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éðéîù úùøô
טומאת ְŁרצי – רדיפה יתירה אחר צרכיו
באה מחסרו באמונה

àîèä íëì äæå' (èë àé) ïúùøôá
'ééò) éàî÷ äá åæîø '...õøùá
éäåæù (ò"éæ õéð'æà÷î ÷"äøäì ìàøùé úãåáò
íåéä ãò äâåäðä 'íéöøL§ äðåîù'ä úàîåè
éìáî äðäå äðä úòä ìëá íéöøù¤ ¯ äæä
íîåé øæçì äñðøôä ïéðòá íà ...äçåðî
úåìãúùäá íúåìãúùä ÷ñò øçà äìéìå
 íéðéðò øàùá íà ,äøéúéא øçà äöåøîá

'á"åéëå éðåîìà 'ïëãù' øçàå ,éðåìô 'ï÷ñò
äøåî àåä éë øáãá ùé ïåøñçå .úåáø
øùàë éë ,'äá ïåçèáå äðåîàá ïåøñç ìò
ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷äù åùôðá ùéøùé
.'éëøö ìë éì äùåòä' àåä àåäå ,ìëì
÷åñôéå ,åéìò åúòã áùééúú ãéî
 åéúåôéãøîבìäáéäìå æôçéäì åì äî éë ,
ìäðúî ìëä àìéîî íà ,åéëøö âéùäì
øáã âéùäì åãé ìàì ïéàå ,ù"áúé åðåöøë
 ÷éøì ìäáéå æôçé òåãî ,åéìò øæâð àìùג.

א .כי זה האיש המרבה בהשתדלות יותר מדאי ,אינו דומה אלא לאותו פתי המחזיק
חבית עגולה בראש ההר ,וברצונו להורידה לתחתית ההר ,והרי הוא נושאה על
כתפיו בכוחותיו האחרוני עד כדי שבירת כל עצמותיו – היש ל פתי גדול מזה,
כי בר דעת ידע שעליו לדחו במעט את החבית והיא מתגלגלת מאליה .ולדיד,
הרי הפרנסה הקצובה לו מ שמיא ממילא תתגלגל ותשחר לפתחו בי א יעמול
עליה ובי א לא ,וכל מעשה השתדלותו אינו אלא בכדי לצאת ידי חובת ה'השתדלות',
ומדוע יכריח את עצמו לעמול עד צאת נשמתו.
ב .כה הביא הרה"ק רבי חיי וויטאל זי"ע )שער רוח הקודש( וז"ל .ג היה אומר לי
מורי ז"ל )האריז"ל( שטוב לאד שידור בבית שיש בו חלונות פתוחות לשמי
כדי שיוכל בכל רגע לישא עיניו אל השמי כדי להסתכל בה ובפרט א יביט
בנפלאותיו יתבר במעשה שמי ואר ,וכמש"כ )תהלי ח ד( 'כי אראה שמי מעשה
אצבעותי' ,וכ דרשו במדרש הנעל )בפרשת בראשית ד קי"ג( על עני נבוכדנצר
שנאמר בו ולקצת יומיא אנא נבוכדנצר עיני לשמי נטליה )דניאל ד' צ( ,ולכ טוב
לאד שיסתכל בכל רגע אל השמי כי דבר זה מחכי את האד ונות בו יראה
וקדושה ,עכ"ל .לעניינו ייאמר כי הנושא בכל עת עיניו לשמי ומייחל לחסדי הבורא
– בידעו כי רק מש תצמח ישועתו ,בוודאי תנוח נפשו מריצתה המיטרפת...
ג .הא ל לשו ה'חובות הלבבות' )הקדמה לשער הבטחו( 'והבוטח בה' ישיג תועלת
הממו ,רצה לומר פרנסתו ,ותימנע ממנו טרדת המחשבה של בעל הממו והתמדת
דאגתו עליו' ,מפני שבבטחונו בה' לא ירדו אחר פרנסתו ולא יעשה כי א
ההשתדלות המוטלת עליו והקב"ה יסייע בעדו וית לו די מחסורו אשר יחסר לו.
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åúöåøîî çåðéå åúòã áùééúú ,ïë ìò
éðéðôä äéòãé åðéáø éøáã úà øåëæéå
)íãàä çøáé íà ,(äðåîàä øòù íéðéðôä øçáî
óåãøé åôøè ¯ úååîä ïî çøåáë åôøèî
,ë"àå .åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçà
,åúéá çúô ãò àåáé àåá åì áö÷ðäù
'ìãúùäì'å äñðøôä øçà óåãøì åì äî
úåèù àìà äæ ïéà ,äãéîä ìò øúé
áåö÷ ìëä êë ïéáå êë ïéá ,÷éøì äòéâéå
äáøú àì íìåòáù úåìãúùä ìëå ,íåúçå
.åì áö÷ðä éôëî øúåé åúøåëùî úà åì

â

וידו אהר  -כאב דומ שאינו מרגיש במכתו
ובשכול הבני

áãð ïøäà éðá åç÷éå' (ã¯à é) ïúùøôá
....åúúçî ùéà àåäéáàå
åúåîéå íúåà ìëàúå 'ä éðôìî ùà àöúå
 åáø÷ ...ïøäà íåãéå ,'ä éðôìד úà åàù
.'äðçîì õåçî ìà ùã÷ä éðô úàî íëéçà
àã ïåâëá äñðúð àìù éîù óàä äðä
áøåöä áàëä ìãåâ úà íìåòì ïéáé àì
íå÷î ìëî ,åîåéá íåé éãéî éçä øùáá
êëùì Y äéçú éììè èòî óéèäì äñðð

ד .הנה על תיבת קרבו ישנ שני 'טעמי המקרא' הלא ה 'תלישא גדולה וגרשיי',
ושמעתי דבר נפלא מאחד מצדיקי הדור שליט"א ,עפ"י הידוע כי דייקא ממקו
הנראה לאד כי הוא מרוחק ונדחה ממחיצתו של הקב"ה ש ש היא קרבתו ,על
כ ישנ שני טעמי א' .תלישה גדולה' )אחד מטעמי המקרא הנקרא כ ,ויש לרמז בשמו (-
כשאד מרגיש עצמו 'תלוש' )אפגעריסע( במידה גדושה וגדולה .ב' .טע' הנקרא
גרשיי – גרוש ומרוחק פי שניי אז הוא 'קרוב' .והנה ,לא היה די לו לתת טע
'תלישה קטנה' אלא דייקא גדולה ...ולא די באזלא גרש אחד – דייקא 'גרשיי' -
מגורש בכפליי ש יתקיי בו 'קרבו' .ומכא תצא הקריאה לכל שבורי לב 'קרבו
שאו את אחיכ  '...כי דייקא ש היא ה'קרבו' שלה ביתר שאת ועוז.
עוד אמר לי אותו צדיק לרמז בפסוק הנאמר )תהלי קיט פו( 'כל מצוות אמונה
שקר רדפני עזרני' ,כי המאמי בה' – אזי הוא רואה שהשקר של הרודפי –
שהעלילו עליו רעות שחרשה נפש כל זה מסובב מ השמי לעזרני.
שמעו נא למעשה השגחה נפלאת שאירע בשנה זו ביו חמישי ב' דחול המועד
)בא"י( פסח ,בחור מבני חו"ל המשתיי לאחת הקהילות המפורסמות בעול החסידות
נשאר לערו את הימי הראשוני בארה"ק כדי להשתת ב'סדר' שרבו עור לבחורי
הקהילה ,ביו חמישי לפנות בוקר )במוצאי יו"ט שני של גלויות( נסע הבחור ל'שדה
התעופה' )עירפאר"ט( כדי לעלות על הטיסה המיועדת לו לחזור לבית אביו בניו יארק,
והנה מטעמי בריאות נצר הבחור לקחת עמו על המטוס )פליגע"ר( ציוד רפואי )כעי
בלו חמצ  ,(oxygen tank -משראה הפקיד כי הנו עומד להעלות את כל אלו על
המטוס עיכב בעדו מלהעלות )מטעמי בטיחות  ,(security -הראה לו הבחור 'כתב'
מהרופא המאשר כי הוא נצר לזה מטעמי בריאות וא סיפר לו שכבר נסע כ
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÷"äøä øàéá úåàøåð .ùôð éøåñééå áàë
äðä éë (íéîëç éðéò øéàî) ò"éæ àöáøèñåàî
éç ,çîåö ,íîåã' äàéøáá ùé úåâøã 'ã
íéùéâøî 'øáãî'äå 'éç'ä .'øáãîå
ãçà ìëì åáéùé óàå ,íøòöáå íðåáìòá
åðéàù 'çîåö'ä óàå ,íîò òøä åìòôë
øëéð íå÷î ìëî ,åìòôë áéùäì ìåëé
'íîåã'ä ìò íìåà .äøåö éåðéù åéìò
äàøú àìå ùéâøú àì á"åéëå ïáà úîâåãë
äúåà íé÷øåæ åà äéìò íéëøåãùë äîåàî
àì àéäù àèéùôå ,íé÷çøî ÷çøîì
äøåú äøîà äæìå .äòø ãâðë äòø ìåîâú
åðéàù íîåãë åîöò äùòù ¯ ïøäà íåãéå

úà äáäàáå äøåáâá ìáé÷å ,ùéâøî
åá äòâôùë óà ,åîò 'úé àøåáä úâäðä
ãéòäù åéðá éðù ìù í÷åìéñá ïéãä úãéî
ææ àìå ,'ùã÷à éáåø÷á' áåúëä íäéìò
äîéîúä åúðåîàî äîéð àåìîë åìéôà
åîò òøéà àì åìéàëå ,íéîìåòä ìë øåöá
 íåìëהåðøåãá úàæë åéìò øáòù éî óà ,
àáåîä úà åøùá ìò ùéâøäå ,ïåøçà øåã
åúìá÷áù òãé Y ïäëä ïøäà ìò ïàë
ìù åéãéîìúî áùçð íéîù ïéã äáäàá
ä"á÷äì óúåù äùòð ìåëéáëù ¯ ïøäà
äáäàá åéøé÷éî ãçà úà åìöà ãé÷ôäù
 äçîùåו.

כמה וכמה פעמי ולא הועיל במאומה ,ג כל תחנוני העסקני לא הועילו במאומה,
כי הפקיד עמד עיקש על דעתו וציווה לפנות את חבילותיו אשר כבר הועלו על
המטוס ...בתו כ )אחר יותר משעה של שתדלנות( החל הבחור מרגיש ייסורי נוראי
בבטנו ...במהרה פינוהו לבית החולי ,ש הודיעוהו שמטע פיקוח נפש חייבי
לנתחו בדחיפות ,כי תקפו הפענדעצי"ט )תוספת (appendix ,באופ נורא וכבר הוא
עומד קרוב לסכנת חיי ממש ,ונתברר כי מה שהיה נראה כצרה ועקתא – בדמות
פקיד עקש העומד על דעתו כנגד כל דעת בני אד היא היא שהצילתו לחיי ,כי
אילו היה עולה על המטוס היה מחזיר נשמתו ליוצרה בעודו באויר...
ה .בנו )היחיד( של הגה"ק החפ חיי זי"ע הגאו רבי אברה נסתלק על פניו ,ובכל
ימי השבעה חזר החפ חיי על לשו הפסוק 'ה' נת וה' לקח ,יהי ש ה' מבור
מעתה ועד עול' .ככלות ימי השבעה שמע הח"ח שהבריות סחי בהתפעלות כיצד
קיבל את הדי באהבה ,ופנה אליה וסיפר לה את המובא בספר תולדות אד ,כי
בימי האינקווזיצי' הרשעה בספרד תפסו הרשעי ימ"ש שני אחי ילדי והרגו
למול עיני הא .נשאה הא את קולה ואמרה ,רבש"ע ציווית בתורת 'ואהבת את
ה' אלוקי בכל לבב' ,אול עד היו לבבי היה חלוק ,חציו נתו לאהבת המקו
ב"ה וחציו לאהבת בניי ,אול מהיו ואיל תהא אהבתי אלי בשלימות בכל לבבי.
ו .מאורעות ה'מלחמה' בה נעקרו ריבי רבבות מאחינו בני ישראל ונעקדו על קידוש
ה' לא ישכחו ולא ימחו מזכר של בני ישראל ,הניצולי היו 'אחד מעיר ושני
ממשפחה' – שבורי בלב ונדכאי ברוח ,מעשה באחת מקבוצות הניצולי שבאו
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לארה"ק ב'דר אניה בלב י' ומצאו עצמ עוגני על חו ימה של חיפה סמו
ונראה ליו השב"ק ,והנה ,העסקני החישו מבעוד מועד את הגאו גאב"ד פוניבז'
זצ"ל לשבות עמה בבית מלו שבחיפה ,במש כל השבת ניסה הגאו לרומ את
רוח ולחזק לבב ...באמצע סעודת שבת עלה הגאו על השולח והחל מספר
'סיפור' נורא ,איש יהודי היה באחד הכפרי ,יהודי פשוט בתכלית ורצע במקצועו,
לביהכנ"ס היה הול כג' פעמי ביו ומתפלל כפי יכלתו – א הוצר יצא באמצע
לעבודתו או היה מתפלל בביתו ,ל'קביעות עתי' היה בא בכל עת שהיה בידו...
ויברכהו ה' בב יקיר ת"ח ומתמיד נפלא בעל מידות טובות וירא שמי מרבי ,וכבר
בהגיעו לגיל ה'בר מצווה' היה פקיע שמו לטובה בכל הגלילות ,משהגיע לפרק 'האיש
מקדש' החלו מדברי בו נכבדות כראוי לת"ח שכמותו ,ביו מ הימי הוכרז למזל
טוב כי בחור הלז נבחר להיות חתנו של ה'מרא דאתרא' ,כל הנוגעי בדבר החלו
לערו את ההכנות הגדולות לקראת שמחת הנישואי שתער ברוב פאר והדר לכל
תושבי העיירה ובני הגלילות אשר כול כאחד יבואו לשמוח בשמחת רב הגדול...
ויהי בחזר משמחת החתונה פנה הכפרי אל נוות ביתו ,וכה אמר לה ,עד עתה
היינו ה'כפריי' של העיר בני הרצעני ,וממילא תורתנו תפילתנו וכל הליכות חיינו
היו כפי שמתנהג הכפרי הנבער מדעת ,א מעתה – מצב חדש בא לעול ,מעתה
אנו נקרא שמנו בישראל מחותני של הרב ,מקומנו ב'מזרח' ,ולא הרי הנהגת 'מחותנו'
של הרב להנהגת כפרי ורצע מ השורה ...מהיו עלי להופיע ג' פעמי ביו בביהכנ"ס
– להתפלל בכובד ראש כראוי ל'מחות' של הרב ,ג לשבת ב'שיעורי התורה' ביראה
ודר אר וכו' ...נענה הגאו מפוניבז ,מורי ורבותי ,כל אחד מהמסובי כא נעשה
'מחותנו' של הקב"ה – הכל שלחו והפקידו אצלו את יקיריה  ,זה נת לו ב זה נת
בת ואחרי נתנו ג שניה או פי כמה וכמה ,הרי כולכ 'מחותני ' עמו יתב"ש...
)וכלשו הגמרא מו"ק כה ,:ושמח בה ככלה חדשה רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק(

