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פינחס פרשת - הפרשה àבאר 

פינחס  פרשת 

מאבינו בא הוא כי  ההסתר בתוך  להאמין  - מסתתר א -ל 
מלכנו

ïúùøôá(ç åë)íé÷éãö åøàéáå ,'áàéìà àåìô éðáå' ,
(ò"éæ õéæàìàæî ãéâîä ÷"äøäì íøáà úéøá 'ééò)éë ,

ïåùìî àåä 'àåìô'àìôåîå äñåëîêîî àìôé éë' ïåùìî)

(ç æé íéøáã ,'øáã,ä"á÷ä ìù åúâäðäùë óàù ,äæá æîøðå
'åððéòá àéä äàìôð'אíéàåø åðà ïéàù ,(óëéú)éãñç úà

ïéîàäì åðéìò î"î ,'õøà äñëé êùåçä'å ,ú"éùä éñéðåב

íééðéòá úåàø éìáî íâגî ìëäùéìà¯áà,øîåìë ,
íéîåøî ïëåù íéîçøä áà ,íéîùáù åðéáà ¯ åðé÷åìàî

העירני א. יום, ילד  מה – מה עד  יודע איש  אין  כאשר  הללו, בימים  מאד עד  נחוצה פשוטה באמונה ההתחזקות 

למספר משלים  שהוא הפסוק הרי התורה , פסוקי מנין חשבון עפ "י כי אחד  כ "ח(5,780)ה 'תש"פאברך פסוק  הוא

נאמר  שם  האזינו , שבפרשת ל "ב  תבונהבפרק  בהם ואין  המה , עצות אובד  גוי לה'תתמ"ה ,כי עולים התורה  פסוקי  כל מספר (כי 

ה 'תש "פ) בידך יעלה  זה פסוק עד מהם .הורד

מרוז 'ין הרה "ק דברי את יזכור תהלים)מעתה  השלם , קדישין  ב-ג)בפסוק (עירין  יג עד (תהלים נצח, תשכחני ה ' אנה 'עד

מתי  עד  לדעת הרוצה  כל  לרישא, סיפא כמפרש שהוא בנפשי', עצות אשית אנה עד – ממני פניך את תסתיר אנה 

עצות  להשית בידו שיש בנפשו מדמה שהוא עוד כל  תשובתו, ההסתרה , תמשך  מתי עד הבורא, כביכול  ישכחהו 

פניו ה' יאר מיד הקב"ה , בידי כולו  כביכול עצמו  וימסור  עצמו, עצת אבדה  באמת כי יכיר שאכן ברגע אבל  לעצמו ,

ונושעה . פניך והאר  אליו,

בהוב. דכתיב ראש  של  תפילין הנחת מקום  לגבי וחכמים  ה 'מינים' במחלוקת פירשו רמז ח)בדרך ו 'ולטוטפות (דברים

'ב המצח על  התפילין את להניח שצריך כפשוטו פרשוהו שהמינים  עיניך', ממש בין העיניים ' כד:)ין לעומת (מגילה  ,

רופס תינוק של שמוחו במקום  הראש  על  להניחם  שהכוונה  ישראל ' 'חכמי לז.)דרשו המינים(מנחות כי רמז , כאן ויש ,

חכמי  אמנם העיניים , בין הוא שהעיקר  אמרו  כן על  רואות, שעיניהם במה רק אלא מאמינים אינם  והאפיקורסים 

יש טובה מה  או  ה' הנהגת את לעיניים' 'נראה כשאינו גם אנו, מאמינים  בני מאמינים אלא כן, לא אמרו, ישראל 

וכגמול כתינוק  בו  בוטחים הננו – תינוק' של  כ 'מוחו  אדרבה  נימה , כמלוא אמונתנו נפגמת לא זאת בכל  בדבר ,

אויגן פארמאכטע מיט אמו עלי ובטחו עצומות)הסמוך התבטלות,(בעיניים מתוך  בתמימות רק  'הבנה' מבלי  אמונה ,

ומשמאלו מימינו יודע  שאינו כתינוק  להיות שעלינו ללמד רופס , תינוק  של  שמוחו במקום דייקא להניח יש  כן  ועל 

לטובתו . הכל  שעושים  מולידיו בהוריו הוא בטוח אך

הרב אמר הדברים  ובתוך  חמורה, סוגיא באיזו  זצ"ל  מבריסק והגרי"ז  זצ"ל  מפוניב'ז  הרב עסקו  שפעם מסופר

דאורייתא, בריתחא פארשטייןמפוניב'ז  מען  דארף  להבין)באמת, צריך הגרי"ז ,(באמת, לו נענה נישט,באמת ... מען  דארף 

להבין)פארשטיין צריך אין בגמ '(באמת דאיתא הא על  [והכוונה  תקעו אמר רחמנא טז.), השנה,(ר"ה  בראש  תוקעין למה

לדעת צריך אלא תקעו ], אמר  רחמנא תוקעין, אלא מהלמה התורה עסק  לגבי רק  אמורים הדברים ואין כתוב ...

החיים תהלוכות כל  על  נאמן יסוד ומדועהם למה  ככה, ה ' עשה מה  על להבין צריך  אלאשאין  מה, לדעת צריך 

במעשיו ית' מידי.רצונו  לא ותו  מעמך, שואל  ה ' ומה  ,

לחור ג. מבעד והמציץ  פעמים הנה כי הי"ד , זי"ע ווסערמאן אלחנן רבי הגה"ק  אמר עטכה  כיצד יראה המנעול 

החור את מעט  ירחיב  אם אמנם מאליה ... הכותבת עט כאן, נעשו  פלאות פלאי ולכאורה  הנייר, גבי על  כותבת

אותו ומוליכה  בעט מחזיקה  והיא בה , האוחזת יד יש  אלא מעצמה כותבת שאינה יותר, לראות יוכל  כבר שבדלת

הראייה שדה  את ויגדיל  החור את להרחיב  יוסיף אם אולם שכותבת... יד על שמענו לא עדיין אך הדף ... גבי על 

בשלום ... בא מקומו  על  והכל  העט , את בידו האוחז  אדם  יושב כי לראות יווכח 

וכדכתיב  הזה , בזמן בעולמו ית"ש  הבורא הנהגת הוא זה  דרך ט )ועל  ב יכוליםמציץ'(שה "ש אנו  שאין החרכים ', מן

בני  מאמינים אנו  אך מעצמו, הנעשה  הדבר את ורואה  המנעול  מחרכי שמציץ כמי אלא ומנהיג הבורא את לראות

ידי  על  אלא אינו בעולם הנעשה כל כך בה, שאוחז  מי כאן יש  אלא מעצמה  הולכת אינה  שהעט שכשם מאמינים,

המעשים . לכל  ויעשה  ועושה  עשה שהוא הקב"ה ,



פינחס פרשת - הפרשה באר  á

ìëì áéèîå áåèäדúéàøð äáåèä ïéà ïééãò íà óàå .
íéîçøì ìëä êôäúé ùîî áåø÷á î"î øùá ïéòìה

íéãñçåíéìåâîוäëéîñäå äðåîàäù äðîàð òãé íâ .
íéðéãä ú÷úîî 'ä ìòזàåáúù äáåèä úà äëéùîîå

äìâðä ïôåàá åéìàח.

ïúùøôá(âî¯áî åë)äòáøà ...íúåçôùîì ïã éðá äìà' ,
íéùùåõôç'ä ÷"äâä áúë ,'úåàî òáøàå óìà

ò"éæ 'íééç(ú"äò ç"ç),ì"æåïéà éë ,äøåúä åðì äúìéâ ïàë
'ä ãâðì äöò ïéàå äîëçåéä á÷òé ïá ïéîéðáì äðäã ,

íéðá äøùò(àë åî úéùàøá)÷ø äéä ïãì åìéàå ,ãçà ïá

– מיר ישיבת מראשי  זצ "ל, ברזל  יצחק  אברהם  רבי מהגאון  ששמע  בשערים, הנודע  מישרים ממגיד שמעתי

תש "פ)ברכפלד  אדר י ' לשמוע(נלב "ע בקביעות נכנס  והיה פוניב'ז בישיבת שנים כשמונה במשך  למד עלומיו בימי אשר ,

היה זצ"ל שך הגרא"מ  ואף שבוע , בכל  פעמיים שנאמרו זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגה"צ המשגיח של  שיחותיו 

יצא  עתה זה הנה  בו, להביט מבלי שך הרב של  בנוכחותו 'המשגיח' אמר תשכ "ג בשנת השיחות , בשמיעת משתתף 

לאור)ספר אז שיצא עזרי ' 'אבי לספרו היתה  המחבר(וכוונתו כתב  ה"ה )שם פ"ה תשובה מצוות (בהל' לשון על  התפלא שמעודו

ו מנהיג בלא לעולם  אפשר שאי מחייב, שהשכל פשוט דבר היא האמונה  הרי כי ומזלות 'האמונה', החמה גלגל  כי

זו 'ידיעה' עניין ומה  קילו, 4-5 משקל בעלת  לדלעת זעיר גרעין ויצמח יגדל  מאליו  וכי מאליו , שנעשה  דבר הוא

בדבר התקשה הוא שאף לו ואמר מבריסק, הלוי להגרי"ז זאת ששאל  ומביא ממש, בחוש זאת רואים הרי ל 'אמונה ',

והיא  אמונה , זו ואין מושכל  הוא מגעת האדם ששכל  כמה  עד נמי, הכי 'שאין לו  והשיב חיים, רבי אביו את ושאל 

חיובידיעה אבל  האדם, והבנת השכל  שכלה  ממקום  מתחיל קודשהאמונה ובאש  יחזקאל , רבי של  קולו גבר אז .'

במח, ולהבין בראש  לדעת – האמונה היא זו  וכי בדבר, יש קושיא מה כלל  מובן  אינו שלזעק, מהותה  כל הרי

'עבודת  היא  זו , אמונה  עפ"י לחיות ואכן , עולמו , מנהל  שהקב"ה  ושעה  עת בכל  האדם  שירגיש  ב'לב ', היא  האמונה 

לאורה תמיד ולנהוג האמונה, את לחיות ...חיים',

הכתובד . בלשון פירשו ו)וכך א הוא (תהילים צדיקים' כ 'דרך שלא תאבד ', רשעים ודרך צדיקים  דרך ה ' יודע  'כי

היא  צדיקים דרך אכן בי, משגיח הקב "ה ואין אני '... 'אבוד  כלומר 'תאבד' עת בכל  אומרים המה רשעים', 'דרך 

תמיד יודעלומר עזבני.ה ' לא ומעולם  בייחוד, תמיד עלי ומשגיח עמי מהנעשה יודע הקב"ה –

איד'ה . העכרער  'א מהו ביאר זי "ע חיים החפץ ונעלה )הגה"ק  מרומם שאינו(יהודי  לכותל , בסמוך העומד לאדם  במשל  ,

מביט הוא הרי הוא, גבוה אדם  הכותל  בפני העומד  האיש  אם אולם הכותל , זולת מאומה  לפניו מאומה רואה 

העולם ש 'כל פעמים  הבטחון, לענין הוא כיו"ב הכותל, של  השני מצד אשר המרחב כל  את ורואה הכותל  מעל

לפניו  הוא ככותלנעשה  הרי וכנכון, כדת בטחון בעל  כלומר – ומרומם נעלה  יהודי הוא שאם בעדו , חשך ועולם  ,'

את  רק  ולא – ולברכה לטובה  שהכל  רואה הוא אף  הכותל , של  השני צידו את גם ורואה המכיר  הגבוה  כאותו 

הכותל . של  זה מצד הנראה  החושך

תסער.ו  ונפשו  מאד, עליו  הנדקר יכעס  בכפו, עוול לא על  במחט  וידקרהו רעהו על  איש יבוא שאם ברור, זה  כי

שלא  די לא אזי רפואתו, לצורך שדקרו רופא הוא הדוקר אם  אך באכזריות, שדוקרו הלה של  חוצפתו  על  בקרבו 

'הדוקר' זה  כי ליבו  על שם  אינו  'ההסתרות' כל  שבגלל  אלא מרובים. דמים כך על  לו  ישלם אף  אלא עליו יכעס

לטובתו . הכל  את שעושה בשר', כל  ה'רופא שבשמים אבינו  אלא אינו

זי "ע הק ' הבעש "ט מרן אמר  זה ויחי)על  פר' חן בעקבתא (תשואות שיהיה  פנים מההסתר כך כל מפחד שאינו

את  המסתיר הוא שהקב"ה  יבינו שלא אלו, בימים שיהיה  הסתר שבתוך  מההסתר עליו נופל מורא אלא דמשיחא,

והייסורים . הצרות אלו  כל  תחת עצמו 

זי "עז . העבודה ' ה 'יסוד הרה "ק מא)כתב מכתב קודש בזוה "ק(מכתבי איתא שהנה  רטו :), פנחס(ח"ג שקינא שבשעה

שלאחר נמצא לעולם, חי והוא אליהו זה  שפנחס  וידוע  הכהן, אהרן בני ואביהו  נדב  נשמות בו נתעברו  לאלוקיו

היסוה"ע , וכתב לעולם, הם שחיים אלא עוד ולא אדמות, עלי לשכון נשמתם  שבה  ואביהו נדב לכךשמתו  שזכה

וכדכתיב  באהבה הדין את שקיבל  ע "י – לעולם  ויחיו בניו  את לו שישיבו  ג)אהרן י אהרן'(ויקרא שהמקבל'וידום  ,

פעמים . ת"ק  והמרובה  הטובה  ית' מידתו את לראות זוכה  בתמימות עליו העובר כל  את ע "ע

כתיבח. שליט "א, הדור  מגדולי מאחד שמעתי נורא יא-יב)מאמר צא דרכיך,(תהילים בכל  לשמרך לך יצוה  מלאכיו 'כי

מדוע בדרכו לשמירה מלאכים לו  שולח הקב "ה אם קשה, ולכאורה רגלך', באבן תגוף פן ישאונך  כפים על

כפיהם על  המלאכים  באבן,יישאוהו רגלו  תיגוף  שלא האבנים .כדי  את לגמרי יסלקו מלאכים  שאותם עדיף והרי
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åîë ùøç äéä äæ 'ãéçé ïá'ù ,ãåòå úàæ .'ïã ïá íéùåç' ¯
àøîâá åøîàù(.âé äèåñ)äáåøî ïã äéä øáã óåñ ë"éôòàå ,

ëåàá.íéèáù øàùå ïéîéðáî øúåé äáøä ïéñåì

,åðééäå...ïéîéðáá àð÷ì ïã ìòù äàøð äéä äìéçúîù
åðéöî åæ äùøôá ìàøùé éðá ïéðîá ,óåñáì êà
éðá ïéðî äìò àì ïéîéðá éðá úøùòî éë ¯ êôéäì
åìéàå ,'úåàî ùùå óìà íéòáøàå äùîç' íà éë åèáù
òáøàå óìà íéùéùå äòáøà' ïãì åì åéä 'íéùåç'î

'íééç õôç'ä íééñîå .íéàöàö 'úåàî,ãåîìì ùé ïàëîå
çéìöäì ìëåé åá õôç 'äù éîùéîî øúåé ¯ ãçà ïáî

.íéðá äøùò åì ùéùéðò êì ùé ,íéñëð íò ïéãä ïëå
çéìöî åðéàù øéùò ùé ¯ êôéäìå ,å÷ìçá çîùå çéìöî

(óåñáì)''ä íìåë äùåò' éë ,,øîåìë .äàøðù äî àì
,úîàä àåä ¯ áèåîì ïä áåèì ïä øùá éðéòá íãàì
,÷åöîå øö äæéà åéìà àåáá åùôð úååìùî ãáàé àìå

,ïåáùçá åîìåò úà âéäðî ä"á÷äù ïéîàé àìàíéîòô
íéðù øçà äìâúéù íéîòô ,ãéî åðì äìâúî äæ ïåáùçù
,íìåòì äìâúé àìù íéîòôå ,úåøåã éøåã øçàì íéîòôå

àåä êëù åðà íéðéîàî éðá íéðéîàî êà.

