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ñçðéô úùøô ¯ äùøôä øàá
êôéäì åðéöî åæ äùøôá ìàøùé éðá ïéðîá
ïéðî äìò àì ïéîéðá éðá úøùòî éë Y
óìà íéòáøàå äùîç' íà éë åèáù éðá
ïãì åì åéä 'íéùåç'î åìéàå ,'úåàî ùùå
'úåàî òáøàå óìà íéùéùå äòáøà'
ùé ïàëîå 'íééç õôç'ä íééñîå .íéàöàö
çéìöäì ìëåé åá õôç 'äù éîù ,ãåîìì
äøùò åì ùéù éîî øúåé Y ãçà ïáî
éðò êì ùé ,íéñëð íò ïéãä ïëå .íéðá
øéùò ùé Y êôéäìå ,å÷ìçá çîùå çéìöî
.''ä íìåë äùåò' éë ,(óåñáì) çéìöî åðéàù
øùá éðéòá íãàì äàøðù äî àì ,øîåìë
àìå ,úîàä àåä ¯ áèåîì ïä áåèì ïä
øö äæéà åéìà àåáá åùôð úååìùî ãáàé
úà âéäðî ä"á÷äù ïéîàé àìà ,÷åöîå
äìâúî äæ ïåáùçù íéîòô ,ïåáùçá åîìåò
íéðù øçà äìâúéù íéîòô , אãéî åðì

 יאמי בתו ההסתרה שהכל- ובני פלוא אליאב
לטובה

ïã éðá äìà' ,(âî¯áî åë) ïúùøôá
äòáøà
...íúåçôùîì
÷"äâä áúë ,'úåàî òáøàå óìà íéùùå
.ì"æå (ñçðô ô"éø ú"äò ç"ç) ò"éæ 'íééç õôç'ä
äîëç ïéà éë ,äøåúä åðì äúìéâ ïàë
ïá ïéîéðáì äðäã ,'ä ãâðì äöò ïéàå
,(àë åî úéùàøá) íéðá äøùò åéä á÷òé
ïá íéùåç' ¯ ãçà ïá ÷ø äéä ïãì åìéàå
ùøç äéä äæ 'ãéçé ïá'ù ,ãåòå úàæ .'ïã
ë"éôòàå ,(.âé äèåñ) àøîâá åøîàù åîë
äáøä ïéñåìëåàá äáåøî ïã äéä øáã óåñ
.íéèáù øàùå ïéîéðáî øúåé
ïã ìòù äàøð äéä äìéçúîù ,åðééäå
,óåñáì êà ...ïéîéðáá àð÷ì