מהיו והלאה תהא הנהגתכ ו'הלו יל' שלכ בכל אשר תפנו ותלכו – ברוחניות
וגשמיות ,כראוי וכיאות ל'מחותנו' של הקב"ה ...העידו כל שומעי לקחו באותה שבת,
כי בדבריו אלו הכניס בה חיות והפיח בה רוח חדשה  -כי הגאו זצ"ל היה
הראשו ש'תבע' מה תביעה דקדושה ,והחדיר בקרב את הידיעה עד כמה גדולי
וגבוהי ה שנעשו כביכול שותפי ומחותני ע הקב"ה – כי ב בחר ה' להקריב
אליו גבוה מעל גבוה ,וזה עצמו רוממ והגביה מכל הלשונות וקירב אליו יתב"ש...
מאז ועד היו כבר עברו כשבעי שנה ,ומאז ועד היו נטל הקב"ה 'קרבנות'
לעצמו ,ידעו כל הקרובי אל החלל ,כי בזה ה כביכול 'מחותני ' ע הקב"ה ומעמד
ר ונישא – ויש בזה 'זכות' ו'חובה' ,זכות – עצ היות מחותני ע הקב"ה,
וממילא ג 'חובה' להתאי את הליכות חייה ל'מעמד' ר כזה.
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äë éìà åøáãú òåãî íãàä øîàé àìå
äâøã âéùäì éì øùôà éëå ,ääåáâ
ååçù åìà åøîàé äðìåë ìòå ,åæë ääåáâ
íäéøé÷é ìåëéùá éùå÷ä úà íøùá ìò
áàëä ùåáçì êãéá ùé éëå ¯ á"åéëå
...éçä øùáá èçîë áàåëå áøåöä

Y áàëä øáãá ïåøñç ìë ïéà ,åúáåùú
,åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà éë
÷æçúäì éãåäé ùéà ìë ìò ìèåî î"î êà
 äèåùô äðåîàáז úåéäì åçåë éôë êìäìå
åùôðá íéé÷ù 'ïäëä ïøäà ìù åéãéîìú'î
'ìë) àúééøåàá éæéîøã éãéî ìë éë ,'íåãéå

ידוע שכל בניו וחתניו של הרה"ק רבי שלו משא זי"ע נפטרו על פניו ל"ע
)חו מבת אחת ,וה היו כול צדיקי וקדושי ,דוגמת בנו הגה"צ רבי יעקב זצ"ל שנלב"ע בצעירותו,

ואביו ציווה לחרוט על מצבתו שהיה נוטר הברית( .סיפר הגה"צ מקטמו זצ"ל ,בשעה שחזר
הרה"ק מקבורת בנו האחרו היה שרוי בשלוות הנפש בתעצומות עוז .ניגש אליו
הרב מקטמו ושאלו מניי לו כוחות אדירי כאלו .השיב הרה"ק בכוח גדול ,פעמי
שאב משלח את בניו לדר רחוקה מאד במדינת הי לצור תכלית מסויי .ומדר
העול שלבו של האב יתמלא בגעגועי עזי ,אלא שהוא משקיט את סערת רוחו
בידיעה שלצור טוב נשלחו ש – ובניו שרויי בטוב ובנעימי ,ובפרט ימצא מרגוע
לנפשו בקריאת איגרות ומכתבי שה משלחי אליו מידי פע ,א אני ,שלוות
נפשי באה מתו ידיעתי שה הפליגו לדר רחוקה למקו שכולו טוב – כשה
קרובי לשכינה הקדושה ושמא תאמרו איגרות שלו' מה יהא עליה ,נו ,על זה
הנני מוכ לוותר ולהתגבר.
ז .שמעתי בש 'חכ אחד' מגדולי הדור על לשו הגמרא )מו"ק כז' (:הא כיצד
שלשה ימי לבכי ,ושבעה להספד ,ושלשי לגיהו ולתספורת ,מכא ואיל אמר
הקב"ה אי את רחמני בו יותר ממני ,ע"כ .כי יש להעמיד 'פסיק' ולומר ,מכא
ואיל אי ל להתאבל יותר כי אמר הקב"ה – הקב"ה אמר ליעשות כ ,ומעתה
תזכור רק זאת אמר הקב"ה.
הגה"צ רבי נטע ציינווירט זצוק"ל היה פע ב'ניחו אבלי' אצל הגאו רבי רפאל
דוד אויערבא ראש ישיבת 'שער השמי' זצ"ל לאחר ששיכל את בנו הבחור אהר
מאיר הי"ד שנהרג על ידי ב עוולה מבני ישמעאל )שפוצ עצמו ,וכמה מבני ישראל עלו
בסערה השמימה הי"ד( ,תיכ בהיכנסו אמר ר' נטע 'חקירה' יש לי אליכ ,א לא היה
נגלה המלא אל אברה אבינו לאמר לו ' -אל תשלח יד אל הנער' ,ויצחק בנו
היה נשחט כציווי הבורא ' -והעלהו ש לעולה' ,הא היה אברה חייב בדיני אבלות
לישב עליו 'שבעה' כדי האב על בנו רח"ל ,ענה האב השכול ואמר ,פשיטא שמחויב
הוא בכל דיני אבלות ו'שבעה' ,כי 'מה נשתנה' מיתת יצחק משאר מקרי ,הרי כל
'שבעה' היא על פטירת אד ב'ציווי הבורא' ,נענה רבי נטע אכ דיבורי אלו רציתי
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ìàøùéî ùéà ìëì êééù (äøåúá æîåøîä
,úîéåñî äâøãá ô"ëò Y íìåò úåøåãì
äàåáð' (.ãé äìéâî) 'îâá àúéàã êøã ìòå
äëøöåä àìùå äáúëð úåøåãì äëøöåäù

æ

åúìëé éôë ô"ëò ÷æçúéå .'äáúëð àì
ïéàù äøö úòá øåëæì äîéìù äðåîàá
 'ä ãéî ìëä àìà å"ç íìåòá äø÷îח,
óàå Y ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëå

לשמוע ממכ ,ומיד אמר 'המקו ינח' ועזב את הבית ,כי זהו תכלית האמונה
להאמי בכל מצב יהיה מה שיהיה שהכל בא בגזירת המקו ו'אי מקרה בעול '.
ח .משל אמרו לשני שהיו אצל הרופא ,הלה דקר במחט בכל אחד מה – לצור
הרפואה ,ולשניה כאב הדקירה מאד ,אלא שאחד מה עיוור היה – ולא ראה
מי דוקר בו ומדוע הוא עושה כ ,ע"כ היה סר וזע על כ ,ומשנהו שעיניי פקוחות
לו ראה מי הדוקר ולש מה ,ונתמלא שמחה על רפואתו הקרובה לבוא ...והנמשל
פשוט ,כי א שוודאי פעמי עוברי על האד ייסורי ושאר מיני קושי המכאיבי
לאד ביותר ,אמנ מי שאינו פוקח עיניו לראות כי הכל מידי הבורא הרופא לכל
ומיטיב לכל יהא סר וזע ויכאב לבו על הייסורי ,אמנ הפיקח הרואה את ה'
בכל דרכיו כי הוא המכאיב לו לתועלתו ולישועתו השלימה יתמלא שמחה ויודה
וישבח לבוראו על כל החסד שגמל עמו.
להרה"ק ה'חידושי הרי' זי"ע נלב"ע כמה וכמה מבניו על פניו בחיי חיותו ,לאחר
אחד מהלוויות קיי בעצמו כל הלכות אבלות ג ישב על האר ...א הנהגתו
הייתה בשלוות הנפש כלא היה ,שאלתו הרבנית במר נפשה ,וכי 'תרנגול' קברנו זה
עזבנו והל למנוחות ,ויע לה בתוק אמונתו הטהורה,
עתה ,הלא בנינו עצמנו ובשרנו ַ ָ ָ
אכ' ,פעקיל' )סאת הייסורי והצרה עצמה( מקבל האד משמי ,א הצער ו'עגמת נפש'
)הנלווית אליה( אינה מידו ית' ,אלא האד גור זאת לעצמו.
מעשה בהגאו רבי משה שפירא זצ"ל ,שנפטרה בתו בחייו ,במעמד הלוויה נשא
ר"מ דברי הספד ובתו דבריו נענה ואמר ,הרי ג' שותפי ה באד הקב"ה אביו
ואמו )קידושי ל ,(:והיא עשה הקב"ה  -שהוא אחד מג' השותפי ,דבר כזה מבלי
להימל בשני השותפי האחרי) ...עיי' שו"ע חו"מ קע"ו( וע"כ צרי לומר שאי כא
כלל 'חובה' אלא 'זכות' ,וזכי לאד שלא בפניו) ...דבר שהוא זכות לאד אפשר לעשות
עבורו א שלא בידיעתו תחילה(.
ידוע מכתבו של הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,ג נודע בקבלה שא האבלי
אינ מתאבלי יותר מדאי )על מי שנפטר בקיצור ימי( כל אות ימי שחסרו לו יעברו
ליוצאי חלציו ,ויאריכו ימיה בטוב ובנעימי.
ובפרט א ה'נפטר' קט היה הרי הוא כתריס המגי בפני הפורעניות על אביו
ואמו ,כמו שאמר רבא במסכת סוטה )מט (.שהקטני )בני רשעי ישראל( מבזבזי את
די אביה ,וברש"י ,וז"ל ,קטני רשעי בני ישראל .שמתו כשה קטני ,שמבזבזי די
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ïë î"î øùá éðéòá äàøð øáãä ïéà íà
'áéèéîå áåè' àåä ä"á÷ä úåàéöîä àéä
 äðàöîú (àáá åà äæá) íéîéä úåáøáå ìëìט,
åìàë úåòùá à÷ééã äáøãà éë òãéå
 øúåéá íãàä ìò ä"á÷ä çéâùîי.