æ"éôòúà á÷òé êøéáù 'áà úëøá' úà øàáì øùôà
åéðá ìë úà êøéáù äòùá ïã åðá(éçéå 'øôá)¯

...åîò ïéãé ïã''ä éúéåé÷ êúòåùéì'(çé¯æè èî úéùàøá),
'ä éúéåé÷ êúòåùéì ïéðò äî ,øåàéá êéøö äøåàëìå

ùøãîá àúéàãë ,àìà .'äëøá'ì(â ãö ø"øá)äòùáù
øúåéù ,åìæî òåø úà äëéá ùåã÷ä åéáà ìà ïã ñðëðù
åì øîà ,òîåù åðéàù ùøç àåä óàå åì ïéà ãéçé ïáî

,éðá òîù ,åðéáà á÷òé,áöî ìëá 'ä úà øåëæú øåëæ
,''ä éúéåé÷ êúòåùéì' ¯ ïãéòå ïîæ ìëáå åì äôöúäðéîå

úà ïã íéé÷ ïëàå ,êòéùåäì åçåëá ÷ø éë òåæú àì
óåñå ,'ä úòåùéá äîú äðåîàá ÷æçúä ¯ áàä úëøá
äòáøà'ì úåéäì åèáù äáøúð åãéçé åðáîù äëæ øáã
.íéèáùä ïéðîá éðùä ¯ 'úåàî òáøàå óìà íéùùå

êëåäðåé åðéáø áúë(åë â éìùî)ïåçèáä ïééðò áééçé ãåò ,,
úåðùì åãéáå ,íéîù éãéá ìëä éë åááì íò òãéù
áøá òéùåäì øåöòî 'äì ïéàå ,ìæîä óéìçäìå íéòáèä

àáì äáåø÷ åúòåùé äáåø÷ äøö éë íâå ,èòîáåìë éë ,
äøö úò ìëá 'äá çèáéå .'åëå äîæî øöáé àìå ìåëé
äøö ìëî òéùåäì áø àåä éë úîàá òãéå ,äëùçå

,ïéò óøäë åúòåùéåáøçä íà íâ åúòåùéì äå÷é ïë ìòå
íãàä øàååö ìò úçðåîøîàðù ïééðòë ,(åè âé áåéà)ïä'

ïåçèáä ïî äìåöà úìçåú àéäå ,'ìçéà åì éðìè÷é
øîàðå .åðøëæäù(è áñ íéìéäú)ùåøéô ,'úò ìëá åá åçèá'

'úò ìëá'êøã íãà òãé àìå äáåø÷ äøöäù úòá íâ ,
äðîî ìöðéäìì"ëò .(äæ ïééðòá úåëéøà ãåò ù"ééòå).

מצריו מכל יוושע שבראש האמונה ע"י - ראש  את שאו

ïúùøôá(á åë)úà åàù' ,ùàø,'ìàøùé éðá úãò ìë
ùøãîáå(âòùú æîø éðåòîù èå÷ìé)øîàù åäæ

áåúëä(çé ãö íéìéäú)äèî éúøîà íà'éìâø'ä êãñç
ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä áúë .'éðãòñéä"ã ïúùøôá)

(åàù.ì"æå ,ìà ìâøä ïéðò äî øåàéá êéøö äøåàëì
ùàøäùàøä éìåç íãàì ùé íéîòôìã ,åøåàéá àìà ,

äàåøùëå ,êìäì ìåëé åðéàå åéìâø åãòî äæ éãé ìòå
ù÷áîå ìâøä éìåç àåäù øáåñ ,åéìâøá êìéì ìåëé åðéàù
ùàøä éìåç àåä úîàáå ,ìâøä ìà úùåáçúå äàåôø
å÷æçúé àìéîîå ,åùàøá äàåôø øçà øåúì àåä êéøöå ¯

.êìéì åéìâø

עושה מה מקומה, על תשאר  ה'אבן' שאותה  מיוחדת וגזירה  סיבה יש  ההשגחה מנפלאות שלפעמים  ביאורו, אלא

וכגון, בדרכו. והמכשול  ה'אבן' אותה מחמת נפש  בעגמת יחוש  שלא - ולהגביהו לרוממו 'מלאכיו ' שולח  הקב"ה

$ 1,000,000 בסך אלף  פי הקב "ה עליו  משפיע מיד שהיא, מסיבה  $ 1,000 ויפסיד שיאבד האדם על  נגזר פעמים 

דולר) בכל(מיליון וכיו "ב המיליון, לעומת הוא נחשב במה  כי אלף, אותו  מחסרון מאומה יחוש  ולא ירגיש  לא כבר אז 

החיים . תהלוכות

ש בתנאי זה  כל  מחסי ברם, ה ' אתה ט )כי פסוק אתה '(שם 'כי שם וכפירש "י בגלל אמרת , הכל  – מחסי' שאומר 'ה'

מחסי],ומדבר  ה' אתה כי האדם אומר שכך בפסוק [ש'חסר ' קצר ' מקרא זה 'והרי רש"י ומסיים  מחסי, ה ' שאתה 

– קצר' 'מקרא רק אלא הרבה מהאדם מבקש  הקב"ה  שאין יתפרש , צחות  לאובדרך ותו מחסי ה ' אתה  כי ,שיאמר

באריכות. בפסוקים  שם  שנזכר כמו  רע  מכל  וישמרהו יושיעו  ומיד

זי"ע  מקאברין הרה"ק  שאמר מח)וכמו ובטחון, אמונה – אבות להקב"ה(תורת המרמזת – אל "ף  האות את כשתכניס 

תיבת לתוך עולם ', של  תיבת גולה,'אלופו לך גלותוגאולהיעלה מכל  ייגאל  עולם , של  באלופו באמונתו  כי ,.



פינחס פרשת - הפרשה באר  ã

äðäåàøîâä øîàî òåãé(.ãð ïéáåøéò)÷åñòé åùàøá ùç'
,àøîâá íù øàåáîë íéùåçéî øàùá ïëå 'äøåúá
ùåçéî àåäù ¯ äøåú ìåò åîöò ìòî ÷øåô íãàùëå

,ùàøääèî äæ éãé ìòåìâø,äìéìç äñðøôáïååéëîå
øçà øåúì ìéçúî åäéøä åìâø äèîù íãàä äàåøù

ïåîîä àåä ìâøì äàåôøì"æç åøîàù ,(.èé÷ íéçñô)ìò
÷åñôä(å àé íéøáã)äæ ¯ íäéìâøá øùà íå÷éä ìë úà'

.'åìâø ìò åãéîòîä íãà ìù åðåîîêàúåòè úîàá
åðééä ,åùàøì úåàåôø øçà ùôçìå øåúì åéìò éë åãéá

.åìâø áçøîá ãåîòú àìéîîå äøåúä ÷ñòúðååë åäæå
ùøãîä¯ 'ùàø úà åàù'áåúëä øîàù åäæéúøîà íà

,éìâø äèîäèîù ùéâøî íàù åðééäåìâøåùôðá íéé÷é ,
úà åàù'ùàøàôøúéå äøåúá ÷åñòéù ¯ ',åùàøàìéîîå

åôåâ ìë àôøúéטäìçðä ìàå äçåðîä ìà àåáéåי.

בה ',ט . לאמונה  יבוא  בתורה  עסקו ידי על  כי בדבריו , שהעמיסו  הגר"איש שכתב  יט )כמו כב התורה(משלי נתינת עיקר

בה '. בטחונם שישימו בכדי הוא הואלישראל  החסרון  שורש כי יבין  מחסור, איזה  לו כשיחסר ,בראשווממילא,

עניני  בשאר אם  הפרנסה  בענין אם 'רגליו' על  ישען ולא לבירה, מנהיג יש כי - במוחו  האמונה לו  שנחסרה  היינו

בגשם . בין ברוח  בין מיחושיו  כל  מעמו יסתלקו וממילא תמימה , באמונה שבשמים אביו  על  משענתו וישים העולם .

זי"ע , לשמים' ה'אור הרה "ק של תפילתו  על  זי "ע שלמה  התפארת בעל  דהרה "ק משמיה  דמטו הא מבארים  זה  פי על 

ובבוקר שהינה בערב יום בכל  פעמיים  זו  תפילה  אמר בעצמו הוא  ואף  יום, בכל  לאומרה  ולהצלחה  לפרנסה נוראה  ,סגולה 

וכל בעלמא, ברמיזה ולו שם  מוזכר אינו הפרנסה עניין שכל  יראה  כי זו, היא סגולה  מה ישתומם זו בתפילה  והמתבונן

התפילה נוסח הוא וכך עולמים . בחי ודביקות אמונה  בדיבורי מלאה תפילה בידךאותה הנני כי ידעתי העולמים ריבון 

מבלעדי  נפשי ולתמוך  להושיעני לימיני יעמדו  תבל  יושבי וכל ותחבולות בעצות אתאמץ גם ואם  היוצר , ביד כחומר לבד 

השקפה עלי ותשקיף עלי עיניך תשים  בחמלתך אתה  אז להרע כולם  יחפצו חלילה  ואם  וישועה , עצה  אין ועזרתך עוזך

תגלה ועזרתי באה וישועתי בנעימים לי נפלו חבלים הנה  קדשך , ממעון טובהלטובה לפרנסה זו בתפילה יש סגולה ומה .

'יכשי  כאשר  ביאורו, אלא לשפעולכלכלה , יזכה גופא בזה  הרי לו  באה  משמים  עזרתו שכל  להבין 'ראשו' את  האדם ר '

האמונה  סגולת כי  ממרום , על שבראשרב המעמידו אדם של  ב'ממונו רב ועושר  הרחבה  האדם על  '.רגליולהמשיך

– כינים  כולו  רוחש  שראשו ונמצא עוף  ששחטו – ירושלים בעיה "ק שנה  וחמשים כמאה לפני  נשאלה  שאלה

גמור, בהכשר להתיר הייתה ההוראה  מורי כל  של  שדעתם ואף  לטריפה , נחשב זה האם העוף בעל ונסתפק מבחוץ ,

ציווה זצוק"ל , דיסקין  מהרי"ל  הגה"ק  של  למעונו  עלה  לכן בהכשרם, שלם  העוף  בעל  של  לבו היה  לא מה  משום

היה מתוכו  רקוב העוף  של מוחו  כל  כי נתברר  והנה הראש, את לפתוח הואהמהרי"ל  טריפה  המהרי"לוודאי והסביר ,

ראשו להניע  עוף  של  שמדרכו מכיוון אלא בראש, רבים  כינים ישנם עוף כל  שעל  אלא הקודש , רוח כל  כאן אין כי

במוחו יש  חסרון שוודאי הבנתי הוא, בכינים  מלא זה  עוף כי משראיתי אך הכינים, כל  נופלים ממילא והנה , הנה

כיו"ב, שנמצא... מה  ונמצא הראש , לפתוח  ציוויתי כן על הכינים , את מעצמו ניער  ולא ראשו הזיז לא שמחמתו  –

הראש את לנער אלא לו אין וכיו"ב, וכו' עושה , ופלוני עושה שהוא הדמיונות אלו  בראש  כינים לו  יש  אדם  כל 

ח"ו  ייהפך בפעם, כפעם  ראשו  את ינער לא ואם האמיתית, האמונה קנין ע"י  הללו השטותים – הכינים  ...לטריפהמכל 

שהעידהי . שליט"א שטרנבוך  משה רבי הגאון שסיפר מה  בזה נביא ממונו' זה  אדם של  'רגלו בענייני  דברי  ומדי

לה , השיב ההשתדלות, חובת  היא היכן עד זי"ע ווסערמאן אלחנן רבי הגה "ק את שאלה שפעם  ע "ה שדבר אמו 

יותר  אחת פרוטה  אפילו ירוויח  לא  ההשתדלות מריבוי כי – בתכלית האדם  אצל  ומוחלט  ברור להיות צריך אחד

השנה בראש כבר  עליו  נקצב  בחינם ...מאשר אפך  בזעת שיתייגע  בצע מה וממילא ,

שיעור הוא כמה  ידענו לא ועדיין שנשאל, מה על  'כהלכה' תשובה אלחנן רבי  השיב לא עדיין כי תאמר , שמא

עצום, יסוד בדבריו גילה  אלחנן רבי  כי ותשכח דוק  באמת אך 'הגבול '... את עובר הוא ואימתי הנצרכת ההשתדלות

לעצמ להוסיף האדם  ביד שיש  שבלב  'הנסתרת' המחשבה מתוך  רק עומדת זו שאלה  ההשתדלות,שכל  ידי על  ו

הדבר שתלוי הוא מרגיש בלב  עדיין אך ידו , ועוצם  מכוחו ולא השמים מן היא שהפרנסה  במוחו הוא יודע  כי ואף

לאו... אם לו מותר האם  ששואל עד בהשתדלות להרבות טצדקי מחפש וממילא במעשיו , בעצמוגם ישריש  אם  אך

'שאלה' לידי יבוא  לא  שוב אזי לפרנסה , ההשתדלות בין  שייכות שום שאין ירגיש בלבבו  שגם  עד האמונה  את  היטב

לגמרי...כלל אחר  באופן תהיה זו לשאלה והתייחסותו מבטו כל  כי ,

בגמ ' שאמרו  שכשם זו, ב'סוגיא' אלחנן רבי הגה "ק של מדבריו 'פרפרת' טז.)עוד אדם(ביצה של  מזונותיו ש 'כל 

פוחתין  פחת שאם תורה, לתלמוד בניו  והוצאת טובים ימים והוצאת שבתות מהוצאת חוץ  השנה  מראש לו  קצובים 
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התפילה היא הוויתו עיקר  - תמידים כנגד תפילות

ïúùøôá(á çë)íäéìà úøîàå ìàøùé éðá úà åö' ,
åøîùú éçåçéð çéø éùàì éîçì éðáø÷ úà
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà ,'åãòåîá éì áéø÷äì

(æ"îøú)äéäé íåéä ìëù ,'äðúîä' ïåùìî ¯ åøîùú'
ãéîúä ïáø÷ ïîæ øáë òéâéù ä÷åùúä áåøî äðëäיא,

äìôúá úåéäì êéøö ïëåãâðë úåìéôúù ,úéáä ïáøåç øçà)

(:åë úåëøá ,íåð÷éú íéãéîúíãàä ìöà ìôè 'éäé íåéä ìëù
äìôúä úòùá äéäé åúéååä ø÷éòå øáçäיב¯ ù"îë ,

ãéñçä úìòîיגåäæå .åøîùúåãòåîá éì áéø÷äìיד.

