעקב אומר, זי"ע מאלכסנדר העני� רבי  הרה"ק היה צחות בדר�

אנו חולקי� אלא כי, לא פשוטי�, דברי� בסת� נחלקי� שאנו ל� נראה וכי הניצי� יאמרו העומדי� הרבה בדברי�

הסוד  תורת עפ"י – עול� של אבינוברומו יעקב ביקש וע"ז סודבסוד� , עפ"י שהיא זו במחלוקת �תבוא א אל

רבינו.נפשי  משה על מחלוקת הוא 'פשוט' פי שעל כיוו� בה, חפ� כל רוצה איני

חז"ל בדברי זי"ע, וויזני� מסערעט ברו�' ה'מקור הרה"ק פירש נב:)כ� ואלמלא (סוכה עליו מתגבר אד� של 'יצרו

כלומר, שמי�', 'לש� מחלוקת שעורכי� לאלו לומר שבא לו', יכול לא עוזרו הקב"ה הקב"ה את לוקחי� שה�

כוונת�  שמי�' 'לש� כי - למחלוקת...לעזרת� להסיתו היצר יכול לא –

חז"ל בדברי זי"ע נוע� ' ה'אמרי הרה"ק ביאר כב)וכ� כא לבני (במדב"ר הקב"ה אומר שכ� פרידתכ�' עלי 'קשה

עצמכ� ותולי� באי� כשהנכ� ובפרט המחלוקת היא קשה את�עלי ישראל לשמי  בזה.ונלחמי� נפרדי� כי זה

עצמוע. על זצ"ל שבדרו� שלו� רבי מישרי� המגיד הגאו� בעצמו)סיפר זה 'משל' תלה ענוותנותו נתארח (ברוב שפע�

בעצמו  בטוח היה תפילה' כ'בעל ידוע שהיה ר"ש – חודש' ראש 'שבת השבת והייתה פלונית, בעיר קודש בשבת

ה'ברעטל' אל לגשת יכבדוהו השבת כל במש� חיזוק דרשות לשאת העירה בואו לרגל העמוד)כי  לפני לאמירת (התפילה

בעצמו  בטוח היה התורה לקריאת משבאו ההלל אחר ר"ש, לו ושתק אחר, יהודי  הגבאי שלח מה משו� ה'הלל',

מיד  לגשת יוכל למע� ה'טלית' את סידר וכבר הכהני�, אהר� מבני כאחד לו השייכת ראשונה בעליה יכבדוהו כי

בעליית  לכבדני רצונ� וודאי ר"ש חשב ראשונה, לעלות במקומו נקרא אחר כה� לא... אבל, – הקריאה בימת אל

אחר איש הבימה אל שנקרא במפטיר מעשהו כ� בראשונה וכמעשהו לכהני�, מותרת היא שג� שהוא ה'מפטיר' �(א

צלול) בקול וההפטרה התורה ברכות לבר� בגרונו וכחכח עצמו הכי� אומרי�כבר בו '�ה'מוס כי בטוח ר"ש היה ועדיי� יצרת ... אתה

ה'גבאי' של קולו את שומע הוא והנה העמוד, לפני בתפילה האמונות לידו 'יפול' החודש ראש ולכבוד השבת לכבוד

ישל�...' הקב"ה באמונה... ציבור בצרכי שעוסקי� מי 'וכל  �המוס לתפילת כ'הקדמה' בקול מסלסל ובעצמו בכבודו

ציבור בצרכי 'עוסק הוא כי לאמר בלבבו מתבר� הגבאי זה לעצמו, ר"ש שאינו באמונה'וחשב נאמנותו זוהי וכי ,

טעה  הש"� בחזרת אדבר, ומה אומר מה מדרשו... בית מפת� על הדורכי� מעלה רמי אורחי� ולכבד להערי� מבי�

'תכנת והחל חודש ראש שהיו� שכח – הגבאי חודש,(תקנת)זה ראש בשבת הנאמרת יצרת' 'אתה במקו� שבת'

מה  עליו)ומשו� בתלונותי לבי תבערת על (לגודל בחוזקה והכיתי דפקתי מיד הקהל, כל לפני ראשו�  זאת שמעתי אנכי

