Mail@beerhaparsha.com

לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :
לקבלת הגליון בפקס1-877-843-3049 :

íéðéðòä ïëåú
éðéîù úùøô

 ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äðåîà ïåøñçî äàá äøéúéä äôéãøä Y íéöøL§ úàîåè
 ז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íãà éãéá àìå ä"á÷ä úàî ìëä Y 'åîöò' úéîî
 יא. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äîéîúå äèåùô äðåîà ¯ äéøçà øäøäì úåùø êì ïéà
 טו. . . . . . . . . . . . . . . . . êåøò ïéàì äðè÷ äìåòô ìë úåáéùç Y èòî åîöò úà ùã÷î íãà
 יח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîùáù åéáà ìà 'äúò'î õåøéå íå÷é Y ããåòúðå åðî÷
 כד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úáùä íåéá úåùãçúä Y åéðô øåàîá åëøá
 כה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äùøôä úàéø÷ éãé ìò äæä ïîæá äøôä úøäè ¯ äøô úùøô

:סדר ועימוד
 אשדוד.ש.י.א
052-7627127 :טל

á

באר הפרשה  שמיני  פרה

äøô ¯ éðéîù úùøô
טומאת ְŁרצי – הרדיפה היתירה באה מחסרו
אמונה

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

íúåìãúùä ÷ñò øçà äìéìå íîåé
íéðééðò øàùá íà ,äøéúé úåìãúùäá
'ïëãù' øçàå ,éðåìô 'ï÷ñò' øçà äöåøîá
'øëåù'ä øçà äôéãø ,úåáø á"åéëå éðåîìà
ãéîìú øçà ,íéðå÷ä øçà åà åúøéãì
éðåìô 'ìäðî' øçà åà éàðôä úåòùá
ïâñ åà ù"éâîä 'ãé÷ôú'ì åúåà äðîéù
äæá éë øáãá ùé ïåøñçå ,'åëå ìäðîä

א .כה הביא ב'שיעורי משמר הלוי' להגרמ"מ שולזינגער זצ"ל
וז"ל ,הגאו הצדיק רבי עזרא ברזל זצ"ל היה מוכיח את שומעי לקחו )בירחי כלה(
וכה היה אומר במתק שפתיו ,ב אד לפעמי ר באמצע חזרת הש" ועוזב את
בית הכנסת ,ומדוע ,כי מחכה לו איזה עסק שהוא צרי להרוויח ש הרבה כס,
ומחשב לעצמו שא ימתי עד לאחר ברכת כהני הוא יפסיד בעסקיו ,ואינו מבי
שבכ שהוא עוזב לפני ברכת כהני הוא מפסיד בכ את הברכה הגדולה של 'ואני
אברכ' אשר נצרכת לו כל כ בעסקיו ,הא למה הדבר דומה ,לאד שר וממהר
לבית העסק ,וכאשר מגיע אל מקו העסק הוא מגלה ששכח את המפתחות בבית...
הוא ר ר והמפתחות נשארו בבית ...והלא הברכת כהני זה המפתח ,ובכלל ,סיו
סדר התפילה הוא הגור ומביא את 'ירידת השפע' ,ומה ל בורח ומפסיד את
ה'מפתח'  -ברכת ה' שמבלעדיה לא תרוויח מאומה) ...עכ"ל(.
וכבר היה מעשה אצל הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע ,שראה איש יהודי
הממהר לצאת מבית הכנסת בעת תפילת 'אשרי ובא לציו' ,כשהוא ר למלאכתו
ולפרנסתו ,ניגש אליו הרה"ק ,אמר לו ,בסידור נכתב לפני תפילת 'אשרי ובא לציו'
 ירידת השפע ,נמצא שכאשר אתה ממהר ויוצא לעבודת הנ מפסיד את השפע...עוד מביא ב'משמר הלוי' ,בעיר חיפה היה איש מופת ,קראו לו רבי אנשיל שוויר
זלה"ה ,היתה לו חנות גדולה של כלי ,ולא היה פותח את החנות עד לשעה שתי
אחר הצהרי ,היה בא בשעות הבוקר לבית המדרש בחיפה ,והיה מתפלל לאט לאט
כמונה מעות ,ע התהלי וע המעמדות ושאר סדריו ,שאלתי אותו  -רבי אנשיל,
מה ע הקוני ,והוא השיב ,ה לא עומדי בשמש ,ה יכולי לבוא ג בשלוש
אחר הצהרי ,וברו ד' הוא השיא את כל ילדיו בכבוד...
)סוטה בעמו' קפ בספרו(
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ïåçèáå äðåîàá ïåøñç ìò äøåî àåä
ä"á÷äù åùôðá ùéøùé øùàë éøäù ,'äá
äùåòä' àåä àåäå ,ìëì ñðøôîå ïæä àåä
,åéìò åúòã áùééúú ãéî ,'éëøö ìë éì
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áèéä øéëéå ïéáé éë ,åéúåôéãøî ÷åñôéå
 åéëøö âéùäì ìäáéäìå æôçéäì åì äîùב,
 ù"áúé åðåöøë ìäðúî ìëä àìéîî íàג,
,åéìò øæâð àìù øáã âéùäì åãé ìàì ïéàå

ב .סיפר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע ,שפע היה הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע
בבית בתו של הרה"ק רבי ברו ממעז'יבוז' זי"ע ,ובשעת יציאתו לדרכו מיהר
מאוד ונחפז לצאת בבהילות ,בטר יצא מ הבית ביקש מבעה"ב שתאמר לו דבר
ששמעה מאביה ,אמרה לו מרגלא בפומיה של אבי הקדוש שאסור ליהודי להיות
בהול ונחפז ,כששמע זאת נעמד על עמדו ונשאר עוד זמ מה מתו יישוב הדעת.
לאחר זמ נודע שהמתינו שודדי רוצחי בדר בכדי לשדוד את ההולכי ושבי
ולרוצח נפש ,וא היה יוצא מתו חפזו אזי היה נופל בידיה ל"ע ,ורק על ידי
שנתעכב בבית ניצל מיד .על פי זה פירש ה'דברי שמואל' את לשו הכתוב )ישעיה
ל טו( 'בשובה ונחת תושעו' ,שעל ידי יישוב הדעת וההנהגה במנוחה מתו האמונה
הטהורה נית להיוושע מכל צרה.
ובזה יש לפרש מה שאומרי בזמירות שבת )בזמר כל מקדש( 'פוסעי בו פסיעה
קטנה' ,כי השב"ק היא מעיי האמונה שהקב"ה הוא בורא שמי ואר ,וכשמאיר
בקרבנו הארה זו הרי ממילא 'פוסעי בו פסיעה קטנה' ,מתו ההכרה הברורה שאי
לא לרו ולמהר...
ג .שמעתי מרב חשוב המכיר את 'מארי דעובדא' ,מעשה בת"ח מופלג המשמש
כ'בורר' ,ובתחילת החור בשנה זו תשע"ט נתגלגל לפניו סכסו בענייני ממונות
שבי שני אנשי ,כשמעו את שני הצדדי הבטיח להציג בפניה הכרעת 'בוררות'
עד יו השב"ק הבעל"ט ,ואכ כשעתיי לפני חצות היו בערב שב"ק סיי הת"ח
לכתוב 'תשובה' ארוכה בנימוקי ברורי ,כי איש פלוני זכאי ואיש פלוני חייב ויימצא
מפסיד ממו רב ,והנה 'קבלה' איתנה יש לו לת"ח שלא לעשות מלאכות בערב
שב"ק אחרי חצות היו ,ע"כ מיהר לשלוח את תשובתו ב'פקס' לשני הצדדי ,א
לתדהמתו נתקל במש כשעתיי תמימות בכל מיני מניעות ותקלות ,הקו שבפקס
לא עבד ,לאחריו ה'חוט' המחבר נקרע וכו' וכו' ,עד שהגיעה שעת חצות – פסק
הת"ח מכל פעולותיו ועזב את הכל עד לאחר השבת ,אעפ"י שהיה לבו נקפו –
הרי הבטחתי לה שעד שב"ק תבוא ה'תשובה' ליד ...במוצש"ק נתגלה לו 'תקפו
של נס' ,כי זה האיש שמצד תשובתו נתחייב בהו רב שבק חיי לכל חי ועלה
בסערה השמימה ,ואילו היתה התשובה מגעת לידו בער"ש – שהוא מחויב בסכו
מעות נכבד ,לא היה ה'בורר' מוחל לעצמו כל ימי חייו ,שהיה נראה לו שבמעשיו
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 'äá çèáé .÷éøì ìäáéå æôçé òåãîד àìî äéäéå åçåø úøòñ úàå åîöò úà òéâøé
גר לזה האיש לנפוח את נשמתו ,וללמדנו ,א .עני השגחה פרטית ,כמה סיבב
הקב"ה למנוע ממנו כאב ,צער ומכאוב לאור ימי ושנות חיי ,ב .כמה הצילתו
העמידה בקבלה טובה ,שלא זלזל בה ובשו פני ואופ לא עשה מלאכה אחר
הזמ שקיבל ע"ע להימנע ממנה .ג .ג למדנו מכא שאי לו לאד להביהל על
נפשו – אוי ,הבטחתי עד שבת ,כיצד לא אקיי זאת ,כי בוודאי על האד להשתדל
יותר מיכולתו לקיי הבטחותיו ,אבל משעשה כמה שידו מגעת אסור לו להיכנס
ל'לח' ...עשית ככל יכולת ותשלוו נפש.
ד .בהיותו כבר על אדמת ארה"ב רקד ושמח הגאו רבי אליהו מאיר בלו זצ"ל ראש
ישיבת טעלז בארה"ב ע תלמידיו ביו הפורי בשנת תש"ד ,והייתה השמחה
גואה למעלה למעלה כדת היו ,טע ש אחד מהנאספי  -לא יתכ שראש הישיבה
שמח באמת לאחר שאבד את כל בני משפחתו במלחמה ולא נשאר לו לפליטה אלא
בת אחת ויחידה ,בוודאי כל ריקודי אלו אינ אלא 'למראית עי' ומ השפה ולחו,
שעושה עצמו כמי ששמח ,אבל בפנימיותו שבור ורצו הוא עד היסוד.
כשהגיעו הדברי לאזני 'ראש הישיבה' ,הפסיק את הריקודי והמחולות ,אס
סביבו את התלמידי ,ופתח לאמר לה ,איתא בגמ' )מגילה י' (:אמר ר' יוחנ בקשו
מלאכי השרת לומר שירה )בקריעת י סו( אמר הקב"ה מעשה ידי טובעי בי ואת
אומרי שירה' ,ולכאורה יש לתמוה ,שהרי בני ישראל אמרו באותה שעה שירת
הי א ש'מעשה ידי טובעי בי' ,ונמצא שאי חסרו לומר שירה במצב כזה ,וא
כ מה הטענה על המלאכי ,ומדוע נגרע חלק מלומר שירה .אלא כ ביאור
הדברי ,שידוע שאי מלא אחד עושה שתי שליחויות ,והיינו שאי בכוחו של
מלא לעשות שני דברי כאחד ,לשיר שירה מתו שמחה ולהיות באותה שעה
בצער על מעשי ידי הקב"ה הטובעי בי ,אמנ בני ישראל עדיפי בזה מהמלאכי,
כי ביכולת להיות בבת אחת ובחדא מחתא בשמחה מצד אחד ובאבלות מצד שני,
וכפי שהעידו חז"ל )בר"ר נו יא( על אברה אבינו בעת שעקד את יצחק בנו על גבי
המזבח 'וישלח אברה את ידו ,הוא שולח יד ליטול את הסכי ועיניו מורידות
דמעות ונופלות דמעותיו לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא ,וא על פי כ הלב
שמח לעשות רצו יוצרו' ,ועל כ שירת בני ישראל בי סו נתקבלה ברצו לפני
הקב"ה ,כי היו מצד אחד בשמחה ופיה מלא שבח ותהילה על הנס הגדול שנעשה
לה ,ובד בבד כאב ליב על אובד מעשה ידיו של הקב"ה .וסיי רה"י ,שא הוא
כ ,כי למרות שליבו שותת ד על אובד משפחתו א בכוחו של יהודי להתרומ
מהכאב ומהעצבות ולהיות בשמחה באמת.
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משל למה הדבר דומה ,לבית שכולו מלא בחפצי עד שאי אפשר לדור בו,
אמנ נית לדלג ולדור בעליית הגג ,כ ג אצל כל אחד ואחד ,שהג שמלא הוא
ב'חבילות' ייסורי עד למעלה ראש ה"י ,יש בו את הכח להתרומ מהמצב הנורא
בו הוא שרוי ולעלות 'לעלייה' ולשמוח ע הקב"ה.
ה .דברי נפלאי הביא הגה"צ בעל מחבר 'רמזי מחשבה' שליט"א )הסובל בשני
האחרונות יסורי נוראיי ממחלה קשה ,השי"ת ירפאהו ברפו"ש במהרה( בהקדמת הספר,
וז"ל .משנכנס אדר מרבי בשמחה .בשפת אמת )ליקוטי( מביא את דברי הזוה"ק
)תיקוני זוהר אתוו כ"ב( בשמחה אותיות מחשבה .והעני מתבאר בפשיטות שלהיות
בשמחה תלוי במחשבתו של אד ,שמחה אינו תלוי כלל במה שיש לו לאד ובמה
שחסר לו לאד ,א מחשבותיו של אד יהיו מחשבות המביאות לו שמחה הוא
יהיה בשמחה.
החושב שא ישלי לו הקב"ה את כל חפציו שהוא משער לעצמו שהוא חפ
בה ,רק אז יוכל להיות בשמחה ,טועה הוא ,כל אחד יכול להביט מסביבו ולראות
את האנשי שכאילו יש לה די מחסור ,ופניה עצובות ,כי אי שו דבר יכול
להביא שמחה לאד ,א לא שבמחשבתו הוא מכניס לעצמו מחשבות של שמחה,
כשהוא מאמי במחשבתו שכל מה שעושה הקב"ה בשבילו הכל הוא לטובה ,ואי
שו דבר רע יכול לצאת מאיתו ח"ו.
ואומר לכ זאת ממה שאני רואה ומרגיש מעת שהקב"ה שלח לי מתנות נפלאות
)בלשו נקיה ,חולי ומכאוב נוראיי ל"ע( ,אי שו דבר שיכול לעצור את השמחה באד,
המחשבה ורק המחשבה של האד מחליט הא הוא יהיה בשמחה או שיהיה
בצער ,אי הקב"ה לוקח מא אחד את הבחירה להיות בשמחה ,ג א נשלח לו
ממרו כל מיני מתנות ,ונראה לו שנלקח ממנו דברי מסויימי ,הרי את המחשבה
אי הקב"ה לוקח ממנו ,ועל המחשבה האד עצמו בעל הבית ,ויכול הוא לחשוב
ולהתבונ בטובות הנפלאות שהקב"ה עושה איתו ,ולראות בחוש אי שבכל צעד
ושעל הקב"ה נמצא סביבו ואי הקב"ה עוזב את א אחד אפילו לא לרגע קט.
וא רק יחשוב האד טיפה מ הי ממה שהקב"ה חושב עליו ,כבר היה מזמ
בשמחה ,דהקב"ה חושב ומשפיע על כל אחד ואחד בכל רגע ורגע חיי טובי
ומאושרי ,סו דבר ,הכל תלוי במחשבותיו של אד ,ובמחשבתו הוא מחליט א
להיות עצוב ומדוכא או להרי את רוחו ולהיות בשמחה ולחיות חיי רוחניי
ומרוממי .עכ"ל.
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)óåãøé åôøè ¯ úååîä ïî çøåáë åôøèî íãàä çøáé íà ,(äðåîàä øòù íéðéðôä øçáî
ו .כי זה כל האד ,לבטוח בה' בבטחו המביאו להרגשת שלווה ,כאילו כבר באה
ישועתו .וכ ביאר ה'שבט סופר' )הובא בשערי שמחה פרשת וישלח ,בפסוק
שנאמר )בראשית לד כה( בבני יעקב 'ויבואו על העיר בטח'( בביאור לשו הכתוב )תהלי
כב ה( 'ב בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו' ,וז"ל .ושמו בטחונ חזק על ה' שבודאי
יושיע והי' אצל בטחונ חזק כ"כ והי' בעיניה כאלו כבר הושיע ,כי זה עיקר
ה'בטחו' ,כאשר מורה עליו הלשו 'בטחו'  -מלשו בטח ,שבודאי יושיע ויעזור ה'
אותו ,ולא כמו שחוסה בה' בלבד ,ומורא בלבו שמסתפק אולי לא ימלא ה' רצונו,
כי אי זה בטחו גמור ,ובזה נ"ל לפרש המקרא בתהלי 'ב בטחו אבותינו בטחו
ותפלטמו' ,וצ"ב ,מהו כפל הלשו 'בטחו' ,אלא שכונתו להראות לנו כמה הי' חזק
הבטחו של אבותינו כי הבטחו הי' אצל כ"כ עד שכבר היה בעיניה כאלו כבר
פלט אות ה' ,ולכ כפל לומר' ,בטחו' באופ זה שכבר 'ותפלטמו' ,כאלו כבר פלט
אות )וזה הי' ג אצל שני בני יעקב שבאו על שכ 'בטח' בלי פחד ומורא בלבב
ע"י בטחונ ,ועי"ז עשה ה' לה נסי ויהרגו כל זכר שיצאו נגד וק"ל(.
וכ ביאר הגה"ק הב איש חי זי"ע )'החיי והשלו' על תהלי( מה שנאמר ש באותו
מזמור 'בטחו ולא בושו' ,שהנה יש אד שבוטח בהקב"ה שיעשה לו נס ,אול אינו
מספר זאת לאחרי כי מתבייש הוא שמא לא יזכה לנס ...והרי זה מראה שאי
בטחונו בתכלית השלמות ,אלא צרי לבטוח בכל ליבו ונפשו בשלמות בהקב"ה עד
שלא יתבייש לעשות כבר עתה 'פרסומי ניסא' ,וזהו שאמר 'בטחו ולא בושו' .ומסמי
לכ מעשה שהיה אצל רבינו משה גלאנטי זי"ע ,שהיתה עצירת גשמי נוראה ,והחור
נהפ לקי ,כאשר לא ירדו מ השמי אפילו טיפות גשמי בודדות ,ויצמא הע
למי כי כל הבורות בה השתמרו הגשמי התייבשו כבר מחמת החו הכבד ששרר
באותה שנה ,וקרא המהר" גאלנטי את כל הע לעצרת תפילה בקבר שמעו הצדיק,
והורה לה שיביאו עימ מעילי להג על עצמ מפני הגשמי העתידי לירד בדר
חזירת ,ואכ התפללו מקירות הלב ,וישמע אלוקי את נאקת ,ומיד פתח את
ארובות השמי לרווחה ומטר עז נית ארצה ,וכאשר חזרו מהתפילה לבית היו
צריכי לנוס מפני הגשמי המרובי .וראה עד היכ היה המהר" גאלנטי בטוח
בהקב"ה שישמע לתפילת ,עד שלא חשש לומר לה להביא מעילי ,ולא עלה מורא
על ראשו פ יהיה לבוז וללעג ,אלא היה בטוח בשלמות שירד לה גשמי.
וכיו"ב מצינו גבי חוני המעגל )תענית יט (.שכשאמרו לו להתפלל שירדו גשמי 'אמר
לה ,צאו והכניסו תנורי פסחי בשביל שלא ימוקו' )שלא יתקלקלו על ידי הגשמי( ,כי היה
בטחונו בתכלית עד 'שלא בוש' להורות לה להכניס את התנורי פנימה שלא יתקלקלו.
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 åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçàז,ë"àå .
,åúéá çúô ãò àåáé àåá åì áö÷ðäù
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ממית 'עצמו' – הכל מאת הקב"ה ולא בידי
אד