,äðäíùá åàø÷ð úåðáø÷äù íòèä åøàéáù ùééîçì,
áéúëã(æ äð äéòùé)ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé'

'ä ìà áåùéå åéúåáùçî'åäîçøéåùøãîáå ,(â â ø"÷éå)

àåäù íãàë øîà ÷çöé éáøíéçìîï÷éáãîå íéøñð éúù

øîàðù åîë àéä 'åäîçøéå' úáéúù øîåìë ,'äæì äæ
'eäîçìéå'äæ åîë åðééäå ,íéçìîùãò íéøñð éðù ÷áãîå ¦©£¥

êë ,íäéðéá ãéøôäì øùôà éàå ãçàë íé÷áãð íäù
äáåùú ìù äçåë ìåãâ ìåëéáë'åäîéçìî' ä"á÷ä ìåëéáëù

'úé åéìà å÷éáãîå åéìà(ùøãîä ìò äðåäë úåðúîá øàåáîë),
àåä éë äæ íùá 'íçì' àø÷ð éîùâä ìëàî óà ,ïëàå
çøôúå åãøôé ìáì óåâä ìà ùôðä úà øù÷îå øáçî
àìù íúåà íéçìîä àåä 'íçìä'å ,ïåéìòä äøå÷îì ùôðä

éðáø÷ úà øîàð àîòè éàäîå .äæî äæ å÷úðééîçì¯
íäéáàì ìàøùé úà íéáø÷îå íéîéçìîä íä úåðáø÷äù

íéîùáùåäæù ,'íåð÷ú íéãéîú íå÷îá úåìéôú' ïëìå ,
àùéå ,åàøåáá ãéîú éåìú íãàä àäéù ¯ äìéôúä ïééðò

ìòùå ãòö ìëá íåøîì åéðéòטו,'äîéçìî' àéä äìéôúä íâå
äìéôú òîåù êìîì ììôúîä úà.

לו', מוסיפין הוסיף  ואם לחשבוןלו מחוץ זה  נישואין' 'הוצאות גם כפי כך  לבנו נישואין כשעורך הכוונה  אמנם , ...

וכנהוג הלז)ההכרח  בכלל נכלל במחוזותיו  הנהוג ככל כי נוקפו, לבו  יהיה  .(ואל

איש ' 'מעשה בספר גם מובא ק "ס)וכך עמ ' ליתן (ח "ב מצדו להתחייב והוצרך  לבנו, שידוך לגמור  שעמד אחד על  ,

ל"י  ההם)4000 בימים  גדול שאינו(סכום דבר  על לחתום אני יכול  כיצד  זצ"ל , ברים להגר"ח וטען  האיש היה מרוד  עני .

ובאו נכנסו זי"ע , איש ' ה 'חזון הגה"ק  עם להיוועץ  יחד שיכנסו  והוחלט כזה , גדול סכום אקח מאין כי מציאות, בר 

לישנא, בהאי רבינו  לו אמר כזה ... סכום להתחייב ומפחד אנכי חושש  – פתח  החתן ואבי  אז מאליו, דאך זעט  ען 

העלפט  אויבשטער דער און טוהט  שישאירמען רבינו  ממנו ביקש  הדברים בסיום עוזר] והקב"ה שעושים  הרי [רואים 

פלא. בדרך בקלות אליו הגיע מצדו המתבקש  והסכום נגמר , השידוך שמו, את 

כמה ונתדיינו מחותנים שני מחדרו שיצאו לאחר זצ"ל  גריינימן שמריהו להג"ר  אמר שהחזו "א שם, מביא עוד

דנו , הם  מה על  יודע  אתה  לישנא, בהאי צד, כל  שכנגדויתחייב והצד  הברכה , את ה ' יצו  אצלך לחברו  אמר זה 

אצלך  – תמידהשיב  מה , משום אך , מחותנים, בין הסיכומים  גמר  בשעת הרבה נשמע זה סיפור  כי  שליט"א אחד חכם אמר  כבר אלו  דברים (על

כמקובל...) להתחייב מוכן שאינו  מהצד  דווקא אותו .שומעים

'תשמרויא. בכלל  והוא והקרבנות, המקדש  לבנין מצפים להיות - בגלות גם שייך ההכנה  וזהו  השפ"א, ומוסיף 

אמן. בימינו במהרה  ושיבנה אז , שהיה  המקדש בקרבנות חלק  לנו  יש התשוקה ובזו - להקריב '

ב'אגרת'יב. זי"ע  אייבשיץ יהונתן ר' הרבי הגה"ק  כתב תקי"ט )וכך שנת פרדס, בספר שעה'(נדפס עמלי מכל חלקי וזה 

תפלה שומע לפני עומד  שאני הגדוליםזו  בחיבוריו ממלכות מרגיז  האיש  זה הלא כי  למתבונן, הוא ונורא '

בכל ספרים עשרות ועוד דבש ' 'יערות יו "ד, על  ופלתי' 'כרתי משפט , חושן שו"ע  על  ותומים ' 'אורים  והעצומים

תפילה . שומע לפני עומד שהוא זו שעה  עמלו  מכל  חלקו שזה  עצמו על  מעיד והוא התורה , מקצועות

לדברייג. ה )הכוזריכוונתו אות ג ההיא (מאמר  העת התפילה )ותהיה  כדרכים(של עתותיו שאר ויהיו  ופריו , זמנו לב

מהבהמיים , ויתרחק ברוחניים  מתדמה  שבו  קרבתו  יתאוה  ההיא , העת אל  מבהמגיעים  שהתפילהעוד  שם  יא

מזון  את האדם יקח וכך  הבאה, סעודתו עד זו מסעודה אותו שמזינה  האכילה  כדוגמת לאדם  לו  להיות צריכה 

הבאה . לתפילה עד זו מתפילה  נפשו 

'מרירות'יד. כל  ימתיק התפילה ידי שעל  ולשמחה , לששון ה' יהפכם  המצרים', 'בין בימי ביותר שייכת והתפילה 

מצרים' בלא 'נחלה כי לדבר רמז שנתנו וכמו 'תפלה'(506)וצער , הכולל)בגימטריא יזכה(עם  התפילה  ידי שעל  ,

ויהפכם המצרים' 'בין מצריםלסלק '.ל'בלא 

'ניתוח 'טו. בדחיפות לעבור ביתו מבני אחד שהוצרך ת"ו ירושלים  עיה"ק  מתושבי  יהודי באיש  (אפעראצי"ע)מעשה

של הראשי המנהל  עם כל  בטרם  לדבר חייב הוא הניתוח שלהצלחת היהודי החליט 'הדסה ', החולים בבית
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íìåòìåíà åìéôàå ,íéîçøä ïî åîöò íãà òðîé ìà

äåå÷ú ìë äñôàù äàøðìù äçåëá ,ïëà éë ,
òáèä úà úåðùìå øæâðä úà ìèáì äìéôúטזêëå .

øîàðù äî é"ùø ùøéô(äð¯ãð â äëéà)ìò íéî åôö'
,'úåéúçú øåáî 'ä êîù éúàø÷ ,éúøæâð éúøîà éùàø
,äå÷ú ùé ïééãò åéðúî ãò íéîá íãà àáù ïîæáù ,ì"æå
,éúå÷ú äãáà øîà æà åùàø ìò íéî åôö íà ìáà

'ä êîù éúàø÷ àìà ïë äùåò éðéà éðà ìáà,ì"ëò ,
øáëå 'ùôð ãò íéî åàá'ù áöîì òéâä íà óàù éøäå

åúìöäì êøã ïéà òáèä êøãáù åùàø ìòî åôöêà
åäìéöéå 'ä ìà ä÷æçá àø÷é àìà ùàééúé àì.

óàåéìáî äìéôúä ìáçá ÷éæçé äðòð àìå ììôúä íà
ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä áúëù åîëå .úåôøäì

(éì÷ ä"ã íéøåô)øîàðù äî ùøôì(ã¯â áë íéìäú)é÷åìà'
ùåã÷ äúàå éì äéîåã àìå äìéìå äðòú àìå íîåé àø÷à
íéé÷úî äëåæ éãåäé íà äðäã ,ì"æå ,'ìàøùé úåìéäú áùåé

áåúëä øîàî åá(ãë äñ äéòùé)éðàå åàø÷é íøè äéäå'
äëæ àì íà êà ,'òîùà éðàå íéøáãî íä ãåò äðòà
äìá÷úð éë úåàøì äëæéù ãò ïéúîäìå ïéúîäì àåä êéøö
úìèáúî äúéä àìä øúà ìò äðòð äéä íàù ,åúìéôú

ïë ìò ,ìëå ìëî äøéçáäúåáøäìå ÷æçúäì íãàä êéøö
óøä àìì íéðåðçúáå äìéôúáàìå íîåé àø÷à 'éçá ,

,ùåøéô ,éì äéîåã àìå äìéìå äðòúéúãîò íà óà
äìéôúáäìéìä ìë ãåò ÷òöà éúéðòð àìå íåéä ìë.

ìàåéôìë äôöåç íåùî êëá ùé àîù íãàä áåùçé
àåä äîì åúìôú ìá÷ì íéáøñî íàù ,àéîù

ù÷òúîáùåé ùåã÷ äúàå' êìîä ãåã øîåà êëù .
,'ùåã÷' àø÷ð êðä íìåò ìù åðåáø ,'ìàøùé úåìäú
úàæ ìëáå ,íéôøùå íéëàìîî åìéôà ùøôåîå ìãáåî
íéøôñá øàåáîä éô ìò ,ìàøùé úåìäú áùåé êðä
íéøîåàù êøã ìò ,'ìàøùé úåìäú áùåé' ìò íéùåã÷ä
àåäù ùãåçì êëå êë çéåøîå äøùî åì ùéù íãà ìò

מעלת  כבוד  הוד  עם  לדבר יגיע כיצד – הוא פשוט' ש 'איש אלא דבר... כל  ישק פיו על  אשר  האיש  זה  – הדסה 

בכל לו וחלק  יד אשר שליט"א פירער אלימלך  הרב הרפואה 'עסקן' של טובתו את לבקש  רצה  ע"כ  הגדול , המנהל 

בארה"ק  הרפואה  על(ובחו "ל)מערכות החולה  לטובת היה  לא העובר הזמן  אך דגול . מנהל  אותו עם  בעדו שידבר

עשרות  שהתקשר  אחר ואף פירער הרב עם  הפלא' ע "י להתקשר ניסה הדרך ובכל ברכבו להדסה ליסע  החל  כן

כי  דחופה  עזרה  בבקשת הדרכים מנוסעי אחד לו הראה  הדרך  אם  על  והנה, עמו... לדבר בידו עלה  לא פעמים 

אך  עסקן... אותו  אחר בחיפוש  עתה  עסוק כמוהו מי שהרי עליו, להביט אבה  לא בתחילה  והנה וכו', רכבו נתקלקל 

ה עוזריו ...לתדהמתו  את ולא העסקן את לא צריך אינו  וכבר ובעצמו... בכבודו מנהל  אותו  עומד לפניו  נה

פלוני, ענין בדחיפות לסדר אני צריך אוי, ומחשב, עשרה', שמונה ב'תפילת האדם עומד הרבה פעמים כיו"ב ,

אקנה וכיצד הבנק, לבעל  להחניף  אוכל במה זה , גמ "ח בעל  לפני להתחנן אלמוני, לרופא לרוץ פלוני, עסקן עם  לדבר

ומלואה... תבל רחבי בכל  ולבו במוחו משוטט  וכך של ... לבו כעומדאת  כביכול הוא  התפילה  שבעת יבין לא מדוע 

ובעצמו ... בכבודו  'מנהל ' אותו  שפעלפני ברפאנו , ימצא הגדול  הרופא את חונן, באתה ימצא ומבין היועץ החכם  את

עלינו בברך מקורו והעשירות בעולם)הפרנסה  לאיש להחניף  יצטרך לא וכו '.(וכבר  שלום  בשים ימצא הבית' 'שלום  את ...

אחת טז . אשה הייתה  קראקא בעיר  זי"ע . מרודניק צבי רבי הרה"ק  מאביו  ששמע זי"ע  חיים' ה 'שפע  הרה "ק סיפר

הרמ "א, עמוקות', ה'מגלה נטמנו  שבו בעירה, הישן החיים ' ב'בית ימיה מלאות לאחר שיקברוה בלבה רצון שנכנס 

מלקבור פסקו בשנים מאות כבר כי 'חלום ' בגדר זה רצון היה באמת ארץ . ומצוקי עליון קדושי רבים ועוד הב"ח,

אמרה לא אשה שאותה  אלא דקראקא, החדש  החיים בבית ורק אך נקברו  וגדולים  רבנים ואף  החיים, בית  באותו

וימלא הבורא שיחוס ביום , ג "פ להתפלל  - הכנסת לבית ומערבת משכמת והייתה ו)נואש, להיקבר(שיגעונה  רצונה 

ויברכו עליה שיחוסו  מהם מבקשת הייתה רבן בית של  תינוקות פוגשת שהיתה עת בכל  דייקא. הישן החיים בבית 

לה לומר יודעים  קראקא העיר  ילדי כל היו שכבר  עד הישן. החיים  בבית להיטמן שתזכה  ובתפילה  בברכה  אותה

הקברות' בית אלטן אין ווערן  באגראבן זאלסט דו  מומע, טאג גוטן הישן)'א בביה"ח  אותך  שיקברו  טוב, בעת (בוקר  אף .