 ועד כמה כל פעולה טובה אינה חוזרת, מעשה נורא המלמד על השגחה פרטית.א
 שמעתי מבעל העובדא הרה"צ,ריק – ג בפעולת חיזוק ועידוד לאחרי
, לפני כשלש שני,מוהרמ"י הורובי אב"ד לינסק שליט"א בעי"ת בארא פארק
 חיפש בסעלפאו,כששהה רמ"י בהרי הקעטסטיל"ס והוצר לקרוא למי שמסייעו ש
)פלא'( שלו את ש האיש ובטעות הקיש על ש של אבר ממתפללי בית מדרשו
(Contacts) ' ושמו נכתב ב'אנשי קשר,והוא 'בודד' בעולמו אחר הרפתקאי דעדו עליה
 מה, וכבר רצה לנתק את השיחה,בסמו לאותו אבר הואיל וש משפחת שווה
(ג ששמע מתוככי הטלפו צליל המראה שאבר זה שוהה עתה ביורופ )אירופה
 היות, אחר מחשבה החליט, אבל...ולא אבה להפריע לו באמצע ה'חופש' המקודש
 לא יארע מאומה א ה'גרוש' יענה ואדרוש בשלומו,והסעלפאו כבר פועל פעולתו
 וואס מאכסטו )מה, אה, והרב שואל אותו, אחר כמה רגעי ענה האבר.הטוב
 וכי באמת לא התקשר אלי רק, מה רוצה הרב ממני,נשמע( מיד תמה אותו אבר
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לשאול בשלומי ותו לא מידי ,וכ שאל כמה וכמה פעמי ,והרב בשלו ,אכ ,לא
יותר מזה ,רק לשאול ולברר כיצד הנ נהנה ב'חופש' של...
כעבור חדשיי ,חזר האבר למעונו שבארה"ב ,וכשפגש לראשונה את הרב ,נענה
בהתרגשות ,הרב ,אי לרב כל שמ השגה מה עולל אותו טלפו ,וכמה חיזוק שאבתי
ממנו ,והרי הרב מכיר היטב את מצבי ,שהנני בודד בעולמי וחלש מאד בכל ענייני
'יודישקייט' )יהדות( ומשצאתי את עצמי יושב בדד במלו שבאיטלי' – מקו שאי
מכירי אותי ,פחז עלי יצרי וכבר עמדתי על פתחה של גיהנו ,לעבור על החמורות,
ובאותו רגע ,הנני שומע 'בת קול' )פאו 'קאלל' ,ודומה לבת 'קול'( מ השמי ,הקורא
בשמי ,ושואל בשלומי ,לא אוכל לתאר את הרוח חדשה וחיות נפלאה שזה נשב
בקרבי ...וכהיו ,הלה נהפ לבריה חדשה ,נישא בשנית ,והקי בית לתפארת.
המור מכל זה ,ראשית דבר ,כל העוסקי ע הציבור לעול אל יר לבב
ב'מחשבת' שאינ פועלי מאומה ,כי לעול לא ידע האד עד היכ פעולה טובה
שלו מגעת ומשגת ,עוד למדנו כמה גלגל הקב"ה להציל את ה'נופל' מנפילותיו,
וילמד כל חד וחד לנפשיה ,שלא להתייאש מעצמו א א הוא כבר נמצא על
פתחה של גיהנו ,כי הקב"ה אוהב את עמו ישראל ,ובכל זמ ועיד פועל את
פעולתו שלא יפול הנופל ממנו.
והעיקר ,תלמד מכא ,כמה הקב"ה הבורא ומנהיג לכל הברואי מחשב 'עתי
ורגעי' לעשות את כל הנעשה בעול ברגע המכוו ,לא רגע לפניו ולא רגע לאחריו,
כמעשה זה שהרב התקשר והצילו מרדת שחת ברגע המכוו בדיוק נפלא.
עוד שמעתי מאותו רב שליט"א ,ששמע מ'עד ראיה' שהיה נוכח בשעת מעשה,
שבא 'מחות' לפני הגרש"ז אויערבא זצ"ל ,וסיפר לפניו שאירס את בתו בשעטומ"צ,
אלא שעתה גילה שה'חת' היה חולה במחלה קשה בעודו תינוק ר וקט ,שאלו
הגרשז"א ,מה שאלת ,אמר המחות ,כי אחרי שהודיע למחותנו על גילויו ,הראה
לו המחות את כל ה'תיק' הרפואי ובו 'פסקו' של הרופא המומחה ,שהוא מובטח
ב 99%שהמחלה לא תחזור אליו ,שאלו הגרשז"א ,נו ,מה שאלתכ הרי הרופא אומר
שלא יחזור ויחלה באותה מחלה וא אתה אי ברצונ לבטל את השידו ,ענה
המחות ,כשהיה ביננו ה'די ודברי' התחייבתי לתת סכ נכבד והגו ,ואילו ידעתי
את דבר המחלה ,הייתי ניגש אחרת לכל העני של 'כמה אתה נות לבת' ...נטל
הגרשז"א 'בייזע' )מטאטא( שהיה מונח בסמו לו ,ובתנועה חזקה הראה למחות,
את יוצאי מכא ...את יוצאי מכא ...נבהל המחות ,ושאל את הגרשז"א מה
פשעי ומה חטאתי ,אמר לו הגרשז"א ,את השידו אי ברצונ לבטל ,שהרי 'כ
הורה הרופא' ,ומה תרצה ,להרוויח כמה דאללער על גבי צרתו של פלוני רע...
לזאת לא את יד בשופו"א) ...וא שמעול לא היתה זו דרכו של הגרשז"א ,ותמיד היה בשלוות
נפשו הנודעת ,א נפשו הטהורה לא היתה יכולה לשאת עוולה שכזו עד שיצא מכליו(...
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óàå åì ïéà ãéçé ïáî øúåéù ,åìæî òåø
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 'ä úà øåëæú øåëæ ,éðá òîù ,åðéáàב
¯ ïãéòå ïîæ ìëáå åì äôöú ,áöî ìëá
'éë òåæú àì äðéîå ,''ä éúéåé÷ êúòåùéì
úà ïã íéé÷ ïëàå ,êòéùåäì åçåëá ÷ø
äîú äðåîàá ÷æçúä ¯ áàä úëøá
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ב .סיפר הגה"ק החפ חיי זי"ע על הגה"ק רבי מרדכי באנעט זי"ע ,שהתלמידי
ראו שהוא רגיל לעשות כצורת אותיות באויר ,משהתבוננו היטב הבינו שהוא
מצייר לעצמו תיבות אלו  -אשרי איש שלא ישכח וב אד יתאמ ב ,שהזכיר
לעצמו  -שלא להסיח דעת מהבורא יתב"ש )הובא בחפ חיי ופעלו ,וכ ברחמי האב ער
'זכירה' ס"ק כ"ג(.
וכ אנו אומרי במוס דר"ה )בברכת זכרונות( 'כי זכר כל היצור לפני בא מעשה
איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר ,מחשבות אד ותחבולותיו ויצרי מעללי איש,
אשרי איש שלא ישכח וב אד יתאמ ב' .וללמדנו כי ג מי שמלא ב'מחשבות
אד ותחבולותיו ויצרי מעללי איש' א עליו נאמר 'אשרי איש שלא ישכח וב
אד יתאמ ב' – שיתאמ בכל כוחו להתחזק בהשי"ת ולשוב אליו ,ואל יאמר
אבד סברי ובטל סיכויי ,כי הקב"ה חפ בתשובתו ומצפה לו שישוב אליו.
ידוע מאמרו של הרה"ק רבי שלמה )הראשו( מבאבוב זי"ע )'עטרת שלמה' נדפס בסו
קדושת ציו ח"ב( ,ש'ראה בחלו' רמז לדברי הגמרא )חולי צא (:חביבי ישראל לפני
הקב''ה יותר ממלאכי השרת וכו' ,וישראל מזכירי את הש אחר שתי תיבות שנאמר
שמע ישראל ה' וגו' ומלאכי השרת אי מזכירי את הש אלא לאחר ג' תיבות
כדכתיב קדוש קדוש קדוש ה' צבא-ות )וכ ברו אתה ה'( .והנה בג' מקומות מצינו
שבני ישראל מזכירי את הש אחר ב' תיבות .א .בשמע ישראל .ב .בכל הברכות
וכמו שאומרי ברו אתה ה' .ג .ב'ואהבת את ה' אלוקי' .ואמר שנגלה לו בחלו
ליל ,שהוא מרומז )בברכת אהבה רבה קוד ק"ש( 'וקרבתנו מלכנו לשמ הגדול סלה
באמת להודות ל ולייחד באהבה ולאהבה את שמ' ,שהקב"ה קירב אותנו להזכיר
שמו הגדול ,בלהודות ל – כשאנו מהללי ומשבחי לש ה' ב'ברו אתה ה',
ולייחד – כשאנו מייחדי אותו בקריאת שמע ב'שמע ישראל ה' ,ולאהבה את שמ
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– בעת הקריאה בפרשת 'ואהבת את ה'' .והיינו שהקב"ה קירב את ישראל לעבדו
ית' ולהזכיר את שמו יותר ממה שנת אפשרות למלאכי ,וכל זאת מגודל חביבות
של ישראל אצל הקב"ה ,ומיד אחר 'וקרבתנו וכו' אנו אומרי את כל שלושת
ה'קירובי' ברו אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה ,שמע ישראל ,ואהבת את
)כעי"ז הובא ב'דברי אליהו' על תפילה מהגר"א זי"ע(.
ומצינו בדברי הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )דרשות חת"ס לפסח תקס"ד ד"ה בהפטרת ,רסח(.
טללי נוח וחיזוק אפילו לאלו שנדמה לה שנתרחקו ביותר ,שהנה נאמר )יחזקאל
לז ה-ו( 'כה אמר ה' אלוקי לעצמות האלה הנה אני מביא בה רוח וחיית ,ונתתי
וקרמôי עליכ עור וחיית וידעת כי אני ה''.
עליכ גידי והעליתי עליכ בשר ְ ָ ַ ְ ִ
ולכאורה קשה מדוע כפל בלשונו לומר 'וחיית' ,ומבאר בזה"ל ,לפע"ד' ,עצמות'
מרמזי על בית ישראל ,הרצו על הפושעי ,שאעפ"י שהנביא כבר התיאש מה
אמר לו הקב"ה מה אתה סובר התחיינה עוד העצמות האלו  -היתוקנו עוד בתשובה,
ונסתפק הנביא ואמר אתה ידעת )ש פסוק ב( .ואמר לו השי"ת כלל גדול ,אפילו
הרשע היותר גמור א נבטיח לו בבירור שסופו לידע את ה' ולהתקרב אליו ,הרי
יקבל עליו מרירות שמירת התורה בשמחה וכל גדריה וסייגיה ,אלא שהוא מיאש
עצמו מזה וסובר הרי בלאו הכי איננו צדיק ע"כ בשרירות לבי אל .ע"כ אמר הנביא
על העצמות שסופ את בה רוחי וחיו ,ועי"ז ממילא יבואו ויתקרב עצ אל עצמו,
רצונו שיתקרבו במחשבת שה בני א-ל חי ויקבלו עליה 'גידי'  -דברי הקשי
כגידי והגדרי הרמוזי ב'בשר ועור' ,שה סביב התורה לשמירה ,ואח"כ יבוא בה
רוח ה' וחיו חיי האמתיי.
ומעי הדברי בעניי ייאוש של הרשעי כתב ג האור החיי הק' זי"ע בפרשת
בלק )כג י( 'וכיוצא בזה ראיתי רשעי שאמרו לי בפירוש כי א היו יודעי שיחזרו
בתשובה ותכ ימותו היו עושי ,אלא שיודעי שאינ יכולי לעמוד בתשובה זמ
ארו ,כי דבר מל עליה מל זק וכסיל רחמנא ליצל' .ומלבד שכל מחשבת
בטעות יסודה ,כי הבא לטהר מסייעי לו ,וג 'עצמות יבשות' שהתייאש מה הנביא
עדיי מפיח בה הקב"ה רוח חיי וכנ"ל ,א 'מעיקרא דדינא פירכא' ,כי אי לתאר
ואי לשער מעלת הרהור תשובה אפילו לרגעא חדא ולשעתא חדא.
וכמו שאמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע שכש שאמרו בגמ' )ברכות ג' (:אי הבור
מתמלא מחולייתו' ,שא יחפרו בור בקרקע ויחזרו וימלאו אותו באותו עפר שהוציאו
ממנו מקוד – שלא יסת הבור לגמרי ולא תשוב האדמה לכמות שהיתה ,כ
א עקר אד את עצמו מאותו 'בור' תחתיות שהיה שרוי בו על ידי שהרהר
בתשובה אזי שוב 'אינו מתמלא כבראשונה' ,שא א ישוב לסורו לא יחזור הרע
לאיתנו ותוקפו.
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והוכיח הרה"ק ה'אמרי נוע' מהא דקיי"ל )יומא פה (.שמחללי את השבת להציל
ב ישראל ואפילו ל'חיי שעה') ,וכגו ,א מצאו אחד קבור מתחת הגל ,ויודעי אנו בבירור שא
א יפקחו מעליו את הגל ויוציאוהו אותו מש לא יחיה אלא שעה אחת ,שמחויבי אנו לחלל את