ובאמת ,הבטחו עצמו הוא ממשי את הישועה ,צא ולמד ממטבע הלשו שתקנו
אנשי כנסת הגדולה בתפילת שמו"ע 'ולא נבוש כי ב בטחנו' ,והיינו ,שהבטחו הוא
הסיבה והטע ש'לא נבוש' .והוא ע"ד שאומרי בברכת 'רפאנו' – רפאנו ה' ונרפא
הושיענו ונושעה וכו' כי א-ל מל רופא נאמ ורחמ אתה' ,וכלומר ,שהסיבה שתרפא
אותנו היא משו שהקב"ה הוא רופא נאמ ורחמ ,וכ בברכת גואל ישראל ,וגאלנו
גאולה שלימה כי א-ל גואל חזק אתה ,וזאת הכוונה ולא נבוש – 'כי ב בטחנו'.
ודע כי כל מעט בטחו חשוב ומרוצה ומקובל לפני הקב"ה ,וכ איתא מהרה"ק
ה'דגל מחנה אפרי' זי"ע )לפורי( להודיע שכל קוי לא יבושו ,כל ,היינו כמו 'כל
שהוא' ,רצה לומר ,א שה מקוי מעט ,כל שהוא ,ע כל זה ,לא יבושו ולא
לנצח ,כנ"ל.
יכלמו לנצח  -היינו א ַ ֵ
כשעמד הרה"ג שלו צבי הכה שפירא ז"ל לפני נישואי בנו הגדול נכנס אל
הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל ותינה בפניו את מצבו הכספי הקשה כי חסרי
לו להוצאות הנישואי  5,000פונט )לירות( ,חשב הגר"י כמה דקות ,ולאחמ"כ אמר לו
בקול גדול ,הקב"ה יודע ומכיר היטב את מצב )בלית ברירה עזב הגרש"צ את החדר ,א
שמתחילה חשב שהגר"י יסייע לו בממו ,ולא רק בדברי חיזוק( ,לאחר שני רבות ,כשעמד
הגרש"צ בנישואי הצעיר שבבניו הגאו רבי אריה לייב שליט"א ,נענה ואמר לבנו,
אילו היה הגר"י נות לי באותה שעה את המעות החסרי לי היה בזה די רק
לנישואי אותו הב ,אבל עתה כשחיזקני והחדיר בי את ההכרה שהקב"ה יודע ומכיר
היטב את מצב הרי בזה היה בידי די סיפוק להשאת כל צאצאי בליעה"ר.
ז .וכ רמז לה הרה"ק ה'דברי בינה' זי"ע בפסוק שבפרשת )יא כז( 'כל הול על
כפיו טמא הוא' דמי שסומ על מעשה ידיו ,וסובר שההשתדלות שלו פועלת
ומביאה לו פרנסתו ,והרי הוא 'הול על כפיו' ,ידע שהוא 'טמא' ,דלעול הקב"ה
הוא שנות התוצאות לכל אד ולא עשייתו עצמו.
ח .היה אומר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות ,אמונה ובטחו ,אות מה( כאשר אד
לוקח עמו כס ויוצא לשוק לקנות דבר מה ,א יאמי בבירור כי החפ שברצונו
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 åúåîöò çë úéîîù øîåì äöø ,'äéìò åîöò úéîîù éîáט àåä ìëäù øîåàå
לקנות הוא מהשגחתו ית' ,והדעת שהכניס בו לקנות וכ הסכו שקבעו הכל
בהשגחתו ,ואותו דבר במוכר דבר מה – שיאמי כי הדעת למכור והסכו הכל
בהשגחתו וכוחו ית' ,ערב אני בעדו כי השי"ת יעזור לו בהצלחה.
וכ פירש הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע בלשו הכתוב )תהילי קיח ז( 'ה' לי בעוזרי
ואני אראה בשונאי' ,את ההרגשה לחיות מתו אמונה שה' לי והוא עומד לימיני
לסמכני בכל עת ,הנני מבר לעוזרי ולאוהבי ,ואילו את המחשבה שאני הוא העושה
את כל המעשי זאת אראה בשונאי ואאחל לה קללה זו.
ט .מעני לעני ,אולי יש לרמז בדבריה 'ממית עצמו' ,שאינו חושב על עצמו רק
בכל עת לבו ער להיטיב לרעהו ,בכל מיני הטבות ,מעשה באחד שנכנס אל
הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע קוד חג הפסח וסיפר לו בדאגה ופחד שהרופא קבע
עבורו שעליו לעבור 'ניתוח' בגופו ,וזמ הניתוח נקבע לאסרו חג ,שאלו הרבי אודות
הרופא המנתח ,ואח"כ אמר לו 'אינ צרי לעבור ניתוח' ,ופטרו לשלו .יצא החסיד
מהקו"פ שמח וטוב לב ,ובאמונת חכמי המושרשת בו התקשר מיד אל הרופא
להודיע שהוא מבטל את הניתוח .במוצאי 'שביעי של פסח' שלח הרבי לקרוא לאותו
חסיד ע"י בנו הגה"צ מוהרד"ח שליט"א ,משנכנס האבר שאלו הרבי אודות הניתוח
שעליו לעבור ...נענה האיש ואמר ,איני עתיד לעבור כל ניתוח שהרי הרבי אמר
שאיני צרי ...השיב לו הרבי ,לא ולא ,פנה נא אל הרופא ותבקש ממנו שיקיי
מחר את הניתוח ,השיב החסיד ,והרי אי אפשר לקבוע תור לניתוח מהיו למחר,
אמר לו הרה"ק ,אעפ"כ ,דבר נא ע הרופא אולי יהיה פנוי עבור למחר ,ואכ,
הרופא אמר לו מיד שה'תור' נשאר פנוי .עד שהוברר הדבר ,כי תיכ לאחר שיצא
החסיד מחדרו של הרבי בראשונה ,התקשר הרבי בעצמו אל הרופא )שהרי בירר אצלו
מיהו המנתח( ,ואמר לו ,הנה בעוד רגעי ספורי יבטל פלוני את תורו ,אל תשמע
לו ,אלא שמור זאת עבורו ורק תאמר לו שהתור מבוטל ...ולא עשה כ ,אלא כדי
שיעברו על האבר ימי החג וההכנות לפניו מתו רוגע ושלוות הנפש...
בשנות הרבנות של הגה"צ רבי יוס חיי זאננעפעלד זי"ע בעיה"ק היו כל עניני
העיר נחתכי על פיו ,ובכלל זה כל עניני הצדקה ,ו'הכוללי' )שהיו מקבלי מעות מחו"ל
לחלק לבני ירושלי( ,בכל עת שהגיע סכו נכבד מחו"ל שנשלח ע"י אשה היה הגרי"ח
מורה להחזיר את רוב הכס ,שהרי הלכה פסוקה היא בשו"ע )יו"ד סי' רמח ס"ד( שאי
מקבלי מאשה אלא נדבה מועטת .פע אחת הגיעה תרומה גדולה ונכתב באגרת
המצורפת ,שבשו פני ואופ לא ישלחו 'קבלה' על התרומה .הבינו הגבאי שפשיטא
שצרי להשיב את כל הכס ,שהרי עיננו הרואות שתרומה זו לא היתה ברשות בעלה,
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 ä"á÷ä úàîי ¯ .åãáòì äðéáå ìëù ïúåðä àåäå ìéç úåùòì çë êì ïúåðä àåä éë
והיא חוששת שמא ייוודע לו הדבר ...אמנ כשספרו זאת לרבי יוס חיי הורה שלא
להשיב אפילו פרוטה אחת ....ולפליאת הגבאי ,הסביר הגרי"ח ,כי כא תחזינה עינינו
שא ייוודע הדבר לבעל יופר שלו בית ,מעתה ,מוטב לעבור על סעי בשו"ע ולא
לקלקל את שלו ביתה של ההיא איתתא...
נוראות כתב הרה"ק הבת עי זי"ע בפרשת )ד"ה והוא( לגנות את המראי כלפי
חו שה אוהבי את רעיה ,ובאמת ה שונאי אותו בקרב ו'שבע תועבות
בליב' ,שהנה נאמר בפרשת מאכלות אסורות )יא ז( 'ואת החזיר כי מפריס פרסה
הוא ושוסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכ' .וכתב ה'אור החיי'
הקדוש ,שבא הכתוב לומר שאינו אסור באכילה אלא כל עוד ש'גרה לא יגר' ,אבל
לעתיד לבוא יעלה גרה ויחזור להיות מותר )וכבר הביא ה'רבינו בחיי' בש מדרש תנחומא,
שעני זה מרומז בשמו 'חזיר' לפי שעתיד הקב"ה להחזירו לנו לעתיד לבוא(.
ומבאר הרה"ק בדר רמז ,ששני המה סימני הטהרה' ,מפריס פרסה' בחיצוניות,
ו'מעלה גרה' בפנימיות ,וזה ה'דבר אחר' פושט טלפיו להראות סימ טהרתו שבחיצוניות,
הג שבפנימיותו הוא טמא שהרי אינו מעלה גרה ,ולזה ה'דבר אחר' נדמי אות בני
אד שבחלקלקות לשונ ה מראי כלפי אחרי שה נמני על 'אוהביה' )כלפי חו
ה נראי ככשרי( ,א באמת 'גרה לא יגר' – שבתוככי נפש הרי ה שונאי בכל ליב,
ומסיי הבת עי וז"ל ,וזה עיכוב הגאולה ,שאי ב דוד בא עד שיטהר החזיר ,היינו
שיעלה גרה ויהיה פנימיות ליבו כמו שמראה בטלפיו .עכ"ל .מעתה ,הבה נתחזק לאהוב
כל איש ישראל בפנימיות הלב ,וכברו כ יהיה תוכו ,שא בתוככי נפשו יחפו בטובתו
של חברו ויאהבנו כגופו ,ועל ידי זה נזכה לקרב הגאולה בב"א.
י .ידוע מאמר הרה"ק מראדזי זי"ע )סוד ישרי עיו"כ אות לט( כי המת הוא 'אבי אבות
הטומאה' ,ורמז בדבר כי כל עוד האד חי עדיי תולי בו תקוות טוב ,אבל
המת כבר אי לו כל תקווה על כ טומאתו גדולה מכל הטומאות .מה תקנתו הזאת
'אפר פרה אדומה' – שהיא מרמזת על ה'אמונה' )כמאמר ,אי ל רשות להרהר אחריה(
כי ע"י האמונה יש לו כבר תקווה ,וממילא נטהר מאותה טומאה איומה.
ובאמת ,יש לנו לומר לכל אלו שב"ה עוד בי החיי ,לבל יעשו עצמ כ'מת'
שאבדה תקוותו ,ואפרש שיחתי ,כל איש החי בעול הזה ,עובר לפעמי קשיי
והסתרות ,יש מי שמשקיע את עצמו 'ראשו ורובו' בתו הקשיי ,וממילא אינו
מצליח לראות שבחו יש עול ומלואו ,שבו האורה שולטת ,וא הוא עצמו בתו
עול זה נמצא ,כי לא רק רע גמלוהו מ השמי ,א א יפקח את עיניו ימצא
כמה וכמה נקודות אור בחייו ואלו יקלו מעליו לסבול את עול הקושי שהוא עובר.