זו . משאלתה לקיום אותה שיברכו והכלה מהחתן מבקשת היתה וניניה נכדיה  צאצאיה , שמחות

עד  העיר... פני על  שנערם  עז  שלג לרדת החל ה'הלוויה ' בעת מעלה , של  לישיבה  נתבקשה והאשה היום, ויהי

הרה "ק נענה  הישן... החיים  בבית הטמינוה ברירה ובלית החדש , הביה "ח עד אותה לשאת במציאות שייך היה שלא

אצלי'ואמר חידוש  היה  זה  ע'דבר אפילו תפילה תפילה .שתפעל  של כוחה  נלמד ומכאן כזה ... 'שגעון' ל
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óñë êëå êë ìò 'áùåé''áùåé' ìåëéáë ä"á÷ä íâå ,
'ìàøùé úåìäú' ìòúåáåöç ìàøùé úåîùðù éðôî .

,'úé åãåáë àñëì úçúîåäéøä 'ä úåìäú åøîàáå
áâà ÷æçúî ãåáëä àñë íâå ,åúîùð áöçî úà ÷æçî

êë.ì"ëò .ìàøùé úåìäú áùåé ïéðò äæá êééù ïë íàå ,

וסייגים  גדרים ידי על  הכיעור מן הרחק - המדינים את צרור

ïúùøôá(æé äë)'íééçä øåà'ä áúëå ,'íéðéãîä úà øåøö' ,
.ì"æå '÷äøåøö,ùåøéô .äååä 'ìíäá åøéáâé

,úåøéøöä òáè íäá òá÷ð äéäéù øãâ ãò äàðùä'ëå
òøäì äàðùäù íùúéìåâñ äãéîíééçá õôçì àéäיז,

ìò áàä úáäà åøéáâé äáøãàå 'ä ïåøç úà åãéøåé äæáå
ïáäיח.

ììëáàîøâá'å àèçä 'úáéñ'á ïðåáúäì íéøáãä
àåðùì êéøöù 'òøä' ììëá àåä óàù ,'ïé÷éæðã
øåà'ä áúëù äî åðàáä øáëå ,åðîî ÷çøúäìå åúåà

÷åñôä ìò ùåã÷ä 'íééçä(à äë).'íéèéùá ìàøùé áùéå'
äàøðå ...äæ øîàî úòãåäá êøåö äî úòãì êéøö .ì"æå

ùøôìúåðæä úáéñ ãéòé áåúëäù¯ äúééäù ,åàöéù éôì
...ìàøùé äðçîì õåç ìééèì íòäàåäå ,åìùëð íùå

ùåøéô íéèùá ìàøùé áùéå åøîåàíéìééèî åéäù íå÷îá
íéìåéè ïåùì àåä íéèùå ,íäéðçîì õåç åáåøîåà êøãë .

(ç àé)ïåùì àìà èééù ïéà' ,íù é"ùøéôå 'íòä åèù'
åðãîì ïàëîå .ì"ëò ,úåðæì íòä ìçéå úáéñ äæå ,'ìåéè
ïëåñîä íå÷îá êìäì àìù øäæéäì êéøö äîë ãò

äùåã÷ä úøéîùìיטíééðéòä úùåã÷ì èøôáåכ.

דרשויז . וכבר  מלא, 'פינחס' שנכתב בתורה  מצינו הנה  ותעצומות, בעוז עצמו  על  ומתגבר בנסיון העומד איש  אשרי

חז "ל  נז:)בזה דף אחרי פרשת זמרי (זוה"ק את להרוג קנאותו וערך  במצוה  כשנזדרז  בשמו י' אות הכתוב שהוסיף

לומר(עיי "ש) הכתוב שבא לומר יש  הרמז  ובדרך יודעלע , קליין  א ופשוט )שאפילו  'קטן ' במלוא(יהודי בנסיון יעמוד אם 

אחריו '... ולזרעו 'לו  ויזכה  שבגדולים, כגדול  הוא הרי אזי ותעצומות עוז

רוציםיח. שכאשר  ה'מזרח' בארצות המתגוררים האנשים  אותם מדרך כי  שליט"א, הדרשנים אחד בשם שמעתי

ה 'קוף' את לצוד  את (מאנקי)המה תולים יותר , ולא פחות לא – הקוף  של  ידו בגודל  ב'כלי' חור שמחוררים ,

אשר קוקוס  אגוז כלי באותו מכניסים לאחמ "כ  חזקות, עור ברצועות הענף אל  אותו וקושרים הענפים גבי על  הכלי

ערבים  מאכלים מיני כמה ועוד אליו  מתאווה  הקוף )הקוף של לנחירי (לטעמו עד הריח שיעלה בכדי היטב מתובלים 

משתולל הקוף העץ , אל הציידים ניגשים אז או האגוז , את ליטול  הכלי לתוך ידו ומכניס  רץ  הוא ומיד הקוף...

תפ האגוז כי מצליח אינו אך להשתחרר גםומנסה בתוכה  הטמון האגוז  עם לידו הכלי בפתח  ריווח ואין בידו וס 

בידו עולה  אינו זה גם אך  מהעץ  הכלי את לנתק  בכדי ה 'נענועים ' את הקוף  מגביר הציידים שמתקרבים וככל  יחד ,

היטב, קשור  הכלי ובשופי כי בנקל  מהחור ידו  תצא  ואז האגוז  את  לעזוב  – לעשות הקוף  של  בידו  יש אחד דבר

'קוף '... של  ב'מוחו' עולה  אינה  זו  פשוטה  מחשבה  מה ' 'משום  אך נפשו , את ולהציל  לברוח  ויוכל 

עליו אך להתמודד, בכוחו  שאין ומרגיש  עליו, המתגבר הרע  היצר על  ובוכה המתאונן אדם לך  יש ייאמר, ולדידן

אלא  קוף אינך והרי ממנה... 'תשתחרר' ובכך  מעצמך תאווה מחשבת אותה  'תשחרר ' – המדינים ' את 'צרור  נאמר

לו יש אם או  ובכבוד, בקנאה לחברו, אדם שבין עניינים  כלפי  גם אמורים הדברים וכך בקדקודך ... מח ויש  אדם  בן

לו ... ירווח זה  ידי ועל  עליהם, מלחשוב עצמו  שיניח  ורודפים, שונאים  לאדם

הבירהיט. בעיר המתגורר  זקנו מתלמידי אחד המעשה, מבעל ששמע  זצוק"ל  הלוי' 'שבט  בעל  הגאון של  מנכדו שמעתי 

תפילין (לונדון)לאנדאן הנחת אשר  נפשו ונכספה הקיץ , בחדשי ומצוות תורה  עול  בנועם בנו את להכניס  עמד

לדבר, וניאות וואזנער הגר "ש את שאל  מקודם חדשים  כמה  וכבר הנערץ , ורבו  מורו  אצל  תהיה הנער של  הראשונה 

הרב השיב לתדהמתו אך  ושאלו, חזר שוב ואכן בשנית, התפילין הנחת זמן קודם  שבוע אליו שיתקשר לו  אמר אך

הדור שפוסק שיזכה בטוח היה שכבר אחר מרובה  נפש עגמת תיגרם  יקירו  לבנו כי הבן', 'אבי אמר  בלאו... וואזנער 

אם שוה אינה לו שתהא רוחנית התעלות אותה כל  כי ואזנער , הרב לו נענה ובטהרה, בקדושה התפילין את לו יניח 

במטוס  בהיותו אסורה בראייה אחת פעם התעופה (עראפלאן)יכשל  בשדה  בשהותו מועדים(בעירפארט )או מקומות שהם

השיב מרובה... הפסד  במקום להקל  יש ואולי כרטיסים שני רכש שכבר ואמר, האב חזר בהפסדו... שכרו  ויצא לסכנה ,

אעפי"כ  וואזנער , הרב אחת.לו פעם  אפילו עיניכם  ואחרי לבבכם  אחרי תתורו ולא  של מכשול  כנגד שווה  לא דבר שום

חשבכ . שם ובהיותו לענייניו, לארה "ב לנסוע  צריך היה  אשר דעובדא' 'מרא הוא סיפר ומסובב שהיות לעצמו

והתקשר בו ', 'והחזקת במצוות ולזכותם  עם נדיבי בבתי להסתובב הכושר' 'שעת זוהי שמא ל"ע  חובות בהררי
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ùéåéäù äîî íäì äàá íúìéôðù åðåùìá åñéîòäù
íéìééèî,äðçîì õåçîíéâééñå íéøãâì õåçî ì"öøכא

ïëéäì åòéâä ïëì ,íéøùëä ìàøùé éðá 'äðçî'á íéâåäðä
ìåàù é÷îò ãò ,åòéâäùכב,ùã÷îä úéá ïáøåçá äéä ïëå .

ì"æç íéøôñîù åîë(:åð ïéèéâ)ñðëðù òùøä ñåèéè ìò
ìöà áø÷ù ãò ,àøåð ïåéæéáá åììéçå ùã÷îä úéáì
ìèðå' íéùã÷ä ùãå÷ì ìëéää ïéá äìéãáîä úëåøôä

úà ìèð' åúéáì øæçùë ïëå ...'úëåøôä úà øãéâå óééñ
éðúåâøâ ïéîë åàùòå úëåøôä(ìåãâ ìñ¯)íéìë ìë àéáäå

çáúùäì êìéì äðéôñá ïáéùåäå ïäá ïçéðäå ùã÷îáù
,åôåñ ãòå åúìéçúî íìåò ìù åðáøåç åäæ éë 'åøéòá
úåâøã ïéá úåìéãáîä úåëåøôå úåöéçîá òåâôì íéàáùë

úéáä ïáøåç åäæ ,äùåã÷áכגäìë ãòå ìçäî ùôðäåכד,
íéâééñäå íéøãâä ìò øåîùì ùé åãåàî ìëá éëכה.

לדבר חדא בצוותא עמו וללכת לימינו לעמוד הוא שמוכן הלה  לו ואמר  בדעתו , ונמלך פארק  בבארא הדר  לידידו

שיגיעו לו שנראה לו והשיב ימים, ארבעה במשך לאסוף שנצליח  לך נראה כמה  ה'נצרך', שאלו ליבם, לערךעל 

דאללער  שביום5,000 ביניהם וסיכמו נכר, אדמת על  ימים ארבעה עוד להתעכב לי 'שווה' כן אם ה 'נצרך', אמר ,

יחדיו . שניהם וילכו פארק  לבארא יגיע  ראשון

בשבח המרחיב גליון לפניו ה' הקרה ושם  חסד, איש לו שהעמיד  דירה  בבית במאנסי האורח התאכסן בשב"ק 

של גדול  שפע לאדם לו  שמיועד יתכן אשר הקדושים  מספרים ליקוט באריכות בו והובא עיניים', 'שמירת ומעלת

בו ונכנסו  לו. המיועדת הטובה כל  את מאבד הוא הרי בעיניו נזהר שאינו מאחר אך דמיטב, מילי ושאר פרנסה 

בכך  שיש שהחליט עד זה , גליון לידי שיבוא השמים מן  סבבו מה  לשם לעצמו , וחשב עכנאי, של  כארס הדברים

עיניו על  הוא שומר ואילך שמעתה  חזקה קבלה  עצמו על  קיבל ואכן עיניים, בשמירת להתחזק  עבורו וקריאה  אות

משמר . מכל 

ב'באס' לנסוע  עמד ראשון החל(אוטובוס)ביום האוטובוס  על  שעלה שבטרם אלא פארק , לבארא ממאנסי המוביל 

אמש רק  והלא ומטונף, פרוץ  מקום  'מאנהטען', דרך לעבור עומד הוא בדרכו שהרי עולם, של בחשבונו  לחשוב

העיניים' 'בתי  את להסיר שהחליט  עד אעשה ... מה  ועתה אסורה , מראית  מכל  עיניי את לשמור  עצמי על  קבלתי

הרכב(משקפיים) בתחתית אשר  וחבילתו  תרמילו בתוך אם)Trunk(ולהניחם  אף וממילא ידו , בהישג יהיו  שלא בכדי ,

חפצ  למחוז  בהגיעו עיניו... על להניחם יוכל לא היצר בו  בעניין יבער שנית התבוננתי ידידו, לו  אמר  פארק  בבארא ו

ואאסוף לבדי אלך מוטב אתה... יד פושט  כי כולם  וידעו  עימי ולהסתובב להתבזות לך מה  כי למסקנא, והגעתי 

הפחות לכל  לך  להשיג עצמי על  מקבל  ואני שקלעבורך, אלף שקליםמאה  אלף ממאה יותר לו  שלח כבר ואכן ,

ותקילין. טבין

הנסיעה הזמן באותו – טוב ידיד אותו  של בליבו זו מחשבה 'נפלה' אימתי כי נמצא זה  במעשה  וכשנתבונן

בשמירת  קבלתו  משמר  על  התוקף בכל שעמד לאחר  ומיד למטה... היו  עיניים' כשה'בתי פארק , לבארא ממאנסי

לאסוף חשב שאם אלא עוד ולא נדבות, בקיבוץ הנפש ועגמת ה'בושות' את מעצמו חסך זאת שבשכר העיניים ,

וחמישה ... ארבעה ובתשלומי גדול ' 'ברכוש  יצא למעשה הרי דאללער 5,000

בפסוקכא . להעמיס  קנח)שמעתי קיט  שפה(תהלים  מלשון 'אמרתך' שמרו , לא אמרתך כי – ואתקוטטה בוגדים  ראיתי

שאמרו  כאותה - תבוא פה עד  הבגד  את ומגבילים  תופרים  שבו הבגד שמרואמרי וקצה  שלא מחמת חלוקה,

ל "ע .... בוגדים  להיות הגיעו לכן ה'גדרים ' על 

שנאמרכב . במה  להיזהר עלינו  עת בכל  טו)אם כג  מאחריך',(דברים ושב דבר  ערות בך יראה כפולה'ולא חובה  הרי

אלו בימים עלינו  וכביכולומכופלת העליונה , השמירה את  בזה הפסיד מאחריך' 'ושב בו נתקיים  שחלילה  מי כי ,

והמזיקים, הפגעים לכל  הוא ולהגנהמופקר לשמירה זוכים וסייגים  בגדרים  ומרבים יותר שמתקדשים  ככל  וכמוואילו  .