השבת( ,אמור מעתה ,א כה חשובה היא חיי שעה של גו יהודי עד שמותר לחלל
עליו שבת ,הרי קל וחומר ב בנו של קל וחומר כמה ער וחשיבות יש לחיי שעה
של נפש ונשמה של יהודי...
לכ מתירי בערב יוה"כ 'להתפלל ע העברייני' ,להורות על עני זה בתחילת
'יו הקדוש' – יו מחילה וכפרה ,שכל חיי שעה של כל יהודי בה הוא מתעורר
בתשובה חשובי מאד מאד) ...וא מי שחשוד לחזור לסורו אחר יוה"כ ,מ"מ ,בעת הזאת שהוא
שב בתשובה הריהו כאחד מבני ישראל(.
אמנ פשיטא ואי צרי לומר ,לבל ייאמר אד ,א כ דייני ב'שעה אחת של
תשובה' ותו לא ...וכמו שאמר צדיק וחכ אחד על הא דאיתא )מגילה טז (:על הפסוק
)אסתר ט ל( 'דברי שלו ואמת  -מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה' ,שנרמז
בזה ,כי הסימ לדעת הא היה 'לאמיתה של תורה' הוא א 'עשה שרטוט' בלב
והשאיר רוש ...ועד"ז אמרו ג על דברי הגמ' 'חמי במוצאי שבת מלוגמא' ,שהנה
בלשו חז"ל ג יו ראשו בשבת נקרא מוצאי שבת ,וכמו שאמרו )תענית כט .ערכי
יא' ,(:כשחרב בית המקדש וכו' ומוצאי שבת היה )ופירש רש"י יו ראשו( ,והרמז שא
נשאר 'חמי' ג במוצ"ש ויו ראשו אז זה 'מלוגמא' ומרפא לנפש...
עוד רגע אחד אדבר ,שהנה מדרכו של היצר הרע לאחר שהתעורר בשמיעת
דברי מוסר והתעוררות או לאחר שעברו ימי ורגעי גבוהי ונעלי וכיו"ב –
להכניס קרירות בליבו ,על ידי שמכניס בנפשו דמיונות שכבר 'התקרר' מאותה
התעוררות וכבר אינו עומד בדרגא זו ,וממילא שוב אינו 'מחויב' למה שקיבל עליו...
ועל כגו דא יש להסמי את המעשה בעיר 'חעל' הנודעת ,שבשעה שהמציאו
את הרכבת התאוו חכמי חעל א ה לרכבת שתפאר ותרומ ש עיר הנודעת,
והביאו קרונות רכבת ,א לרוב כסילות 'שכחו' להכי 'מסילות' שעליה תנוע
הרכבת ,ג את ה'קטר' לא הכינו ,מה עשו חכמי אלו ,קראו לחמשה גבורי חיל
מאנשי העיר וציוו עליה לדחו את הרכבת מאחוריה עד שתתחיל לנסוע ,ואכ
דחפו ודחפו ודחפו ,ומרוב מאמ התחמ גופ הרבה ונאלצו לפשוט את מעיליה,
והמשיכו בעבודת לדחו את הרכבת ,בינתיי הגיע גנב זריז במלאכתו וגנב את
כל המעילי מבלי שישימו לב ,לאחר זמ הסתובבו ולא ראו את המעילי ,התמלאו
שמחה ואמרו ב"ה כה הצלחנו לדחו את הרכבת למרחוק עד שכבר אי אפשר
לראות את הבגדי שנשארו אי ש ...ולא ידעו ולא הבינו ,כי ה 'תקועי' באותו
המקו ,ומה שאי נראי המעילי כי כבר נלקחו מש ...כיו"ב לדיד ,היצר מערי
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,ú"éùä éñéðå éãñç úà (óëéú) íéàåø
åæéà íéàåø íðéàå Y 'íöøà äñëé êùåçä'å
î"î ,íäîò ä"á÷ä úâäðäá ùé äáåè
 íééðéòá úåàø éìáîג ìëäù ,íéðéîàî íä
åðéáà Y åðé÷åìàî øîåìë ,áà¯éìàî
íéîåøî ïëåù íéîçøä áà ,íéîùáù
ïéà ïééãò íà óàå .ìëì áéèîå áåèä
íå÷î ìëî øùá ïéòì úéàøð äáåèä
íéãñçå íéîçøì ìëä êôäúé ùîî áåø÷á