é

באר הפרשה  שמיני  פרה

åðéàù åðééäã ,ìäåàá úåîé éë íãà åäæå
äæá äùòéé øùà äùòî íåù áéùçî
òãåé ÷ø íãà çëî äùòðù éîë íìåòä
àåä äæë íãà ,ä"á÷ä úàî àá ìëäù
.'ä ìäåàá
éëøãî úçà àéä éë ,äá øîåì ùé éìåàå
ïîæá ô"ëò) äøôä úøäè ¯ äøäèä

ù"áúé àøåáä úàî ìëäù ïéîàäì ,(äæä
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מעשה בנער צעיר לימי ,שבכל יו ויו היה משיח את לבו לפני רבו – כי רבו
אנחותיו ולבו דווי ...כי 'חיי קשי' עוברי עליו בעניי זה ובדבר פלוני ,הרב שכבר
ראה מאורות מימיו והכיר בתהלוכות החיי ,רצה ללמדו בינה ,לבל יתלונ כל היו
ויפסיק מלראות 'שחורות' כל היו ,הזמי את תלמידו לביתו ,בישיבת יחד מזג לו
הרב כוס מי ,וביקשו לבר ולשתות לרוויה .אח"כ נטל בידו חופ מלח והשלי
לתו כוס המי וציוה לתלמיד לשוב ולשתות .כמוב שלרוב מליחות המי לא
מצא התלמיד את מקומו ...מש יצאו הרב והתלמיד לנאות דשא והמשיכו בשיחת
על שפת האג ,ביושב במרחב על מי מנוחות תחת השיחי נטל הרב בשנית
חופ מלח והשליכו לתוככי האג .ושוב חזר על בקשתו מתלמידו שיטע ממימי
האג .כעת שמח הנער לשתות עוד ועוד מהמי הזכי והטעימי .ולשאלת הרב,
הא אינו מרגיש את המלח ,השיב הנער ,לא ולא...
נענה הרב ואמר לו ,ראה בני ,כמות המלח ששפכתי לכוס המי שבביתי שווה
לכמות המלח ששפכתי לאג ,מעתה תתמה 'מה נשתנה' ,מדוע כא לא יכלו לשתות
מי ממרה כי מלוחי ה ,ובאג לא הורגש כלל המלח ,ותשובת ,כי בכוס נשאר
המלח )מרוכז( בכח חזק ,לא כ באג ,שהמלח מתפשט ומתפזר עד שאינו מורגש
כלל .ומעתה דע ל בני ,כי בדומה לזה הוא הנעשה ע האד במנת הכאב ,היסורי
והטרדות שהוא עובר ל"ע בימי חייו .המנה שנגזרה היא קבועה א 'טע' המרירות
והקושי קובע כל אחד ואחד לעצמו ,מתו החלטתו לאיזה 'כלי' קיבול הוא מכניס
ומקבל את יסוריו ,אפשר להחליט לצמצ את מבטו רק עליה ,דוגמת אותו כוס
אשר שטחה קט ,וכל הנכנס בה נשאר בכל עוזו ותוקפו ,כ ,א האד נשאר כל
היו 'סביב' היסורי והסבל ,אז המרירות מורגשת ביותר ,והקושי עצו ובלתי נסבל.
א אפשר לאד להיות כ'אג מלא מי' להרחיב את מבטו ולהשלי את מנת
יסוריו לתו מעי חיי המפכה חיות שמחה ובטחו ולהמתיק את מצבו עד מאד,
אשריו ואשרי חלקו.
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אי ל רשות להרהר אחריה  -אמונה פשוטה
ותמימה