זי"ע  פלאג 'י חיים רבי הגה "ק לשון)שכתב בשינוי ס"ב , אות פ"ה וחיים מתחללים(רפואה שישראל  ידי על  באה  מגיפה 

בהם שולטת מגיפה אין קדושים וכשהם  בפסוק מקדושתן  לזה  ורמז  יט ), בני (ח  בגשת  נגף ישראל  בבני יהיה 'ולא

הקודש '. אל ישראל 

במשנה כג. איתא ו)הנה  ד ובטל(תענית הלוחות נשתברו  בתמוז, עשר בשבעה אבותינו  את אירעו  דברים 'חמשה 

בגמ ' והקשו בהיכל'. צלם  והעמיד התורה  את אפוסטמוס  ושרף העיר והובקעה כח :)התמיד העיר(תענית הובקעה 

והכתיב הוה, ו)בי"ז  נב  הרביעי(ירמיה לחדש'בחדש  בתריה בתשעה  וכתיב בעיר' הרעב ז)ויחזק העיר''ותבקע(פסוק

בשבעה בשניה בתמוז  בתשעה  העיר  הובקעה בראשונה דתניא בשניה, כאן בראשונה  כאן קשיא, לא רבא אמר  וגו',
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אמנם בו. עשר בשבעה זה  היה השני בבית ואילו בתמוז , בתשעה  העיר הובקעה  הראשון  שבבית וכלומר בו. עשר 

זה )התוס' ד "ה  יח : בפסוק(ר"ה  שנאמר ואע "ג בתמוז, בי"ז העיר הובקעה  הראשון בבית שגם  תירצו  שבירושלמי הביאו 

לשנות  הפסוק רצה ולא בחשבונם טעו טרדתם 'שמתוך התוס ' ופירשו  שם ', היו חשבונות 'קלקול  לחודש בתשעה

שרצה בזה וביארו  אמת, שאינו דבר הקודש  בכתבי שנכתב מאוד עד תמוה הדבר [ולכאורה  סבורים' שהיו מכמו

וכדכתיב  בצרתן, מיצר שבשמים  אבינו  כמה ועד  ישראל , של  חיבתן גודל על  להודיע טו)הכתוב  צא אנכי (תהילים  'עמו 

והצער בצרה', הטרדה  לגודל בחשבון טעות היה  למעלה  אפילו שכביכול  ].עד 

הגמ ' מסוגיית יח :)ומבואר הראשון(ר "ה הבית חורבן לאחר בבל בגלות שהיו שנה בשבעים  הביתשאכן שנבנה  (עד

שםהשני) שאמרו וכמו  בתמוז, בתשעה מתענים  היו העיר אזי הובקעה  שבו בתמוז ט ' זה הרביעי ולכאורה'צום  .'

ובטל הלוחות שבירת בתמוז , בי"ז אירעו דברים' 'ארבעה אך בתמוז, בתשעה  העיר  שנבקעה  שאף  להקשות, יש 

בתמוז  בתשעה הצום נקבע ומדוע בהיכל , צלם והעמדת התורה  ושריפת אחת התמיד צרה  בו  בתמוזשהיה  בי"ז ולא

צרות  ארבע  בו  לחורבן,שהיו  והגורמת ההחלה והיא מכולם, הקשה  הצרה היא העיר ' 'שהובקעה למדנו מכאן אלא .

וללמדנו, קבכינן. דא ולהתאבלועל  להתענות עליה  שיש ו'הצרה ' החורבן תחילת היא  והגדרים החומות' 'הבקעת ...כי

וכו ' עלי נקבצו  'יוונים החנוכה בימי צור ' ב'מעוז  שמזמרים וכמו  יוונים, לגבי מצינו בדבר  חומות כיוצא ופרצו 

לתוככי מגדלי  בטומאתם נכנסו הדת, את ועקרו גזרו שהלא המגדלים, מפריצת יותר הרבה הרשיעו היוונים ולכאורה  ,'

מכאן אלא יקרת, בפינת כפירה  והשליטו  ה' יראי את רדפו המזבח, אבני את ושיקצו היההעזרה ה 'חורבן' שעיקר

מגדלי' חומות התחתונה .ש 'פרצו  לדיוטא עד מעצור אין שוב והחומות הגדרות נפרצים אם כי  ,

אחת... קומה  רק לקפוץ  שבדעתו גדול בקול  והודיע  קומות, מאה  גבוה בניין גג בראש שעמד לאחד דומה והדבר

ליפול לכוון בידו ואין כלל , עצמו על  שליטה  לו אין שוב הגג  מגבולות שיצא שמאחר ממנו, גדול  כסיל  לך שאין

האומר  גם  כך אברים. אברים מרוסק  כשהוא לארץ שיצנח  סופו אלא אחת, קומה  בלבדרק  אחד גדר ולא אפרוץ 

רח "ל . תחתית לשאול  עד ליפול הוא מסוכן הרי הקדושה מגבולות שיצא שמאחר  מאומה ... לי יארע 

בד  איכה'כיוצא ב'מגילת האמור את ביארו  ט )בר שראה(א לאחד דומה  הדבר למה במשל  בשוליה', 'טומאתה 

משובחת  טלית קנית היכן חברו אצל  לברר מיהר כמותה , להשיג  הוא אף והתאווה נאה בטלית מתעטף  רעהו את

מבוקשו, את המוכר לו הביא טלית, לו שיתן מהמוכר  וביקש  הלה  הלך  פלוני, במקום  פלוני איש  אצל  לו והשיב זו,

המוכר לדברי ליבו השים לא הלה  אך התפירות, כל יפתחו שלא בכדי  הבגד שולי את שיתפור אותו הזהיר אך

ואכן  השוליים, את תפר חוטים ...ולא חוטים אלא  ממנה  נשאר ולא  להיפרם הטלית והחלה  מרובה  זמן עבר לא

משופרא  טלית בשביל  כספי במיטב לך שילמתי והלא רימיתני'... 'למה  בשאלת המוכר אל  וירץ  הקונה  חמת ותעל 

דזיבורית' 'זיבורית לי נתת והנה  ג')דשופרא אעשה(סוג ומה משובח, ממין אכן  היא זו טלית הנה המוכר, לו השיב ...

טומאתה הכתוב שאמר  וזהו השוליים... את לתפור בקולי שמעת ולא 'התחכמת' כי שלא בשוליהלך שמאחר ,

ולהחטיאם להיכנס  הרע  ליצר מקום היה  אזי מעולה בשמירה  לשמור  וחומות גדרות הציבו ולא 'בשוליים', נזהרו

לגמרי. שנפלו עד

–כד . הפרטי המקדש בית לעניין אמורים הם כך הכללי המקדש בית לעניין אמורים  שהדברים  היהודי כדרך הבית

השכינה השראת מקום לגדלשם  אפשר  אי כי לדעת וצריך 'הבית'. את מחריבים והסייגים  הגדרים  שפריצת ,

אם אך השכינה, השראת בו יש אז שרק  וסייגים, בגדרים שמור הבית אם  אלא ולתורתו לה' ושלמים  יראים בנים

ואל הבית. מן מסתלקת והשכינה  מאחריך ' 'ושב ח "ו אזי רח"ל  האסורים  הכלים את הבית אל  לעצמומכניסים יקל 

צאצאיו. בנפשות 'משחק' הוא שהרי פרנסה', 'לצרכי של  ותירוץ  עלבהיתר  הוא הפרטי המקדש בית ובניין  ו'תיקון'

הצאצאים נפשות בקרב קודש ואש  התלהבות השרשת ידי ועל טובות, במידות וההנהגה  הקדושה, בגדרי הוספה  .ידי

היו שלא לעיירה  הגיע  הק ' החיים ' ה'אור של  מנדודיו  באחד כי  ז "ל, ראטה אליהו  רבי הגה "ח סיפר עניינא בהאי

אלא  הם  פשוטים  אנשים תושביו אשר פלוני לבית העיר בני שלחוהו עבורו 'אכסניה' אודות מששאל  מכרים, בה לו

הבית, בני על שורה מיוחדת שקדושה  החיים' ה'אור  הכיר בית, באותו בהיותו ויהי אורחים , בהכנסת מצוינים  שהם 

מיוחד  בחן נסוכים  הבית קורות הדר)ואפילו ולא פאר  לא בהם היה שלא נסתרים(אף צדיקים שמא החיים' ה'אור  חשב .

שום על  זו 'קדושה ' פליאתו גברה  שכן, מכיוון 'נסתר', ולא 'צדיק' לא כאן שאין ראה קנקנם  על  משתהה אך לפניו,

גדול נסיון שמא או  מיוחד, באופן התורה  ממצות באחת זהירים הם האם  אותם לחקור  החיים ' ה'אור החל  היא, מה

בידו . מאומה העלה ולא בגבורה , בו ועמדו לידם בא
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ãåòïúùøôá øåîàä éô ìò øàáúé íéøãâä úìòîá
(áé¯àé äë)áéùä ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô' ,

...íëåúá éúàð÷ úà åàð÷á ìàøùé éðá ìòî éúîç úà
éøáã úà åðàáä øáëå 'íåìù éúéøá úà åì ïúð éððä

ùøãîä(à àë äáø).åøëù ìåèéù àåä ïéãá ä"á÷ä øîà
úåàìôðå íéñéð äîë ì"æç éøáãá äëåøàá øàáúð äðäå

åøàéá íäî ¯ 'åúåàð÷' íéé÷ì åàåáá ñçðéôì åì åùòð
åì åùòð íéñéð äùù éë(:áô ïéøãäðñ)ïúðåé íåâøúáåóåñ)

(÷ìá úùøôùé äúòî ,åì åùòð íéñéð á"é éë øàáúð
åùòðù íéñéð äáøä ë"ëì ñçðéô êøöåä ïëà íà ,äåîúì

òåãî íéîùä ïî åììåèéù ïéãáúà éøäå ,åøëù
éë ,ùåã÷ä 'ê"éùìà'ä øàáîå .íéîùä ïî åùò ìëä

לביתם נזדמן אחת פעם כי שלהם , אורחים' ב'הכנסת הקשורה עובדא תומם' לפי כ 'מסיחים מהם ששמע עד

בכבוד  בהם נוהג היה הלה  'אורחם', להיות לזמן מזמן לביתם בא היה ומאז  הראוי, כפי מאוד וכבדוהו זקן אדם 

המזון  ברכת לברך מקפידים שהנכם אנכי רואה להם , ואמר הזקן פנה הפעמים , באחת המשפחה. לכל  מתנות ומעניק

את  ולצעוק לזעוק עליכם מה ולשם לחש ' 'עונה  הקב"ה  שהרי עושים, אתם אשר הדבר טוב לא לדעתי רם, בקול 

נבוכו המשפחה בני כמותכם, 'מחמירים ' שאינם בראותם מתביישים האורחים  אין אם יודע מי ועוד, זאת ברכותיכם ,

להם . וחילק נוספות מתנות מאמתחתו הוציא בקולו , שומעים שהם הזקן משראה וקיבלו. סברו  מתוכחתו,

כששבו קודש שבת בליל  מתנות . עמו הביא הפעם  ואף  לפקידה, מפקידה  כדרכו  הזקן, הופיע  מה זמן לאחר 

שהקב"ה הקודמת, מפעם 'שיטתו ' את להם והזכיר  הזקן בהם  גער  רם , בקול  עליכם' 'שלום  לזמר והחלו הכנסת מבית

דבריו . את וקיבלו שתקו והם כך... כל  גדול  רעש  בקול  יזעקו  לא אם  אף שומע 

אבוא  ואמר, הזקן התנה  אורחו  להיות והזמינו לקראתו  הבית  בעל  וכששמח פסח, בערב הזקן בא הבאה בפעם

בני  את שאשאל  עד אסכים  לא לזה בעה"ב , א"ל  גדול , ברעש  ולא בהשקט  יאמרו  'ההגדה' שאת בתנאי לביתך

כשהשתיק מחלתי ילדינו, של  מפיהם המזון' 'ברכת הלה  כשעקר  שתקתי לו, השיבה  והיא בדעתה, ונמלך נכנס  ביתי.

מהדרים שאנחנו  ואעפ "י אופן... בשום לו אתן לא הזה הקדוש  הלילה  את אבל  ממעוננו. עליכם' 'שלום זמרת את

כל לכם הענקתי לחינם - בהם וגער כעס  דבריה את הזקן מששמע  נעבור. לא הזה  הגבול את מ "מ  אורחים , אחר

וכעת  יקרות מתנות אלו היו כי האיש , נבהל  בקולי. שומעים שאינכם  כעת בראותי הלום, עד לכם  שנתתי ה 'מתנות'

אין  החג. יתקדש  בטרם לו והחזירם  מתנותיו  כל  את  קח מהר לבעלה , אמרה היא אך בחזרה . יבקשן שהזקן חשש 

מהי  ידעתי  עתה בהתרגשות, ואמר  החיים' ה 'אור נענה הפסולה . ובתוכחתו  בו חפץ לי שאין כשם  בהן, חפץ  כל לי

מביתכם ... התמימות  את ולעקור  האמבטי... את  לצנן שביקש  הס "מ  זה היה  כי ביתכם, ועל עליכם החופפת ה 'קדושה'

זי"ע פלאג 'י  חיים  רבי הגה"ק עוד שכתב מה להביא העניין ס"ד)ומן אות פ"ה  וחיים הם'(רפואה צדקניות נשים  בזכות

המגיפה מן  '.ניצולים 

חז "ל כה . דאמרו עניינא, בהאי שרמזו קו .)יש  ידי (סנהדרין על  היה  בשיטים  ישראל  את הכשילו ידה  שעל  הדרך כי

עד  הגיעו  משם אך פרנסה ... לצורך למחנה  מחוץ  לצאת לעצמם שהתירו והרי עיי"ש , פשתן', 'בגדי שמכרו 

חלקה כל  והמשחיתים המאררים ל 'כלים' האדם  את למשוך הזה , בזמן הרע היצר של  דרכו  הוא וכך תחתית. לשאול 

רח"ל ... קצרה  הדרך מכאן אך  'פרנסה ', לצורך טובה

בשפתיה להוציא הצליחה ובקושי הפוגות מאין ובכתה  זי"ע  חיים ' ה'דברי להרה "ק אלמנה נכנסה שפעם  מסופר