'לגנוב את הבגדי' ולהפיל את האד במחשבת שטות שכבר התרחק מאותה
התעוררות הרבה ,ואינו רואה את האמת ,שעדיי הוא 'קרוב' אל ההתעוררות ' -כי
קרוב אלי הדבר מאוד' ,ורק 'נדמה' לו שהתרחק כי היצר הערי עליו.
ג .בדר רמז פירשו במחלוקת ה'מיני' וחכמי לגבי מקו הנחת תפילי של ראש
דכתיב בהו )דברי ו ח( 'ולטוטפות בי עיני' ,שהמיני פרשוהו כפשוטו שצרי
להניח את התפילי על המצח 'בי העיניי' ממש )מגילה כד ,(:לעומת דרשו 'חכמי
ישראל' שהכוונה להניח על הראש במקו שמוחו של תינוק רופס )מנחות לז ,(.ויש
כא רמז ,כי המיני והאפיקורסי אינ מאמיני אלא רק במה שעיניה רואות,
על כ אמרו שהעיקר הוא בי העיניי ,אמנ חכמי ישראל אמרו ,לא כ ,אלא
מאמיני בני מאמיני אנו ,ג כשאינו 'נראה לעיניי' את הנהגת ה' או מה טובה
יש בדבר ,בכל זאת לא נפגמת אמונתנו כמלוא נימה ,אדרבה כ'מוחו של תינוק' –
הננו בוטחי בו כתינוק וכגמול הסמו ובטחו עלי אמו מיט פארמאכטע אויג )בעיניי
עצומות( ,אמונה מבלי 'הבנה' רק בתמימות מתו התבטלות ,ועל כ יש להניח דייקא
במקו שמוחו של תינוק רופס ,ללמד שעלינו להיות כתינוק שאינו יודע מימינו
ומשמאלו א בטוח הוא בהוריו מולידיו שעושי הכל לטובתו.
מסופר שפע עסקו הרב מפוניב'ז זצ"ל והגרי"ז מבריסק זצ"ל באיזו סוגיא חמורה,
ובתו הדברי אמר הרב מפוניב'ז בריתחא דאורייתא ,באמת ,דאר מע פארשטיי
)באמת ,צרי להבי( ...נענה לו הגרי"ז ,באמת ,דאר מע נישט פארשטיי )באמת אי
צרי להבי( ,רחמנא אמר תקעו ]והכוונה על הא דאיתא בגמ' )ר"ה טז (.למה תוקעי
בראש השנה ,למה תוקעי ,רחמנא אמר תקעו[ ,אלא צרי לדעת מה כתוב ...ואי
הדברי אמורי רק לגבי עסק התורה אלא ה יסוד נאמ על כל תהלוכות החיי
שאי צרי להבי על מה עשה ה' ככה ,למה ומדוע ,אלא צרי לדעת מה רצונו ית'
במעשיו ,ומה ה' שואל מעמ ,ותו לא מידי.
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ד .כי זה ברור ,שא יבוא איש על רעהו וידקרהו במחט על לא עוול בכפו ,יכעס
הנדקר עליו מאד ,ונפשו תסער בקרבו על חוצפתו של הלה שדוקרו באכזריות,
א א הדוקר הוא רופא שדקרו לצור רפואתו ,אזי לא די שלא יכעס עליו אלא
א ישל לו על כ דמי מרובי .אלא שבגלל כל 'ההסתרות' אינו ש על ליבו
כי זה 'הדוקר' אינו אלא אבינו שבשמי ה'רופא כל בשר' ,שעושה את הכל לטובתו.
על זה אמר מר הבעש"ט הקד' זי"ע )תשואות ח פר' ויחי( שאינו מפחד כל כ
מההסתר פני שיהיה בעקבתא דמשיחא ,אלא מורא נופל עליו מההסתר שבתו
הסתר שיהיה בימי אלו ,שלא יבינו שהקב"ה הוא המסתיר את עצמו תחת כל
אלו הצרות והייסורי.
זה עתה סיפר לי אבר מארה"ב המתייסר בחוליו ,ישלח לו ה' רפו"ש במהרה,
ובחסדי ה' הנו רואה 'השגחה פרטית' מדוקדקת המלווה אותו על צעד ושעל תו
כדי חליו וטיפליו ,והטיב להגדיר את העני ,כי הנה ג לרוצח וג לרופא יש 'סכי',
מעתה ,א נראה אחד האוחז בסכי כיצד נדע א רופא והרי זה 'סכי מנתחי'
והוא איש העושה חסד ,הוא או להבדיל רוצח הוא ,ו'הסכי' משמשת אותו להרוג
אנשי רח"ל ...אלא שא הלה אינו מקפיד להניחה במקו מסודר ומשומר אלא
'זורקה' לכל עבר ...הרי זה סימ ברור שאינו אלא רוצח ,ועל כ לא אכפת לו על
שלמות הסכי ...אכ א נראה שהוא מקפיד להניח את הסכי בתו נרתיקה ובמקו
מסודר וקבוע שמע מינה שהוא רופא .עתה ,כשאנו רואי את ההשגחה הפרטית
בתו החולי ,כאשר ה'סכי' יש לה סדר וחשבו ,אי ל ראייה גדולה מזו שהאוחז
בה הוא הרופא הגדול ביותר ...וכל מעשיו אינ אלא לתועלת הרפואה.
אדרבה ,על האד לדעת כי בהסתרה זו עצמה מנסי אותו כעת מ השמי
לראות כיצד תהא אמונתו בזו השעה .וכ איתא מהרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )בהעלות
תרע"ז( על מה שאמרו חז"ל ש'חלשה דעתו של אהר' ...וז"ל .וכ בקי מצינו שחלשה
דעתו כדכתיב )בראשית ד ו( 'למה חרה ל ולמה נפלו פני' ,והקשו המפרשי למה
לא יחרה לו מאחר שראה שמרחקי אותו ,כדכתיב )ש פסוק ה( 'ואל קי ואל מנחתו
לא שעה' .א היה צרי לקבל הכל באהבה ,כדכתיב )ש פסוק ז( 'א תיטיב שאת',
ואיתא בגמרא )ברכות ס (:כל מה דעבד רחמנא לטב עביד ,והיה עליו לדעת שכ הוא
תהלוכות העול הזה שמנסי את האד על ידי חולשת הדעת ,עכ"ל .והכלל ידוע,
שכשידע האד שזהו 'נסיונותיו' בעול הזה יקל עליו לעמוד בה בגבורה.
ה .כתב הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )מכתבי קודש מכתב מא( ,שהנה איתא בזוה"ק
)ח"ג רטו (:שבשעה שקינא פנחס לאלוקיו נתעברו בו נשמות נדב ואביהו בני אהר
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áø÷úîå åéìò çéâùîå ,ïáä ìò áàä éîçø ïôåàá åéìà àåáúù äáåèä úà äëéùîîå
ùøåôîå .åúøöá åîò úåéäì øúåéá åéìà
 äìâðäו.
'íé÷åìà úéá' ùåã÷ä åøôñá è"éáîä áúë
 'ä éðáæò íãàä øîàé ìà íìåòìåז(äë âë úåîù) ÷åñôä ìò (à"ô äìéôúä øòù) àìà ,
úà êøáå íëé÷åìà 'ä úà íúãáòå' íéáø ,äøöä úòá äúòù ïéîàé
הכה ,וידוע שפנחס זה אליהו והוא חי לעול ,נמצא שלאחר שמתו נדב ואביהו
שבה נשמת לשכו עלי אדמות ,ולא עוד אלא שחיי ה לעול ,וכתב היסוה"ע,
שזכה לכ אהר שישיבו לו את בניו ויחיו לעול – ע"י שקיבל את הדי באהבה
וכדכתיב )ויקרא י ג( 'וידו אהר' ,שהמקבל ע"ע את כל העובר עליו בתמימות זוכה
לראות את מידתו ית' הטובה והמרובה ת"ק פעמי.
ו .מאמר נורא שמעתי מאחד מגדולי הדור שליט"א ,כתיב )תהילי צא יא-יב( 'כי
מלאכיו יצוה ל לשמר בכל דרכי ,על כפי ישאונ פ תגו באב רגל',
ולכאורה קשה ,א הקב"ה שולח לו מלאכי לשמירה בדרכו מדוע יישאוהו המלאכי
על כפיה כדי שלא תיגו רגלו באב ,והרי עדי שאות מלאכי יסלקו לגמרי את
האבני .אלא ביאורו ,שלפעמי מנפלאות ההשגחה יש סיבה וגזירה מיוחדת שאותה
ה'אב' תשאר על מקומה ,מה עושה הקב"ה שולח 'מלאכיו' לרוממו ולהגביהו -
שלא יחוש בעגמת נפש מחמת אותה ה'אב' והמכשול בדרכו .וכגו ,פעמי נגזר
על האד שיאבד ויפסיד  $ 1,000מסיבה שהיא ,מיד משפיע עליו הקב"ה פי אל
בס ) $ 1,000,000מיליו דולר( אז כבר לא ירגיש ולא יחוש מאומה מחסרו אותו
אל ,כי במה נחשב הוא לעומת המיליו ,וכיו"ב בכל תהלוכות החיי.
בר ,כל זה בתנאי שכי אתה ה' מחסי )ש פסוק ט( ,וכפירש"י ש 'כי אתה'
אמרת 'ה' מחסי' – הכל בגלל שאומר ומדבר שאתה ה' מחסי ,ומסיי רש"י 'והרי
זה מקרא קצר' ]ש'חסר' בפסוק שכ אומר האד כי אתה ה' מחסי[ ,ובדר צחות
יתפרש ,שאי הקב"ה מבקש מהאד הרבה אלא רק 'מקרא קצר' – שיאמר כי אתה
ה' מחסי ותו לא ,ומיד יושיעו וישמרהו מכל רע כמו שנזכר ש בפסוקי באריכות.
וכמו שאמר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות – אמונה ובטחו ,מח( כשתכניס את
האות אל" – המרמזת להקב"ה 'אלופו של עול' ,לתו תיבת גולה ,יעלה ל תיבת
גאולה ,כי באמונתו באלופו של עול ,ייגאל מכל גלותו.
ז .וכ פירשו בלשו הכתוב )תהילי א ו( 'כי יודע ה' דר צדיקי ודר רשעי תאבד',
שלא כ'דר צדיקי' הוא 'דר רשעי' ,המה אומרי בכל עת 'תאבד' כלומר
'אבוד אני' ..ואי הקב"ה משגיח בי ,אכ דר צדיקי היא לומר תמיד ה' יודע –
הקב"ה יודע מהנעשה עמי ומשגיח עלי תמיד בייחוד ומעול לא עזבני.
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,éìåçäå øáãä àöåîî åìéëùúå åòãúù äìçî éúåøéñäå ,êéîéî úàå êîçì
,éç ìëì àôøîäå ìéöîä àåä éðà éë òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù ,'êáø÷î
,øúñð ïåùìá 'êøáå'á çúô ,åðåùì äðéù
 íëéìò úéèøôä éúçâùäáח.
øáãîä ïåùìá 'äìçî éúåøéñäå' íééñå
(ç"éô ,äáø) 'åäéìà éáã àðú'á àúéà êëå éúåøéñäå øîàå .è"éáîä ì"æå ,åîöò ìò
íä åéîçøù àåä êåøá íå÷îä êåøá
úà êøáå' øîàù åîë 'øéñäå' øîà àìå
åçøñù ô"òà ,íìåòì ìàøùé ìò ïéáåøî 'áúé ì÷ä úçâùä éë ,(øúñð ïåùìá) 'êîçì
ñòåë ä"á÷äå ä"á÷ä éðôì íäéùòîá øúåé àéä íúòøî íìéöäì åéàåøá ìò
ìëá íäéìò åìù íéîçø ë"ôòà ,ïäéìò ,íäì áéèéäì íäéìò åúçâùäî úéèøô
'ä éãñç' (á èô íéìäú) øîàðù ,ãéîú íåé äî÷ íéìäú) áéúëãë ìëì áéèéî àåä éë
êúðåîà òéãåà øåãå øåãì äøéùà íìåò äìöää ïéðòá ìáà ,'ìëì 'ä áåè' (è
åì íúøö ìëá' (è âñ 'éòùé) áéúëå ...'éôá øúåé úéèøô äçâùä íéëéøö äøöá íäùë
,'åâå åúáäàá íòéùåä åéðô êàìîå ,øö 'êøáå' øîà 'äëøá'á äæìå ,äìîçä ïéðòá
ìàøùéì ùéù øòöå øòö ìëá ä"á÷ä øîà äàåôøä åà äìöää ïéðòáå ,øúñð ïåùì
 íäîò éðà ìåëéáë ¯ éúåøéñäå øîà äååãîå éìåçá íäùëט ìà øö åì øîàðù
 'øö éì' àìà 'øö åì' éø÷úי.
ïôåàá ,êáø÷î äìçîä øéñà éðà øîåìë
ח .משל לאב שנתבר בכמה בני ובנות ,שאהבתו לכל אחד מה כב יחיד ,ובכל
עת זוכר הוא את כול שווה בשווה ,זולתי כשאחד מה שוכב ב'חדר הניתוחי'
תחת סכינו של הרופא ,כי אז כל מעייניו נתוני א ורק לאותו הב ,לספק לו כל
הצטרכויותיו אשר יחסרו לו ולרפואתו ,כ הוא ממש כביכול לדיד ,כל בני ישראל
'בניו' יחידיו של 'אבינו' שבשמי ה ,א בעת שאחד מה נמצא בעת צר ומצוק,
אזי כביכול כל מעייניו של הבורא נתוני א ורק לב זה.
ט .לכ ירח ג כל איש על רעהו ,ובזה יהיה 'דבוק במידותיו של הקב"ה' ,הנה
כתיב בפרשת )כח ב( 'את קרבני לחמי לאשי' ,רמז בה הרה"ק ר' פינחס מקארי
זי"ע )ליקוטי אמרי פינחס ,בי המצרי( שאפשר לית קרב להקב"ה )ג כהיו הזה( על ידי
שית לח ל'אשי' היינו לאנשיו של הקב"ה ,שית מלחמו לבני ישראל הצריכי
לכ )וכ"פ הרה"ק ר' יחזקאל מקאזמיר זי"ע והרה"ק המגיד מטריסק זי"ע(.
י .ועל זה ביארו את דברי הפסוק )שה"ש ב ט( 'משגיח מ החלונות מצי מ החרכי',
דהנה המביט לתוככי ההיכל ,אי כל נפקא מינה א הוא מביט לש מ החלו
או מבינות לחרכי – כי בשניה יראה את כל הנעשה בהיכל ,אלא שנפקא מינה
יש ביניה לגבי העומדי בתו ההיכל ,שהנראה מבעד החלו יכול לחזור ולראות
את המביט בו ,ואילו הנראה מבעד החרכי אינו יכול לראות את הרואה המצי
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ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà àéãäìå
(å áë úåîù) íéèôùî úùøôá
ú"éùä ïéàù òâøå äòù êì ïéà .ì"æå
åôåâ úðéçáá ïéá íãàä íò äìåòô äùåò
óàù àöîð .ì"ëò ,åéëøö úðéçáá ïéá
'ä éãñç úà åéðéòá äàåø åðéàù úòá