øòöä ìëù ,åáìì ùéàä íéùé ,ìáà
åúáåèì íãàì åì íéàá áåàëîå
óà ,'ïîçøä áà åðéáà' úàî äøåîâä
ïéà éë ,ïéòì ãéî úéàøð äáåèä ïéà íà
çåðú äæá ïéîàéùëå .äî ãò òãåé åðúà

אביה .קורעי די אביה שכשבאי לדונ אומרי לפניו  -למה האבלת וצערת
עלינו במותינו ונפרעת מה בחייה ,עכ"ל .והקב"ה שומע לטענת ומבטל מאביו
ואמו כל מיני גזרות קשות ורעות.
ובש" על התורה )מגורי האריז"ל( כתב נוראות וז"ל .על הכתוב )דברי לא יב( 'הקהל
את הע ,האנשי והנשי והט' ,ואיתא ברש"י )והוא מדברי הגמרא בחגיגה ג' (.האנשי
ללמוד ,והנשי לשמוע ,והט למה באו  -לתת שכר למביאיה' .על דברי אלו אמר
רבי יהושע )בגמרא ,ש( 'מרגלית טובה היתה בידכ ורצית לאבדה ממני' .ומבאר
הש" את דברי רבי יהושע ,דהנה לפעמי יארע שילד ר בשני הול לבית עולמו
ל"ע ,ואביו ואמו מתאבלי מרה לא ידעו ולא יבינו על מה עשה ה' לה ככה ומדוע
בא ילד זה להאי עלמא א נלב"ע כעבור כמה שני ספורות ,באותה שעה עליה
לדעת שהט למה באו) ,וז"ל( 'כדי לתת שכר למביאיה שה האב והא ,ובפרט
א הוא ב זכר שמזכה אביו ואמו במילה ,שמלי אותו ושמחי במצוה ועושי לה
סעודה ,ולזה הקדי הא שהיא מצטערת בלידתו ,זהו כדי לתת שכר למביאיה
שהשתדלו בקיו מצות פריה ורביה ,כ שמעתי עכ"ל .ולזה קרא ר"י 'מרגלית טובה'.
ט .בנו של הרה"ק האמרי אמת זי"ע הרה"ח רבי יצחק ז"ל נלב"ע בדמי ימיו בערב
שבת פר' וירא לפנות ערב .הסתלקותו הסיבה כאב גדול ומקור דמעה לרבי
ולכל הנלווי אליו .אול ,במש השבת לא היה ניכר שינוי על פניו הק' של הרבי,
וא שח בקדשו בשולה"ט על הפסוק 'קח נא את בנ אשר אהבת את יצחק' .ויהי
א יצאה השב"ק נתיישב הרבי על האר 'שבעה' על הב ,ומאד מאד היה קשה
להשיב רוחו בקרבו .ג כשהגיעו גדולי וצדיקי מראשי גולת אריאל בפולי לא
הצליחו להשקיט את סערת רוחו ולבו הנשבר .עד שהגיע איש פשוט מבני מדינת
אונגרי ,ואמר לו ,רבי קדוש ,הרי אמרו חז"ל )מגילה לא' (:סתירת זקני בני ובני
נערי סתירה' ,וא בזק בשר וד אמרו כ ,ק"ו גבי הקב"ה שהוא זק מלא רחמי ,
וודאי שסתירתו איננה אלא בני מפואר ...מיד הרי ה'אמרי אמת' את עיניו ,ותחי
רוחו מאותה שעה ,ואמר 'יהודי זה ניח אותי'.
י .משל למי שמתדפק על דלת בית רעהו ,כל זמ שהאור נראה לדופק דר נקב
ה'קוקער' יודע הוא שאי איש ש על לב לנקישותיו ,אמנ כאשר יבחי כי
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úùøôù àúìéîã àîòè øôåñ íúçä
úîééúñî éúå÷åçá úùøôá äçëåúä
íúåéäá úàæ íâ óàå' Y äîçð é÷åñôá
íéúìòâ àìå íéúñàî àì íäéáéåà õøàá
,'íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå ...íúåìëì
äðéà àåáú éë úùøôáù äçëåúä åìéàå
éøáã äìà' øîàð àìà äîçðá úîééúñî
éë ,øôåñ íúçä øàáîå .'åâå 'úéøáä
åîù äçëåúä ìëá øëæð àåáú éë úùøôá
© © § Y ú"éùä ìù
,'åâå 'ä ÷áãé ,'åâå 'ä çìLé
èéáî íãàä øùàëå ,úåáø äðäëå 'ä ïúé
éæà ïåéìò éôî àéä äçëåúä ìë éë äàåøå
äîçðä àôåâ àä àìà ,äîçðì êéøö åðéà
åéãñçå åéîçøá 'ä ãéî ìëäù òãåéùë
øîàð éúå÷åçá úùøôá ,êãéàì . יאíéìåãâä
,'åëå éúúðå ,'íëì úàæ äùòà éðà óà'
,àåä ú"éùäî ìëä éë ùøåôî øëæð àìå
åéðô øéúñä ä"á÷äù íãàì äîãðùëå
.äìåãâ äîçðì àåä ÷å÷æ ïëà åðîî

÷"äøä áúëù åîëå ,åùôð ååìùúå åúòã
úëøòî äùî úåøîà àáåä ,áúëîá) ò"éæ ïéøáà÷î
äðåîàá ïéîàäì ¯ ïåçèá ìù åììë' (äðåîà
,(äùòð) 'äî ¯ äùòðä øáã ìëù ,äîéìù
úáåèì äùòð ìëäå .ìëì áåèä àåäù
äáåèä ,íãàä úðáäá åðéàù äîå ,íãàä
ïéàù ¯ øúñð øáã äæéàá àåä äùòðä
.'äáåè øúåé àéä éàãåáå ,åâéùäì åãéá
ìåëéáëù íãà äàåøù äòùáù åðééäå
,'äîìòäå øúñä'á åîò âäðúî àøåáä
òãé ,åãòá êùç íìåò éë åì äàøðå
àøåáä åì çéîöî äòù äúåàá ¯ äáøãàù
äúåùòì ùé äìãåâ áåøì øùà äìåãâ äáåè
.øúñáå òðöäá ,è÷ùäá
äúééä íùä úàî éë ïéîàîä éøùà
äëàìîä åéìò ì÷ú äæá éë ,úàæ
,ïéãä úãéî åéìò àåáá 'úåðúùäì' àìù
ìëäù åòãåéá ,åéðôî äçîùä ùåîú àìå
íùá åøàéáù åîëå .íéîùáù åéáàî àåä

 ידע בבירור שעתה עומד אי מי מבני הבית וצופה על העומד מחו,'נחש ה'קוקער
 ידע נאמנה שעתה כביכול עומד אביו, כמו"כ כאשר 'יחשי' לאד,לדלת ובמעשיו
.שבשמי וצופה ומשגיח עליו
 ביו, הרה"ק רבי מאיר נת זי"ע בנו של הרה"ק הדברי חיי נלב"ע בחיי אביו.יא
, נטל את הטלית להתעט בה,הראשו כשנעמד הדברי חיי להתפלל שחרית
 הנה מהל לו איש בנחת ברחובה,וקוד שהחל באמירת ברכי נפשי פתח ואמר
של עיר ולפתע מרגיש כי מא דהו הכהו בגבו מכה גדולה וחזקה – מיד יסתובב
' אמנ א יראה שה'מכה.המוכה לאחוריו ברוב רוגזה וטענה מי העיז להכותו כ
אינו אלא ידידו אוהבו שהכהו בגבו לאות אהבה וחיבה – לא די שלא יקצו ויתכעס
, א לדיד. אלא אדרבה מכה זו תוסי אהבה על אהבתו וחיבה על חיבתו,עליו
...עתה הוכינו במכה אנושה א מי הוא זה המכה הלא הוא ידיד נפש אב הרחמ
.ופתח בהתלהבות בסדר התפילה
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äøö úòáù ,ïì òîùî à÷ äáåè äöòå
äîë ãò ùôçéå ïðåáúé ì"çø ä÷åöå
íéáåøîä åéãñç ìò 'äì úåãåäì åì ùé
øñééúîä ïåâëå ,òâøå úò ìëá åîò ìîåâù
ìò ä"á÷äì äãåé ,å"ç åìâøá íéøåñéá
ïëå ,ïâåäë íéìòåôä íéøáà æ"îø øàù
áåùçéå åúòãá ÷îòúéù ,øáãå øáã ìëá
ìë ìò ú"éùä åîò äùåò ãñç äîë

äçôùî éðá åì ùéùå ,äîéùðå äîéùð
íéòééñîå åúåà íé÷æçîä íéãéãéå íéøáç
øøåòé äàãåää çëáå ,äæá àöåéëå åãòá
.åéúåøö ìëî òùååéäì äëæéå åéìò 'ä éîçø
øòù) 'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáø ïë ãîìå
(àé ,áð íéìäú) áåúëä øáãî (áé úåà éòéáø
'éë êîù äå÷àå úéùò éë íìåòì êãåà
ìò êãåà ,ùåøéô .ì"æå ,'êãéñç ãâð áåè

הוסי על זה חכ אחד עפ"י דברי הגמרא )שבת קנא (:שבתו של רבי חנינא מתה
ולא בכה ר"ח ,אמרו לו בני ביתו וכי 'תרנגולת' הוצאת עתה מ הבית מדוע אינ
מבכה את האבידה הגדולה ,אמר לה ר"ח ,בלשו תמיה ' -תכלא ועיורא' ,ופירש"י,
תיכלא ועיורא .שיכול בני ועיורו הדמעה .וכפשוטו הכוונה שלא אבה לבכות כדי
שלא יוסי צרת עיוור עיניי על צרת השכול .ביתר עומק הוסי ה'חכ' לומר,
תכלא ועוירא – אחרי שנעשיתי 'שכול' וכי אוסי על זה ג עיוורו שלא לפקוח
עיני לראות ולהביט מי עולל לי כזאת ,הלא הוא אבינו אב הרחמ שעשה לי כ
ברחמיו המרובי למעלה מהשגת בר אינש...
כה ביאר הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס זי"ע )כתונת פסי פר' בהר ,עמו' כז .בדפו"י( את
הכתוב )תהלי קמד יד( אלופינו מסובלי  .כי על ידי שיאמי ב'אלופו' של עול  ,שיש
מנהיג לבירה ,ואי דבר בעול שנעשה שלא בציווי הבורא ,על ידי זה מסובלי –
יהא בידו לסבול הכל.
כש שלכל חולי גשמי יש תרופה ורפואה ,כ ג לחולי הנפש יש תרופות שונות,
וה'אמונה' במל א-ל חי וקי היא הרפואה הבדוקה לכל חולי הגו והנפש ג
שניה ,והיא כמו חבל ההצלה שיכול האד לאחוז ולהחזיק בו כדי לעבור את
הגלי החזקי והגדולי המאיימי להטביעו במי הזידוני בגשמיות וברוחניות.
וכפי שהמשיל אא"ז הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע דבר זה ,לאחד שנפל
לבירא עמיקתא ובדר הטבע אי שו עצה ותבונה לעלות ולצאת מאפילה לאור
גדול ,אמנ כאשר אחד מבחו זורק לו חבל יוכל להחזיק בו ולהגיע אל שפת
הבור ברגע כמימרא ,וכמו כ כשאד מסובב בצרות ויסורי עליו לדעת שהקב"ה
עומד על גביו ומשגיח עליו ,והוא יתב"ש זורק לעברו 'חבל הצלה' ,וא יחזיק בו
ויאמי שביד השי"ת להצילו יזכה באמת לבטל כל הדיני והגבורות וכל היסורי
והחלאי רעי יעלמו כהר עי ,ככתוב )תהלי כג ד( 'ג כי אל בגיא צלמות לא
אירא רע כי אתה עמדי'.
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àé

äå÷à 'äæ øåáòáå' éãîò úéùòù äáåèä
 ì"ëò ,êéúåáåè úãîúäìיבêîåúå .
ïåâéå äøö' (ã¯â ,æè÷ íéìäú) áåúëá åéúåãéúé
÷øôä êùîäáå ,'àø÷à 'ä íùáå àöîà
'ä íùáå àùà úåòåùé ñåë' (âé ÷åñô) øîàð
úåøöá êìîä ãåã øñééúä øùàëã ,'àø÷à
ãñçä ìò ä"á÷äì äãåî äéä íéøåñéå
.íééù÷ä ìëî ìöðéäì äëæ æ"éòå ,åîò ìîâù

àúàå à÷îåñ ìéæà'ì íøåâ åôåâ áø÷áå
åùôðá íéé÷é ïåáðä ùéàäå Y 'àøååéç
ùøåôîå ,úåîø úåìòîì äëæéå ...íåãéå
ïéáìòðä ïðáø åðú' (:åì ïéèéâ) àøîâá åøîà
ïéáéùî ïéàå ïúôøç ïéòîåù íéáìåò ïðéàå
ïäéìò ïéøåñéá ïéçîùå äáäàî ïéùåò
úàöë åéáäåàå (àì ä íéèôåù) øîåà áåúëä
.'åúøåáâá ùîùä

טוב ויחיל ודומ – מעלת השומעי חרפת
ודוממי

áåñàñî áééì äùî éáø ÷"äøä áúë
úåãéîä àåáî) 'ì"îø éèå÷éì' ò"éæ
åôøçù ùéàì ùåã÷ ùéà øîàå (àé úåà úåáåè
äúéîä øæâ úòø÷ù êøëù íìùé 'ä ,åôãâå
÷úåùå åðåáìò úà òîåùù é"ò éë ,éìòî
,úåøåáâäå íéðéãä ìë åîöò ìòî ÷éúîî
 íéîçøì íéëôäð íéøåñéäå íéùðåòä ìëåיג.