לאחרונה אך בתורה  עוסק היה בתחילה אם כי  ושבר .. שוד והנה חמודות, לעלם  שנישאה  יחידה  בת לה  שיש ולספר

ואוי  בידם ... עולה  לא ע "ז מאותה דעתו להסיח ובתה היא שמנסים  וככל  זרה '... 'עבודה  בספר  רבות מעיין דנן חתן

ה 'דב אותה הרגיע מומר... חתן עם  ש 'נפלה ' לבתה הש"ס,לה  ממסכתות אחד  קודש , ספר  הוא זה שספר חיים', רי

בזמנם אם  כי היוצרות, התהפכו בימינו לב ולדאבון וההלכות. הדינים כל  נכתב ובו זרה ' 'עבודה  מסכת נקרא והוא

יענה מעשיך, מה אותו וכששואלים  לידם, זרה' 'עבודה  שלוקחים יש  בימינו, הרי קודש... ספר הוא זרה' 'עבודה 

ולאיסור . לחול  נהפך  והקודש  ברכהמ "ז ... מברך ומתפלל, שמע  קריאת קורא תהלים, אומר הנני  ויאמר,

אחר', 'דבר בו שמוכר וראה  ישראל  איש שבבעלות לחנות שנכנס באחד 'מעשה ' הרע, יצר אותו  כנגד יאמר עוד

לגמרי... אחר' 'דבר  זה לא, וחס , חלילה המוכר , השיב חזיר ... מוכר אתה וכי בזעזוע ושאלו עיניו  למראה  הלה  נחרד

אוחז איני ח"ו ואומר , בעצמו  שמיתמם  וה'מוגנים', 'כשרים ' להם שיש וכינוי שם כל  עם  הכלים אותם  לגבי יאמר כך

'מוגן'... או 'כשר' זה  אלא אסור , דברינו)בכלי ייאמרו הכלל דרך  על אבל רבו, דעת את ישאל .(כ"א
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äùòéù ÷ø íãàäî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà ïëà
øîà äæì ,ì"æå ,åúìåëé éôë(ä"á÷ä)äùò øùà ìë

(ñçðô)éúîç úà áéùäù äáåè åì ÷éæçà(äîáå)

,íéîù íù ùã÷ì åáì úùù ¯ éúàð÷ úà åàð÷á
÷ø ù÷áî ä"á÷ä ïéà éë ,éðà éúéùò øàùäù óà
äùòé àåäå åéìò çèáéå åëøã åéìà íãàä ìåâéù,
äîå åðà äî éë ,ïéîàî ìëì íéèåùô íéøáãäå .ì"ëò
äìåòô äæéà úåùò íãàä éãéá çåë ùé éëå åðééç
÷ø ¯ úåùò åãéá ùé äîå ,åá êñððä 'ä çë éìáî
áåèá øçåáå 'ä ïåöø úåùòì àåä õôç éë úåàøäì
åúìåëé éôë äùòéù åðì éã éàãååá äæì ¯ íééçáå

âé øàùäå åãéá 'ä ïúð øùàêøã ìòå .åãòá 'ä øåî
ïî ÷éçøäì íéâééñå íéøãâ úééùò é"ò éë øîàéé äæ
êðåöø úåùòì' éë åðåöøå åúòã íãàä äìâî äøéáòä

'éúöôç é÷åìàכוåãéá íéòééñî íéîùä ïî àìéîîå ,
òøä øöéä ïî ìöðéäìכז.

בקביעות והעבודה העליה ענין  - תמיד  עולת 

ïúùøôá(â çë)íåéì íééðù íéîéîú äðù éðá íéùáë' ,
úåáéúð' åøôñá ì"øäîä áúë ,'ãéîú äìåò

'íìåò(à ÷øô òø úáäà áéúð)ïéò' øåáéçá' áúë .ì"æå , ¥

.ãçà ùøãî øåáéçá àöîù áúåëä úîã÷äá 'á÷òé
äìåë äøåúä ìë úà ììåëä ÷åñô åðéöî ,øîåà àîåæ ïá

àåäå(ã å íéøáã)ïá .'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'
àåäå ,ììåë ÷åñô åðéöî ,øîåà ñðð(çé èé àø÷éå)úáäàå'

,'êåîë êòøìììåë ÷åñô åðéöî ,øîåà éæô ïá ïåòîù

àåäå ,øúåé(ã çë ïúùøôá),ø÷åáá äùòú ãçà ùáëä úà'
,'íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàåéðåìô éáø ãîò

.'éæô ïáë äëìä ,øîàå åéìâø ìò

äðäåàîìùá ,éðùøã íéøîåàå íééàìô ùøãîä éøáã
á äðåîàä éøäù ,àçéð 'ìàøùé òîù' ÷åñôä'ä

ãçàíä íä äùøôä äúåàá äøåîàä ú"éùä úáäàå
,äååöîäå äøåúä ìë ãåñéåá ÷åáã úàæ äåöî éãé ìòå

éøîâì êøáúéøáë ,'êåîë êòøì úáäàå' úåöî ïë åîë ,
øåàéáäå ,'äøåúá ìåãâ ììë àéäù àáé÷ò éáø øîà'

'åäòø' àø÷ðù ä"á÷ä ìò íâ éà÷ àåä éë äæá'éò)

(:àì úáùä"áå÷ì éðñã äî íãàä äùòé àì ïë ìòå ,
,[äæá íéëøã äîë ãåò ù"éòå]ìåãâ ììë äæéà íìåà

ïáø÷á øîàðù äîá ùé äìåë äøåúä ìë úà ììåëä
ùáëä úàå ,ø÷åáá äùòú ãçàä ùáëä úà' ãéîú

.'íéáøòä ïéá äùòú éðùä

àìàìò íãàì æîøî ãéîú ïáø÷ã ,ì"øäîä øàáî
åúåà ïéáéø÷î åéä éë ,ù"áúé åúãåáòá 'úåòéá÷'ä
åðáø÷ ìèá åðîæ øáò íàå ,åîåéá íåé éãî úåòéá÷á

íãàù äî ïë åîë .åîéìùäì êééù àìåú"éùä úà ãáåò
åîë éë ,'ä ãáòì áùçð àåä äæá øåîâä úåãéîúá
éãéîú åãáåò àåä ÷ø åðåãàî åúãåáò øñ àì ãáòäù,
úà ììåëä ììë äæå ,íéîù úåëìî ìåò ìá÷ì åðéìò êë

äìåë äøåúä ìëכחúåéäì àåä íãàä úéìëú ø÷éò éë ,
ùä úéìëúá 'ä ãáò'ìåò úìá÷ é"ò íééå÷é äæå .úåîéì

àùîì øåîçëå ìåòì øåùë úåòéá÷á äååöîäå äøåúäכט,

ישראל'כו. ה 'דברי הרה"ק ביאר תפן)וכה  אל  ד"ה הנודעים(קרח  חז "ל  ב)בדברי ה  שהש "ר של(עי' כחודו פתח  לי 'פתחו

לכאורה  כי אולם ', של  כפתחו  לכם אפתח ואני מחטמחט  של  כחודו שגדלו  בפתח  תועלת שום  אי אין שהרי ,

' כזה  קטן בפתח  ולהיכנס  עצמו  לדחוק ואופן פנים בשום בעצמואפשר סימן מראה  הוא  הרי זה פתח  בפתחו  אלא 

אותו מסייעין לטהר הבא  בבחינת לעומתו  עונה  והקב"ה  בתשובה, רוצה  לח :)שהנו לכנוס,(יומא שיוכל באופן '.ופותח

ושישא כז . העסק, את להגדיל כיצד דרכים לחפש ומאונו מהונו משקיע  עסק  בעל כל  אשר העולם מדרך והנה 

הם שהם מאחר  כי והסייגים , הגדרים לעניין גם  להיות צריך  זה דרך ועל  עתה, עד שהיה מכפי יותר רווחים 

את  להגדיל  מאמץ כל  לעשות צריך כן אם  ובגשמיות ברוחניות 'מרוויח' ומהם האדם, של  האמיתיים  ה 'ביזנעס '

בביצור יותר ולהשקיע החומות...ה'הכנסות',

יומתקכח. זה ולפי לעילא, רוח נחת בזה גורם הוא הרי בקביעות עבודתו  אם  – העובד הוא מי מינה  נפקא כל  ואין

שיזכירו בחז "ל  מצינו שלא מה פזי', כבן הלכה ואמר, רגליו על  פלוני רבי 'עמד דאמר פלוניהא [פירושרבי

ראוי  אינו אם ואף העושה, הוא מי חילוק שום אין בקביעות הנעשה שבדבר  גדול , דבר כאן נרמז  אך  שמו], שנעלם 

בקביעות. הנעשים  בדברים  חפץ  השי"ת כי הקב"ה, לפני  ניחוח  לריח  עבודתו תעלה  מעשיו , מחמת שמו את שיזכירו 

בפרשתןכט. נאמר א)הנה  ואחר(כו לאמר ', הכהן אהרן בן אלעזר ואל  משה אל  ה ' ויאמר המגפה , אחרי 'ויהי

סימן יש  'מגפה' והואפתיבת חלק, להשאיר  שצריך להורות  מסיקווירא פיסקא, הרה"ק וביאר פסוק, באמצע
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úåòéá÷á äðîéé÷é àìà 'åúìá÷'á ÷ôúñé àìùåלãúéë
íìåòì èåîé ìáלאåúò úåòéá÷ úà áåæòì äúôúé àìå .

äøåúìלבàì êéöôç ìë éë ,óñëå áäæ éôìà ãòá óà
.äá ååùé

ללמדנו בא אלא לשניים, זה פסוק הכתוב חילק לא באמת מדוע  ישזי"ע אלא  להפסיק אין המגפה לאחר שגם 

מיד ולהמשיך  מיד להתחזק  יקום ממעמדו נפל  אם שאף  ה'התחזקות', לעניין הלימוד ומלבד ולהפסיק ... לעצור  בלא

– לענייננו עוד ללמוד יש  ב'נפילתו', התבוננות מבלי  ה' את לעבוד למקומו  בעבודתו ,וישוב 'קבוע ' להיות שצריך

משלו אותו  יזיזו  לא המגיפה ... ואחרי מגיפה  עולם, תהפוכות .וכל

זצוק"לל . הלוי' ה'שבט בעל הגאון שביאר 'ביטול')וכמו ערך  סוף  הרב  הפסוק(רחמי על  ב 'ספרי' איתא ב)דהנה צו(כח 

ז "ל  ואמרו  התמידין', ב'פרשת ישראל בני תעשהאת אחד  הכבש  את – עלי בני את צוה  בני על  מצוני שאתה  עד

הערביים. בין  תעשה  השני הכבש ואת אובבוקר ה' מייחוד  יותר בתמידין דייקא עלי' בני את 'צוה ענין בא ומדוע 

– הישראלי איש יבחן בזה  'כי אלא מצוות. הפסקמשאר  בלי בשבת, בין בחול בין עליו , קיבל אשר את מקיים  אם 

באחריתו להצליחו  יתברך, ה ' עבודת עיקר הוא  הזאת התמידיות וערב, עכ "לבוקר ,'.

נאמר תמיד בקרבן שרק  ז"ל, בריזל  זלמן רבי המפורסם החסיד שהגיד ב)וכפי בשארניחוחי''ריח(כח  [ואילו

בלבד, אחד  כבש  אם כי שאינו  והגם בקביעות, הבא דבר שהוא מפני טעמא והיינו ניחוח'], 'ריח נאמר הקרבנות

ביותר . ליה  חביבא בקביעותא דבא איידי מקום  מכל 

אברהם ברכת כז)ובספר קודש הגמרא(מכתבי מדברי כך על זי"ע  שמואל  הדברי שאמר  צ :)מביא זבחים 'תדיר(עי'

שאל שאחד עוד ומביא המקודשות. העבודות משאר  יותר חשובה  התמידית העבודה שמעלת קודם', תדיר ומקודש

בכל ללמוד  למשל  מה, חשוב לא בקביעות, דבר לקבל  לו ענה לעבדות, הדרך  'מה  זי"ע  אברהם ה 'בית הרה"ק  את

את  מעלה נסיון וכל  נסיונות בו יש  קבוע דבר  שכל  לו וביאר  כלל . דיחוי מבלי קבוע  בזמן אבל רגעים חמישה יום

עכ "ל . האדם',

על מכפרים שהיו התמידים  במעלת שהפליגו בחז "ל  מצינו הנה  כי התמידים, הקרבת מעצם זאת ללמוד ויש

עבירות  על  מכפר שחר של  תמיד כי בידו, כשחטא בירושלים אדם  לן לא שמעולם  אמרו ואף ישראל, של עוונותיהם 

הירושלמי  מדברי  נראה  גם  יום ', 'של  עבירות על מכפר הערביים  בין של  ותמיד  בלילה  כג .)שנעשו  שביטול(תענית

הבית ונחרב העיר שהובקעה לכך גרם  ביותר(עיי "ש)התמיד קטן חלק אלא מישראל אחד לכל  היה  לא ולכאורה  ,

אחד  זמן)מ 'כבש' באותו ישראל של אלפים רבבות ריבי היו היה(שהרי אחד שכל אף אלא הלזה. הגדול  'הרעש' מה כן ואם ,

קטנה '. 'קבלה זה אם  אפילו  בתמידיות הנעשה דבר  וגדול  'תמיד', זה היה  אך שבמשהו משהו חלק לו

בגמ 'לא. הקשו  שהנה לבאר, אחד מחכם  ג :)שמעתי ניעור(ברכות היה  המלך  דוד אימתי 'סתירה ' מצינו שלכאורה 

כתיב אחד במקום כי סב)משנתו, קיט  לילה'(תהילים נאמרחצות ומאידך לך', להודות קמז)אקום  'קדמתי (שם

אפשרבנשף היה  ולכאורה אופנים. בכמה שם ותירצו  הלילה, תחילת לאחר שעות ארבע  הוא ו'נשף' ואשועה ',

הלילה, בסדר  תלוי הדבר והיה בנשף , להתעורר  שהקדים ופעמים בחצות שקם פעמים  שאכן  בפשיטות שאםליישב

יצועו על  עולה  היה  ואם  חצות, עד מלקום  מתאחר גם  היה  אזי מלשכב  מתאחר והיה וכדומה ... 'חתונה ' לדוד לו  היה 

ל 'נשף', מקדים  היה  אזי הערב  שמעבתחילת אלא נמי... אי או  אפשר  בדרך אפילו הפחות לכל  כן תירצו לא ומדוע 