קודש' ב'קנאות יצרת...השולח� אתה יצרת... אתה יצרת... אתה מחוזק נו... השולח� נשבר שלא וכמעט – פעמי� ג'

שאנכי  אגיד, האמת אבל טעותו, על הגבאי להעמיד קודש אש בי בערה כי היה נראה הצד מ� ולנראה ההכאה,

ב  כי לבי, שנתמלא התרעומת מכל עצמי את יצרת...הרגעתי ב'הלל',אתה נתכבדתי שלא ממה נרגעתי הראשו�

יצרת...וב  לעמוד אתה שלחוני שלא ממה לבי נרגע ובשלישית מפטיר, או לכה� נקראתי שלא ממה נרגעתי השני

ומכאובו. בנגעו איש איש לנפשו מוסר ילמד אחד וכל ...�המוס בתפילת היו� לכבוד
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(ã"î úåà íééç êøã àîåé 'ñîäùòé íåøò ìë ë"ò ,
,åäòøì åðéá íåìù úàáäá 'òé÷ùäì' ,úòãá'äò÷ùä' éë

המהר"לעא . כתב פט"ז)וכ� אריה תאמר,(גור וא� נענש וז"ל. הקט� שאי� בעול�, חטאי� מכל זה חטא שנא  .מאי

הקב"ה אי� כי היינו נענש, הקט� שאי� מה כי הטע�, עיקר לדעת ל� היא מביא ויש שונה אבל קט�. על עונש

המחלוקת, בראשיתעונש למעשה שני יו� – יו� באותו נבראו ששניה� אחר במחלוקת, דבק הגיהנו� �גו ד כי (ב"ר

מעצמו ח) בא העונש כי הקט�, �א נענש ולכ� הגיהנו�,  �גו הוא המחלוקת כי להודיע כרוכה , עצמה שהמחלוקת .

עכ"ל העונש, קצת)ע� בסכי�...(בשינוי בעצמו שמחת� כמי הוא אלא המחלוקת על 'עונש' מצד זה שאי� וכלומר, ,

של  לבנו שליט"א. וואזנער צבי �יוס רבי הרה"ג של מדרשו בבית מתפלל והוא ארה"ב, מתושבי באחד  מעשה

מהתינוק  �נוד החל חדשי� ארבעה כב� התינוק בהיות ולאמו, לאביו בכור והוא למזל"ט זכר ב� נולד זה 'מתפלל'

על  הרופאי� עלו לא המרובי� מאמציה� אחר �א הרופאי�. טיפולי  כל הועילו ולא ה"י, מינ� בר של כריחו ריח

וואזנער  הגר"ש – הקודש באר� היושב אב לי הנה הגרי"צ לה� שיע� עד מלהושיע... האד� יד ותקצר הריח, שורש

ואביו הב� אבי ואכ� הישועות. בכל ותוושעו מפיו ותתברכו הצרה את לפניו הזכירו אליו, נא עלו בעצמו זצוק"ל, (שהוא

זצוק"ל) הגר"ש ברק.מתלמידי בבני הגר"ש מר� של לביתו הקודש לאר� יחדיו נסעו

אבי  �הוסי בשמו התינוק את לפניו משהזכירו בכיי�. קול את ושמע הנודעי� פניו במאור הגר"ש קיבל� משנכנסו

לב�  ש� לקרוא עלמא שנהוג �א זה בש� שקראו לבאר �והוסי אבי, אבי - זקני ש� על בישראל שמו שנקרא הב�

הוא קשה אד� חותני לב לדאבו� א�  הא� , מצד הזקני� על ראשונה נפש)הנולד מיו� (מר – ועידני�  עיד� זה וכבר ,

בש�  לב� קראתי לא ע"כ אחיו, את איש מדברי� ואיננו ביננו, השלו� יצא לא זה, את זה מכירי� שאנו הראשו�

עני�  על ובפרט זה, ע� זה מריבי� כשמחותני� הדברי� פני נראי� כ� הדבר, נודע אכ� הגר"ש, א"ל אמו. מצד זקנו