ùéà ìëì 'ïøäà íåãéå' úìòî øàáúé ãåò
åá íéîéé÷î íéøçàùë ,ìàøùéî
'ìò íé÷éãö åæîøù åîëå 'íéîã úëéôù
êôåù' ììëá àåäù åøáç íéìëîå ùééáîä
åáø÷á íãä ãåòùë Y 'íãàá íãàä íã

יב .מעשה שמעתי מתלמיד חכ אחד שאיבד את שמיעתו רח"ל ,וא טובי הרופאי
לא מצאו מזור למחלתו ,באחד הימי נתיישב בדעתו והחל מחשב על כל שאר
החסדי שעושה עמו קוב"ה בכל עת ובכל שעה ,שלבד מהחסרו בשמיעה פועלי
כל שאר אבריו וחושיו ,וב"ה שבני ביתו ומשפחתו כול בריאי ומזונותיו מצויי
לו בכבוד ,והודה להקב"ה על כל הטובות הללו ,מש פנה לרופא חדש שנת לו
סממני רפואה חדשי ובתו זמ קצר חזרה אליו השמיעה כמעט בשלימות.
יג .אחת מנכדותיו של הרה"ק רבי שלומקה מזוועהיל זי"ע הוה דחיקא ליה שעתה
וממש הגיעו בני הבית לכדי פת לח ממש ,בצר לה פנתה אל זקנה והוא
שלחה אל הכותל המערבי ,ואכ בהיותה ש שפכה נפשה בתפילה ב'קולות וברקי'
לקל עליו שיחוס וירח עליה ועל נפשות ביתה המוטלי ברעב נורא ,באותו הזמ
שהתה ש עוד אשה שהקולות הללו הפריעו לה לתפילתה )כי באות הימי היה מקו
התפילה ש קט וצר( והשתיקה אותה א ללא הועיל ,בצאתה פנתה אליה האשה
וגערה בה – וכי כל ה'כותל' של ...וכיו"ב בביזי בזיונות ובושות נוראות ותשמע
האשה שתקה והמשיכה בדרכה לביתה ,על א הדר מצאה 'נפוליו' זהב  -מטבע
שהיה בו כדי חיות כל משפחתה למש מחצית השנה ,לנוכח 'מציאה' גדלה שמחתה
עד לשמי .ובבואה לביתה נכנסה לבית זקנה הרה"ק רבי שלומק'ה ושאלתה בפיה,
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ò"éæ 'ïøäà úéá' ÷"äøäî àúéà êëå
åãéîìúì àöîðå) ÷"îøä íùá (:èð÷ óã)
,íìåòáù úåáåùúä ìëîù ('íéëåá ìå÷'á
úåðåáìòä ìåáñì àéä íìåëáù äìåòîä
åîöò óâñé íà éøäù ,íéôåãéâäå íéôåøéçä
àîùå ,äøåú éøáãî ìèáé ,äøôë íùì
úåðåáìò ìåáñéùë ìáà ,àèåç àø÷éé
åéúåðååòå úåúùìå ìåëàì åì øùôà
.ïéøôëúî
øåáòì íãàä ìò äðä éë ,íù íééñîå
íàå ,åéúåðååò ìò øôëì íéøåñé
,êéúåðååò øôëì øçáú äîá íãà åìàùé
åà ,ì"çø íéðá úúéîá åà ,ïåîî ãñôäá
,úôçùáå úçã÷á 'ä êëéù íéëñú àîù
úà éøä ,íåðäéâå äúéîá ,éîéîçå éøéø÷á
íåìùå ñç øîàéå ÷òæéå ,äáàé àì åìà ìë
,åéàèç åøôëúé äîá ïë íà ,ïìöéì àðîçø
éçì åäëîì ïúé ¯ åì ùé úçà äöò ÷ø

áé

äéä ò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù éáø ÷"äøä
íéáìòð'ä úìòîá äáøä øøåòî
íðéàå íúôøç íéòîåù 'íéáìåò íðéàå
íà åìéôà úåðòì àìù ,íéðåòå íéáéùî
.áøçë úø÷åã ïåùìá åäòø åôøéçå åùééá
é"òù ,úåðåéæáä úìòîá âéìôä ãàîå
áéùî åðéàå äáäàá íìá÷î íãàäù
àåä éøä ,íééôà úçà äðî åäôøçîì
åìéôàå ,úåéåðòøåô éðéî ìëî åîöò ìéöî
äàåôø íñë íäù ,ãåòå , יד.äúéîä ïî
íéáåøî íéîã íéìåò íðéàù ,äòåùéå
êøèöéù éìáî ,íãàä ìöà úåì÷á íééåöîå
úåôåøú øàù úîåòì ,íåìë íäéìò íìùì
êéøö ïëå ,úåôòåú ïåä íéìåòä úåàåôøå
íâéùé øùà ãò áø ïîæ íäéìò ìèáì
äø÷é àñéâ êãéàì ,äæá àöåéëå íìá÷éå
àéäù ùåøéô ,úåôåøúä ìëî øúåé àåä
íéù÷ íéàìç éðéî ìë àôøîå úìòåî
.úåàåôøå íéðîîñ øàù ìëî øúåé íéøî

אכ ראיתי ששמע ה' לקול תפילתי ומצאתי את המטבע אבל לא אבי על מה
' שמע ה, אכ, טעות ביד, אה, א"ל הרה"ק...ולמה נחלתי כאלו בזיונות נוראות
בקול תפילת ובעד זה נת ל 'מתנה' גדולה כ"כ וה הבזיונות והבושות – המסלקי
 ואילו 'מטבע הזהב' לא בא ל בזכות,מהאד כל מיני חולי ומדווה וכל צרה
 אלא כמשל שנותני 'רפואה' מרה לחולה שנותני לו לאחמ"כ איזה דבר,התפילה
מתוק להמתיק טעמו המר כ נתנו ל מטבע להמתיק את טעמ המר של הבזיונות
.()אבל פעולת התפילה הייתה על מתנת הבזיונות
 פע. דרכו של הרה"ק רבי שלומ'קה הייתה לשבת בי העניי בהזדמנויות שונות.יד
כשישב במחיצת בהיותו ב'כותל המערבי' עבר ש אד אחד שריח על האביוני
 וכיו שלא הכיר את רבי שלומ'קה נת ג לו מטבע והוא,ונת לכל אחד מטבע לצדקה
 ורק כאשר התרחק מש הנות העניק רבי שלומ'קה את המטבע שקיבל,לא סירב לקבל
, ויהי כשקיבל את המטבע שטח הלה את תמיהתו,לשכנו הקרוב אליו שישב לצדו
'... נענה הרה"ק 'לא יכלתי לוותר על הבזיונות...'מדוע לקח את המטבע מאותו 'נדיב

âé
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,áåúëä øáéã òøä øöé äæéà ìò úòãì ìåáñéù åðééä ,(ì â äëéà) äôøçá òáùé
.òøä øöé åúåà åäîå
äúùîå ìëàîî òáùé æàå ,ä÷éúùá äôøç
.äôøçä éãé ìò úåðòúäì êøèöéù àìá
'óøù'ä ìãðî íçðî éáø ÷"äøä ùøéôå
åéðôìù ÷åñôá éë ,ò"éæ ÷öà÷î
וירא עליכ כבוד ה' – ע"י שיעביר את היצר
,''ä éðôì åãîòéå äãòä ìë åáø÷éå' áåúë
מתו לבבו
úåëæì íéðîåæîå íéðëåî åãîòðù ,øîåìë
øáãä äæ äùî øîàéå' (å è) ïúùøôá
åðéáø äùî àá äæìå ,äðéëùä úàøùäì
àøéå ,åùòú 'ä äåö øùà
úàøùäì úåëæì éãëù íäì äøåäå
äàøé íé÷åñôá ïééòîäå ,''ä ãåáë íëéìà
àìà ¯ úåâøãî íãàì êøöð ïéà äðéëùä
äàøéù éãëá åùòé äî íäì øàéá àìù
øåáùé Y 'íëááìî åøéáòä òøä øöé åúåà'
äæ àø÷î êçøë ìòáå .'ä ãåáë íäéìò
äìâúé ãéîå êøáúé åãåáë ïòîì åðåöø
íåâøú'áå ,(ãåòå 'íééçä øåà'á 'ééò) éðùøã øîåà
äùòéå òøî øåñé êà íà .ä"á÷ä åéìò
øöéä ìò éà÷ã äæ àø÷î ùøã 'ïúðåé
,'àåáì ãåáëä óåñ' ,åúìåëéá øùà ìëë
åøáòà ,ïåãáòúã àîâúô ïéã' áúëå ,òøä
åîöòá àåä êà ,äðéëùä åéìò äøùúå
éìâúé ãé ïîå ,ïåëáì ïî àùéá àøöé úé
. טוêëì äëçé àìå äôöé àì
úà åøòáéù ¯ 'äã àúðéëù ø÷éà ïåëì
øîåà äéä ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä úàøùäì åëæé ãéîå íáìî òøä øöéä
éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ íùá
øîà' íéðäë úøåúá øàåáî ïëå ,äðéëùä
ìò éà÷ 'òøä øöé åúåà'ã ,ò"éæ 'í"éøä åøéáòä òøä øöé åúåà ,ìàøùéì äùî íäì
éðá éë ,åîò å÷åîéðå ,íðç úàðù ïåò äöòáå úçà äàøéá íëìåë åéäúå ,íëáìî
úåîäá ùîç íåé åúåàá åàéáä ìàøùé êéøö äøåàëìå .'íå÷îä éðôì úøùì úçà
 ב( 'ויעקב הל לדרכו, הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע ביאר בפסוק )בראשית לב.טו
 אלא, היינו שלא חיפש את ההתגלות של המלאכי,'ויפגעו בו מלאכי אלקי
 ולכ זכה 'ויפגעו בו מלאכי אלקי' שה,'הל לדרכו' ועבד את בוראו בתמימות
.( וישלח,פגעו בו )אמרי פינחס השל
 שפע היה איש אחד שהרבה והפציר בתפלה שיזכה לרוח,עוד הביא ש
 וא... כי זכה לרוח א את הקודש לא השיג, ואכ הועילה תפלתו למחצה,הקודש
 כי מי שאינו עובד את הקב"ה לש שמי,שזו הלצה בעלמא יש ללמוד מזה הרבה
.לא יתכ שיזכה למדריגות
( את הכתוב )ישעיה לג ו( 'יראת ה' היא:כיוצא בזה פירש ה'בית אהר' )עמוד קלו
 שאי לו לאד לחפש כי א יראת שמי בלבד שרק זה תלוי בידי אד,'אוצרו
.ועי"ז זוכה שיפתח לו ה' אלוקינו שערי אוצרותיו
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ãé

éàäì ãøé äéìòù äãå÷ðä àéä ¯ 'òøä
øåãä éîëçì øåñî äæ øáãå , טזàîìò
ïåøñçä úà íéðéáîå íéòãåé íúðåáúáù
åøåãá ïëàå .÷æçìå ï÷úì êéøöù íâôäå
úâøè÷î ú÷åìçîä ïåò äúéä ì"öæàà ìù
úåöøô øåãâì êéøö åðéîéá íìåà ,ùàøá
éãëá àìå ,äùåã÷å íéîù úàøé éðéðòá
ïëà éë ,'ãåñé' íùá åæ äãî úàø÷ð
.úåãäéä ìëì ãåñéä àéä äùåã÷ä

ùáëå ìâò ,úàèçì íéæò øéòù ¯ ïáø÷ì
ïøäà åìéàå ,íéîìùì ìéàå øåùå ,äìåòì
,äìåòì ìéàå úàèçì ìâò ÷ø àéáä åîöò
úåà éðéîù úùøô) àúìéëîá øàåáî íòèäå
ìàøùéì íâ éã äéä çáæîä êåðéç ãöî éë (â
óéñåäì íäéìò äéä êà ,úåðáø÷ éðùá
óñåé úøéëî ìò øôëì éãë úåðáø÷á
àöîð ,íðéç úàðù ïåòá äîøâðù
àèç ï÷úì äúéä ìàøùé ìù íúãåáòù
åúåà' øîàå ìàøùé ìà øáéãù äùîå ,äæ
'úåøåãìå ãéî' ¯ 'íëááìî åøéòáú òøä øöé
 יקו וירו מ'עתה' אל אביו-  קמנו ונתעודדäçå÷ôä åðéòá äàø éë ,ïåøçàä øåãä ãò
שבשמי
ã÷øé íðç úàðùå ú÷åìçî ìù äæ ïåòù
çáæîä ìà ïøäà áø÷éå (ç è) ïúùøôá íøéäæä ïëìå ,çéùîä úàéá ãò íäéðéá
øùà úàèçä ìâò úà èçùéå
.ùøåùä ïî íø÷åòìå íäî ÷çøúäì
äòùáù ,íéðåùàøä åðéúåáø åøàéá ,åì
,åé÷åìàì áéø÷äì 'ä ùåã÷ ïøäà ùâéðù äðòð ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä íðîà
áäæä ìâò úåîã åì äàøäå ïèùä àá àì éøäù ,äæ ì"æç ùøãî ìò
äöø äæáå , יזçáæîä â"òù ùàä êåúá ,äðååëä àèç äæéàì íäéøáãá ùøåôî
.äùò øùà ìâòá øëæéùëì åúòã ùéìçäì òåãî íðç úàðù ìò äùî øáéã íàå
¯ éçà ïøäà ,ä"ò åðéáø äùî åì øîàå ìëáù ,ïàëî àìà ,àéãäì ïë ùøôúð àì
÷éôäì ïèùì ïúéú ìàå 'çáæîä ìà áø÷' øöé åúåà' ùé ùôðå ùôð ìëáå øåãå øåã
,' וכפי שפירשו צדיקי את המשנה באבות )ד א( 'איזהו גיבור הכובש את יצרו.טז
 ולא, כי לכל אחד יש יצר הרע על פרט אחר,'ודייקו בלשונ לומר 'את יצרו
 וכל אחד חייב ללחו בדבר שיצרו,הרי הנסיונות של ראוב כנסיונות של שמעו
. וזה יהיה לו לסימ שזו מטרתו בעול הזה,מתגבר עליו להכשילו
 היה אהר רואה- ( עיי' רמב" ורבינו בחיי שהביאו דברי ה'ספרא' )שמיני מלואי ח.יז
 לא, אמר לו אהר אחי, נכנס משה אצלו,את המזבח כתבנית שור והיה מתיירא
 לכ אמר 'קרב אל המזבח ויקרב, הגס דעת ובא קרב אליו,תירא ממה שאתה מתירא
 ויש אומרי )ראה ב'בעל הטורי' ש( שבאותה שעה נראו לו קרנות.' בזריזות,'אל המזבח
 וכוונתו היתה לשבור את רוחו ע"י שיזכור את מעשה העגל ויבא,המזבח כקרני עגל
. וע"ז אמר לו משה אל תביט על העגל 'קרב אל המזבח' – לכ נבחרת,לידי עצבות