יא .ובזה ביארו את דברי הגמרא )מגילה ז' (:מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא
ידע בי ארור המ לברו מרדכי' ,וכשתבדוק מה כתיב בי התיבות  -בי 'ארור
המ' ל'ברו מרדכי'  -אשר ביקש לאבדי ,והכוונה ,שישכח ממציאות כגו דא 'אשר
ביקש לאבדי' ,כי באמת אי כזאת מציאות בעול ,שהרי את הכל עושה ה'.
יב .וכבר היה מעשה באחד מצדיקי דורו ששח בפני הרה"ק מקאברי זי"ע שרצונו
עז לשבות את שבתו בהיכל קדשו אשר בקאברי ,א הרה"ק לא הסכי ,ואמר
לו כי שבת קודש היא יחוד ,ובינינו יש פירוד ,כי כאשר בא אלי יהודי ושופ את
מר נפשו על שצר לו מצרותיו ,משריש אני בקרבו אמונה תמימה ,וממילא יש לו
עצה בכל פרטי משאלותיו ,א כשבא יהודי אל מע"כ הרי את נותני לו עצה,
ועצה הוא על פי שכל ,ושכל אינו דבר קיו .נענה לו אותו צדיק ואמר' :אי זאל
געזונט זיי אזוי ווי איר זענט גערעכט' )כה אהיה בריא כמו שהנכ צודקי( ודברו הרבה
ביניה ומאז נעשו אוהבי זה לזה.
יג .מעשה באיש יהודי שנתפס ל'טיפה המרה' – בשתיה לשכרה יומ ולילה לא
ישבותו ,פע תפסוהו חבריו כרגע לפני השתיה  -כשעדיי היה בקבוק השיכר
ביד ימינו והפקק ביד שמאל ,והיו ידידיו ורעיו מפצירי ומתחנני אליו ,שיעזוב
מנהג רע זה ,והראו לו אי שאיבד כל פרנסתו ב'זכות' שתייתו ,וקרע את 'שלו
ביתו' ולא עוד אלא שכל סובביו מתרחקי ממנו ...ענה לה ה'שיכור' ,שמעו נא
רבותי דייני מומחי ,ראו נא את הבקבוק 'זעקס או נייניציגער' )תשעי וששה אחוזי
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 äëéùçë åìידìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå øåøéááå úåèùôá ïéîàéå ,
 äëøáìå äáåèì ¯ íéùòîä âéäðîä àåä àøåáä àåä ù"áúé àøåáä éëטוúåöî ïëìå .
אלכוהול( אשר בידי וריחו נוד ,אכ ,יש תשעי וששה טעמי מדוע כה גרועה
שתייתי ,א מה אומר לכ – 'טעמו' של בקבוק 'תשעי ושש' הלז גובר על כל
ה'טעמי' שלכ ...והנמשל ,פעמי שנראה לאד כי טוב ויפה לעשות מעשה פלוני
– א א יראה שאינו על פי דר התורה ,א א נראה לו כי תועלת רבה תצא
מכ – יעמיד לפני עצמו חומה – ויזעק לעצמו לא זו הדר ישכו אור ,אלא אחר
ה' נל כחק בלי טע.
ובזה ביארו את האמור בסוגיא דקטורת )ירושלמי יומא פ"ד ה"ה( – ולמה אי מערבי
בה דבש מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ,וכל הרואה יתמה,
מדוע דייקא בקטורת שאלו 'ולמה ...והשיבו מפני שהתורה אמרה' ,מדוע לא שאלו
כ בהלכות שבת – ולמה אי מדליקי האש בשבת ...מפני שהתורה אמרה ,וכיו"ב
בשאר מצוות ,אלא ,כי הקטורת הייתה עשויה להעלות ריח ,וא כ יש מקו לומר
שנוסי עליה דבש ,ועי"ז יתרבה וישתבח ריחה לעילא ולעילא ,ונמצא שקיימנו את
רצו הבורא ביתר הידור – על זה אמרו מפני שהתורה אמרה – והיינו א מה שנראה
ל כמסייע לקיו התורה ,א אמרה תורה בפירוש אל תעשה כ הרי עלי ללכת אחרי
התורה כחק בלי טע ,ולא ללכת אחר שכל ה'מבי' כי כ וכ עדי לעשות...
יד .בפרשת )י א-ד( וידו אהר ...קרבו ,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.
טו .בימי הגאו רבי משה פיינשטיי זצ"ל היה יהודי מומר שהצר הרבה לאחיו היהודי,
בכל הזדמנות היה 'מוסר' בפני שרי המדינה וחיפש אי להצר צעדיה ,לימי
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נפל למשכב ובהיותו גוסס שלח 'שליח' לקרוא לבני החברא קדישא ,בהגיע השליח
תמהו מאד על קריאה זו ,שהרי רשע גמור היה וכפר בעיקר רח"ל ,ומה לו ולה ,א
לא נמנעו מללכת אליו באמר שמא בשכבו על ערש דווי נתעורר בו רצו לחזור
בתשובה ,ואכ כאשר הגיע אליו בכה לפניה בשארית כוחותיו שבכל ימי חייו ִהרבה
לחטוא וברצונו לשוב על חטאיו ,ועל כ בקשתו ,שיקברוהו ב'קבורת חמור' )פירוש,
בעמידה ולא בשכיבה( ומחו לגדר של 'בית החיי' במקו בזיו ,ומיד 'פרחה נשמתו'.
אנשי החברא קדישא לא ידעו מה לעשות ,ופנו לשאול את הגר"מ פיינשטיי
זצ"ל ,כי בעיניה ראו שאותו רשע חזר בתשובה ביומו האחרו וביקש שיקברו אותו
בקבורת חמור לש כפרה ,והרי 'מצוה לקיי דברי המת' )גיטי טו (.אבל לאיד גיסא
אסרה תורה לקבור אד בקבורת חמור )עי' יו"ד סי' שס"ב ס"ב ,ש" סק"ב( ,תשובת
הגר"מ היתה שבשו אופ לא ימלאו בקשתו ,כי גופו של אד אינו שלו ,וא הוא
עצמו מחויב לקיי כל דיני השו"ע ,על כ יקברוהו בקבר ישראל כדת משה וישראל,
וכ עשו.
ויהי ממחרת ,הגיעו שוטרי העיר אל אנשי החברא קדישא ,ואמרו לה ,שקיבלו
ידיעה ממקורות נאמני ,שבהלוויה שהתקיימה ביו אתמול קברו את הנפטר בבזיו
כדי לנקו בו על מה שעשה לה בימי חייו ,אנשי החברא קדישא הכחישו את
הדברי מכל וכל ,א השוטרי לא האמינו לה עד שפתחו את הקבר וראו שאכ
נקבר כראוי .ונתברר שעל אותו מלשי ודומיו אמרו חז"ל )עירובי יט' (.רשעי אפילו
על פתחה של גיהנו אינ חוזרי בתשובה' ,וברשעותו רצה לצער ולייסר ג
אחר מיתתו ,ועל כ העמיד לה פני כאילו הוא חוזר בתשובה כדי שיסכימו לקבור
אותו קבורת חמור ,וכבר שלח להלשי לשוטרי העיר בכדי שיענישו את החברא
קדישא על מעשיה אלו.
ומכל מקו לענייננו למדנו מפסקו של הגר"מ פיינשטיי ,שאסור להתחכ על
דיני התורה ,ובכל מצב חייב האד לקיי פסקי השו"ע במלוא ומה לא יזוע ימי
ושמאל ,כי כל המשנה ידו על התחתונה ,א במקו שנדמה לו שעדי לשנות מעט
מ ההלכה שב ואל תעשה עדי כי א בהוראת מורה מומחה.
ונאי הדברי להגר"מ פיינשטיי ,כי בדידיה הוה עובדא ,שפע עמד 'שמונה
עשרה' ומאחוריו עמד יהודי שהארי מאד בתפילתו )אחר שסיימו הקהל את התפלה(,
כל אותו זמ עמד הגר"מ ולא עקר את רגליו עד שעקר הלה את רגליו ,כמו
שנפסק בשו"ע )או"ח ק"ב ד( שאסור לעבור כנגד המתפלל .עודו עומד ומחכה נכנסו
בני הבית וסיפרו לו שהגיע טעלעפא )טל'( דחו מאר ישראל )בימי הה לא היו
טלפוני בהישג יד ולא בכל בית היה טל' ,ובפרט מעבר לי מאר ישראל ,שבודאי היה עני נחו

מאד( ,ואעפ"כ לא ק ולא זע ממקומו ובכלל לא התייחס אליה ,ורק אחר שסיי
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הלה את תפילתו פסע את שלש הפסיעות וחזר לביתו כאשר המתקשר מאר"י
כבר לא היה על קו הטל' ,תמהו בני הבית בפניו ,מדוע לא מיהר לחזור לביתו
בשמעו שקוראי לו לשיחה דחופה מאר ישראל ,נענה הגר"מ והשיב בפשטות
'והלא היה מאחורי קיר ומחיצה שהפסיקה בעדי ,ולא יכולתי ללכת '...כי מרוב
דביקות בקיו הלכות התורה לא עשה שו חשבונות היא להתחכ על הדיני,
רק קיי את הכל בפשטות – כפשוטו של מקרא.
טז .מדי שנה בשנה בשבת פרשת פרה היה הרה"ק רבי חנו העני מאלכסנדר
זי"ע מספר בש הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע ,נוהגי היו הכומרי הנוצרי
הרשעי לערו מידי פע 'וויכוחי' ע היהודי ברבי ,להוכיח שהצדק ע דת
עפ"ל ,ועל ידי זה היו מכריחי אות לקבל עליה את דת ח"ו .פע בא כומר
רשע אל אחד הכפרי ,הלה קיבל רשות משרי המדינה לערו ויכוח כזה ע
היהודי ,והמנצח – מאיזה צד שיהיה ,מותר לו לזרוק ולהטביע את המנוצח לי.
בקרב יהודי הכפר שררו פחד ורעדה ,בהיות 'פשוטי ע' ,ולא היה ביניה חכ
וזק שיוכל לנצח רשע ערו זה ,בלית ברירה תפסו אומנות אבות ביד ,ושפכו
תפילות לפני אדו הכל שיושיע אות מצרת .ויהי בהתקרב מועד הוויכוח החלו
לחפש אחר יהודי שיסכי לעמוד לפני הכומר ,והנה ניגש החייט שהיה יהודי פשוט
מאד והציע עצמו לערו את הויכוח ,בהיותו סמו ובטוח בה' האלוקי שבוודאי
יושיע מצפרני הרשע .כשראה הכומר את פני החייט סבר שהיהודי לועגי לו
בידעו שהלה יודע א בקושי קרוא וכתוב ,לכ הציע שהחייט ישאל תחילה איזו
שאלה והוא יענה לו )בהיותו בטוח שמחמת תמימותו תהא עצ שאלתו ללעג ולקלס בעיני
השומעי( ,מיד פתח החייט ושאל את הכומר בתמימות ,מה פירוש המילי 'איני
יודע' ,השיב לו 'ניע ויע' )איני יודע ,בשפה המדוברת בפולי( ,או אז זעק החייט בהתרגשות
שהוא ניצח את הכומר שהרי הודה מעצמו שאינו יודע לענות על שאלתו ,וא
הגוי לא הבינו לשו הקודש ולכ לא הבינו את תוכ שאלתו ,אלא ברגע ששמעו
את הכומר שהוא מודה על האמת ועונה 'ניע ויע' זרקוהו תיכ לי.
אנשי הכפר הודו ושבחו להקב"ה על גודל הנס שעשה עמה בדר פלא ,ואחר
כ שאלו את החייט מדוע בחר לשאול שאלה זאת לאותו רשע ,השיב החייט
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àìå ,åì äôöúå úåîéîúá åîò êìäúä
äî ìë àìà ,úåãéúòä øçà øå÷çú
äéäú æàå ,úåîéîúá ìá÷ êéìò àåáéù
 'å÷ìçìå åîòיז.

åè

''äîëç'ä ìò úæîøî 'ã"åé
ïî (ã"åéä) äøñçð ïëìå ,(íéáø úåîå÷îá
íãàä ìò äðåîà éðééðòá éë äðåîàä
úåèùôá ïéîàäìå 'åúîëç' ìë úà ìèáì
äéäé íéîú ÷ø ,úåùéøãå úåøé÷ç àìá Y
.åé÷åìà 'ä íò
)÷"äåæá øàåáîë

äéäù åðéáà íäøáà çáúùð åæ äãéîáå
'ù"åîëå 'íéðéîàîì ùàø
) åì äáùçéå 'äá ïéîàäå' (å åè úéùàøáאד מקדש את עצמו מעט – חשיבות כל
פעולה קטנה לאי ערו
'øëùùé éðá'ä ÷"äøä äá æîøå .'ä÷ãö
íúééäå íúùã÷úäå ,(ãî àé) ïúùøôá ÷"äøä .àð ãåîò ä"ã ú÷åç äìëã àøâà) ò"éæ
¦
÷ íéùåãיחíééçä øåàä áúë .
'ïîàäå
úáéú éë (äëøáä ìëéäá ò"éæ àðøîà÷î
¦
åùòú íúùã÷úäå äöøé ãåò ,ì"æå '÷ä úåàä éë ,ïîàäå
¯ ã"åé àìá äáúëð ''äá
בתמימות שראה בחומש ה'עברי-טייטש' )פירוש בשפת האידיש( וראה שעל התיבות
'איני יודע' כותב ומפרש  -אי ווייס נישט )איני יודע(' ,הבנתי שא מחבר ספר
ה'טייטש הקדוש' לא ידע פירוש של תיבות 'איני יודע'  -אי ֵידע הערל הטמא
הזה פירוש' .וא שהחייט הזה היה פתי וכסיל ,אול ה'חוזה' למד מזה לימוד
נפלא ,שהמאמי בפשיטות ואומר על כל דבר 'איני יודע' – אינני נצר לדעת ולהבי
דרכי ה' ינצל מכל פגע.
יז .ותמימות זו צריכה להיות בשלימות וללא שו פג ,כמו שאמרו צדיקי קמאי,
דא דבתמימות הפרה אדומה קיימא ל )פרה ב ה( ששערה אחת שחורה אינה
פוסלת ואכתי בכלל 'תמימה' היא )ורק שתי שערות פוסלות אותה( ,אבל במצוות 'תמי
תהיה ע ה' אלוקי' פוסלת אפילו שערה אחת ,כי האמונה בחי עולמי צריכה
להיות בשלימות ללא שו פג.
לאיד ,גדולה תמימות האמונה מתמימות הפרה ,כי בפרה א כבר נתהוו ב'
שערות שחורות – נפסלה הפרה לעול ,מה שאי כ בתמימות האמונה א א
נפסלה כבר  -לעול בידו לתקנה ולהשיבה לתמימותה השלימה ,באמונה זכה וברה.
יח .איתא ב'בית אברה' וז"ל .והתקדשת והיית קדושי ,חז"ל אמרו )יומא לט(.
אד מקדש את עצמו 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

æè
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éðà äæáå ,åàîèú ìáì íéâééñå íéøãâ
 ...íéùåã÷ åéäúù íëçéèáîיט
.ì"æå (æë ÷øô) àéðúä ìòá ÷"äøä áúë
íéøáãá 'éôà àìà ãåò àìå...
çáåæ íãàäù äî ìë ,éøîâì íéøúåîä
ìåëàì õôçù ïåâë ...äì÷ äòù 'éôà åøöé
úåçô åà äòù øçàì ãò åúãåòñ øçàîå
íìåá íà ïëå ...äòù äúåàá äøåúá ÷ñåòå
ãàî äååàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô

éøåäøäá ïëå ,íìåòä éðééðòî íøáãì
à"ñ àéôëúàã øéòæî èòîá 'éôà åúáùçî
åúùåã÷å ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà ,àúúì
äìòîì åúùåã÷å 'ä ãåáë äìòúî) äáøä àìéòì
 (äìòîìכäùåã÷ úëùîð åæ äùåã÷îå ,
áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò
'íúùã÷úäå' ùåøéôå ...'úé åúãåáòì íåöòå
óà øîåìë ,íéùåã÷ íëîöò åùòúù
÷ø 'åëå à"ñî ìãáåîå ùåã÷ åðéà úîàáù
íúééäå' .åîöò ùã÷îå åøöé ùáåëù