ובעזהשי"ת  עמו, והתפייס צא הגר"ש א"ל העת, בזו לעשות עלי מה ובכ�, הגר"ש את היהודי שאל הש�, קריאת

זה  אד� הרי לפייסו, מציאות כל שאי� כיו� כזאת, יבקש אל קדוש, רבי היהודי, אמר בשלו�, מקומו על יבוא הכל

לשמוע  שלא בכדי – הרחוקה מארה"ב הנה עד באת וכי הגר"ש א"ל בו... שייכת הפיוס' 'תורת כל ואי� כאגוז קשה

מכא� בחדר. כא� ל� שייפסק הפסק של�(בחדר)בקול השווער אל לבנ� (חמי�)תתקשר �תוסי �וא עמו התפייס ,

מצד  זקנו ש� על ש� מעמד זה באותו וראה עשה, וכ� הדברי�  את האיש קיבל לכ�. ירווח ובעזהשי"ת השווער,

קענעדי התעופה לנמל בהגיעו פלאי� פלאי – כליל.(בארה"ב)פלא נעל� שהריח שעות כמה שמזה שמע

פה:)שנינו �ד בחז"ל (יומא ומבואר חבירו', את שירצה עד מכפר, הכפורי� יו� אי� לחברו אד� שבי� 'עבירות

ה"ב) פ"א פאה מזוועהיל (תוספתא שלמה רבי הרה"ק אמר וכבר הזה, בעול� נענשי� לחברו אד� שבי� עבירות שעל

והייסורי�  הצרות רוב באי� ומש� הזה, בעול� האד�  מ� נפרעי� לחברו' אד� ש'בי� החמורות עבירות על כי זי"ע,

למקו�'. אד� 'בי� של עוונות על אלא אינו העליו� בעול� הגיהנו� וכל עלמא. בהאי שסובלי� הקשי� ומכאובי�

השולח�'עב. ה'ערו� ח)כתב אות נו סי' של�',(או"ח וקדיש קדיש 'חצי לומר רגילי�  שהעול� ודע מההמו� וז"ל, ויש

הוא  וטעות קדיש, חצי  זהו דבאמת התפילה שסוברי� �שבסו אלא בעלמא, דאמיר� עד רק הוא הקדיש שגמר -

רבה שלמא ויהא תתקבל תפילת לצאת מוסיפי� וצריכי� התפילה גמר אחר לכ�  העול�, עמוד הוא שהשלו� דמשו�

בתוכינו שלו� שיהיה מהשי"ת מבקשי� אנו העול�, מילתא לאויר דחדא אע"ג – במרומיו שלו� עושה ומוסיפי�

אחרת, תפילה דזהו נ"ל רבה, שלמא יהא ע� א� היא �שא מבקשי� ואח"כ בינינו, שלו� שיהא מבקשי� דמתחילה

שלו�... לעשות הקב"ה לנו יסייע מחלוקת איזה תפרו� חלילה

בזיווג עג. חייו, שנות במש� זיווגי�, בג' נישא ירושלי�, בעיה"ק החרדית' ה'עדה גאב"ד זצ"ל יצחק' ה'מנחת הגה"צ

ויגמר  לפלוני ', פלוני 'בת – עבורו הציע אחד 'שדכ�' היה. כ� שהיה ומעשה ה'מלחמה', קוד� עוד נישא ראשו�

המדוברת. את והחת� החת� א� ראיית בטר� טוב, בכי הדבר



קרח  פרשת � הפרשה באר ì

åúñðøô ìãâúúå ,íéìåãâ íéçååø àùéú éàãåå úàæ
äëë 'íéîòô äàî' äìåãâ äáçøäáעדøàáî äæáå .