פרשת פינחס

àé

äáøãàå ,úîàá àåä ïëù ïéîàé åîò
úãîåòä äøåàä ìãåâ ïë äëéùçä ìãåâë
ìåãâ øåà ùé êùåçä úçú éë ,åéìò àåáì
 ãàî ãòיא  ùîî áåø÷á åéìà äìâúéùיב.
ìù åúðùîá íéîòô äîë åðéöî äæ ïéðò
 ùåã÷ä 'íééçä øåà'äיגíãàä òãéù ,

מבעד לחרכי .כמו כ בזמ הבית היה הקב"ה משגיח מ החלונות ,והיה בידינו
לראותו ,א בימינו אנו השי"ת 'מצי ' עלינו מ החרכי אלא שאי בידינו לחזור
ולראותו ,על א שרצוננו לראות מלכנו ,א זוהי עבודתנו לעת כזאת להתחזק
באמונה פשוטה כי הבורא מצי עלינו תמיד ,והוא העומד תחת כל ההסתרות.
יא .וכבר אמרו לרמז ,בעני המחלוקת הידועה אודות 'זמני היו' לשיטת הגאוני
מיד כשחשיכה נחשב ללילה ,ואילו לשיטת רבינו ת עד כ 72דק' אחר השקיעה
עדיי יו הוא )א א חשיכה ,כ מקובל לשיטת ר"ת( – וא שכבר חשיכה ירדה לעול,
ללמד כי א שנראה ל כי לילה הוא שהרי בעיני כבר חשיכה באמת יו הוא.
יב .הגה"ק החפ חיי זי"ע ביאר מהו 'א העכרער איד' )יהודי מרומ ונעלה( ,במשל
לאד העומד בסמו לכותל ,שאינו רואה מאומה לפניו מאומה זולת הכותל ,אול
א האיש העומד בפני הכותל אד גבוה הוא ,הרי הוא מביט מעל הכותל ורואה את
כל המרחב אשר מצד השני של הכותל ,כיו"ב הוא לעני הבטחו ,פעמי ש'כל העול
נעשה לפניו ככותל' ,ועול חש בעדו ,שא הוא יהודי נעלה ומרומ – כלומר בעל
בטחו כדת וכנכו ,הרי הוא כאותו הגבוה המכיר ורואה ג את צידו השני של הכותל,
א הוא רואה שהכל לטובה ולברכה – ולא רק את החוש הנראה מצד זה של הכותל.
ומדר העול נלמד ,כהיו שהמציאו את המכשירי המורי דר ) g.p.sוכיו"ב(
שפעמי האד נוסע ובדרכו הוא נתקל בפקק )טרעפי"ק( והלה מורה לו להישאר
באותו מקו ולא לעשות כמעשה חברו שסטה מדרכו ימי או שמאל לרחוב הנראה
כפתוח וריק ,ולא עוד אלא פעמי שהוא מכניסו במכוו ל'פקק' ,אמנ בהגיעו
למחוז חפצו הינו מגלה לבסו שהקדי את רעהו שנכנס לרחוב הפתוח במחצית
השעה ,וביאור הדבר ,כי הווייז רואה הכל מלמעלה ובזה הוא רואה להדיא כי דר
זו הסתומה אינה סתומה אלא לזמ קצר אבל מיד בהמש הדר הכל יפתח ,ואילו
זה שאי ראייתו אלא מלמטה נדמה לו כי רק הנראה כפתוח הוא באמת פתוח
ובזה הנו טועה בדרכיו ל"ע ...והנמשל פשוט...
יג .ידוע מה שנכתב ב'אמרי פינחס' )שער התורה קל"ג( פע אחת חלה בנו של הרב ז"ל,
וקיבל על עצמו ללמוד בכל יו ד מ'אור החיי' בחומשי הגדולי דק' שקלאב.
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ãñôäå ÷æðë äàøðù äîå äøúñää ìëù
àìù ãò ,äæá ùé äøåîâ äáåè úîàá
àúéà êëå .ãñôäå ÷æéä ïàë ùéù øîàú
äù÷ äøåàëìù (ãé æì úéùàøá) '÷ä åéøáãá
êìäùë íéøöîì óñåé øëîðù ìâìâúð êàéä
äàø àð êì' åéøáã íéé÷å ,åéáà úååöîá
ïðéà äåöî éçåìù' éøäå ,'êéçà íåìù úà
ùé .ì"æå ,ç"äåàä õøéúå .(.ç íéçñô) 'ïé÷åæéð
äìåãâ äìòîå äáèä åúéìëúù ÷æðù øîåì

פרשת פינחס

).ë"ò ,÷æð áåùç åðéà (úåëìîå äìåãâì åúééìò
,÷æð äæéà åì òøéàù áùçð åðéàù àöîð
äðùî äùòð äøéëîä é"ò ,äáøãà éë
ìë ãîìé ïàëîå .íéøöî õøà ìëá êìîì
åì äîãðä ìëù òãéå ,'äá çåèáì ùéà
,ãàî äâùé åúéøçàå áåèì åúéìëú ÷æðë
,ãéúòá ìá÷éù ìåãâä åøëùá åãñôä àöéå
Y äáåèä úàæá äúò øáë éåøùë áùçðå
 åúáåèì åúëéìåîä êøãä åæ éëיד.