אותו , מזיזות היו לא שבעולם  רוחות כל  אזי ב'נשף ' לקום 'קבלה ' לדוד לו היה  שאם לשכבמינה  נאלץ היה  אם  ואף 

אופ בכל  עצמו.מאוחר על שקבל  בזמן  מתעורר היה  שבכלן באופן להיות שצריכה ה'קבלה ' תראה שכך וללמדנו ,

חשבונות... מבלי תמיד ויקיימנה ממנה יזוז  לא שהוא מצב

פירשו  זה וירא)בדרך  פרשת זוסמאן , פישל אפרים מרדכי  לרבי פ"ז', 'עטרת ברית (בספר במעמד  מברכים  אשר הברכה בנוסח 

טובים' ולמעשים ולחופה לתורה יכנס  כן לברית שנכנס  'כשם  קלז:)מילה  שבת מס' הגמ' בדברי נאמרו(ומקורו וכבר ,

אלא 'כשם', מהו רבים  ולשנותהביאורים  'להתחרט ' אפשר שאי מציאות זו  הרי לברית שהכניסה אינושכשם ושוב ,

שנימול, לאחר ערל  להיות טוביםיכול  ולמעשים לתורה  הכניסה  להיות צריך לחזורכך  אפשר  שאי כמציאות שיהיו ,

ומצוות. תורה  חיי יחיה תמיד אלא עליהבו, שישמור עצמו , על  שמקבל  טובה  קבלה  כל להיות צריכה  זה  דרך  ועל

יעבור  בל כחק .'תמיד '

בגמ'לב . ג .)איתא הפסוק(מגילה  יג)על  ה  לנגדו'(יהושע עומד  איש  והנה וירא עיניו וישא ביריחו יהושע בהיות 'ויהי

לו  'אמר  ולהוכיחו, לייסרו  ה ' מלאך תלמוד (המלאך)שהגיע בטלתם ועכשיו  הערבים בין של  תמיד בטלתם  אמש
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מידותיו על להעביר - לה ' תקריבו  אשר

ïúùøôá(ã¯â çë)åáéø÷ú øùà äùàä äæ íäì úøîàå' ,
íåéì íéðù íéîéîú äðù éðá íéùáë 'äì
ùáëä úàå ø÷åáá äùòú ãçà ùáëä úà ,ãéîú äìåò
'áäæ éøåú' øôñá áúë .'íéáøòä ïéá äùòú éðùä
'øñåî êøãá íéøîåà éúòîù' ò"éæ õéæìàæî ãéâîäì
áåúëä àáù ,ò"éæ ùèéååàøãî ÷çöé éáø ÷"äøä íùá
øòéöå íäá òâô ãçà íà øùà úåéøáä êøã ãâðë æîøì
íåé áøò ãò íäéúåîåøòúå íñòë íé÷éæçîù íúåà

äëøã åæ àì íðîà ,äæ íò äæ íéñééôúî æàå íéøåôéëä
äìòé íøèá äìéì ìëá ìåçîì êéøö àìà ,äøåú ìù
êéøö ïëå ,íåéä êùîá åãâðë àèçù éî ìëì åòåöé ìò

äìéìá åá òâôù éîì ø÷åáá ìåçîìלג.

úàæåáåúëä øîà êëå ,åìà ùãå÷ éàø÷îá æîøðäæ
'äì åáéø÷ú øùà äùàäúçð åùòú äæáù ¯

ù éãé ìò ,ä"á÷äì çåøäðù éðá íéùáëíéøáãä ¯
àìà ïë åùòú àì äðùä ìë íëááìá 'íéùåáë'äíéðù

אם להקשות , יש  ומעתה תורה. ביטול  על  שהגיע וכלומר באתי', עתה  לו  אמר באת, מהן איזה על  לו אמר תורה,

שבא  אלא, הערביים ', בין של  תמיד בטלתם 'אמש  לו  אמר צורך  לאיזה התמיד, ביטול  על  היא התוכחה ' 'פרשת אכן

הקביעות, ענין על  לו יעבור לרמז  ולא  כחק קבוע  דבר להיות שצריכים הוא שווה  עניינם התורה  ולימוד  התמיד  ,שקרבן

הוא. אחד הפגם ושורש תורה , בביטול והן התמיד  בהקרבת הן הקביעות את שבטלו על  המלאך הוכיחו כך ועל 

אב "ד לג. שהיה היילפרין ליפמן טוב יום  רבי הגאון על לספר  רגיל  היה זי"ע  אברהם' ה 'ברכת קõïליא,הרה"ק  ְָָק "ק 

בענייני  כקטן גדול  דבר לעשות יהינו לבל  א. תנאים . ב' הקהל ראשי  עם התנה הרבנות כס על עלה שכאשר 

כן  על  מפריע  ומבלי בהתמדה  בתורה לעסוק הוא וחפץ  שהיות ב. רשות. וליטול  תחילה עמו להתייעץ מבלי העיר 

שישי  ביום ורק השבוע, ימות כל  המדרש בבית בתורה  ועוסק יושב  והיה שבת. במוצאי אלא עמו  לדבר יבואו  שלא

לביתו . שב היה 

לשאול והחלה שב"ק , לכבוד לקנותו וחפצה ומשובח גדול  דג שם  וראתה השוק אל  הרבנית הלכה אחת פעם

את  והעלתה  הדג, את וחמדה  הגביר אשת הגיעה  ממש  רגעים ובאותם הדג, דמי כמה – יקר' 'מה המוכר  את

'הגבירה' לה  השיבה במקח, עיניה נתנה  כבר  היא שהרי הרבנית כנגדה  טענה  הדג, את המוכר לה  ונתן המחיר,

אשת  את ללמד ה 'פרנסים' ורצו התורה, כבוד ביזוי על  העיר  כל ותהום  ישראל ... כל  לעיני ומעליב פוגע  בכינוי 

הרב, הסכמת מבלתי מעצמם לעשות שלא התחייבו כי כבולות היו ידיהם אך וכדין, כדת ולהענישה  כגמולה  הגביר

היאך  כחכמתה ותעשה השטח' את ש'תכין מהרבנית ביקשו אך שבת. מוצאי עד אליו 'לגשת' אפשר אי ומאידך

תילה ... על  הרבנות כבוד את להעמיד הרב יתרצה  כבר  במוצ "ש עמו ידברו שכאשר עד הרב, את 'לחמם'

יושבת  אינה  שהרבנית ראה  בסעודה  ולהתחיל  הכוס על לקדש  ורצה הכנסת מבית  הרב כשחזר  שב "ק בליל 

ולהסב רבנית להיות ראויה 'איני לו  השיבה אירע , מה  ושאל נבהל אחר, בשולחן לעצמה היא מסיבה אלא בשולחן

העיר, ברחוב בה  וזלזלו פגעו  וכיצד  המעשה , קורות כל  לו  שסיפרה עד דבר וחצי דבר הבין לא הרב'... שולחן על 

הרב פייסה  הרב... עם להתייעץ  יכלו לא כי כבולות ידיהם  אך ולקונסה  להענישה  רצו הקהל  שראשי לומר והוסיפה

זה, מעשה היה אימתי ושאלה מעט הרהר אך הכוס. על  לקדש עמד וכבר בשולחן, לישב  שנתרצתה עד בדברים

גדול  בקול  וקרא הרב השתומם שלישי', 'ביום הרבנית האסטוהשיבה היינט  ביז דינסטאג פון דינסטאג ... דינסאג...

טאכטער... אידישע  א אויף בלב  טינה  בת א על  בלב טינה  נוטרת הנך  עכשיו  ועד שלישי מיום  שלישי , [שלישי,

באמרו  דבריה קיבל  לא הרב  אך מוחלת , שהיא אמרה  מיד שכעסת ישראל ], על  מחילה  הימנה  לבקש  אנו שמוכרחים 

עכשיו ועד שלישי מיום  לשםעליה  כשהגיעו  הגביר. בית לעבר  לדרך יצאו מיד ואכן  הדבר, את לדחות אפשר ואי ...

ב'אשת  הפגיעה  על בהם  לגעור  בא כי והבינו  שמו , את הרב ואמר  בחצר ', שם 'מי הבית בני שאלו הדלת, על  הקישו

אך  ברבנית. הפגיעה על  להם שימחלו ובתחנונים בבכיות  רגליהם על  ונפלו מהקפדתו, חששו כי מאוד ונבהלו חבר',

הרבה זמן עבר  לא שלישי... מיום שבלב כבושה טינה אותה  על  מחילה  לבקש באנו אנחנו אדרבה  כי אמר הרב

הכוס . על  לקדש לביתו הרב חזר אז  ורק  מזו , זו  מחילה ובקשו  הצדדים כל  ונתפייסו 

קודש  באש  וזועק  ביותר מתלהב היה זה, מעשה מספר אברהם ' ה'ברכת דינסטאג כשהיה פון דינסטאג... דינסאג...

טאכטער... אידישע  א  אויף  בלב טינה  א האסטו היינט  אסורביז כמה עד בקרבם  ונחקק  השומעים כל  שנזדעזעו עד

עמו ... שהצדק  במקום  ואף שבלב, טינה בהקדמתלהשאיר נדפסו  המעשה ועיקרי ,324 עמ' ח"א טובות מידות אבות, בנתיבות (הובא

קדושה ) תוספת לספרו ליפמן יו"ט רבי .נכד
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íåéìíéðù íëéúåãéî ìò åøéáòúå åìçîú íåé ìëáù ,
øîåì áåúëä êéùîîå ,íåéìãçà ùáëä úàäî ¯

êááìá ùåáëùäùòú'äéðøåôö úà äúùòå' åîë] ï÷úúå
(áé àë íéøáã)[ïå÷éú ïåùì àåäùø÷åááø÷åáá óëéúù ,

,êáù ñòëä ìë úà êáø÷î øéñúå ï÷úúùáëä úàå
éðùääùòúï÷úúåíééáøòä ïéáäðéùä íãå÷לד.

øáëå'äøåáã øîåú' '÷ä øôñá áúëù äî òãåðלה

(à"ô),ä"á íå÷îä ìù åéëøãî ãåîìì åðéìòù
äùòð ïë ìåëéáë 'åéúåãéî ìò øéáòî' àåäù íùëù

åðà óàלוä"á÷ä úåéä ìò äøåî ,'êåîë ì¯à éî' ,÷"ìæå ,
,ïåéòø åäìéëé àìù äî ïåáìò ìáåñ ,áìòð êìîéøä

àìù òâø ïéà ãåòå ,÷ôñ éìá åúçâùäî øúñð øáã ïéà

משיבין.לד . ואינן חרפתן שומעין עולבין ואינן מהנעלבין להיות שצריך וכמה  כמה אחת שעל  צריך ואין פשיטא

מריבה  בשעת פיו שבולם  למי הבא ובעולם  הזה  בעולם  השכר גודל  בדבר ומלבד יש  טובה  עצה  גם  וכמוהרי ,

בגמ ' שמובא מה שידוע  בלעם , של  מעניינו זאת ללמוד קה :)שאמרו  והוא (סנהדרין מואב שרי עם  בלעם שכשהלך

האתון  פתחה מיד באגם, לרעות אותו שהניח והשיב סוס , על  רוכב אינו מדוע  השרים  אותו  שאלו  אתונו  על  רוכב

רוכב שאינו – בעלמא' 'לטעינא ואמר הבזיונות את להמתיק  בלעם  ניסה אתונך', אנכי 'הלא לו ואמרה פיה את

'אקראי  ואמר בלעם חזר עלי', רכבת 'אשר האתון אמרה שוב אולם משאות, לסחוב אותו משמשת היא אלא עליה

ולא  הזה היום עד 'מעודך ואמרה שלה על  עמדה  היא אך עראי, בדרך רק  אלא תדיר עליה רוכב שאינו  – בעלמא'

ממש הריקים  כאחד הנוראים מעשיו את וגילתה וכו', אלא' כברעוד  התוכחה את מקבל היה בלעם  אם  והנה .

מגלה היתה ולא בזיונות, אותם כל  מעצמו חוסך הרי לענות מנסה היה ולא אתונך' אנכי  'הלא שאמרה בתחילה 

'הסודות'... כל האחרונההאתון המילה  את ולהגיד לנצח מוכרח  היה  בלעם  ...אך

מכין  והיו היתה , אחת ש 'צפרדע  צפרדע ' ב'מכת דאיתא הא על  ששאלו למי זי"ע ה 'סטייפלער' השיב בדבר כיוצא

נחילים' נחילים  מתזת והיא ב)אותה ח  שמות הצפרדע ,(רש"י את המכים אלו היו שוטים וכי בעיניהם, ראו לא האם 

צפרדעים ועוד  עוד  שורצים הכאה  והנך שמכל  אתך, לריב הבא לרעך עונה  שהנך הטעם מאותו שהוא הגאון ענה ,

עמו , ומתווכח המחלוקת שב המשך  על ועוד  עוד ומוסיפה  ושורצת גוררת תשובה  שכל  רואה  אינך  מאי,וכי אלא ,

הנקמה אש  בהם  כשבערה להתאפק בידם היה לא הם אף  בך, הבוערת הנקמה  אש  לגודל  להתאפק  כח בידך  אין

הגדולה . ב'צפרדע'

זי"עלה. מבאבוב שלמה  רבי דהרה "ק משמיה  שלמד (הראשון)מובא ידי על  רק קנה והשגותיו מדרגותיו  שכל שאמר

יום והתייגע  רבי.בכל נעשה  ומשם  דבורה , תומר הקדוש  הספר  של  והנוראים הקדושים בדבריו 

הוא דבורה' ש'תומר  זי"ע  מקעלם הסבא הרה "ק בשם מובא בזה טובות כיוצא המידות של ערוך  שינהג השולחן 

האדם התורה')בהם  'ארון מאמר בסוף  בתשכ"ה, שנדפס  דבורה  תומר בתחילת .(הובא

כתב הק' השל "ה שפ"א)ואילו שנת סיון י' א ביום הראשונה להדפסה  בכל(בהסכמתו אותו  ואומר הזה  בספר שרגיל מי וכל

לו . וטוב  לו  ואשרי  עוה "ב , בן  שהוא לו מובטח  חודש בכל או שבוע 

הספר בזה  שהלימוד זי"ע מצאנז חיים ' ה'דברי  הרה"ק  של  משמו זי"ע  מסאטמאר יואל ' ה'דברי הרה"ק  העיד

מורה שהיה  זי"ע ישראל ' ה'ישמח  הרה "ק  על  גם ידוע  וכן ל"ע , הידועה המחלה את לרפאות בדוקה סגולה הוא