'øôåñ íúç'ä(åøîà äðäå ä"ã ùâéå)áåúëä úàæî÷ íéìäú)

(ãéìëì äðäã ,'êòéáùé íéèéç áìç íåìù êìåáâ íùä'
åàåááù éî ùé ,åúîëçì 'øåöòîå ìåáâ' äæéà ùé 'íëç'
ãò ú÷ìúñî åúîëç ìë 'ãåáë' éðééðòá ïåéñð éãéì
äæáúéå 'åîù ãåáë ïòîì' ìëùä ãâðë íéøáã äùòéù
úãîåò åúîëçù éî ùéå ,ãåáë èòî ãòá åúåùôéèá
åá ïéàù éîë âäðúé æà ,'äàð÷' éãéì åàåá ãò ÷ø åì

øçà 'ìåáâ'ã ,'ä éãáò úìçð ïë àì .ììëå ììë úòã
,íúîëçì åùò'íåìù'ä ïéðòá ïåéñð éãéì åàåáéùë ,àåäå

øåøùéù éãëá ìëäå íúîëç ãâðë íéøáã åìéôà åùòé
.ìàøùé éðá ïéá äååìùäå íåìùä¯ íøëù äîåáìç

íéèéçêòéáùéçååéøá äñðøô íäì òéôùé ä"á÷äù ,
åøîà àäã ,äñðøôä ïåøñç å"ç íäéìò øæâð íà óà
àìæîá íà éë àúìéî àéìú àúåëæá åàì 'éðåæî' ì"æç

'ñåúá åøîàå ,àúìéî àéìú(ïéà ä"ã .åð÷ úáù)úåëæ'ù
ìåãâïéá íåìù úàáä àéä 'äìåãâ úåëæ'å ,'ìæîä äðùî

א�  הנישואי�. שמחת את ש� לערו� הכלה, מגורי עיר אל משפחתו בני כל נסעו הנישואי�, מועד בהתקרב

את  לבטל אומר הא� גמרה מיד מו�. בבעלת שמדובר ראתה כי מאד, נבהלה הכלה, את ראתה ואמו משהגיעו

ולא השידו� שדרתי� 'לתיקוני - לו לומר ואפשר קלקל, שהשליח שליח, ידי על טעות בשידוכי מדובר כי השידו� את לבטל לה מותר (היה

הב� לעוותי') אמר כזה, מו� בעלת ע� שתחיה רצוני אי� כי נפשנו, על ונמלט נברח בוא 'יצחק'ל' הא�, לו ואמרה .

כ�, לעשות בידינו שהרשות אעפ"י השידוכי�, קשרי את ח"ו לבטל לנו אל יצחק', ה'מנחת לבזות – נוכל איככה א�,

ותיכל�. תבוש ועתה מכבר , זה לנישואיה עצמה מכינה שכבר זו, א� נערה �א באמרו, ונשאה ש� נשאר ואכ�

נעשה  פיטורי�, בגט לשלחה יכריחנו המצב וא� הנישואי�, את נערו� העת בזו מקו� מכל לגרשה, מכ� לאחר אצטר�

עתה. לביישה – מלהזכיר הס אבל ברירה, בלית כ�

והיא  הנוראה המלחמה פרצה שני� כמה כעבור שליט"א, בעריש ר' הגה"ח בנו לו נולד מנישואיה� שנה אחר

מכ�  ולאחר זי "ע, מוואסלוי הרה"ק  של לבתו תחילה יצחק המנחת נישא המלחמה ולאחר ה'. קידוש על נספתה

נענה  זה סיפור יצחק המנחת כשסיפר זש"ק. מה� לו היה לא א� זי"ע, מויז'ני� חיי� האמרי הרה"ק של לבתו

הטבע  דר� פי ועל זש"ק, לי שיהיה מציאות היה לא שכלל נתברר הראשוני� מנישואי שני� כמה לאחר ואמר,

ערירי. להישאר צרי� הראשו�הייתי מזיווגי אחד לב� שזכיתי ספק, כל  ללא לי ושלמי וברור יראי דורות נבנה (וממנו

מישראל בליעה"ר) נערה לבייש גרמתי שלא על כשכר רק ,.