להקרא 'שיכור' ,כמו כ בענייני קדושה ,תחילה יקיי 'והתקדשת' ,מעט ,ועוד קמעא,
ועוד קצת ,עדי שיגיע למדרגת הקדושה הראויה.
יט .כה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע דכידוע שוני דרכי הנהגת השלטו ברוסי'
מההנהגה באמעריקע )ארה"ב( ,כי ברוסי' תופסי לבית האסורי כל מי שיש עליו
אפילו צל צלו של חשד ,שמא הוא נמנה על המורדי וכיו"ב ,לא כ בארה"ב ,כי המה
חוקרי ובודקי בשבעי ושבעה חקירות ובדיקות ,ורק כאשר הוכח לה מכל וכל
כי הלה גנב או מורד הוא תופסי אותו ,ובזה כבר נגמר דינו ורע ומר אחריתו ,ואמר
הרה"ק ,ב'מלחמת היצר' עלינו לנהוג כמדינת רוסי' – כי חלילה לנו מלהמתי עד
שיתברר כי דבר פלוני ,מכשיר פלוני או מקו פלוני ה מסוכני ל'יראת שמי' שלנו
או של צאצאינו ,אלא בכל צל צלו של חשש או חשד רחוק ,מיד עלינו לתפסו כדבר
שיש להימנע ולברוח ממנו כמטחווי קשת ,ובזה נזכה בס"ד להינצל מצפרני היצר ל"ע.
כ .ויזכור את דברי הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )יסוה"ע ח"ב פ"ט אות כד( לרמז בפסוק
בפרשת )י יט( ויאמר אהר אל משה ...הייטב בעיני ה' ,וישמע משה וייטב בעיניו',
וביאר שכה אמר אהר למשה ,ה אמת כי על פי די היה לי לאכול אבל מעלה
נוספת יש בעבודת ה' והיא לא לחשוב רק הא מותר לי לאכול מאכל פלוני ...ללכת
למקו פלוני ...לעשות מעשה פלוני ...אלא בכל עני יחשוב הא ייטבו הדברי בעיני
ה' ...וישמע משה מששמע משה רבינו את דבריו ויטב בעיניו דר זו הוטבה בעיניו.
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
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÷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 åúåàכא.
òéðëî íãàù äìåòôå äìåòô ìëù ,ïàëîå
ùé ìåãâ êøò åîöò úà ùã÷îå åøöé úà
äùåã÷ åéìò úëùîîå ,íå÷îä éðôá äì
åúãåáòá íãà ìæìæé ìà ,àìéîîå ,äðåéìò
éúãåáò úáùçð äî åîöòì øîàé ìàå
 øúåéá äáéùçî ä"á÷ä ïëù ,äèåòôäכב.

æé

úåááìä úåáåçá áúë êëå
íåù êéðéòá èòîú ìàå' (ä"ô ùôðä
åà äìéîá åìéôà åîùì äðùòúù äáåè
,åìöà áø êîî èòîä éë ,äéàøá
ùîùä ú÷úòä äæá íéðåéîãáù áåø÷äå
ïéìéî ìâìâá ÷úòú äîà øåòéù õøàá
éë) 'áìåøèöàá ìöä ú÷úòä ïëå äáøä
)ïåáùç øòù

äæ éøä õøàá ïàë äîà ÷çøî ùîùä æåæú øùàë
ïéìéî äáøä ùîùä äææ äòù äúåàáù ïîéñ

 (íéîùáכג.

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'.
כא .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'.
כב .סיפר הגה"צ רבי חיי ברי זצוק"ל שכשבא הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי
זצוק"ל לראשונה למסור שיחת מוסר בישיבת מיר ,הרעיש בדברי רש"י על
הפסוק 'ליבבתיני באחת מעיני' )שה"ש ד ט( ,ואלו דבריו ,ליבבתני  -משכת את לבי
אלי .באחת מעיני  -הרבה דוגמות טובות שבי .לולא היתה בי אלא אחת מה
הייתי מחבב ביותר וכל שכ בכול וכ באחת ענק מצורוני באחת מרבידי ענקי
קישוטי ה תכשיטי מצוה שישראל מצייני בה ,עכ"ל רש"י .ומכא ,כמה חשוב
בעיני המקו כל מצווה אחת קטנה.
וכלשו קדשו של ה'בית אהר' )ד עו' (:בי חמ למצה רק משהו )שהרי אותיותיה
שוות ,זולתי שכא יש ה"א וכא חי"ת שסוגר את פתח הה"א( ,שממילא בעת שהוא נפרש
מהרע אזי הוא נכתר בטוב ,ואז נעשה מחמ מצה כהר עי'.
כג .אמנ ,יזכור את פירשו הרה"ק מקאצק זי"ע )שש"ק ח"א אות של"ד( בביאור דבריה
ז"ל )שהש"ר ה ב( 'פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכ פתח שעגלות
וקרוניות נכנסי בו' ,ואמר שאכ מפתח אחד קט יכול האד לעלות מעלה מעלה,
וכל שערי סייעתא דשמיא יהיו נפתחי לו .א בשביל כ צרי הפתח להיות נקב
מפולש בבשרו 'אדורע או אדורע' ...והיינו שישריש בקרבו היטב העני שמקבל
עליו ,או אז יפתחו לפניו כל השערי.

çé
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קמנו ונתעודד – יקו וירו מ'עתה' אל אביו
שבשמי

çáæîä ìà ïøäà áø÷éå' ,(ç è) ïúùøôá
øùà úàèçä ìâò úà èçùéå
äòùáù ,íéðåùàøä åðéúåáø åøàéá ,'åì
,åé÷åìàì áéø÷äì 'ä ùåã÷ ïøäà ùâéðù
áäæä ìâò úåîã åì äàøäå ïèùä àá
 çáæîä â"òù ùàä êåúáכדäöø äæáå ,
.äùò øùà ìâòá øëæéùëì åúòã ùéìçäì
¯ éçà ïøäà ,ä"ò åðéáø äùî åì øîàå
'÷÷éôäì ïèùì ïúéú ìàå 'çáæîä ìà áø
èçùéå çáæîä ìà áø÷éå ¯ ïëàå .åîîæ
åøöé úà èçùù åðééä ,úàèçä ìâò úà

ïë éô ìò óà åøîàá ,ìâòë åì äîãðù
 éàøåá úà ãåáòì éðà êìåäכה.
'êåðç éøîà'ä øàéá æ"éôò

)ïåø÷ êåðç éáøì

,ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä ìù åãéîìú ì"öæ

÷ì"æç éøáã úà ,(äë úåà êåðç éøîà 'ðå
áø øîà éùà øá àééç éáø øîà ,(.ä
äðåîùî ãçà åá àäéù êéøö íëç ãéîìú
÷åñôá ÷æçúäì åéìòù øîåìë ,úéðéîùá
,'éðéîù' úùøôù éðéîùä ÷åñôä àåäù äæ
òøä øöéä ìù åëøã àéä êëù éðôî
äøåúá ÷åñòì åúùâá íãàä úà úåôøäì
ãâðì ãéîòî àåäù äæá ,äãåáòå äìéôú

)äèåñ

כד .עיי' רמב" ורבינו בחיי שהביאו דברי ה'ספרא' )שמיני מלואי ח(  -היה אהר רואה
את המזבח כתבנית שור והיה מתיירא ,נכנס משה אצלו ,אמר לו אהר אחי ,לא
תירא ממה שאתה מתירא ,הגס דעת ובא קרב אליו ,לכ אמר 'קרב אל המזבח
ויקרב אל המזבח' ,בזריזות' .ויש אומרי )ראה ב'בעל הטורי' ש( שבאותה שעה נראו
לו קרנות המזבח כקרני עגל ,וכוונתו היתה לשבור את רוחו ע"י שיזכור את מעשה
העגל ויבא לידי עצבות ,וע"ז אמר לו משה אל תביט על העגל 'קרב אל המזבח' –
לכ נבחרת.
ואכ מחמת הרגשה זו יתקבלו תפילותיו ,כדברי הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )שמיני
תר"מ( 'שהיה אהר בוש וירא לגשת ,אמר לו משה ,למה אתה בוש לכ נבחרת',
היינו בגלל שאתה בוש ,ונדמה אתה בעיני כמי שאינו ראוי לגשת אל הקודש,
לפיכ נבחרת וזכית לשמש בכהונה ,כי הקב"ה אוהב את הענוי והשפלי ברוח.
כה .שמעתי מבעל המעשה שפע ראה נער העומד בעריכת השולח של הרה"ק
ה'בית ישראל' זי"ע וניסה לעלות ולהתרומ מעט לזכות ולראות את פני הרבי
הקדוש ,אלא שבחור שעמד מעליו ב'שורות' דפק לו על ראשו כאומר עמוד על
מקומ בשלווה ואל תנסה להתרומ ,וכ הווה כמה פעמי שהילד ניתר וקפ ממקומו
וזה הורידו ...הרבי שראה את הנעשה ,לא התייחס כלל לאותו העומד מלמעלה ומנסה
להורידו ולהשפילו למטה ,רק בשתי ידיו הראה לילד כסימני התחזקות – כאומר ,אל
תשית לב לנסיונותיו של העומד מעלי ,אלא נתר וקפו בהתחזקות שוב ושוב
לעלות ולראות בקדושה...
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íøåâå ,åéúåðåìùéëå åéàèç ìë úà åéðéò
ïëà .íå÷îä éðôì éåöø åðéàù áåùçì åì
éìâò' ìë úà èåçùì àéä äãåáòä ãåñé
àìå .åáåàëîå åòâðá ùéà ùéà Y 'úàèçä
 øáòä ìò èéáéכוäúòî ùãçúé àìà ,
 æåòå úàù øúéáכז.
'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä áúë åæ êøãá
'÷ä êéùìàä íùá (àøéå ä"ã) ò"éæ

èé

úëåðç ïéðòá ïúùøôá áåúëä úà øàáì
éðôìî ùà àöúå' éðéîùä íåéá çáæîä
úàå äìåòä úà çáæîä ìò ìëàúå 'ä
ìò åìôéå åðåøéå íòä ìë àøéå íéáìçä
àì ïééãòùë äìéçúî éë .(ãë è) 'íäéðô
ìàøùéì äàøð äéäå íéîùä ïî ùàä äãøé
ïéëùé àìù íéîøåâ íéòøä íäéùòîù
åìôð àì ïééãò ,íäéðéá åúðéëù ä"á÷ä
äøéúé úåøéäæ éë ,äòù äúåàá íäéðô ìò