סיפר הגה"צ רבי בנימי מנדלזו זצ"ל רבה של קוממיות ,שבהלוויתו של הגה"צ
רבי דוד שפארבער מבראשוב זצ"ל בעל ה'אפרקסתא דעניא' ,התלווה אל הרה"ק
ה'לב שמחה' זי"ע ,ובדר הילוכו סיפר לרבי ,שהמנוח לא היו לו רבות בשני זרע
של קיימא ,ובצר לו פנה אל רבו הרה"ק ה'אמרי יוס' מספינקא זי"ע ,ויורהו הרה"ק
ללמוד איזה קטע מסויי בספה"ק אור החיי כסגולה לזרע של קיימא ,ואכ במש
זמ קיי את אשר נצטווה עד שנושע ,בערוב ימיו נענה המנוח ואמר ,שנאבד
מזכרונו איזה קטע ציווהו ה'אמרי יוס' ללמוד ,ואינו מצליח להיזכר .נענה הלב
שמחה ואמר ,באמת ,כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל לזרע קודש ,אחר של'אור
החיי' בעצמו לא היה זש"ק והכניס את כל כח המוליד שלו בספרו זה ,על כ
מסוגל הספר לפעול זרע קודש בני עוסקי בתורה ובמצוות) ,וכעי"ז איתא באמרי פנחס
מהרה"ק מקארי זי"ע(.
כשהזכירו בפני הרה"ק רבי יעקב יוס מסקווירא זי"ע בחור שהחל לרדת מדר
הישר ל"ע ,היה מורה ללמוד עמו בספר ה'אור החיי' )כל קטע בספר הקדוש ,ולאו דווקא
בענייני מוסר(.
מי לנו גדול מהגאו רבי מאיר אריק זצוק"ל שקבע בכל שבוע ללמוד את פירושו
של ה'אור החיי' על הפרשה מרישא ועד גמירא ,והעיד על עצמו שבפע הראשונה
שגמר ללמוד את דברי ה'אור החיי' מידי שבוע בשבוע הרגיש שנהפ ל'איש אחר'
)הובא בהמאיר לעול עמוד נג(.
יד .בדר רמז ביאר הרה"ק ה'בת עי' זי"ע )אמור ד"ה בפירוש רש"י ,או יאמר( את דברי
חז"ל )עי' שבת קיט' (:כל האומר ויכלו על הכוס בשבת כאלו נעשה שות להקב"ה
במעשה בראשית' ,כי הנה אמרו חז"ל )בר"ר יב טו ,הובא ברש"י בראשית א א( שבתחילה
עלה בלבו של הקב"ה לברוא את העול במדת הדי ,וכשראה שאי העול מתקיי
הקדי מדת רחמי ושיתפה למדת הדי .ויש לפרש עניי האומר ויכלו על הכוס
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íãàùëå ,àøîâá íù øàåáîë íéùåçéî
àåäù Y äøåú ìåò åîöò ìòî ÷øåô
åìâø äèî äæ éãé ìò ,ùàøä ùåçéî
íãàä äàåøù ïååéëîå ,äìéìç äñðøôá
øçà øåúì ìéçúî åäéøä åìâø äèîù
ì"æç åøîàù ,ïåîîä àåä ìâøì äàåôø
úà' (å àé íéøáã) ÷åñôä ìò (.èé÷ íéçñô)
åðåîî äæ ¯ íäéìâøá øùà íå÷éä ìë
úîàá êà .'åìâø ìò åãéîòîä íãà ìù
øçà ùôçìå øåúì åéìò éë åãéá úåòè
àìéîîå äøåúä ÷ñò åðééä ,åùàøì úåàåôø
ùøãîä úðååë åäæå .åìâø áçøîá ãåîòú
íà áåúëä øîàù åäæ Y 'ùàø úà åàù'
ùéâøî íàù åðééä ,éìâø äèî éúøîà
'ùàø úà åàù' åùôðá íéé÷é ,åìâø äèîù
àìéîîå ,åùàø àôøúéå äøåúá ÷åñòéù ¯
ìàå äçåðîä ìà àåáéå åôåâ ìë àôøúé
. טוäìçðä

באר הפרשה
שאו את ראש – ע"י האמונה שבראש יוושע
מכל מצריו

úãò ìë ùàø úà åàù' ,(á åë) ïúùøôá
èå÷ìé) ùøãîáå ,'ìàøùé éðá
íéìéäú) áåúëä øîàù åäæ (âòùú æîø éðåòîù
'ä êãñç éìâø äèî éúøîà íà' (çé ãö
'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä áúë .'éðãòñé
êéøö äøåàëì .ì"æå ,(åàù ä"ã ïúùøôá) ò"éæ
àìà ,ùàøä ìà ìâøä ïéðò äî øåàéá
ùàøä éìåç íãàì ùé íéîòôìã ,åøåàéá
,êìäì ìåëé åðéàå åéìâø åãòî äæ éãé ìòå
øáåñ ,åéìâøá êìéì ìåëé åðéàù äàåøùëå
äàåôø ù÷áîå ìâøä éìåç àåäù
éìåç àåä úîàáå ,ìâøä ìà úùåáçúå
äàåôø øçà øåúì àåä êéøöå Y ùàøä
.êìéì åéìâø å÷æçúé àìéîîå ,åùàøá
ùç' (.ãð ïéáåøéò) àøîâä øîàî òåãé äðäå
øàùá ïëå 'äøåúá ÷åñòé åùàøá

,בדר רמז כי 'ויכלו' עולה בגימטריא למני ע"ב המורה על מקור הרחמי והחסד
 וזה האומר בשעת הדי,( המרמז על מידת הדי86) 'הי-ואילו 'כוס' בגי' כמני 'אל
 מאחר שדבק,כי הוא ממידת הרחמי נעשה שות להקב"ה במעשה בראשית
.במידותיו של הקב"ה בעת בריאת העול
 כמו שכתב הגר"א,' כי על ידי עסקו בתורה יבוא לאמונה בה, יש שהעמיסו בדבריו.טו
, וממילא.')משלי כב יט( עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו בטחונ בה
 היינו שנחסרה לו האמונה, יבי כי שורש החסרו הוא בראשו,כשיחסר לו איזה מחסור
 ולא ישע על 'רגליו' א בעני הפרנסה א בשאר עניני, כי יש מנהיג לבירה- במוחו
 וממילא יסתלקו מעמו כל, וישי משענתו על אביו שבשמי באמונה תמימה. העול
. מיחושיו בי ברוח בי בגש
על פי זה מבארי הא דמטו משמיה דהרה"ק בעל התפארת שלמה זי"ע על תפילתו
של הרה"ק ה'אור לשמי ' זי"ע שהינה סגולה נוראה לפרנסה ולהצלחה לאומרה בכל
 והמתבונ בתפילה, וא הוא בעצמו אמר תפילה זו פעמיי בכל יו בערב ובבוקר,יו
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פרשת פינחס