חסידי� בספר כתב חברו'(תקנג)וכבר בצרת 'מצטער להיות האד� שאינה שעל – לבהמה זה בי� מה לא, א� כי

נאמר ועליו חברתה, בצער יט)חוששת ג אי�.(קהלת הבהמה מ� האד� ומותר

הי"דעד . זי"ע בצלאל משה רבי הרה"ק של הבית בני התאוננו זי"ע)פע� אמת' ה'אמרי הרה"ק של מחסור (אחיו על

קפידה  חלילה תתעורר שלא הוא להקפיד שעלינו הראשו� הדבר ואמר, רמ"ב ענה בבית�. השורר הפרנסה

פרנסות... מאה דוחה אחת מחלוקת כי במחננו, ומחלוקת

מני�  – מאד האנשי� ויתמהו ופרנסתו, לחייו נוגע שהיה סכסו� באיזה להתערב עליו שהיה יהודי פע� ענה וכ�

דאינשי  בפומיה מרגלא ויאמר, האיש ויע� זאת, ב'מחלוקת' ונחלה חבל לקחת ולא להבליג לשתוק הנפש כוחות לו

פרנסה  פאר נישט מע� טוהט פרנסתו)...וואס עבור האד יעשה לא נהרות (מה יעברו ימי� יחצו האד� מבני רבי� והרי ,

פרנסות' 'מאה אדחה ולא הזאת, כעת בשתיקתי  כ�, אעשה אני �א לבית�, �טר להביא וחדשי� לימי� נדוד וירחיקו

אחת... במחלוקת

בגמרא אמרו נט.)וכבר לעשירות (ב"מ שסגולה פירוש דתתעתרו', היכי כי לנשייכו אוקירו מחוזא לבני רבא 'אמר

בע�  וחוה הראשו� אד� שחטאו בעת דהנה לפרש, ושמעתי לזה. זה עני� מה ביאור וצרי�  אשתו, את לכבד היא

לח� ' תאכל אפ� 'בזעת בקללת זה שניה�, נתקללו יט)הדעת ג ב�'(בראשית ימשול  'והוא בקללת וזו טז), פסוק ,(ש

האיש  מתנהג א� ולכ� כרצונו, ולשמשו לכבדו אותה ולהכריח באשתו ולרדות למשול לבעל רשות שנית� ונמצא

כלו� לוותר מבלי �תוק בכל שלו על ועומד הדי�  שורת בקללתה)כפי שתישאר במדה (ועומד עמו מתנהג הקב"ה �א ,

ואינו  מקללתה עליה ומיקל וברחמי�, בחסד המתנהג אבל לח�', תאכל אפ� 'בזעת – במלואה מתקיימת וקללתו זו

ויתעשר  הפרנסה, בקללת כ� כל  להזיע יצטר� שלא מקללתו עליו יקל הקב"ה �שא יזכה עליה, עצמו מושל

ובנקל. בהרחבה
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àø÷ä øåàéá åäæå ,åøéáçì íãàíåìù êìåáâ íùä
ä úà íéùîù úàæ øëùáìåáâòâåð øùàë åúîëçì

ïééðòì øáãäíåìùäêëì ,êòéáùé íéèéç áìçäëæé
.éã éìá ãò òôùå äáåøî äñðøôá òåáùì

ולמוטב  לטב הלשו� שמירת של כוחה – לשונ	 נצור

àúéàùøãîá(â çé äáø)úéá' äùî úà ìàù çø÷ù
äùî äðòå ,äæåæîá áééç àäéù åäî 'íéøôñ àìî

,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå ,'ïä' åðéáø(äùøôä ùéø ,ùãçä)

.ì"æåêàìîë åìåë ùã÷é íãà ìù åëåú íà íâ éë
(íéøôñ àìîä úéáë)åéô éçúô ùã÷é àì íà ìéòåé àìעה,

úéá äéäé àì íà óà äôä úøéîù ìåãâ ¯ êôéäì ïëå
,äàøéå äøåú àìî äéäé àìù ,ùåøéô Y íéøôñ àìî

åì øîàé ùåã÷ íéøåîù åéô éçúô ÷ø íàעוøäæé êà Y
íäù 'äîäá éùòî' ïáúäå íéöòä úéá äéäé àìù

äæ úìåæ ìáà ,íéøåîâ íéòùøéçúôá éåìú ìëä ø÷éò
åéôעזäæåæî éòá íéøôñ àìî úéá ïëìå ,à÷ååã çúôá