זה . קדוש בספר ולהגות ללמוד הנוראה במחלה לחולים

זי"ע לו. סופר ' אמור)ה'חתם לכן '(ד"ה פינחס  על  במדרש כאן שנקטו  הלשון מהו דהנהבדיןמבאר שכרו', שיטול 

ג)כתיב מא במדרש (איוב  וביארו  לו ', ואשלם הקדימני ב)'מי כז על(ויק"ר  שכר  לשלם מחויב הבורא אין הדין דמן

עשה מי גג, לו נתתי שלא עד מעקה לי עשה  מי זכר, בן לו נתתי שלא עד בנו את מל  'מי שהרי המצוות, קיום

לו נתתי שלא עד לולב לי עשה מי  מקום, לו  נתתי שלא עד סוכה לי עשה  מי בית, לו  נתתי שלא עד מזוזה לי

זאת  ועונה, משיב ואינו חרפתו  שומע  האדם  כאשר  אמנם  טלית'... לו נתתי שלא עד  ציצית לי עשה  מי דמים,

שופכים של הקיתון  רק  הוא שקדם מה שהרי שתיקתו, לפני מאומה  הבורא לו נתן שלא – האדם  הקדים  כביכול 

אותו מבזין השבטים כל  שהיו  – מידותיו על  שהעביר  אלעזר בן פנחס  אצל  וכאן אותו... בבזותו חברו עליו  ששפך

רש "י) הקב"ה (עיי' אמר זה  על  עולבים  ואינם  הנעלבים מן משורת בדיןוהיה  לפנים אינו זה שכר כי שכרו, שיטול  הוא

הקדימני 'מי הבורא אמר שבפירוש שהרי שכרו , לו  נותנת  הדין מידת אלא לוהדין שעליוואשלם והיינו לשלם',

כבי  אותו שמקדים כול .למי
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åéìò òôåùä ïåéìò çëî íéé÷úîå ïåæéð íãàä äéäééøäå ,
àåä äéäé àìù åãâð íãà àèç àì íìåòîù àöîú
,åéøáà úòåðúå åîåé÷ òôù òôåù ùîî òâøä åúåàá
åðîî åòðî àì àåää çëá àèåç íãàäù úåéä íò

ììëåá òéôùî úåéäì äæë ïåáìò ä"á÷ä ìáåñ àìà
òâø åúåàá çë åúåà àéöåî àåäå åéøáà úåòåðú çë

ìáåñ ä"á÷äå ñéòëîå ïåòå àèçáåðéàù øîàú àìå .
òâøá åçåëá éøäù å"ç àåää áåèä åðîî òåðîì ìåëé
íòå ,íòáøéì äùòù ïéòë åéìâøå åéãé ùáééì àøîéîë
äéäå àåää òôùðä çëä øéæçäì åãéá çëäù úàæ ìë
àì êìùá àèçú éãâð àèåç äúàù ïåéë øîåì åì
ìáñ àìà íãàä ïî åáåè òðî äæ éðôî àì ,éìùá

.'åëå åáåè íãàì áéèéäå çëä òéôùäå ïåáìòåæ éøä
éðåöø ,äá âäðúäì íãàä êéøöù äãî(éúðååë ,øîåìë)

,úåðìáñäåæ äâøãîì åìéôà áìòð åúåéä ïëåàèç íãàù)

(åðîî ìáé÷ù äîá åãâðë,åúáåè óåñàé àì úàæ ìë íòå
ìá÷îä ïî.÷"ìëò ,

ììëú÷åìçîä úà àåðùì åðéìò ,íéøáãäלזóåãøìå
àøîâá àúéàãë ,åìà íéîéá èøôáå ,íåìùä øçà

(:è àîåé)åá äúééäù éðôî áøç äî éðôî éðù úéá
íðéç úàðùלחåìàä íéîéá åáì ìà ïúé éçä ïë ìò .

äàìäå íåéäî óéñåäì åîöò ìò ìá÷ìíðéç úáäàáלט,
ùéà ìëì áéèéäìמàìà áåè åìîâ àì äìä íà óà ¯

åáìá ïéáé àìà ,åîöò úà ÷ø äàøé àìù ø÷éòäå .òø
åúìåæ íìåòá úåéøá ãåò ùéù åéðéòá äàøéåמאïîæäå ...

ï÷úì ¯ 'úéáä ÷ãá' åùôðá ùéà ìë êåøòì àîøâ
.íéîéä ìë åéááåñìå åì áåèì åéúåãéî

פרשתןלז . בריש דכתיב הא זי"ע  מביאלא בינה ' ה'דברי הרה"ק  מבאר יז)וכך 'מדינים'(כה  כי המדינים', את 'צרור

מחלוקת מלשון המחלוקת...ומדניםהוא את לשנוא נצטווינו וכאן בזה ), שפירש מה .(עיי "ש

וכדכתיבלח. במדבר, שנה ארבעים  להיות שנענשו המרגלים  בחטא מצינו לד)הנה תרתם(יד אשר הימים  'במספר 

חיים רבי הגאון והקשה שנה', ארבעים  עונותיכם את תשאו לשנה יום  לשנה  יום  יום  ארבעים  הארץ  את

זצ"ל , בלבדשמואלביץ  אחד יום  אלא היה  לא  המרגלים של  חטאם והוציאושהרי ישראל  מארץ  שבו  בו היום  –

כנגד נענשו  מדוע  כן ואם הארץ , יוםדיבת ארבעים למדנוכל  מכאן אלא ישראל . בארץ  הלכו בעיקר בהם גדול יסוד 

הרע לשון  של  לה"ר ,הפגם דיבר ומחמתה  שבגינה  השלילית ההסתכלות כל  על אלא  בלבד, בדיבור החטא  ,שאין 

מתרץ היה  אזי בהם  מבחין היה  אם  ואף חסרונותיו, את רואה היה לא טובה  בעין חברו על  מסתכל  היה שאם

אותו , כבר ומצדיק  וממילא  שבו , החסרונות את ראה  כן על  בטובתו  חפץ ואינו רעה  בעין עליו  שמביט  מאחר אך

עליו ובמעלתה ..דיבר בטיבה לראות חיפשו  לא ישראל  בארץ  הליכתם זמן שכל  המרגלים של  חטאם היה  וזו .

בחטא. הינם היום  ארבעים כל וממילא

ה 'אהבת לט . הרה"ק  הגיע שפעם  זי"ע  מאנסי מוויז 'ניץ  אאדמו"ר כ "ק מבני לאחד זי "ע מבאיאן רמ "ש  הרה "ק סיפר

אותו מכבד מדוע  הקהל  הבינו ולא שבעם , הפשוטים אחד את כיבד ושם  הערים, באחת לשבות  זי"ע  ישראל '

ענה כבודו... לפי שלא הכבוד' ב'יותרת אותו לכבד  הרבי  בו ראה מה רבינו  ילמדנו  ושאלו, אחד העיז כך, כל  הרבי

חינם ', 'שנאת עבור  נחרב ביהמ "ק  הנה, בחינם ,הרה "ק, יהודי  איש לכבד כלומר כפשוטו , חינם  – חינם ' 'אהבת ותיקונו

הלז... ה 'תיקון' את מוצא הנני בו  ודייקא סיבה , כל שליט "א)ללא מטשערנאביל האדמו "ר כ"ק .(מפי

בפרשתןמ. ב)כתיב זי"ע (כח  מקאריץ  פינחס ר' הרה"ק בה  רמז לאשי', לחמי קרבני המצרים)'את בין פינחס, אמרי (ליקוטי

להקב"ה  קרבן ליתן הזה )שאפשר כהיום היינו (גם ל 'אשי' לחם שיתן ידי לבני לאנשיועל  מלחמו  שיתן הקב"ה , של 

לכך הצריכים זי"ע)ישראל  מטריסק המגיד והרה"ק זי"ע מקאזמיר יחזקאל  ר ' הרה"ק  .(וכ"פ

בכלמא. בביתו אופים שהיו ירושלים, עיה"ק  צדיקי מגדולי  זצ"ל , בראווערמן זעליג  רבי הגה "צ החזיק נאה  מנהג

שהיה אחד לביתו נכנס אחת פעם שבת , לכבוד ירושלים לעניי מחלקם והיה מספר, לאין הרבה  חלות עש"ק 

משאות בנשיאת השבוע  ימות בכל בפרך עובד יום ', להחיות (סבל)'קשה הספיקו גדול  שבקושי זעומות פרוטות בעד

שביקשו הרבה  כבר  הגיעו  הלחם'..., 'תם  וכבר אעשה מה  זעליג ר' לו אמר חלות, שתי וביקש ביתו , בני ונפש  נפשו

נתקצף  עבורך, לי נשאר  מצלצלות ולא סטירות שתי זעליג רבי של  לחייו  על סטר כעסו  וברוב רבי הסבל רץ  מיד ...

שב "ק, ליל  לסעודת שם  שהוצנעו החלות את שכיסתה המפה את הסיר השולחן, אל  לוזעליג בני ונתנם התפלאו ...

עוד ולא אותך, שהיכה אחר לו  נתת מדוע  ונשכר, חוטא יש  והאם  הדין, שורת הוא כך וכי  לו  ואמרו אלאביתו

שלנו החלות את לו כפשוטו ...שהבאת משאו תחת  כורע  אומללות, אומר כולו זה  איש הרי זעליג, רבי לה השיב ,
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òãå'äæä íìåòá íäéúåøéô'å ,åøëù ìãâé äæ ïéðò ìòù
åæîø êëå ,äæä íìåòá íéîùä ïî åì åáéèééùë

íé÷éãö(òë íéáø ãåòå ,ïúùøôá äîëç êùî)áéúëã àäá
ïúùøôá(áé äë)éúéøá úà åì ïúåð éððä øåîà ïëì'

ùøãîáå ,'íåìù(à àë äáø)àåä ïéãá ä"á÷ä øîà
éùåäî íéù÷îä åáøå ,åøëù ìåèïéãá.åøëù ìåèéù

àéîù éôìë ïä ï÷éú åúåàð÷á ñçðôù ,åøåàéá àìàïäå
ìàøùé ìë éáâìéðá ìòî éúîç úà áéùä' éøäù ,

'ìàøùé(àé ÷åñô)ï÷éú äæáå 'ä úà ùãé÷ù ãáìîå ,
ïë íâ íøâ ,éøîæ é"ò äéäù àøåðä 'ä ìåìéç íâô úà
äúìéë øáëù äôâîäå ,'ìàøùé éðá úà éúéìë àì'ù
éàäá äåöî øëùù íâäå .äøöòð ìàøùé éðáá øëéð ÷ìç

,íå÷îì íãà ïéáù äåöîá àìà äæ ïéà ,àëéì àîìò
ïäéúåøéô ìëåà éøä åøáçì íãà ïéáù úååöîá ìáà

àáä íìåòì úîéé÷ ïø÷äå äæä íìåòáïéùåãé÷ .à à äàô)

(.îïë ìò ìàøùé éðá íò áåè ìîâ ñçðéôù øçàîå ,
øéôùïéãá,åøëù ìëàéù àåäáåèä íøëù åðãîììå

íéøçàì íéáéèéîä íéãñç éìîåâ ìù.

ø"äéåäçîù êåúî íìù ááìá 'ä úà ãåáòì äëæðù
äöéãåמב,øîä úåìâä éáùî åðìàâì ùéçéå ,

,åðëåúá åæåò úðéëù úà äøùéå ìàåâ àåáé ïãéã äøäîáå
÷ãö ìàåâ éðô ìá÷ð àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúîå

.à"áá

חוזר הוא שאם  היטב מבין והוא נפש ...', צדיק ש 'יודע לא אם אותי, הכה ולמה  מה  על  קימעא, נתבונן הבה ועתה 

להסתדר כבר  נוכל  אנחנו אמנם בשבת... שחל  באב תשעה  ושמחה'... 'ששון בביתו יהיה כבר ריקניות בידים  לביתו

ישנות... מצות  כמה עם 

הוצרכת  מדוע  זעליג, זעליג, לעצמו , אומר ושמעוהו  בחדרו ... עצמו וסגר  זעליג  רבי  נכנס  האלה הדברים אחר

לאחרים משלך  לתת שעליך והבנה הכרה  לידי להביאך  כדי הגונות מכות שתי ...לספוג

לנהוגמב . שיש  אף אבל אבלותכי – אלו בימי עצבות בימים פנחס פרשת קורין דלכן אמרו וכבר שמיה. דכר מאן

להקריבם נשוב בקרוב כי – הקרבנות ענין את שנלמד לנו לומר ובא הקרבנות , ציווי  נאמר שם כי המצרים , בין

בימינו . במהרה שיבנה בביהמ"ק 

זי"ע יששכר' ה'בני מהרה"ק  איתא בזה ב)כיוצא ב  ואב תמוז בכדי (מאמרי הימים, באלו  המועדים קריאת שטעם

זי"ע ישראל ' ה'אוהב מהרה"ק  איתא וכן ולשמחה. לששון ליהפך הללו הימים  שעתידים בזה ד"ה שנתנחם  (בפרשתן,

'למה ) כי ומבאר המצרים, בין ימי בתקופת חלה פינחס שפר ' הטעם באבלבאר לט ' בתמוז י"ז שבין  יום הכ"א  אלו 

יום' כ"א  כן  גם בכללן  שהם  השנה  של  המועדות לכל  ושרשיים  מקוריים  הפסח,הם ימי ז ' חודש , ראש  שבת, [והם:

בה פינחס  פר' לקרוא קדשם  ברוח  חז "ל  תקנו כן ועל  עצרת], ושמיני סוכות ימי  ז ' יוה"כ , דר"ה, ימים  ב ' שבועות,

והזמנים . המועדים  כל  ושורש מקור  שהם הללו  בימים  המועדות פרשת כל  נכתב

המועדים בפרשת  מצינו שהנה רוז 'ין, בית מאדמור"י  דאחד משמיה  פנחס)ומתאמרי יש(בפרשת המועדים  כל  שבין

כל כי והיינו  פתוחה, על  המורה פ ' יש  ששם השנה  לראש שבועות מבין לבר  סתומה, פרשה על המורה ס' אות

יו"ט , עוד ביניהם יכנס ולא ועומדים, קבועים פתוחהמועדים מקום  נשאר ששם  השנה  וראש העצרת חג בין לבר

ולשמחה  לששון המצרים  בין  ימי שייהפכו - המועדים את לישראל .להכניס  טובים ' כ 'ימים