åè

באר הפרשה  שמיני

ïëà .íå÷îä éðôì éåöø åðéàù áåùçì åì èçùéå çáæîä ìà áø÷éå ¯ ïëàå .åîîæ
éìâò' ìë úà èåçùì àéä äãåáòä ãåñé åøöé úà èçùù åðééä ,úàèçä ìâò úà
àìå .åáåàëîå åòâðá ùéà ùéà Y 'úàèçä ïë éô ìò óà åøîàá ,ìâòë åì äîãðù
øúéá äúòî ùãçúé àìà ,øáòä ìò èéáé
. יחéàøåá úà ãåáòì éðà êìåä
. יטæåòå úàù
ïåø÷ êåðç éáøì) 'êåðç éøîà'ä øàéá æ"éôò
'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä áúë åæ êøãá ,ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä ìù åãéîìú ì"öæ
êéùìàä íùá (àøéå ä"ã éðéîù) ò"éæ
äèåñ) ì"æç éøáã úà ,(äë úåà êåðç éøîà 'ðå÷
éðéîù úùøôá áåúëä úà øàáì '÷ä áø øîà éùà øá àééç éáø øîà ,(.ä
(ãë è) éðéîùä íåéá çáæîä úëåðç ïéðòá äðåîùî ãçà åá àäéù êéøö íëç ãéîìú
çáæîä ìò ìëàúå 'ä éðôìî ùà àöúå' ÷åñôá ÷æçúäì åéìòù øîåìë ,úéðéîùá
íòä ìë àøéå íéáìçä úàå äìåòä úà ,'éðéîù' úùøôù éðéîùä ÷åñôä àåäù äæ
äìéçúî éë .'íäéðô ìò åìôéå åðåøéå òøä øöéä ìù åëøã àéä êëù éðôî
äéäå íéîùä ïî ùàä äãøé àì ïééãòùë äøåúá ÷åñòì åúùâá íãàä úà úåôøäì
íéîøåâ íéòøä íäéùòîù ìàøùéì äàøð ãâðì ãéîòî àåäù äæá ,äãåáòå äìéôú
ïééãò ,íäéðéá åúðéëù ä"á÷ä ïéëùé àìù íøåâå ,åéúåðåìùéëå åéàèç ìë úà åéðéò
 כדברי הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע,ואכ מחמת הרגשה זו יתקבלו תפילותיו
,' למה אתה בוש לכ נבחרת, אמר לו משה,תר"מ( 'שהיה אהר בוש וירא לגשת
, ונדמה אתה בעיני כמי שאינו ראוי לגשת אל הקודש,היינו בגלל שאתה בוש
. כי הקב"ה אוהב את הענוי והשפלי ברוח,לפיכ נבחרת וזכית לשמש בכהונה
 שמעתי מבעל המעשה שפע ראה נער העומד בעריכת השולח של הרה"ק.יח
ה'בית ישראל' זי"ע וניסה לעלות ולהתרומ מעט לזכות ולראות את פני הרבי
 אלא שבחור שעמד מעליו ב'שורות' דפק לו על ראשו כאומר עמוד על,הקדוש
 וכ הווה כמה פעמי שהילד ניתר וקפ,מקומ בשלווה ואל תנסה להתרומ
 לא התייחס כלל לאותו העומד, הרבי שראה את הנעשה...ממקומו וזה הורידו
 רק בשתי ידיו הראה לילד כסימני,מלמעלה ומנסה להורידו ולהשפילו למטה
 אלא נתר וקפו, אל תשית לב לנסיונותיו של העומד מעלי,התחזקות – כאומר
...בהתחזקות שוב ושוב לעלות ולראות בקדושה
– ' ותהי נציב מלח-  כי כבר אמרה תורה )בראשית יט כו( 'ותבט אשתו מאחריו.יט
...כי זה סופו של המביט לאחוריו
 שיפרוס מפה על העבר,' ומקדש- ( 'פורס מפה.יש שרמזו בלישנא דגמ' )פסחי ק
.ואו אז יוכל לקדש עצמו
)שמיני

æè

באר הפרשה  שמיני

éë ,äòù äúåàá íäéðô ìò åìôð àì
àìù äæë ïîæá èå÷ðì ùé äøéúé úåøéäæ
ùà àöúå'ù éøçà ÷øå .úåáöòá ìåôéì
ïéò åàøù Y 'íòä ìë àøéå ...'ä éðôìî
íáø÷á åúðéëù ä"á÷ä ïéëùäù ïéòá
åìôð æà ,íéîùä ïî ùà íäì ãéøåäå
øáãä íöò ìò äùåá ìãåâá íäéðô ìò
àì ú"éùä éìåà íúåáìá ÷ôñ øøåòúðù
÷æçúäì ïéëéøö åéä éë ,íäéðéá ïåëùé
 'íáæòé àì éàãåáù ïåçèáå äðåîàáכ.
אל תשקצו ונטמת ב – הזהירות ממאכלות
אסורות

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

 íá íúîèðå íäá åàîèú àìåכאéðà éë ,
íéùã÷ íúééäå íúùã÷úäå íëé÷åìà 'ä
ïéðòá úùøãð äôé åæ äùøô .éðà ùåã÷ éë
ìåãâä áåéçá èøôáå äúùåã÷å äìéëàä
äðä .øåñéà øáã ìë úìéëàî òðîäì
úåëééù ìë íäì ïéà éë íéáùåçä íéáø
áùåç åðéà éë ,úåéùøôä åìà ìëì òâîå
,'úáðøà' àì ù"ëå 'ìîâ' àì ìåëàì
ïùéãå å÷à åà 'øåîçé'ä úà åìéôàå
,ìëåà åððéà (ä ãé íéøáã) äøåúä äøéúäù
úîàäå ...åæìä äùøôä ìëìå åì äîå
ìëä éë ,íãéá äìåãâ úåòè éë ãéâà
'òâî' úö÷ åì ùéù éî èøôå Y íéòãåé
¯ ìëàî éøáã úøéëîå øåöéá íé÷ñåòì
'øùëä'á êééù úå÷ôñå úåìàù äîë

כ .וכ מטו משמיה דהרה"ק ה'ערבי נחל' זי"ע

)אמר זאת כשביקר אצל הרה"ק רבי ברו

מעז'בוז זי"ע ,הובא בקוב שפתי צדיקי אדר תשנ"ו עמו' נ( בביאורא דקרא בפרשת שמיני
)יא ז( ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא וגו' והוא גרה לא יגר טמא הוא לכ  ,שהנה
כאשר ירצה אד לקפו ולדלג למרחק ישוב קימעא על עקבותיו ,ומש יקפו
ויתרומ כראוי ,ויצליח להגיע למרחק גדול יותר .כמו כ בדר העולה בית קל לפעמי
יפול האד ממדרגתו ,ונפילות וירידות הללו מסוכנות להביאו לידי יאוש ,שיחשוב
הלא בי כ ובי כ נכשלתי וכ וכ עשיתי ,והאי אוכל לבוא בשער המל בלבוש
שק ,אבל באמת אי הירידה אלא לצור עליה  -להעלותו עוד יותר במעלות הקדושה,
וזאת על ידי שיתגבר על המכשול וימשי ליל בדר טוב ,ולא ישי לבו לכל הירידה
והנפילה .וזהו הרמז בקרא ,ואת החזיר – כאשר נראה לאד שהוא חוזר על עקבותיו
ונופל ,ידע שאי זו נפילה אלא כי מפריס פרסה הוא – שבירידה זו חזר לאחוריו כדי
שיוכל לזנק כעת בפרסות רגליו בקפיצה גבוה מעל גבוה ,אמנ ,עליו להזהר שוהוא
גרה לא יגר  -שלא ימשי חלילה לגור )מלשו דירה – 'גור באר הזאת' ,בראשית כו ג(
באותה ירידה ,ולא יהפו מצב ירידה זו כמקו של קבע עבורו.
כא .ב'כלי יקר' )ויקרא יא ,מד( מרמז בלשו הפסוק )יא מג( 'ולא תטמאו בה ונטמאת
ב' ,וז"ל ,ועל צד הרמז אמר ונטמת חסר אל" ,לומר ל שיחידו של עול ברו
הוא )האות אל" מרמזת על אלופו של עול( סר ממנו ואי לו חלק בטומאתו ומעשיו ירחקוהו.

באר הפרשה  שמיני

úåáøä 'úåòéñð'á èøôáå ,íéìëàîä
,(øúåé ìåãâ ïåéñðä æàù) íåéäë åðéðéá úåéåöîä
óéñåäì ùé úàæ äùøô åðúàéø÷áå
 úàù øúéá ÷æçúäìåכב éøáã ìåëàì àìù

æé

áåè 'øùëä'á íéçâùåîä ÷ø ìëàî
àìù òãéå] äéìéãá ãçå ãç ìë øãåäîå
éðîéñ íéàøî 'ùãå÷ä ïåùì' úåéúåà ìë
 ['øùë' íù áúëð íà åìéôà ,úåøùëכג.

כב .ולא יאמר לעצמו' ,איש פשוט' אנכי ,וכגודל פשטותי מותר לי לאכול ג 'הכשר'
כזה ,וישמע לדברי הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע )ריש הפרשה( דכתיב 'וידבר ה' אל
משה לאמר אליה דבר וכו' זאת החיה' ,ומדקדק מהו 'לאמר אליה' ,אלא ביאורו,
כי מצאנו גבי משה רבינו שבינקותו סירב לינק מאשה גויה כמו שאמרו בגמרא
)סוטה יב' (:שהחזירוהו למשה על כל המצריות כול ולא ינק כי 'פה שעתיד לדבר
ע השכינה' אי לו לינק דבר טמא ,ומבאר ה'קדושת לוי' שהפסוק בא להזהיר
ולחזק כל יהודי בשמירת פיו מלאכול את האסור – כי לעתיד לבא עתיד הקב"ה
לדבר ע כל איש מישראל כמו שנאמר )יואל ג א( 'ונבאו בניכ ובנותיכ' ,לכ באה
תורה והזהירה לכל יהודי ' -לאמר אליה'  -אני עתיד לדבר ע כל אחד ואחד,
לכ יראה כ"א לשמור את עצמו כבר עכשיו כדי שיהא כלי מוכשר לנבואה לדבר
כביכול ע הקב"ה.
כג .כתב הרה"ק ה'באר מי חיי' זי"ע )פר' חיי שרה ד"ה ויאמר אברה( שכשבא אברה
אבינו לשלוח את אליעזר עבדו לקחת אשה ליצחק בנו ,לא סמ עליו עד
שהשביעו בכל מיני תנאי ושבועות ,א שהיה סומ עליו בכל עניני ביתו שהרי
היה זק ביתו ו'מושל בכל אשר לו' ,כי אצל אברה אבינו היו כל מה שנוגע לעניני
רוחניות וחינו חשובי ונוגעי בציפור נפשו פי כמה וכמה מ'עניני ביתו' הגשמיי,
ובזה לא רצה לסמו על נאמנות זו כי פחד שלא יכשל חלילה עד שעשה כל מה
שהי' ביכלתו לעשות והשביעו.
וממשי את האמור מדבריו לגבי דיד ,וז"ל .משא"כ בבני עמינו בדורותינו היו
עושי ההיפו ,אשר א יבא אחד ובידו סכי לשחוט ויאמר כי הוא 'שוחט ובודק'
מומחה ,יאמינו בכל שהוא ,ולא ישאול ויחקור וידרוש עליו כל כ ,ויאמר 'מ הסת'
כל המצויי אצל שחיטה מומחי ה ...כמו כ א אחד יביא יי וחלב או דג וכדומה
מדברי הנמצאי בה חשש איסור ,או א יתנו לפניו דברי הצריכי בדיקה
מתולעי כמו חומ וקטניות והדומה לה יאמר מ הסת יהודי מוחזק בכשרות
הוא ואינו חשוד להאכיל דבר שאינו ראוי לאכול ...לא כ יעשה א יבוא אחד ללות
מאתו מעות או שאר דבר חפ לא יאמי לו כפשוטו בשו אופ עד אשר ידרוש
ויחקור וישאל היטב עליו  -מי הוא זה ואיזה הוא ,וא נאמ הוא או אינו כ"כ,
ויצטר כל הספיקות למע לא ית לו ,וא כבר ירצה לית יעמיד עליו עדי ,ויכתב

çé

באר הפרשה  שמיני

÷åñôä ìò (çî àé) '÷ä íééçä øåàä áúë
',ì"æå ,'íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå
íéâééñå íéøãâ åùòú íúùã÷úäå äöøé ãåò
åéäúù íëçéèáî éðà äæáå ,åàîèú ìáì
÷ ...íéùåãכד ùåøéô 'åâå åàîèú àìå åøîåàå
êúòã ìò äìòî äúàù íéøáã ãáìî
êçéèáî éðà ãåò íäî êîöò øåîùì
åøîåà àåäå òøä ïéî ìë êì äðåàé àìù
'æåîøé ãåò ,'ùîåøä õøùä ìëá