זו ישתומ מה סגולה היא זו ,כי יראה שכל עניי הפרנסה אינו מוזכר ש ולו ברמיזה
בעלמא ,וכל אותה תפילה מלאה בדיבורי אמונה ודביקות בחי עולמי  .וכ הוא נוסח
התפילה ריבו העולמי ידעתי כי הנני ביד לבד כחומר ביד היוצר ,וא ג אתאמ
בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמו נפשי מבלעדי עוז
ועזרת אי עצה וישועה ,וא חלילה יחפצו כול להרע אז אתה בחמלת תשי עיני
עלי ותשקי עלי השקפה לטובה ממעו קדש ,הנה חבלי נפלו לי בנעימי וישועתי
באה ועזרתי תגלה .ומה סגולה יש בתפילה זו לפרנסה טובה ולכלכלה ,אלא ביאורו,
כאשר 'יכשיר' האד את 'ראשו' להבי שכל עזרתו משמי באה לו הרי בזה גופא יזכה
לשפע רב ממרו  ,כי סגולת האמונה שבראש להמשי על האד הרחבה ועושר רב
ב'ממונו של אד המעמידו על רגליו'.
שאלה נשאלה לפני כמאה וחמשי שנה בעיה"ק ירושלי – ששחטו עו ונמצא
שראשו רוחש כולו כיני – מבחו ,ונסתפק בעל העו הא זה נחשב לטריפה,
וא שדעת של כל מורי ההוראה הייתה להתיר בהכשר גמור ,משו מה לא היה
לבו של בעל העו של בהכשר ,לכ עלה למעונו של הגה"ק מהרי"ל דיסקי
זצוק"ל ,ציווה המהרי"ל לפתוח את הראש ,והנה נתברר כי כל מוחו של העו רקוב
מתוכו היה וודאי טריפה הוא ,והסביר המהרי"ל כי אי כא כל רוח הקודש ,אלא
שעל כל עו ישנ כיני רבי בראש ,אלא מכיוו שמדרכו של עו להניע ראשו
הנה והנה ,ממילא נופלי כל הכיני ,א משראיתי כי עו זה מלא בכיני הוא,
הבנתי שוודאי חסרו יש במוחו – שמחמתו לא הזיז ראשו ולא ניער מעצמו את
הכיני ,על כ ציוויתי לפתוח הראש ,ונמצא מה שנמצא ...כיו"ב ,כל אד יש לו
כיני בראש אלו הדמיונות שהוא עושה ופלוני עושה ,וכו' וכיו"ב) ,ואכ',אי הקב"ה
בא בטרוניא ע בריותיו( ,אלא זאת נאמר לו – עלי לנער את הראש מכל הכיני –
השטותי הללו ע"י קני האמונה האמיתית ,וא לא ינער את ראשו כפע בפע,
ייהפ ח"ו לטריפה...
מעני לעני ,בספר מעשה איש )ח"ב עמ' ק"ס( מובא ,מעשה באחד שעמד לגמור
שידו לבנו ,והוצר להתחייב מצדו לית  4000ל"י )סכו גדול בימי הה( .עני מרוד
היה האיש וטע להגר"ח ברי זצ"ל ,כיצד יכול אני לחתו על דבר שאינו בר
מציאות ,כי מאי אקח סכו גדול כזה ,והוחלט שיכנסו יחד להיווע ע הגה"ק
ה'חזו איש' זי"ע ,נכנסו ובאו אליו ,ואבי החת פתח – חושש אנכי ומפחד להתחייב
סכו כזה ...אמר לו רבינו בהאי לישנא :מע זעט דא אז מע טוהט או דער
אויבשטער העלפט ]רואי הרי שעושי והקב"ה עוזר[ בסיו הדברי ביקש ממנו
רבינו שישאיר את שמו ,השידו נגמר ,והסכו המתבקש מצדו הגיע אליו בקלות
בדר פלא.

באר הפרשה
תפילות כנגד תמידי – עיקר הוויתו היא
התפילה
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éðáø÷ úà íäéìà úøîàå
áéø÷äì åøîùú éçåçéð çéø éùàì éîçì
'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà ,'åãòåîá éì
,'äðúîä' ïåùìî Y åøîùú' (æ"îøú) ò"éæ

פרשת פינחס

åè

ä÷åùúä áåøî äðëä äéäé íåéä ìëù
 ãéîúä ïáø÷ ïîæ øáë òéâéùטזêéøö ïëå ,
ãâðë úåìéôúù ,úéáä ïáøåç øçà) äìôúá úåéäì
ìôè 'éäé íåéä ìëù (:åë úåëøá ,íåð÷éú íéãéîú
 åúéååä ø÷éòå ¯ íãàä ìöàיז úòùá äéäé
 äìôúäיח ãéñçä úìòî øáçä ù"îë ,יט.
 åãòåîá éì áéø÷äì åøîùú åäæåכ.

עוד מביא ש ,שהחזו"א אמר להג"ר שמריהו גריינימ זצ"ל לאחר שיצאו מחדרו
שני מחותני ונתדיינו כמה יתחייב כל צד ,בהאי לישנא ,אתה יודע על מה ה דנו,
זה אמר לחברו אצל יצו ה' את הברכה ,והצד שכנגדו השיב – אצל) .על דברי אלו
כבר אמר חכ אחד שליט"א כי סיפור זה נשמע הרבה בשעת גמר הסיכומי בי מחותני ,א ,משו

מה ,תמיד שומעי אותו דווקא מהצד שאינו מוכ להתחייב כמקובל.(...
טז .ומוסי השפ"א ,וזהו ההכנה שיי ג בגלות  -להיות מצפי לבני המקדש
והקרבנות ,והוא בכלל 'תשמרו להקריב'  -ובזו התשוקה יש לנו חלק בקרבנות
המקדש שהיה אז ,ושיבנה במהרה בימינו אמ.
יז .וכבר אמרו על הא דאיתא בגמ' )ב"ק ג' (:מבעה זה אד ,דכתיב )ישעיה כא יב(
אמר שומר אתא בקר וג לילה א תבעיו בעיו' ,וברש"י )ישעיה ש( א תבקשו
בקשתכ ,והרי שכל שמו וכינויו של האד הוא 'מבעה' – מבקש ,כי התפילה היא
עיקר הוויתו ומהותו ,וכמו שאמר דוד המל על עצמו 'ואני תפלה' )תהילי קט ד(,
כי כל ה'אני' הוא רק תפילה...
יח .מעשה באיש יהודי מתושבי עיה"ק ירושלי ת"ו שהוצר אחד מבני ביתו לעבור
בדחיפות 'ניתוח' )אפעראצי"ע( בבית החולי 'הדסה' ,החליט היהודי שלהצלחת
הניתוח הוא חייב לדבר בטר כל ע המנהל הראשי של הדסה – זה האיש אשר
על פיו ישק כל דבר ...אלא ש'איש פשוט' הוא – כיצד יגיע לדבר ע הוד כבוד
מעלת המנהל הגדול ,ע"כ רצה לבקש את טובתו של 'עסק' הרפואה הרב אלימל
פירער שליט"א אשר יד וחלק לו בכל מערכות הרפואה בארה"ק )ובחו"ל( שידבר בעדו
ע אותו מנהל דגול .א הזמ העובר לא היה לטובת החולה על כ החל ליסע להדסה
ברכבו ובכל הדר ניסה להתקשר ע"י הפלא' ע הרב פירער וא אחר שהתקשר
עשרות פעמי לא עלה בידו לדבר עמו ...והנה ,על א הדר הראה לו אחד מנוסעי
הדרכי בבקשת עזרה דחופה כי נתקלקל רכבו וכו' ,והנה בתחילה לא אבה להביט
עליו ,שהרי מי כמוהו עסוק עתה בחיפוש אחר אותו עסק ...א לתדהמתו הנה לפניו
עומד אותו מנהל בכבודו ובעצמו ...וכבר אינו צרי לא את העסק ולא את עוזריו...
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äøèôðù äòùá íçì úéáá àìà ,ììë
óñåé ãìåðùëã ,åøåàéá àìà .åðîà ìçø
'ä éì óñåé' ìçø äù÷éá íøà ïãôá
,ë"îçàì äì ãìåðù ïéîéðá àåäå 'øçà ïá
íå÷îå äòù äúåàá ãìåð ïéîéðáù áùçðå
äëæúù 'ä éðôì äòååùå äðéçú äëôùù
íéìòåô äìéôúä úòá éë ,ïá ãåòì
åúåàá äìáé÷ åìéàë áùçðå ,äòåùéä
 ïîæכא.