כו .איתא בירושלמי שבי 'פרה' ל'חודש' לא יפסיק ,כלומר ,שלפי קביעות השנה
פעמי שמפסיקי בסדר קריאת 'ארבע פרשיות' בי 'שקלי' ל'זכור' ,כמו כ
לעיתי יש 'שבת הפסקה' ג בי זכור לפרה )וכמו בשנה זו( ,אמנ קריאת פרשת פרה
צריכה להיות סמוכה לקריאת פר' החודש ,ואי להפסיק ביניה .והרמז בזה ,כי כל
עניינה של פרה הוא לטהר עצמו מכל טומאותיו ,א 'לא יפסיק' וישאר לעסוק באות
טומאות וחטאי ,אלא תיכ יסמי לזה 'פרשת החודש' – ויתחדש מיד כקט שנולד.
כז .כי כבר אמרה תורה )בראשית יט כו( 'ותבט אשתו מאחריו  -ותהי נציב מלח' –
כי זה סופו של המביט לאחוריו...
יש שרמזו בלישנא דגמ' )פסחי ק' (.פורס מפה  -ומקדש' ,שיפרוס מפה על העבר
ואו אז יוכל לקדש עצמו.
וכ ייאמר לגבי ה'דאגה' שהיצר מכניס בלבו ,עתה עומד אני על מצב טוב ,אבל
מה יהיה עמי למחר ,לזה רמזו בדברי הקרא בפרשת )יא יב( 'כל אשר אי לו סנפיר
וקשקשת במי' ונתבאר ברש"י )מדברי התו"כ( שבא הכתוב ללמד שא היו סימני
טהרה במי הרי הא כשר אפילו א נשרו כשהעלו אותו מ המי ,ורמז יש בדבר,
שאי לו לאד לחשוב הא יהיו לו 'סימני טהרה' ג לאחר זמ ...כי ח"ו מתו
מחשבות אלו יבוא לידי יאוש ,ולא יביט אלא על עכשיו ותו לא.
כשעלה כ"ק האדמו"ר מ'תולדות אהר' זי"ע לבקר את כ"ק האדמו"ר ה'אמרי
חיי' זי"ע בחוה"מ פסח ,שח בפניו האמרי חיי ,שאותו היצר היה אצלו בליל
התקדש חג קוד אמירת נשמת ,וטע בפני ,כיצד הנ עומד לאמר 'נשמת' לפני
הבורא ,בו בשעה שהנ יודע היטב את מצב הרוחני השפל ,אמרתי לו ,ה אמת
שאמש לא הייתי 'וואוילער איד' )יהודי כשר( ,וא איני יודע מה יהא עמי בעתיד ,א
זאת אדע ,שברגעי אלו הנני וואוילער איד ,על כ אומר 'נשמת' בכל עוז ועצומות
)פשיטא ,שלא אמר כ אלא לגודל ענוותנותו ,א הלימוד לדיד שלא להביט על העבר ועל העתיד(.
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ïåçèáå äðåîàá ÷æçúäì ïéëéøö åéä éë .úåáöòá ìåôéì àìù äæë ïîæá èå÷ðì ùé
àøéå ...'ä éðôìî ùà àöúå'ù éøçà ÷øå
 'íáæòé àì éàãåáùכח.
ïéëùäù ïéòá ïéò åàøù Y 'íòä ìë
úòá àéä éãåäéä úãåáò ø÷éòù øåëæéå ùà íäì ãéøåäå íáø÷á åúðéëù ä"á÷ä
÷"äøäî àúéàù åîë ,åúìéôð
ìãåâá íäéðô ìò åìôð æà ,íéîùä ïî
ìò (í"éøä éèå÷éì) ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷ôñ øøåòúðù øáãä íöò ìò äùåá
,'éøàë áëù òøë' (è ãë øáãîá) ÷åñôä ,íäéðéá ïåëùé àì ú"éùä éìåà íúåáìá
כח .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
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.
פע שאל הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' זי"ע את אחד מחסידיו שבא לשבות בצלו
)בעת עריכת השולח בליל שב"ק( אמור נא ,האי באת הנה ממקו מושב ,ענהו היהודי
נסעתי על גבי חמורי ...המשי הרה"ק ושאלו ומה היית עושה א היית נופל מחמור
על א הדר .ענה החסיד הייתי מתרומ ומטפס שוב על גבו וממשי בדרכי ,א
הרבי המשי בשלו ושאלו שוב על מעשיו בא היה נופל עוד פע מחמורו בדר,
ושוב ענה שהיה מתנער מעפרו ושב לרכוב על החמור .לאחר כמה פעמי הרבי שאלו
שוב ושוב ,נענה היהודי ואמר' :וכי מה אעשה ,וכי אשאר על הקרקע ואבכה ,הרי
ברור ומוסכ שעלי לקו ,להתנער מעפרי ולעלות שוב על גבי חמורי' ...פנה ה'יסוד
העבודה' אל חסידיו שהיו נוכחי בעריכת השולח ואמר לה' :השומעי את את
דבריו ,וכי תכלית יש לו לאד לאחר נפילה ,להישאר בירידתו ולבכות מצבו וגורלו,
הרי אי לו לאד כי א לקו ולהמשי במלחמתו ,להישאר איש מלחמה'...
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íéùéâøîù úòá ÷åæéç êéøö øúåéá
 äìéôðכטãçà ìë äøàää úòùá éë ,
åãâð ïéãéîòîù äòùá ìáà ,ãåîòì ìåëé
Y éøàë øáâúäì åéìò æà íéîùä ïî
'áëù òøë' áéúë ïëìå ,åãîò ìò ãåîòì
äìéôðäå äáéëùä úòá øîåìë Y éøàë
ïéàù ìåãâ ììë äæ êà .éøà ë"â àø÷ð
íà éë íãàä ãâð íéîùä ïî íéãéîòî
òåãéá äéä íàå .ãåîòì ìåëéù åçåë éôë
åéä àì ,äæ ãâðë ãåîòì åçåëá ïéàù

àë

,íù íééñîå .äæ ïåéñéðá åúåà íéãéîòî
âéùäì ìåëé åðéàù àèéùô äòéâé àìá êà
÷éãö úåéäì íéìåëé åéä íàá éë ,äîåàî
äöåø äéä ùéà ìë Y äòéâé àìá øùéå
úåéäì íéöåø åéä èééçäå ïòöøä óà ,úåéäì
 ÷éãöå øùëלìë äæ éë ,äúòî øåîà .
åéúåðåìùë ìò èéáäì àìù Y íãàä
èéáé àì Y ìôð øáë íà óàå .åéúåìéôðå
åðå÷ úà ãåáòì ÷æçúé ãéî àìà åéøåçàì
 äùãç äéøáë äúòîלא.

כט .באמת אמרו ,כתיב בקרא )תהלי כ ט( 'המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד',
ולכאורה צרי ביאור שהרי קמנו בא אחר נפילה – וכי הצדיקי ג כ 'נופלי',
היה לו לומר 'המה כרעו ונפלו – ואנחנו לא נפלנו' .אלא צרי לומר כי אי מציאות
של 'לא נפלנו' ,הכל נופלי ,אלא ש'אנחנו'  -קמנו ונתעודד ,ו'המה'  -נשארי
בנפילת .וכמה שנאמר )משלי כד טז( 'שבע יפול צדיק – וק' ,והיינו שא בנפילתו
קרוי 'צדיק' מאחר שמיד 'ק' – ואנחנו קמנו ונתעודד.
פע התאונ בחור אחד בפני הגאו ה'קהילות יעקב' זצוק"ל ,רבי ,מיואש אנכי לגמרי,
היצר מפיל אותי פע אחר פע ברשתו ,כבר אינני שווה מאומה ,ומנותק אני לצמיתות
מתורה ועבודה ,שאלו ה'סטייפלער' ,הא ניצחת אותו כבר פע אחת ,ענה הבחור ,רבי,
כבר אמרתי מצבי איו ונורא ,הוסי ה'סטייפלער' לשאול ,הא ניצחת אותו כבר בעבר,
עד שהודה הבחור שלעיתי נדירות אכ הצליח לנצח מעט את יצרו הקשה ,אמר לו
ה'סטייפלער' ,א כ ,אל תבט אחורי כלל ,כי א על אלו הניצחונות ,ובזה תמצא נוח
לנפש הדוויה ,ומש יהא ביד לעלות בדר העולה בית קל.
הוסי הגה"ק הסטייפלער זי"ע ואמר ,בספרי הובאו תיקוני תשובה רבי המשברי
עצמותיו של אד  -לכפר בה חטאי עוונות ופשעי ,אבל התיקו הגדול ביותר -
שיאמר האד לעצמו עד כא ,ומיד יקו ויתחזק ,זהו התיקו הנעלה ביותר לכל
חטא ופשע.
ל .אמרו בעלי הרמז בהלכה הפסוקה )מג"א או"ח קלא ד בש השל"ה( שיש לומר 'ואנחנו
לא נדע' – בישיבה' ,מה נעשה' – בעמידה ,והיינו שאי לו לאד לומר בעודו
יושב בעצלתיי מה נעשה ,אלא תחילה יעמוד ממקומו כמי שמוכ לזוז מקומו –
לעשות איזה פעולה טובה ,ובעמידה ישאל 'מה נעשה'...
לא .ומשל למה הדבר דומה לאחד הנוסע ברכבו ,שעליו להביט רק לנעשה על
הדר לפניו ,כי אילו יסובב את ראשו לאחור הרי מיד יהרוג נפשות רח"ל
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åéöìç øåáéâë ùéà ìë øåæàé ïë ìò
ïîæ ìëáå úò ìëá øàùéäì
 ùãå÷ úîçìîáלב,íéù÷ä íéðîæá íâå ,
úà áåæòé àì ,äãéøéå äìéôð úåúéòá
éðàå äæìä éðçöéð äðä ,øîàì ,åúãîò
åúîçìîá ÷æçúé àìà ,àá éðà äðà
åæîøù åîëå .áöî ìëáå úò ìëá øéãú
êéùøåã éë' äðùä ¯ ùàø úìéôú úåáéúá

ïéà' éøä äøåàëìå ,'åìùëé àì íìåòì
,'àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö
àìù 'ä éùøåã ìò øîåì øùôà êéàäå
ìùëé àìù äðååëä àìà ,íìåòì åìùëé
íà óàå ,'äìéôð'á êë øàùäì Y íìåòì
,åøåñå åìå÷ì÷á øàùé àì ,åøöé åéìò øáâ
êéùîäì åøôòî øòðúéå íå÷é ãéî àìà
 øöéä úîçìîáלגäìéôðä úòá ,øîåà éåä .

ב'תאונת דרכי' )עקסידענ"ט( ...כיו"ב המביט לאחוריו – על כישלונותיו ונפילותיו מיד
ימעד ח"ו עד כדי 'תאונת דרכי'.
לב .מעשה ביהודי שקבל בפני הרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע כי כשל כוח הסבל
וכבר אי בכוחו לעמוד בקשרי המלחמה ע יצרו ,באמרו ,א אמש יגעתי
במלחמתי כנגדו והיה ה' בעזרי לנצחו ,והנה היו הוא הפילני לפח יקוש .ענהו
ה'תפארת שלמה'' ,כי תצא לניצחונות' לא כתיב ,אלא 'כי תצא למלחמה' ,כי לא
בנצחו חפ ה' כי א במלחמה ,א א יצטר לעמוד בה כל ימי חייו...
הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,המשיל את העני לחייל שנשלח ללחו ע האויב בשדה
הקרב וחרבו שלופה בידו ,והנה הגיע אליו אחד מחיילי האויב וירה בו באצבעו וד
רב החל לזוב ממנו ,אותו חייל נבהל והשלי תיכ את כלי הזי מידיו ,צעקו לו
חבריו ,שוטה שכמות ,היא מכניס הנ את עצמ בסכנת מוות ,והרי עתה אפשר
לאויב להרג או להכות ב מכה רבה ועצומה ,ואילו א תמשי לישא חרב ביד
אולי תוכל להשיב לו מנה אחת אפי ותפילהו לגמרי .כמו כ הוא במלחמת היצר
א בשעה שנפל מעט כבר הנו מתייאש ומשלי את כל אשר לו ,בזה גופא הצליח
היצר עליו – שהרי זוהי כל מטרתו ' -לייאש' את הנלח בו ,אלא על האד להתרומ
ולהתחזק בכל כוחו ,וכ יזכה שיבוא יו ויכה את היצר הרע לגמרי )ח"ח על נ" קהלת
י ד ,הובא בהגהות על ח"ח על התורה פ' בראשית אות טז(.
לג .רמז הגאו רבי שלו שבדרו זצ"ל במשנה )מעשר שני ג ח( 'הלשכות בנויות
בקודש ופתוחות לחול  -תוכ חול וגגותיה קודש ,בנויות בחול ופתוחות לקודש
 תוכ קודש וגגותיה חול' ,והיינו שאי נפקא מינה היכ עומדת הלשכה אלא להיכהיא פתוחה...וא מי שהוצר לצאת 'על המחיה ועל הכלכלה'  -להביא טר לבני
ביתו ,א במחשבה שבמוחו הוא ממתי ומייחל מתי יסיי כבר את יגיע כפיו ויוכל
להיכנס לבית המדרש ללמוד את השיעור הקבוע שהוא לומד מדי יו ביומו ,אזי
מחשבתו זו גורמת לו להיות בבחינת 'קודש' ,וכל שעות עבודתו חשובות כול להיות
קודש קדשי ,שהרי עיניו תלויות ופתוחות תמיד אל הקודש.
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,êë òøàéù åááéñ ìòîî íéîùî Y 'êîî
øôñá ¯ ïëî øçàì êéùòî ìëå êà
øôñá åáúëéé íéùòîä åìà ,íéáúëð
êéùîú ìà ïë ìò ,êìù úåðåøëæä
øåæçìå úåìòúäì øáâúä àìà ,êéúåìéôðá
.êìîä êøã ìò äøäîá

ïðåáúäìå åîöòá øåöòì íãàì åì ïéà
êéùîé àìà ,äúåäîå äãéøéä ìãåâá
øáëù äòùá ÷øå ,'äéìò êøã' åëøãá
ïðåáúé ,æà ,åðåëî ìò áöî äæéàá ãåîòé
äî ìòå äæ äî úòãì ,äìéôðä úåäîá
. לדíäá áåù ìùëéé àìù ,äæ

ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
òåãî (ä"ë úåà íéø÷ò ã÷åô) øàáî
úà (.ãî :âî ïéøãäðñ) àøîâá èøôì åëéøàä
íù åðîð) úåùòì 'ïëò' òéùøäù íéàèçä
ïéàù úåøåãì úåøåäì ,(øúåéá úåøåîç úåøéáò
éëøã åéðôá åìòððù ìàøùéî íãà êì
ä"á÷ä éøáãá (íù) åùøã éøäù ,äáåùúä
óà ¯ (àé æ òùåäé) 'ìàøùé àèç' òùåäéì
ïë ìò . לוàåä ìàøùé àèçù éô ìò
óàù ,åðãîìì ,íéáøä åéàèç ìëá åëéøàä

øäæéì åéìò ìùëð øáë íà óà ,íðîà
øøâéäì êéùîäì àìù øúåéá
øáëù ïåâëå ,øúåéå øúåé ìåùëîä øçà
úåàøî åéðéò ãéî íåöòé äàøù äî äàø
åùøéô êëå .úåìéôð øàùá á"åéëå , להòøá
äî òã' (à á úåáà) äðùîä ïåùì úà
ìëå ,úòîåù ïæåàå äàåø ïéò êîî äìòîì
'äàåø ïéò'ù äîù 'íéáúëð øôñá êéùòî
ïæåà' åà äðååëá àìù ïâåäë åðéàù øáã
äìòîì' äæ éøä ïâåäë àìù øáã 'äòîùù

כיו"ב לעני הנפילות והנסיונות – א מתו שפלותו הוא עומד ומייחל לעלות על
...' אינו נחשב כ'חול' אלא כ'קודש,דר טוב
( ולפתע נסדק ונשבר אחד מאופני )גלגלי, משל למי שנוסע בדרכו מעיר לעיר.לד
 וכי יעכב עצמו ויעמוד לחקור בשל, וא"א לו להמשי בדרכו בשפו"א,רכבו
 הרי כ לעול לא יגיע למחוז חפצו )ולכשכבר יגיע ימצא שכבר,מי אירעה צרה זו
, מה יעשה הפיקח יחלי הגלגל במהירות,(נסתיימה ה'חתונה' או כל מטרה אחרת שלשמה נסע
 אז יחקור מה ומדוע, ובסו היו טר ישכב ליש,ימשי בדרכו ויגיע למחוז חפצו
, מה ל מתעסק 'חוקר ודורש' אודות הנפילה שעברה עלי, א לדיד ייאמר...אירע
 ובסו היו – כשכבר לא יפריע ל,קו התנערי מעפר קומי – המש בדרכ
.הדבר להמש ה'עבודה' תערו חשבו הנפש
 כתיב )דברי ב יט( 'אל תצור ואל תתגר ב, הרה"ק מרוז'י זי"ע אמר פע.לה
 אל 'תצייר' אות לעצמ )את צורת העבירות( א אחר שכבר נקלעו,'מלחמה
 וממילא לא תצטר, פירוש אל תחשיב לעשות מה איזה שוויות ועני,ליד ח"ו
. ותתקדש בקדושה של מעלה, כי יעברו מלב,לעשות עימ מלחמה
 אסא דקאי ביני חילפי אסא, בגמרא ש הסמיכו ואמרו 'היינו דאמרי אינשי.לו
 שהדס העומד בי הדסי רעי עדיי שמו עליו, פירוש,' ואסא קרו ליה,שמיה
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äùòù äæä òøä ìëá úôðåèî åùôðù éî
ïééãò ,åðîî øúåé òåøâ ïéàå èòîëù ïëò
åðéàå ùåã÷ íò ìàøùé éëëåúá ììëð àåä
.åúéøçàì äå÷ú ùéå ,åé÷åìàî ÷úéð
ברכו במאור פניו – התחדשות ביו השבת

'ìåçá íãà ìù åéðô øåàî äîåã åðéà
 'úáùá åéðô øåàîìלזìëù éåàøä ïîå .
ãçà ìë Y äìòúéå ùãçúé ìàøùé ùéà
æàå ,ùãå÷ úáùä íåéá àåäù äî éôì
'ïåùàø íåé' úáùä øçàìù íåéä àø÷éé
éäéå' ìáà .ïàëì åàá úåùãç íéðô éøäù
ïåùì àìà éäéå ïéà' ¯ 'éðéîùä íåéá
úáùä ïéàùë àåä ìåãâ øòö éë ,'øòö
øçàìù íåéäå ,äîåàîá åéìò äòéôùî
 ...'éðéîù íåé' àåä úáùäלח

æîø ,'éðéîùä íåéá éäéå' ,(à è) ïúùøôá
ò"éæ 'íééç éøîà'ä ÷"äøä äá
ãòå åàåáî àåä ùåã÷ íåé úáùä íåé éë
úáùä íåéá øúåéá äìòúî íãàäå ,åúàö
÷äðùîá (àùú éë ïåøåùé éáéúð) åøàéá äæ åéðòë êøáéå' (á àé ø"øá) ì"æç åøîàù ãò ùãå
,'åúåà ùã÷éå éòéáùä íåé úà íé÷åìà
),'óìç àâúá ùîúùàãå' (âé à úåáà
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ìù åøîàî é"ôò ,åéðô øåàîá åùãé÷å åéðô øåàîá åëøéá
ונקרא הדס ,והכי נמי הג שנכשל יהודי בחטא רח"ל אינו מאבד את קדושתו
הפנימית ,ובזה פירש הרה"ק רבי צדוק הכה מלובלי זי"ע נוסח הזמר )ליל שב"ק(
Łêי' ,שמ ההדסי ילמד
ôקפא ַח ָ ִ
לה ַ ְ ָ
äסהִ ְ ,
ואר ָ
לארäס ַ ֲ
'äמדאני ַא ָíא )בדי הדסי(ָ ְ ,
ְָ ֵ
'להתקפא חלשי  -לחזק רגלי כושלות.
לז .צדיקי היו מבארי ואומרי ,ש'פניו' יש בו במשמע ג מלשו הפנייה לה' ,כי
בשבת קודש פנייתו של האד לבוראו בשיחה ודיבור ,הרי הוא מאיר ונעלה בהרבה
מפנייתו אל בוראו בתפילה בימות החול )תורת אבות ,שבת אות צ בש הרה"ק היסוד העבודה(.
לח .כי השבת משפיעה על ימות השבוע הבעל"ט ,איתא בגמרא )שבת קיט' (:כל
המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות
להקב"ה במעשה בראשית' .וביאר האור החיי הקדוש )בראשית ב ג( שהקב"ה נת
כח בכל הבריאה לעמוד ולהתקיי רק שישה ימי ,ועל ידי שמירת השבת מתחדש
בה הכח לעוד שישה ימי ,ואילו לא יהא בעול אפילו אחד שישמור שבת ח"ו
אזי יתבטל העול ממציאותו ויחזור לתוהו ובוהו ,ונמצא שזה האומר 'ויכולו' הרי
הוא 'שות' בחידוש הבריאה המתקיימת על ידו מכח ששומר שבת .ויש ללמוד
מדבריו הק' על גודל מעלת השעה ,שהנה עומד הוא לקיי את כל העולמות וכול
תלויי במעשיו ,עד שנעשה כשות למעשה בראשית) .ודינו ככל שותפות בעלמא ,כפי
חלק שהשקיע השות ,כ יגדל חלקו ברווחי ובפירות שנושאת השותפות ,כ גבי שבת ,כגודל השקעת

האד בשבת ובקדושתה כ גודל הרווחי שיגיע לידו מהשב"ק(.
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í÷åä ïñéðá 'ãçà'á éøäù ,äøô úùøôì úåîù) ÷åñôá (àùú éë úùøô í"éøä éèå÷éì) ò"éæ
éðôîå ,äøôä äôøùð åì 'éðù'å ïëùîä ,'ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë' (áé ì
'ìàøùé ìù ïúøäè àéäù äåîéã÷ä äî øîåìë 'ùàø' úáéú úà äéáâú øùàëù
éà÷ã äàøð ìàøùé ìù ïúøäè 'àéä'ù åøîàù äîå) øçàì úåàáä úåéúåàä úà ç÷úù
.( לטìòåôá äååöîä íåé÷ ìò ÷ø àìå Y äàéø÷ä íöò ìò ,'úáù' úáéú êãéá äìòé ùàø úåéúåà
.úáùä àéä ùàøä úàéùð éë
äøô úùøô) ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á àúéà
íä 'àâú' úåéúåàä éë ,äúòî øåîà
ùåøéôå' (äøô úùøô úáùá äðäå ä"ã
,íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæáã ,ïéðòä ,úáù úáéú øçàù úåéúåàä
åìéàë ,ìë ïåãà éðôì ïåöøì åðéúôù øáã ,úáùä øçàù íåéì ïéúîîäù øîåìë
.ìëä ãáéàå 'óìç' øáë
äøôä íâå ,úåðáø÷ä åðáø÷äå åðîéé÷
äúàéø÷ éãé ìòå ,éòéáùå éùéìù úàæäá
ãåáëì úåéðçåø äøäè øäèð íéðô ìë ìò  טהרת הפרה בזמ הזה על ידי- פרשת פרה
קריאת הפרשה
øáãîá) ÷åñôá ïë æîøîå .'åðéìò àáä ìâøä
...ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå' (á¯à èé ú÷ç úùøôá äøåúá íéàøå÷ åæ úáùá
åðééäã ,' מøîàì 'ä äåö øùà äøåúä úàæ ,äîåãà äøô úøäè øãñ
¯ ãáìá äøéîàá éã äéäéù ïîæ òéâù àúéàãë ,äøäèä úà úøøåòî äàéø÷äå
äøéîàä àåáú æà ,íéé÷ ÷"îäá ïéà øùàë äìéâî úëñîá é"ùøá àáåä ,ä"ä â"ô äìéâî éîìùåøé)
. מאìòåôá äàæää íå÷îá
ùãåçä úùøô íåã÷úù àåä ïéãá (.èë
וידוע שכשהיו מזכירי שמות לרפואה לפני הרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק
 א היה הנידו אודות עריכת 'ניתוח' )אפעראצי"ע( היה מצווה לבוא לשאול,זי"ע
 ויוב היטב לפי דברי האוה"ח שהרי אחר השבת 'בריאה,אודות כ לאחר השב"ק
.חדשה' באה לכא
,' דבר עמוק למדנו מדבריה שאמרו כי מצד הדי היה צרי להקדי 'פרשת החודש.לט
 ומכא למדנו שאכ זה,ואעפ"כ הקדימו חז"ל את קריאת 'פרשת פרה' תחילה
. תחילה וראש יטהר עצמו ורק לאחמ"כ יגש לשאר הענייני,ה'סדר' אצל בני ישראל
 כ"ק האדמו"ר ה'נתיבות שלו' זי"ע )שמות עמ' שיא( כתב בכוונת דברי העבודת.מ
 זאת חקת התורה, שהנה נאמר 'וידבר ה' אל משה ואל אהר לאמר,ישראל
 אלא, ולכאורה קשה מדוע כפל הכתוב תיבת לאמר ב' פעמי,'אשר צוה ה' לאמר
.לרמז על הזמ בו תהא אמירה בעלמא
 דהא איתא ב'חסד לאברה' )עי הקורא מעי השני נהר נז והובא, והזמ גרמא לכ.מא
ב'ערבי נחל' פרשת שמיני( שבשלושי הימי שבי פורי לפסח מוציא הקב"ה את
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'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîà äë
'ïéøäèðù íùëù ,ïéîàäì êéøö
åîë ,çñôä úáø÷äì ùîî äøô øôàá
úùøô úàéø÷á äæä ïîæá ïéøäèð ïë
åúðéçá éôì ...ãçàå ãçà ìë äøô
.'äùåã÷á

)(.ãî÷ óã

ïîæå' (à"îøú óåñ äøô) 'úîà úôù'á àúéà
ïîæáù éãé ìò äøäèì òééñî äæ
äøäèá ïé÷åñò ìàøùé éðá ìë åéä ùã÷îä
ïëì ,çñô ïáø÷ì ïîöò øäèì åìà íéîéá
áìä úøäèì òééñîå ,åãé÷ôú ù÷áî ïîæä
 äúò íâמב.