åèìùé àì åæ äåöî äøéîù úåòöîàáù
åàø÷é í"åëò ,ìàøùé éðá íòá í"åëò
' õøàä ìò íéùîåøä 'íéö÷ùå íéöøùכה.
íéèôùî úùøôá) ùåã÷ä øäåæá àúéà øáëå
ìàéðã åëæ äîá àðú ,ì"æå (:äë÷ óã
ïåðéàî åáéæúùàã äøæòå ìàùéî äéððç
ïåäåìëéîá åáàúñà àìã ïéâá àìà éðåéñð
)åìöéðù äéøæòå ìàùéî äéððç ìàéðã åëæ äîá åðéðù
åàîèð àìù éðôî àìà úåðåéñð åìàî

.(íäéìëàîá

בספר וחתו ,ויפחד וירעד עד כלות הזמ אולי לא ישל לו ...והכל כי זה הוא
העיקר בעיניו בכל עבודתו שעובד בעוה"ז ,ועל זה ית כל לבו ונפשו ועיניו שלא
לבוא לידו מכשול מיראתו ופחדו ,משא"כ במצות ה' שלטפל נחשב בעיניו ,וא לא
יהיה כ"כ על צד היותר טוב ,מה יהיה בזה ...ואול אברה אבינו  -העיד עליו
הכתוב 'אברה אוהבי' ,שלא אהב דבר אחר כי א מצות ה' ולא יותר ,והכל היה
להבל ותהו בעיניו כאפס ואי נחשב לו ,וע"כ כל אשר לו מסר לאליעזר ובמצות
לא חפ להאמינו ,עכ"ל.
ונראה כי כל הוספה על דבריו א למותר הוא ...אמנ ,בלשוננו נדבר  -כל אחד
יבדוק את עצמו הא הוא נזהר ומדקדק בכשרות מאכלו והאחריות על זה לכל
הפחות כמו שנזהר באחריות על ממונו וכיו"ב ,וכמו שהוא מדקדק על קורות ביתו,
על מלבושיו  -שלא יהא רבב על בגדו ברחובה של עיר) ...תפארת למשה(.
כד .וכ כתב להדיא הרה"ק רבי חיי וויטאל זי"ע )שער המצוות פרשת עקב( וז"ל .עוד
יש עני אחר הלא הוא מה שנודע מ"ש רז"ל )חולי ה' (:אי הקב"ה מביא תקלה
ע"י בהמת של צדיקי' בההוא עובדא דחמורו של ר' פנחס ב יאיר צדיקי עצמ
לא כ"ש ,והנה יש במאכלות כמה מקרי ,כגו א יזדמ לפני האד מאכל ובתוכו
תערובת איסור כמו חלב או ד או נפל זבוב לתוכה או שאר מיני אסורי לאי ק
כגו טבל וכלאי הכר כו' והנה האד הנזהר תמיד במאכלו לפשפש בה שלא היה
בה שו איסור מסייעי אותו מ השמי שלא תבא תקלה על ידו.
כה .הגה"צ רבי אלחנ היילפרי גאב"ד ראדומישלא זצוק"ל מביא )שיחת של עבדי
אבות ח"ב ,מערכת החת"ס( שמעתי ממחותני הגה"צ ר' שמואל אלכסנדר אונסדורפר
זצ"ל שהגה"ק החת סופר זי"ע ציוה פע לשני מטובי העיר פרעשבורג שילכו
להפגש ע שר העיר תיכ ומיד ,ובקושי גדול הצליחו טובי העיר להכנס אליו בעוד
לילה ,השר כיבד במשקה חלב וה נמנעו מלשתותו מחמת גזירת חז"ל על 'חלב

באר הפרשה  שמיני

úçìöäå åúçìöä éåìú äæá éë òãéå
 ç"åéכו äëæéå øùéä êøãá åëìéù Y
 äùåã÷ã úçð áåø íäî úååøìכזìë éë ,
ìù åáìî íìòðå ãáàð äùåã÷ã ùâøä

èé

úåìëàîá 'íèîåèî' åáì äùòðùë íãà
éúá'á êðçúî àåä íà óàå Y úåøåñà
úåáåùçäå úåáåèä 'úåáéùé'å 'êåðéç
äîåàî åáø÷á èì÷é àì áìä íåèîèá

עכו"' ,נתרגז עליה השר ,ורצה בכעסו להרג ,פתאו נכנס משרתו והביא בפני
השר פקודת הרופא שימנע מלשתות המשקה כי החלב ארסי ומסוכ .כשמוע השר
כי כ נפקחו עיניו והחל לכבד את השלוחי ודיבר בכבוד והערצה על רב מר
החת סופר ,וגילה לה שבזכות בוא אליו הרי הוא קורע את 'כתב הגירוש' שהכי
לשלחו למחרת לכל יהודי העיר...
משבאו לבית רב החת"ס זי"ע ,אמר לה שהיה קטרוג גדול בשמי על יהודי
העיר פרעשבורג מחמת חטא זלזול כשרות המאכלי ,ועל ידי מסירת נפש לגזירת
חז"ל הצליח להעביר הגזירה.
כו .וכ כתב הרמב" )באגרות הקודש הנ"ל המובא ב'ראשית חכמה' שער הקדושה פט"ז( ,וז"ל,
והנני מוסר ביד מפתח גדול ...סמ השי"ת בתורתו הקדושה פרשת 'אשה כי
תזריע' למאכלות אסורות )בפרשת שמיני( ,וסמ מצד אחר פרשת נגעי )פרשת מצורע(
ואלו הג' פרשיות לסודות נפלאי ופרשה כי תזריע באמצע ,להודיע שא יבדל אד
מ המאכלות האסורות הויי לו בני הגוני קדושי וטהורי וא לא הרי נגעי
מתחדשי עליה  ...מאות מאכלות האסורות ,עכ"ל .ומכא שעצ זהירות ההורי
בעני המאכלות – א כשבניה אינ רואי אות משפיעה עליה לטוב.
כז .וכמו שכתב הש" )יו"ד פא ס"ק כו( ,וז"ל ,אע"פ דקט האוכל דברי האסורי
מדרבנ אי אביו מצווה להפרישו ...היינו מדינא אבל מכל מקו יפרישו מפני
שמזיק לו בזקנותו ,שמטמט הלב וגור לו טבע רע עכ"ל.
ומפורשי הדברי ג ב'פרי חדש' )יו"ד פא ס"ק כ"ו( וז"ל .אע"פ שקט אוכל נבילות
אי מצווי להפרישו היינו מעיקר דינא אבל מכל מקו יפרישוהו מפני שמזיק לו
בזקנותו שגור לו טבע רע וסופו לצאת לתרבות רעה ולפי שבזמנינו זה אי נזהרי
מעניני אלו רוב הבני יוצאי לתרבות רעה ורוב ה עזי פני שבדור ואי יראת
ה' נוגעת בלב וא א יוכיחו על פניה לאו בר קיבולי מוסר נינהו וכו' ולפיכ
צרי ליזהר הרבה בדבר ,עכ"ל.
וכ כתב ה'אור החיי' הק' בפרשת אחרי )יח ב( וז"ל ,הקדמה אחת ששמעתיה
מש הרב הקדוש מהר"י לוריא זצוק"ל )שער הגלגולי יט( והוא כי לפעמי יתהפ
האד וישתנה מטוב לרע בטבעו ומזגו ולא ידע מאיזה סיבה והוא עצמו יתמה אי
נהפ בדעתו ואמר כי זה יסובב לצד שלפעמי יאכל אד מאכלי שיש בו חלק
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ãò øäæéå .íù íéãîìðä äàøéå äøåúî
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äðååë éìáî ,'ââåù'á íìëà íà åìéôà
åîë .øùë åðéàù äî úà ìåëàì ïåöøå
,(âî àé) ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéàù

ïéåëéù éìåà íäá åàîèú àìå åøîåàå .ì"æå
åñðëé ìáì øäæäì ìàøùé ïéëéøöù øîåì
ùøôää éë ,úòãä çñéäá åìéôà íäéôì
ââåùë äæ úåàéöîá ãéæîì ââåùä ïéáù
ùôðá åäùòî äùòé áåòéúä éë ,ãéæîë
äðúùéù àìà ¯ úòãä çñéäá åìéôà íãà
,õ÷ù åùôð äùòú ãéæî äùòîá ,íâôä

מחלקי הרע או יש בו נפש רעה מהגלגולי לסיבת תחלואיה ,וכאשר תכנס הנפש
הרעה או ניצו הרע בקרבו תטהו מטוב לרע ,ותגבר בו בחינת הרע .מעתה ,השומר
עצמו ממאכלות הרעות יתגבר החפ בו בדברי הנוגעי לנפש והוא אומרו )תהלי
מ ט( 'לעשות רצונ אלקי חפצתי' ,וזה היה לי להיות 'תורת בתו מעי'.
ידוע דבר המעשה שבאתה אשה לפני הגאו הקדוש רעק"א זי"ע בקול נהי בכי
תמרורי כי בנה יניק וחכי היה מתמיד נפלא ומבי בתורה ,כל רואיו העידו כי
לגדולות נוצר ,א ,שוד ושבר ,ביו מ היו נסתמו מוחו ולבו ופסק מלהבי אפילו
דבר אחד מ התורה ,כל דברי הקדושה אשר נשמעי בקירוב אליו פורחי כאילו
לא היה ...החל הרעק"א לחקרה מה מאכליו של הב הא כשרי ה ,ותע האשה
ותאמר ,אי הב אוכל אלא בביתי ש נעשה הכל על טהרת הכשרות בתכלית
ההידור ,מכיוו שכ נקרא הילד לפני הרעק"א ,ולאחר חקירות ודרישות נודע שלפני
זמ מה כשהיה מחו לעיר נכנס לאיזו אכסניה כשרה ואכל ש משיורי סעודת
נישואי שהתקיימה באותו מקו ,וא שהיה הבשר כשר ומהודר ונשחט ע"י שוחט
ירא שמי – אבל היו הנישואי נישואי איסור )שהאשה שנישאה בחתונה זו נתגרשה מקוד
לכ בגט שלא נעשה כראוי( ,ועל סעודה זו כתב הרה"ק 'בעל התניא' זי"ע בתשובתו
)הובאה בסו שו"ע שלו תשובה לט ,תשובה המתחלת אהו' אחיי ורעיי אלופי הקהל ובד"צ דק'

ראהטשוב( שהאוכל ש כאוכל נבילה וטריפה )כל עוד שלא קיבלה האשה גט אחר( ,ויהי
כשמעו כי כ אמר הרעק"א ,אכ נודע הדבר ,מכא נסת ונטמט מוחו ולבו של
הנער ....באותו מעמד בירכו הרעק"א שיחזור ויפתחו שערי המח ולב א יקבל על
עצמו להזהר מעתה ועד עול בכשרות המאכלי.
הביטה וראה עד היכ הדברי מגיעי  ,כי הבשר היה מבהמה שנשחטה בתכלית
ההידור ,ומכיוו ש'גדול' בישראל פסק שהאוכל באותו מקו נחשב כאוכל 'נבילה
וטריפה' נגר טמטו לב נורא כזה ...מידה טובה מרובה – כאשר נזהר בכשרות לכל
הדעות 'יפתח כאול ' לבנו ולב כל יו"ח לקלוט דברי תורה וקדושה לאור ימי
ושנות חיי .
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 הנה בקהילות רבות נוהגי לשבת יחדיו בעיד 'רעוא דרעוי' – בסעודה שלישית.כח
 ועושי כ להרבות התעוררות הלב לתשובה ומעש"ט מתו,של שב"ק בחשיכה
 ובוודאי מעשיה רצויי מאד, ועוד טעמי רבי,ניגוני דביקות ודברות קודש
 אלא שהיה מוסי, וכ היה הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב משבח מנהג,לשמי
("שהוא עצמו היה נוהג כ אילולא חששותיו הגדולי בעני נמלי ומעופפי )פליגע
.שמא יתערבו במאכל
 וכ מעיד על עצמו הגאו הק' רבי יהונת אייבשי זצ"ל )'כרתי ופלתי' ביו"ד סימ.כט
פד כרתי ס"ק יט( וזה לשונו ובאמת לאכול ירקות חי כגו סלא"ט וכדומה הרי
,זה ספק תורה כי לא שיי ביטול דיכולי לבדוק פעמי ושלש עד שימצא להתולע
וא"כ ה"ל ספק תורה וח"ו להקל וקשה לי לומר להאמי לנשי או לאנשי מהירי
" וכ מנהגי מיו עמדי על דעתי מבלי לאכול ירקות חי מסלאטי,'במלאכת וכו
. וכ נכו לכל בעל תורה כי רבת המכשלה,וכדומה על סמ בדיקת הנ"ל
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÷øòù 'äîëç úéùàø'á àáåä ,ùãå

íãäå .ì"æå (æ"èô äùåã÷ä
...åðîî äùòðù ïåæîä òáè éôë (íãàá
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ïéøâåñù íúö÷å ,ïéñøåãä úåîäáå úåôåòå
ïúö÷å ...äîëçäå äðåáúä éúìã
íéòøå íéù÷ íéàìç éðéî äîë ïéãéìåîù
ìò ,øáã óåñ ,íéîäå õøàä éöøùë
,'íëéúåùôð úà åö÷ùú ìà' øîà íìåë
íéáòúð íéøáãä åìà ìë éë òéãåä éøä
äîëì ïëåî òø íã íéùåòå íéñàîðå
 úåéðòøåôל.