.ì"ðë æîøì

êøãáå'íé÷éãö úåçøà'á ìéùîî ìùî(ù"éò ,äîã÷äá)

úååöîáå äøåúá íé÷ñåòä íéîëç éãéîìúä úà

çáåùîå ïùé ïéé ìù úéáçì ,íäéô ìò íéøäæð íðéàå
àìîé øùà äèåùä àåä éî ,äéìåùá øåç ùéù ãàî
,äáøãàå ,íéãéá åôñë úà ãáàî àåä éøäå ,ïéé äá
,øúåé ìåãâ åãñôä äéäé êë øúåé ø÷éå áåùç ïééäù ìëë
íù øåîùéå ñéðëé æàå øåçä úà íåúñé äìéçú àìà
äîåã àîè äô éë ,ïáåî ìùîðäå ,çáåùîä ïééä úà
äî ú÷æçî äðéàù äúéúçúá øåç äùòðù úéáçì
ìáäì åëìé íéáåè íéùòîå úååöîä ìëå ,äëåúá íéðúåðù
ìá÷ì éåàøä øùëåî éìë ïéëé àì äìéìç íà ÷éøìå

.ïééä úà

áù'áåäîã÷äá àéáî 'àúúòîùøá ïåòîù éáø ä"ã)

(éàçåéúåéäì äëéøö áúëáù äøåúù íùëã
áùçð ô"òáù äøåúá éîð êë ,øôñáå óì÷ä ìò äáåúë
àäéù éåàøä ïî ïë ìòå ,äøåúä ìù óì÷ä åîë äôä
ìáðî äìéìç íà ìáà ,äøåú ìù äãåáëì êæå é÷ð
úåéúåàä úà åéìò áåúëì åìëåé àì åéô úà àîèîå

.úåùåã÷ä

äùåòåéîåøîá íåìùעחåðéìò íåìù äùòé åéîçøá àåä
á äðáéå ,ïîà åøîàå ìàøùé ìë ìòåà"áá ÷"îäé

.úåòåùé éðéî ìëå íéðô úøàä êåúî

חכמי�עה. דברי על זי"ע מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק היה ט)אומר ח א� (יומא הטמאי� את מטהר מקוה 'מה

בה�  יכנסו שלא כדי והפה העיניי� יסגרו – מי� במקוה הטובלי� שמדר� שכמו ישראל', את מטהנר הקב"ה

כיו"ב ישראל המי�, את מטהר הפה.הקב"ה ומוצאות העיניי� על כראוי שישמרו ידי על

שאומרי�עו . בלשו� רמז בדר� זי"ע חיי�' ה'אמרי הרה"ק אמר 'סדור'(בהגדה)כה כי כהלכתו', פסח סדור 'חסל

'רע' ודע,(270)בגימטריא ,- כהלכתו' 'פה-סח כאשר הרע כח כל ומסתלק מוצא 'חסל' על שומר אד� כאשר

ברע. מדבר ולשונו פיו

הב� עז. נענה יופי, מיני בכל מיופה הכד והיה 'קריגעל', באידיש ששמו יי� כד לב' ה'ייטב להרה"ק הביאו פע�

כ�  כל מכוער בש� נקראת מדוע אבי� לא זאת אבל היא, יפה כ� כל הלז קריגעל הנה לאביו, יו"ט' ה'קדושת

גדול  פה למעלה לו יש כי ביושר, 'הרוויח' שמו את אה, ואמר, האב נענה ומריבה, מצה מלשו� הוא קריגעל שכ� –

היי�) פשע(לשפיכת יחדל לא דברי� וברוב הרבה, מידי שמדבר כלומר יט)– י .(משלי

ראשעח . בכפיפת לאחור פוסעי� שלו�' 'עושה שבאמירת העול� מאמר א)ידוע קכ"ג להשכי� (או"ח הדר� כי ,

יבוא  הכל ואז לרעהו, ראשו �ויכו פסיעות שלש לאחוריו יחזור ממקומו, שיעתק בהכנעה ורק א� - שלו�

לשלו�. מקומו על