ישראל מדי יו ביומו חלק אחד משלושי מתו מ"ט שערי טומאה ,ומעלה אות
מדרגה לדרגה ,כמו שהוציאנו מטומאת מצרי בימי הה עי"ש.
וכבר אמר הרה"ק רבי מאיר מפרימישלא זי"ע ,דהנה איתא בזוה"ק )ח"ב קפג(:
דמצה מיכלא דאסוותא ]-מאכל רפואה[ היא ,וכש שהחולה במחלת הגו צרי
לצו במש כמה שעות בטר ינתחו אותו הרופאי כדי לרפאותו ,כמו כ לקראת
חג הפסח בו אנו עומדי לקבל תרופה ורפואה ל'חולי הנפש' והוא באכילת המצה,
עלינו לצו ולהתענות – להיטהר ולהתרחק מתאוות רעות כדי שתוכל הרפואה
להשפיע עלינו רפאוה שלימה.
על פי הדברי האלה אפשר לבאר את דברי הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )חודש
אדר ד י( המיישב קושיית הפוסקי )טור או"ח תלב( מדוע אי מברכי ברכת 'שהחיינו'
על בדיקת חמ  -דאכ ,מברכי שהחיינו בהתחלת זמ ביעור ,והיינו ביו הפורי,
והב .ופירוש הדברי ,כי אי אפשר לגשת אל הקודש כי א שיטהר עצמו תחילה,
ובהכנה כראוי ,ולכ צרי להקדי בעבודת ה' כבר בפורי ,וכ אמרו )פסחי ו .ועי'
בביה"ל ריש סימ תכט( 'שואלי ודורשי בהלכות הפסח קוד הפסח שלשי יו'
ופורי הוא שלושי יו לפני פסח ]וכ נהגו הרבה צדיקי ,ללמוד הלכות פסח
ביו הפורי[.
מב .דבר שפתי א למותר לדבר בחובת ההתרחקות מדברי אסורי ו'כלי'
שאינ כשרי ,כי בשעה שבשר וד נכשל בחטא הרי הוא דוחק בידיו את
רגלי השכינה כביכול ח"ו ,וב'כלי יקר' )ויקרא יא מד( מרמז כ בלשו הפסוק )ויקרא יא
מג( 'ולא תטמאו בה ונטמאת ב' ובמסורה כתיב 'ונטמת' חסר אל" ,ללמדנו
שא נכשל האד בחטאי ואיסורי )הכתובי לעיל בפרשה( אזי מסתלקת ממנו האות
אל" המורה על אלופו של עול מל מלכי המלכי הקב"ה.
כי זה כל האד  -לעצור את עצמו ולא להיות תחת תאוותיו ,וכדמרגלא בפומיה
דהרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע לומר בש הרה"ק רבי ישראל ה'ינוקא'
מקארלי זי"ע ]מכונה ג 'דער פראנקפורט'ער' כי ש מנו"כ[ ,ש"עצרת' מלשו
עצירה היא ,והיינו דכתיב )דברי טז ח( 'עצרת לה' אלוקי' פירוש 'איי א-האלט איז
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דער גאנצע יוד'  -כל מהותו של היהודי שיוכל להתאפק ולומר 'לא' ליצר הרע ,ואינו
נמש אחריו כסומא בארובה.
מספרי ,שפע שמעו חסידי הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע את רב אומר
בתפילה אחרי סדר פיטו הקטורת את הפיסקא 'אביי הוה מסדר סדר המערכה',
וכשהגיע לתיבות 'ואברי למנחה' נזדעזע כל גופו הקדוש וארכובותיו נקשו זו לזו
כמי שמעלה את כל אבריו מנחה כליל לה' לריח ניחוח .כי זהו 'סדר המערכה' –
'ואברי למנחה' ,שתכלית ותפקיד 'אברי האד' ה להקריב מה 'מנחה' להקב"ה.
והנהגה זו מסוגלת לפרנסה ,וכמו שאמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )לשמיני עצרת(
לפרש מה שהגידו חכמינו )סנהדרי צ (.שכל מידותיו של הקב"ה ה מדה כנגד מדה,
כלומר שהקב"ה מתנהג ע האד כנגד  -להיפ מהנהגתו שלו ,כלומר שא הוא
סוגר על עצמו ומתאפק מלמלא תאוותיו ,בעצימת עיניי או בבלימת פיו בעת
מריבה וכיוצא באלו ,יזכה שלעומת זה יפתח לו הקב"ה שערי שפע ,אבל המתנהג
בהרחבה ופותח בהליכה אחר תאוות לבו הרי הוא גור לעצמו ח"ו שיצטמצ
השפע ,והיינו דכתיב )במדבר כט לה( 'עצרת תהיה לכ' שא האד מצמצ ועוצר
הנאותיו זוכה להרבה 'לכ' אלו השפעות טובות בגשמיות וברוחניות.
עוד איתא מהרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )בהעלות ד"ה והמ( על הפסוק 'והמ כזרע
גד הוא ועינו כעי הבדולח' ,המ זהו פרנסתו של אד וכו' ,ועינו כעי הבדולח
שהפרנסה הוא לפי שמירת טהרת העיני ,וכל מה שממלא תאותו והנאתו מהסתכלויות
אסורות וכו' עי"ז מנכי לו מפרנסתו .ומידה טובה מרובה כפי שימור עצמו תתרבה
ותתגדל פרנסתו.
איתא מהרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע )ליקוטי ,ד"ה אותיות( על סמיכת האותיות סמ"
עי" פ"ה צדי"ק – כי אות הסמ" סגור מכל צדדיו ,ומרמז כאשר תסגור )כאותו
הסמ"( עיני )אות עי"( שלא להסתכל ברע ח"ו ,ג תסגור פי )אות פ"ה( שלא לדבר
דבר רע אז תהיה צדיק )אות צדיק( .עכ"ל.
כתב רבינו יונה בשערי תשובה )שער ג אות סד( וז"ל ,וג רבי נוקשי ונלכדי
בחלל החושי הנכבדי חוש הראות ...ונאמר על חוש הראות 'ולא תתורו אחרי
לבבכ ואחרי עיניכ' ,הוזהרנו בזה שאל יסתכל אד וכו' .והרי שאיסור הסתכלות
הוא איסור מדאורייתא.
וכ כתב המשנה ברורה )סי' עה סק"ז( וז"ל ,אבל לעני איסור הסתכלות לכו"ע
המסתכל באשה אפילו באצבע קטנה כיו שמסתכל בה להנות עובר בלאו דלא
תתורו אחרי עיניכ' .וכבר כתב בדר פקודי )ל"ת לה חלק הדיבור אות ו( 'שהרבה
מהמו הע חושבי כי זה רק ממילי דחסידי ואינ נזהרי מהסתכלות בנשי,
תדע ידידי שזה איסור גמור מדאורייתא' וכו'.
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'ïçìùä êåøò'ä ùøôî êëå
áéúë äîåãà äøô úùøôáù (æ"ñ
÷åñôáå ,é ÷åñôá) ,'íìåò ú÷åçì' íéîòô 'á
ìò éà÷ ãçà 'íìåò ú÷åç'ã ,åðééäå ,(àë
úéáä ïáøåç øçà ãéî íéðåùàøä úåøåã
øäèéäì íãéá àäé ïáøåçä øçà íâù Y
ïëãî àéøáç' àúéàãë äøôä øôà éãé ìò
)äôøú ïîéñ

ìëá äîåãà äøô åùòù (:å äãð) 'àìéìâá
ìòåôá äãé ìò åøäèðå äé÷åã÷ãå äéúåëìä
'íìåò ú÷åçì' úéðùá øîàð ãåòå ,ùîî
øäèäì åðéãéá ùé åðà åðøåãá íâù øîåì
,äøô äùøô úàéø÷ éãé ìò 'äøô øôà'á
àúééøåàã äæä ïîæá äúàéø÷ù ïàëîå
 äøäèä àéä äúàéø÷ úòáå ,àéäמג.

כ היא דרכו של איש יהודי  -לעמוד אית במשמרתו כגיבור ואיש מלחמה,
ולומר למשחית 'לא'  -א א נפלתי מטה מטה מעתה הנני מתחזק ועולה מעלה
מעלה .וכ פירשו צדיקי נוסח היוצרות לפרשת פרה 'מי ית טהור מטמא לא אחד'
שעיקר הטהרה הוא לסרב ליצר הרע ולהגיד בשפה ברורה 'לא' אחד בכל תוק.
הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע אמר )פורי ד"ה ומרדכי( שפע היה שיכור אחד שקיבל
על עצמו להפסיק מלשתות יי ושאר דברי המשכרי ,ויהי ביו הראשו התעוררה
בו תאוה עזה לחזור להרגלו ולשתות מידי דמשכר ,א הוא התאמ בכל כוחו ולא
שתה ,וא שכמה פעמי כבר עמד ללכת אל בית המרזח התחזק ברוחו ולא נגרר
אחרי תאוותיו ,באותה שעה אמר לעצמו' ,הרי התגברתי ועמדתי בגבורה עצומה
נגד היצה"ר ,א כ מגיע לי עכשיו לשתות מעט יי"ש '...ובזאת הל לשתות ונמש
אחריו עד שהשתכר כבראשונה .וזה אינו 'לא' אחד ,אלא בבחינת הפה שאסר הוא
הפה שהתיר ,ורק צרי שאיסורי תורה יהיו אצלו כחומה בצורה ,ולא יעבור עליה
בשו פני ואופ ,וזהו 'לא' אחד ,ללא פשרות.
מג .ידוע מה שהביא הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ליקוטי הרי" ריש פרשת תצא( בש
הרה"ק רבי שמחה בוני מפשיסחא זי"ע שהתורה נדרשת בדר פרד"ס )פ'שט
ר'מז ד'רוש ס'וד( ,והנה ,בזמני הקודמי כשהיה שיי עני המלחמות ע אומות
העול – בפועל ,אזי היה הפשט בכתוב )דברי כא י( כי תצא למלחמה על אויבי
ושבית שביו - ...מלחמת הרשות ,ורק הרמז היה על מלחמת היצר .א בימינו אנו
שאי לנו מלחמות כפשוט אזי הפשט הפשוט 'כי תצא למלחמה' על מלחמת היצר
הצורר המבקש להאבידנו ,ועלינו להילח עמו בחירו נפש ,להביסו ולהפילו.
הוסי על דבריו הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )שנת תרס"ח( שכיו"ב הוא לעני 'פרשת
פרה' ,בזמ שהיה לנו אפר פרה היה הפירוש הפשוט על טהרה מטומאת מת ,והרמז
היה על טהרת היצר ,אבל כהיו הזה שאי לנו אפר פרה הרי הפירוש הפשוט הוא
על טהרת היצר.
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ìò úàèçä éî ú÷éøæ ìëå ,úåðååòä ïî
'úòãä õò àèç' ìò äúðååë úî àîè
,ïåùàøä íãàì äàîåèä úà íøâå àéáäù
,íìåòì äúéî äøæâð äæ àèç éãé ìò éøäù
ùøåù úà ï÷úì øùôà åæ úáùáù àöîð
.íéàèçä ìë
÷åãö éáø ÷"äøä ìù åðåùìëå
ìéòåî äøô úùøô úàéø÷ (à äøô
øöéä úàîåèî åìàîùî ìéñë áìä øäèì
. מדòøä
÷éãö éøô)

äçîùá úåáøäì äëæðù ,åðøæòá 'ä éäé
êåúî äèåùô äðåîà é"ò íéîéä åìàá
øäèäì äøäîá äëæðå ,úçðå òôù áø
øîàðå áéø÷ ïîæáå àìâòá ,äøôä úøäèá
.ïîà

ìò éà÷ äøô úùøô úàéø÷ ø÷éò ,ïëàå
äéàøå ,úåðååòä ïî áìä úøäè
ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä àéáä øáãì
úåà äøô úùøô) '÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìî
'àéáðá ïéøéèôî' äàéø÷ ìë øçà éë (æ
äéä äæ éôìå ,äøåúá åàø÷ù ïéðò åúåàá
äøäè ïéðòá äøô úùøôá øéèôäì åðì
,äùøôä úøáãî äáù úî úàîåèî
úàîåèî äøäè éë äàøé ïðåáúîä úîàáå
,úåðååòî äøäè ÷ø íù áéúë àì úî
íëéìò éú÷øæå' (åë¯äë åì ìà÷æçé) íù áåúëë
,íëéúåàîåè ìëî íúøäèå íéøåäè íéî
íëì éúúðå ,íëúà øäèà íëéìåìâ ìëîå
,íëáø÷á ïúà äùãç çåøå ùãç áì
éúúðå ,íëøùáî ïáàä áì úà éúåøéñäå
ø÷éòù çëåî ïàëî àìà ,'øùá áì íëì
êåëéæäå úåé÷ðä àéä äîåãà äøô úøäè

 ד"ה שלהי יומא( שטהרת הפרה קאי על: איתא ב'דרשות חת סופר' )דרשות לג.מד
 לרמז,' ומשו כ אמרה תורה להיטהר ב'אפר פרה,טומאת וחלאת העוונות
 כי על ידי, על ידי שיהיה בעיני עצמו כעפר ואפר,'לאד שישוב בתשובה אל ה
 וא ג זאת שישפו דמעות.תשובה מתו הכנעה ושפלות הרוח זוכי לטהרה
, המור מכל אמור, ודמעות אלו ייחשבו לו כהזאת מי חטאת,מתו שברו לב
. א אחר חורב ביהמ"ק- שטהרת הפרה נוהגת לעול