וכ איתא מהרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )תשובות יו"ד סי' ע"ז( הא וודאי הפרוש והחסיד
לא יאכלו שו דבר הצרי בדיקה לעול ,וכבר כתב הבאר היטב )יו"ד פד ס"ק י( וזה
לשונו ומכל מקו הכל משתנה לפי המקו ולפי הזמ שיש שני שמתליעי ויש
שני שאי מתליעי לפיכ בעל נפש יחוש לעצמו שלא יבוא להכשל באיסור דאורייתא
וכ כתב בית הלל וראיתי אנשי מעשה שלא אכלו רזיינ" ולא מאלינ"ש ואורז.
כתב ב'סיפורי חסידי' )פרשת ראה( כשהיה פע הרה"ק מהר"ש מליובאוויטש זצ"ל
בעיר פטרבורג לרגל עניני הכלל נכנס אליו אחד מחסידיו והתאונ בפניו שכא
בפטרבורג קשה להשיג בשר כשר ומהודר השיבו הרבי וכי מי אומר שצריכי בכלל
לאכול בשר הרי אמרו בגמרא )פסחי מט' (:ע האר אסור לאכול בשר' ,אסור -
פירושו מקושר ,כלומר ע האר קשור אל הבשר עד שמוכרח לאכלו .וסיי ,אפשר
להתקיי בלי בשר תאוה ...לדיד ייאמר ,א א נאמר כי בדור האחרו אי אפשר
לדרוש כ לגודל חלישות הדור ונחיצות אכילת הבשר לחיזוק גופ ,וד"ל ...מ"מ מאד
מאד יש להזהר עד קצה היכולת לאכול רק בשר הכשר ומהודר בתכלית ההידור.
וז"ל הרה"ק ה'מאור ושמש' זי"ע )סו פרשת שמיני( .ואפילו מ דבר שאינו אסור
אלא משו חומרא בעלמא יש לו לאד ליזהר מה ,ובפרט לחקור שלא לאכול
אלא מ שוחט כשר על צד היותר טוב וכל דבר הצרי סימ או בדיקה מ תולעי
צרי להחמיר על עצמו לעשות כדת וכנכו ואז יוכל לבא להשגות התורה אבל א
הוא מיקל על עצמו אפילו בדבר שאינו אלא חומרא בעלמא אפילו א יתנהג בדרכי
חסידות ופרישות על כל הצדדי ושוקד על פתחי תורה ועבודה יו ולילה לא יוכל
להשיג הקדושות עליונות על נכו ,עכ"ל.
ל .כתב הרה"ק ה'תולדות יעקב יוס' זי"ע )פרשת יתרו( וכ הוא ב'דגל מחנה אפרי'
)פרשת עקב( בש מר הבעש"ט זי"ע ,על בני מדינה אחת ששאלו במכתב להרמב"
ז"ל ילמדנו רבינו מאחר שאי תחיית המתי מפורש בתורה רק בש"ס רמזו ודרשו
מהוכחות שלה א כ ג לנו יש להוכיח ולדרוש איפכא  ...ולא רצה להשיב הוא
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åîöò ìò äàøîå ,åùôð àîèî íéøáãä
,ìàøùé é÷ìàá àìå äùåã÷á ÷ìç åì ïéàù
íöòá øáà ÷ìç äùòð àîèä øáãä éë
àåäù àöîð ,íù úùáìúî ùôðäå ,íãàä
úùáìúîä ùôðä àîèîå åùôð àîèî
ì"æ åðéúåáø åøîà .ì"æå ,ãåò øàáî æ"èôáå) óåâá
)øòù

âë

)àð÷úî ä"á÷äù (áé úéùàøá àîåçðú ùøãî
íòèäå ,úåøéáò øàù ìëî øúåé úåðæá
åéøáéàå åîöò ø÷åòù éðôî ¯ äæ àåä
øöéá åìåë ùáìúîå ,äùåã÷ä ìëî åùôðå
õåç ,úåøéáòä øàùá ïë ïéàù äî ,òøä
íâ úììåë äøéáò àéäù äìéëàä ïéðòî
úéùòðù éðôî ùôðä úà äàîèîä ïë
.ì"ëò ,(åôåâá øáà ÷ìç àéää äàîåèä
הייטב בעיני ה'  -התקדשות בעניני אכילה א
ב'מותר לנו'.

,øäæäì åðéìò 'úåøåñà'ä úåìëàîî ÷ø àìå
åðéìò äååöî åðì 'øúåî'ä úà óà àìà
ãçà ìë ùã÷úäì ,úéãåäé úãë íìëàì
 úâùî åãéù éôëå Y åúâøãî éôë ãçàåלא.

בעצמו דבר ,א אמר לתלמידו ר' שמואל אב תבו להשיב לה ,וביאר לה כי 'נפש'
האד הוא 'ד' הנעשה מברירות המאכלי ,ויש כמה מיני בירור ,כי מכל מיני מאכל
ומשקה נעשה ד ומהד יורד אל הכבד ומהכבד עולה הברירות אל הלב ומהלב יורד
המובחר והדק אל המוח ,וש שורה השכל וחיות של האד ,ומי ששומר עצמו ממאכלות
המותרות והאסור והטמא נעשו דמיו צלולי וטהורי ,ויש לו לב טהור והמוח והחיות
שלו נעשה חיות טהורות  -להשיג אמיתית החיות שהוא אלקות של כל העולמות המחיה
את כול ,ומי ששומר עצמו יותר ומקדש את אכילתו ע"פ דרכי ה' ותורתו ,נעשה מזה
בני אב והוא השכל לכל רמ"ח אבריו ומתקדשי ומתטהרי ,וכ להיפו ח"ו ,נעשה
'בני אב' שכל עכור ומעופש בדיעות זרות ,וחיות שלו נעשה בחינת 'מת' ,והיא אבי
אבות הטומאה לכול ורמ"ח אבריו נטמאי ...ואנשי הללו )השואלי הנ"ל( בוודאי
טמאי ,ונטמאו דמ ומש לב ומוח שלה נטמט במאכלות האסורות והטמאי
ולכ החיות שלה נוטה למינות ואפיקורסות ,ולא יוכלו לקבל מתיקות נופת צו דברי
מאמר חז"ל הבנוי ע"פ שכל אלקי עול ומל עליו ,והואיל והעיזו פניה ויצאו לחו
פתאו יבוא עליה הכורת וכרות יכרתו אות וכל אשר לה וכ עלתה לה כי לא
היו ימי מועטי עד אשר בא עליה מל גדול והרג אות ובזז כל אשר לה...
לא .היה אומר הגה"צ רבי אהר אייזנבערג אב"ד ז'יטאמיר זצ"ל שהיה מחסידי
קארלי )בעיה"ק ירושלי( ,שהישיבה בי חברי מקשיבי ב'שבת אחי' בליל

ãë

באר הפרשה  שמיני

úà ò"éæ àðìéååî à"øâä ùøéô æîø êøãá
ùôðä ìëàú àìå' (âë áé íéøáã) ÷åñôä
ìåëàì íãàì øúåäù óàã ,øùáä íò
íò ùôðä' ìëàé ìáì øäæé êà ,øùá
êåúá úò÷åùî åùôð íà éë ,'øùáä
'åùôð' úà ìëåà àåäù àöîð øùáä
 ...øùáä úà ìëåàëלב

éàî ïðçåé éáø øîà (.âë øéæð) áéúë äðäå
éëøã íéøùé éë' (é ãé òùåä) áéúëã
,'íá åìùëé íéòùåôå íá åëìé íé÷éãöå 'ä
ïäéçñô úà åìöù íãà éðá éðùì ìùî
íåùì åìëà ãçàå äåöî íåùì åìëà ãçà
äåöî íåùì åìëàù äæ äñâ äìéëà
äìéëà íåùì åìëàù äæå íá åëìé íé÷éãöå

שב"ק הצילתו ובזכותה נשאר בי החיי ,וכ הווה מעשה ,באחת השבתות נסובו
הדיבורי ב'שבת אחי' אודות תאוות האכילה ,והנה ,ביו השבת ב'קידושא רבה'
הגישו לפני הקהל הרעב )אחר תפילת שבת ארוכה בהתלהבות בקולי קולות כמנהג קארלי(
'קוגל' רותח שהיה ריחו הטוב נוד לתוככי הא והנשמה ,ומאחר שזכר את הנאמר
החל מפרר את הקוגל לפירורי קטני כדי לקרר את תאוות הלב ,ומצא בו...
מסמר ...הש ירח מה היה קורה אילו היה אוכלו כפי הרגילות...
ידוע דבר המעשה ב'בעל עגלה' שנכנס פע לבית מזיגה שהיה שיי לצדיק ידוע,
לקח כוס יי"ש הריקה לתו פיו מבלי לבר עליה לא לפניה ולא לאחריה ,אמר לו
הצדיק ,דע ל שבכל מאכל ומשקה יש נשמה ,ולפעמי מתגלגלת נשמת איש אשר
לא תיק את נשמתו בעול הזה לתו מאכל או משקה ונשמה זאת מחכה לתיקונה
על ידי ברכה שמברכי על אותו מאכל או משקה ,והוסי הצדיק ,יתכ שנשמת
אבי מגולגלת באותה כוס משקה ששתית כרגע ללא ברכה ...באותו רגע נזכר בעל
העגלה שאותו יו הוא ה'יארצייט' של אביו ,ונתרגש מאוד ונעשה לבעל תשובה.
הרה"ק מבעלזא זי"ע היה אומר מדוע טבעו חכמי בלשו ברכת מעי שלוש
'ונברכ עליה בקדושה ובטהרה' ,שלא מצינו נוסח זה בברכת המזו ,משו שקוד
אכילת פת על האד ליטול ידיו ,לנגב ידיו ,לבצוע הפת ,לטבול במלח וכו' ,ונמצא
שכל אכילתו היא ביישוב הדעת ,וממילא מבר בקדושה ובטהרה .א לאכילת
מזונות אי האד נצר ל'הכנה' לפניה ,אלא מיד כשחשקה נפשו יאכל תו כדי
אמירתו ברכת 'בורא מיני מזונות' ,על כ תקנו חכמי לומר 'ונברכ עליה בקדושה
ובטהרה' ,להזהיר את האד שיבר בכוונה כראוי וכיאות ]ואגב אורחא יצויי שהיו
צדיקי לבית באבוב שהקפידו בכל יו לבר ברכת מעי שלוש בכדי לומר תיבות
אלו שאי אומרי אות בברכת המזו[.
לב .ולא יהיה חלילה בי אלו שהמליצו עליה ,שה יושבי בסוכה ,א מכיוו
שראש ורוב מונח בתו הקערה נמצא שאוכלי מחו לסוכה ...הגה"צ רבי
אהר כה זצ"ל בעל ה'בית אהר' על הש"ס ,היה מתלמידיו של הרה"ק רבי אהר

באר הפרשה  שמיני
ראטה זי"ע
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)אשר כידוע עורר רבות בעניי עבודת האכילה בקדושה ובטהרה וא חיבר על כ את

ספרו הק' 'שולח הטהור'( .פע פנה ר"א אל הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע וביקש מעמו עצה
ותושיה אי להתגבר על תאוות האכילה ולא לאכול אלא כפי צורכו ובמתינות .אמר
לו החזו"א ,טבע הטביע הקב"ה בבריותיו שא"א שירצה האד שתי רצונות שווי
בחוזק תאוות ,וא יש לו כמה רצונות חייב להיות שאחד מה חזק ותקי יותר
מחברו .על כ עלי לחזק בלב את הרצו הטוב ללימוד התורה הקדושה ותתאווה
באהבת בורא עד שרצו זה יגבר על רצו האכילה .וסיי החזו"א ,בטוחני שהגה"ק
בעל 'קצות החוש' לא היה מרגיש טע בקוגל שאכל ,מרוב חשקו ויגיעתו בתורת
ה' תמימה.
הנה כתיב )בראשית כה ל( 'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ האדו האדו
הזה על כ קרא שמו אדו ' ,וצרי ביאור ,מדוע נקרא 'אדו' ולא 'הלעטיני' או
'נא' .אלא ש'הש' נית לאד על ש 'מהותו' ,וכא כשנכנס עשו הביתה לא ראה
'אדו – ָאדו' ,ולא חשב א לרגע אחד הא 'אדו' זה
כלו לנגד עיניו ,כי א ָ
מאכל אד הוא או מאכל בהמה ,הא קשה הוא או ר ,הא מזיק הוא לבריאות
או לאו ,אלא 'אדו ...אדו '...ותו לא מידי ,על כ קרא שמו אדו כי זאת הייתה
כל מהותו ,כשראה את המאכל לפניו לא ראה דבר אחר מאומה זולתו ,רק לבקש
ולשאול כל אשר תאווה נפשו מבלי לחקור הא טוב הוא הדבר א לאו .ושומר
נפשו ירחק מהנהגה זאת
ואכ ,מטע זה היה מתאונ על יעקב 'את בכורתי לקח' 'ויעקבני זה פעמיי',
ואינו מוב כלל ,איזה טענה יש לו לעשו על יעקב ,הלא הוא בכבודו ובעצמו מכר
את בכורתו תמורת נזיד עדשי בשטר 'כתוב' וחתו' ,ומה רוצה הוא מיעקב ,אלא,
בשעת מעשה ,כשהיה עי ויגע ,לא ראה לנגד עיניו כי א 'נזיד עדשי ' ,וכלל לא
היה ש לא 'עשו' ולא 'בכורה' אלא זיד עשי ותו לא מידי ,רק לאחר מכ כששבה
אליו דעתו החל זועק מרה 'את בכורתי לקח'.
בספר 'מרגניתא דבי רבנ' )משנת תרמ"ו( הביא במערכת תפילה וז"ל .הרה"ק רבי
זאב מזיטאמיר הביט פע אחת בחלו ואמר לאנשיו ראו נא הנה לביבה ממולאת
גבינה פורחת בחו ,והביטו ,ותמהו על דבריו ,כי לעיניה היה נראה אבר ר כח
בהתלהבות ע 'טלית ותפילי' שלו להתפלל ,אמר לה הרה"ק ,על תתמהו ,כי אותו
האבר שראית אותו ר להתפלל ,אי תוכו כברו ,כי כוונתו מה שהוא ר הוא
מפני שחמותו אמרה לו שיל מהרה להתפלל כדי שהלביבות הממולאות גבינה
שמבשלת על ארוחות הבוקר לא יהיו קרי ,ובמחשבה הזאת ר ,ולא היה לו רעיו
אחר כי א זה ונודע מהבעש"ט שכל מקו שמחשבתו של אד ש הוא כולו,
ולכ ראיתיו בדמות לביבה.
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àìù øîåìëå .íá åìùëé íéòùåôå äñâ
ìåëàå ìåëà àìà 'ìëàú ìà' íãàì åðàá
äéåöø äðååë êåúî úàæ äùò àðà ìáà Y
 ...äéåàøåלג äòéâéå äìåãâ äãåáò ,ïëàå
øäåæá åøîà ïëå ,äæì úùøãð äîåöò
äìéëàä úò' (.áøò óã ,á÷ò úùøô) ùåã÷ä
.'àéä äîçìî úò
òðîð åðéà íà óà éë ,øîàéé øúåéáå
åúìéëà äçãé ô"ëò ìåëàì
àø÷î äæá íéé÷éå íéòâø äîëì åìéôà
Y (ãî àé) ïúùøôá øîàðä ùøåôî
' 'íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäåלדáúëå .
àìå... .ì"æå (æ"ëô) àéðúä ìòá ÷"äøä æ"ò
,éøîâì íéøúåîä íéøáãá 'éôà àìà ãåò

äòù 'éôà åøöé çáåæ íãàäù äî ìë
÷åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë ...äì
äøåúá ÷ñåòå úåçô åà äòù øçàì ãò
øáãìî åéô íìåá íà ïëå ...äòù äúåàá
íøáãì ãàî äååàúî åáìù íéøáã
åúáùçî éøåäøäá ïëå ,íìåòä éðééðòî
,àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî èòîá 'éôà
àìéòì åúùåã÷å ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà
,(äìòîì äìòîì åúùåã÷å 'ä ãåáë äìòúî) äáøä
ìò äðåéìò äùåã÷ úëùîð åæ äùåã÷îå
íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä
'íúùã÷úäå' ùåøéôå ...'úé åúãåáòì
óà øîåìë ,íéùåã÷ íëîöò åùòúù
'åëå à"ñî ìãáåîå ùåã÷ åðéà úîàáù
íúééäå' .åîöò ùã÷îå åøöé ùáåëù ÷ø

לג .ידוע שהרה"ק רבי הלל מקולאמייא זי"ע ביקר פע בחצר הקודש סאדיגורא
אצל הרה"ק רבי אברה יעקב )הראשו( זי"ע ,בפרידתו ביקש הרבי מסאדיגורא
שיאמר לו דברי מוסר כדרכו להוכיח את הכל ,אמר לו הרה"ק רבי הלל אגיד לכ
מוסר מדוע אינכ אומרי 'מוסר' לחסידי שלכ ,ויענהו הרה"ק מסאדיגורא ,אנו
מלמדי אות לאכול כראוי ,ומי שאכילתו כראוי ממילא כל הנהגתו כראוי...
בנו הרה"ק ה'פחד יצחק' מבאיא אמר ב'אמרי קודש' הראשוני שלו )כשנתיישב
על כסא אביו( בדברי הגמרא )פסחי קא' (.אי קידוש אלא מקו סעודה' – שאי מקו
ראוי לאד לקנות בו קדושה כמקו ועת סעודתו...
לד .איתא ב'בית אברה' וז"ל .והתקדשת והיית קדושי ,חז"ל אמרו )יומא לט(.
אד מקדש א"ע מלמטה מקדשי אותו מלמעלה .התורה הבטיחה לכל אחד
ואחד והתקדשת  -א ירצה להתקדש ,אז והיית קדושי  -יהיה קדוש ויעבור
בכל הנסיונות.
עוד ידוע משמו על זה הפסוק 'והתקדשת והיית קדושי' ,שיש לנו ללמוד
מדרכי השיכור ,כי מתחילה ישתה מעט ,ואח"כ עוד מעט ,ועוד ועוד ...עד שנכנס
להקרא 'שיכור' ,כמו כ בענייני קדושה ,תחילה יקיי 'והתקדשת' ,מעט ,ועוד
קמעא ,ועוד קצת ,עדי שיגיע למדרגת הקדושה הראויה.

באר הפרשה  שמיני

÷åôåñ (éååéö àìå äçèáä) øîåìë ¯ 'íéùåã
é"ò ,à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷ úåéäì
íéòééñîå äìòîìî äáøä åúåà íéùã÷îù
 ì"ëò ,èòî èòî åáìî äùøâì åúåàלה.
àéä øúåéá úåìéòåîä úåöòä ãçà
ïëå 'ïéðäðä úåëøá'á ÷æçúäì
øòù) ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äøä áúë
íãàä êéøö éë òãå .ì"æå (á÷ò úùøô úååöîä
óåâ éë 'ïéðäðä úåëøá'á úéìëúá øäæäì
åìà úåëøáá ùã÷úîå ïäî äðäð íãàä
òôù íøåâå ,éòî êåúá êúøåúå ù"îëå
 ì"ëò ,íãàá ïåéìòלו.
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'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä éøáã úà øåëæéå
æîøì (ãë úåà è"ô á"ç ò"äåñé) ò"éæ
ìà ïøäà øîàéå (èé é) ïúùøôá ÷åñôá
áèééå äùî òîùéå ,'ä éðéòá áèééä ...äùî
,äùîì ïøäà øîà äëù øàéáå ,'åéðéòá
ìáà ìåëàì éì äéä ïéã éô ìò éë úîà ïä
àì àéäå 'ä úãåáòá ùé úôñåð äìòî
ìëàî ìåëàì éì øúåî íàä ÷ø áåùçì
úåùòì ...éðåìô íå÷îì úëìì ...éðåìô
íàä áåùçé ïéðò ìëá àìà ...éðåìô äùòî
 ...'ä éðéòá íéøáãä åáèééלז äùî òîùéå
åéðéòá áèéå åéøáã úà åðéáø äùî òîùùî
 ...åéðéòá äáèåä åæ êøãלח

לה .ואל ירע לב האד בראותו כי נשאר על עמדו ללחו יומ ולילה באותו מקו,
דעל עבודת הקודש זו כתב ה'תניא' בתחילת דבריו )ש( 'לכ אל יפול לב אד
עליו ולא ירע לבבו מאד ג א יהיה כ כל ימיו במלחמה זו כי אולי לכ נברא
וזוהי עבודתו'.
לו .וכ הביא להדיא הרה"ק רבי חיי ויטאל )שער רוח הקודש( ,וז"ל .ג א"ל מורי ז"ל
כי עיקר השגת האד אל רוח הקדש תלויה ע"י כונת האד וזהירות בכל ברכת
הנהני לפי שעל יד מתבטל כח אות הקליפות הנאחזות במאכלי החומריי ומתדבקי
בה באד האוכל אות ,ועל ידי הברכות שעליה הנאמרות בכונה הוא מסיר מה
הקליפות הה ומזכ החומר שלו ונעשה ז ומוכ לקבל קדושה והזהירני מאד בזה.
לז .מעשה היה בסעודת הנישואי של אחד מבני הרה"ק ה'פחד יצחק' מבאיא'
זי"ע נתארכה הסעודה וכבר עלה עלות השחר ועדיי לא הגישו את הליפת
)קאמפאט( לקהל הסועדי ,מכיוו שעלה עמוד השחר נשאלה השאלה הא מותר
להגיש לפני הסועדי את הליפת מאחר שכבר הגיע זמ התפילה ,שלח הרבי
לשאול את הגאו החסיד רבי דודיא אורטינבערג זצ"ל בעל ה'תהילה לדוד' ,בתו
כ נענה אחד האורחי מהמסובי בשולח הרבי ואמר שאפשר לסמו על המתירי,
לשמע דבריו שנאמרו בהחלטה גמורה מבלי לשמוע חוו"ד של הרב ,נענה הרבי
ואמר 'איזה פני היה לנו בא היינו עושי כל אשר הותר לנו עשות.
לח .כתב ה'ראשית חכמה' )שער הקדושה ריש פט"ו( וז"ל .ולכ ראוי להחמיר האד
על עצמו במאכל עצמו שלא יהיה בו צד איסור כלל שהרי יחזקאל הנביא
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ìù ùåã÷ä åøåàéá ,íéøáãì íéøáåç
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä
íúééäå íúùã÷úäå' (ãî àé) ïúùøôá ïëå (çð 'øô êìîéìà íòåð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
÷äùåã÷ êì ïéà äðä ,'íéùåã
íéèå÷éì ,äøåðîä áäæ) ò"éæ àùåæ éáø ÷"äøäî
והיית קדושי  -אי קדושה כקדושת התורה

היה משבח עצמו שלא אכל מבהמה שהורה בה חכ אפילו שהיא מותרת ,כגו
שנפל בה ספק איסור ...כל שכ א יהיה במאכל עצמו צד איסור שראוי להתרחק
ממנו ,והרי יש כמה דברי שנפל מחלוקת בי הפוסקי האחרוני הלכה כדברי מי
זה אוסר וזה מתיר ,ובודאי שיחזקאל הנביא ע"ה בדבר זה לא היה אוכל וכו' וכתב
ב'חובת הלבבות' )שערי תשובה פ"ה( שהחסידי היו פורשי משבעי שערי משערי
המותר מיראת שער אחד משערי האיסור ,עכ"ל.
לט .איש פשוט ניגש אל הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מויזני זי"ע ,וסיפר לו
בהתרגשות שנהיה חסיד ,תמה ה'אהבת ישראל' ושאלו לכוונתו ,השיב הלה
שהתחיל לשתות יי"ש כמנהג החסידי ,נענה הרבי ואמר 'א כ נהיית שיכור ולא
חסיד' ...ואז הסביר לו הגדרתו של חסיד 'אביסל איז נישט צו-ווייניג ,או אסא
איז נישט צו-פיהל' ,היינו שמסתפק במה שיש לו ,וא המעט אינו קצת מדאי
עבורו ,וכ כשיש לו הרבה אי זה גור לו לבעוט מרוב טובה.
מ .סיפר הגה"צ רבי אהר יוס לוריא זצוק"ל בעל ה'עבודת פני' שביקש פע
מהרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע הדרכה ב'עבודת האכילה' ,אמר לו הרה"ק,
נאמר במגילת אסתר )ה ח( 'יבוא המל והמ אל המשתה אשר אעשה לה ,ומחר
אעשה כדבר המל' ,על האד לידע שמתחילה יבוא המל והמ – כי אי אפשר
לאד להכניע את יצרו ואת כל תאוותו בבת אחת ,אלא בתחילה יעבוד על עצמו
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äëæðù ,íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø éäé
éðîæá ïúéà ãåîòì ,éåàøë åãáòì
ìëî äðåéìò äøéîùìå ,äøåàë äëéùçä
äàøð äøäîáå ,øåáéãáå äìéëàá òø
.ø"éëà ,ìàåâ éîòôá

לכל הפחות לשת כביכול את הקב"ה ג"כ בסעודתו ,שלבד הנאתו מהאכילה יוסי
לחשוב שיש באכילתו צור גבוה ג כ .או לצור בריאות וחיזוק הגו לעבודתו
יתבר ,וכ יזכה ומחר אעשה כדבר המל ,שיסור היצר לגמרי ממנו ,ויעשה הדבר
רק כדבר המל ,מלכו של עול.
מא .הנה כתיב )משלי ג טו( 'יקרה היא מפניני' ,ודרשו רז"ל )תנחומא בראשית א( 'יקרה
היא מכה גדול הנכנס לפני ולפני' ,וכלומר ,שהעוסק בתורה חשוב אז יותר
משעה שהכה"ג נכנס 'לפני ולפני' אחת בשנה ביוהכ"פ .והקשו מדוע אי לומר
כפשוטו יקרה היא מפניני – מיהלומי ואבני ח )כי ג זה יורה לאד על גדלות התורה(,
ומבארי ,דאי כל רבותא וחידוש לומר שהתורה חשובה יותר מ'יהלומי' )וכמו שלא
תאמר שאבני ח שווי יותר מטישו( כי מה עני חשיבות גשמית של 'אבני ח' ביחס
לתורה הקדושה ,על כ פירשוהו חז"ל על חשיבות הכה גדול.
פע חזר הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא זצ"ל על מימרא זו ,וישאלהו איזה
עשיר ,דכמדומה אי הרב יודע 'יהלו' מה הוא ,ושויה כמה הוא ...כי א היה יודע
לא היה אומר כ ,ענה לו הגרשז"א ,אכ ,איני יודע הא הנני מבי להערי נכונה
את ה'יהלומי' ,אבל בזה הנני בטוח בעצמי – שאתה אינ יודע תורה מה היא...