כיו"ב ,פעמי הרבה עומד האד ב'תפילת שמונה עשרה' ,ומחשב ,אוי ,צרי אני
לסדר בדחיפות עני פלוני ,לדבר ע עסק פלוני ,לרו לרופא אלמוני ,להתחנ לפני
בעל גמ"ח זה ,במה אוכל להחני לבעל הבנק ,וכיצד אקנה את לבו של ...וכ
משוטט במוחו ולבו בכל רחבי תבל ומלואה ...מדוע לא יבי שבעת התפילה הוא
כביכול כעומד לפני אותו 'מנהל' בכבודו ובעצמו ...את החכ היוע ומבי ימצא
באתה חונ ,את הרופא הגדול ימצא ברפאנו ,שפע הפרנסה והעשירות מקורו בבר
עלינו )וכבר לא יצטר להחני לאיש בעול( ...את 'שלו הבית' ימצא בשי שלו וכו'.
יט .כוונתו לדברי הכוזרי )מאמר ג אות ה( ותהיה העת ההיא )של התפילה( לב זמנו ופריו,
ויהיו שאר עתותיו כדרכי המגיעי אל העת ההיא ,יתאוה קרבתו שבו מתדמה
ברוחניי ויתרחק מהבהמיי ,עוד מביא ש שהתפילה צריכה להיות לו לאד כדוגמת
האכילה שמזינה אותו מסעודה זו עד סעודתו הבאה ,וכ יקח האד את מזו נפשו
מתפילה זו עד לתפילה הבאה.
כ .והתפילה שייכת ביותר בימי 'בי המצרי' ,יהפכ ה' לששו ולשמחה ,שעל ידי
התפילה ימתיק כל 'מרירות' וצער ,וכמו שנתנו רמז לדבר כי 'נחלה בלא מצרי'
) (506בגימטריא 'תפלה' )ע הכולל( ,שעל ידי התפילה יזכה לסלק 'בי המצרי' ויהפכ
ל'בלא מצרי'.
כא .משל למה הדבר דומה ,לאד שנכנס אל משכ הדואר ,וראה אי שנכנס אחד
 משל כמה פרוטות ועבור הוא מקבל תיבה מלאה בזהב ,לאחריו נכנס עודאחד ובעבור כמה פרוטות נותני לו אוצר אבני טובות ומרגליות ,חמד הלה לקבל
ג כ 'גדולה' כמות ,פנה לרחובה של עיר קיב כמה פרוטות ,מיהר לתת אות
לפקיד היושב בבית הדואר וביקש בעד זהב כס ונחושת .שילחו הפקיד בבושת
פני ,ואמר לו ,שוטה שבעול ,היעלה על דעת שאנו מעניקי אוצרות מלכי
עבור סכו כה קט ,אלא כל אלו שהיו כא כבר שילמו עבור האוצרות הו רב
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äùòú ãçà ùáëä úà (ç''ë øáãîá) àã
ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ø÷áá
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.(íéáøòä ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ø÷åáá äùòú
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úåðáø÷äù íòèä åøàéáù ùé ,äðä
äéòùé) áéúëã ,éîçì íùá åàø÷ð
ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé' (æ äð
,'åäîçøéå 'ä ìà áåùéå åéúåáùçî
øîà ÷çöé éáø (â â ø"÷éå) ùøãîáå
ï÷éáãîå íéøñð éúù íéçìî àåäù íãàë
àéä 'åäîçøéå' úáéúù øîåìë ,'äæì äæ
¥ £ © ¦ øîàðù åîë
äæ åîë åðééäå ,'eäîçìéå'
íäù ãò íéøñð éðù ÷áãîå íéçìîù
,íäéðéá ãéøôäì øùôà éàå ãçàë íé÷áãð
äáåùú ìù äçåë ìåãâ ìåëéáë êë
å÷éáãîå åéìà 'åäîéçìî' ä"á÷ä ìåëéáëù
,(ùøãîä ìò äðåäë úåðúîá øàåáîë) 'úé åéìà
'íçì' àø÷ð éîùâä ìëàî óà ,ïëàå
úà øù÷îå øáçî àåä éë äæ íùá
çøôúå åãøôé ìáì óåâä ìà ùôðä
àåä 'íçìä'å ,ïåéìòä äøå÷îì ùôðä
.äæî äæ å÷úðé àìù íúåà íéçìîä
éîçì éðáø÷ úà øîàð àîòè éàäîå
íéáø÷îå íéîéçìîä íä úåðáø÷äù Y
ïëìå ,íéîùáù íäéáàì ìàøùé úà
åäæù ,'íåð÷ú íéãéîú íå÷îá úåìéôú'
éåìú íãàä àäéù ¯ äìéôúä ïééðò
ìëá íåøîì åéðéò àùéå ,åàøåáá ãéîú
'äîéçìî' àéä äìéôúä íâå ,ìòùå ãòö
.äìéôú òîåù êìîì ììôúîä úà

 וכא לא נתבקשו לשל כי א עבור ההעברה,למאד במקו קניית את האוצר
 אינ אלא דוגמת, על האד לדעת שכל עסקיו בענייני פרנסה, כמו כ.מהת להכא
,' אבל ה'אלפי אלפי,כמה הפרוטות אשר יש לשל עבור ההעברה ממקו למקו
 הנושאת פירות, שהיא היא עיקר ההשקעה,היא התפילה לפני מל מלכי המלכי
.ופירות פירותיה
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,äìåãâ äòðëä êøáúé åéðôì úåàøäì
äøéúé äçîùá äéäú íðîà ,äàøéå äîéàá
ãáòä ïåéîãë ,øùôàä ìëá äìåãâå
íàå .äøéúé äçîùá åáø úà ùîùîä
.åéðôì úñàîð åúãåáò ,úåáöòá åùîùî
úâùäå úåîìùäå äìòîä ø÷éòù èòîëå
,åúìôú úòá ïéá ,äæ øáãá äéåìú ÷"äåø
...úåöîä øàùî äåöî äæéà äùåòùë ïéáå
,ãàî ìåãâ åøëù éë ,äæ ïéðòì æåáú ìàå
.ì"ëò
עולת תמיד – עני העליה והעבודה בקביעות

íéîéîú äðù éðá íéùáë' ,(â çë) ïúùøôá
ïàë ,'ãéîú äìåò íåéì íééðù
äøéîùäå äãîúää ìù äúåáéùç åðãîì
ïäå äøåúá ïä ,úåãéîúäå úåòéá÷ä ìò
ì"øäîä áúë . כבáåè ïéðò ìëáå äãåáòá
÷øô òø¥ úáäà áéúð) 'íìåò úåáéúð' åøôñá
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ò"éæ 'éç ùéà ïá'ä ÷"äâä áúëù ïëå
äéäå' ,ì"æå (íéèôùî 'øôá åäéìà úøãà)
úåîù) éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë
êéøö äìéôúäù òåãé éë ã"ñá ïáåé ,(åë áë
ììôúé íãàä íàå ,äçîùá äéäúù
òåãéå .ïåöøá åúìéôú ìá÷úú éæà äçîùá
øîàù åäæå äçîù ïåùì àåä 'äéäå' ìëù
,äçîù ïåùì äéäå ,éìà ÷òöé éë äéäå
éúòîùå éæà äçîùá ììôúî íàù ì"ø
.ì"ëò 'úìá÷úî åúìéôúù éðà ïåðç éë
ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä ì"æå
ììôúäì íãàì øåñà ,(úåðååëä øòù
åùôð ïéà ,êë äùòð íàå ,ïåáöòá åúìéôú
åéìò êùîðä ïåéìòä øåàä ìá÷ì ìåëé
äãåúîù úòá íðîà .äìéôúä úòá
áöòúäì áåè æà ,åéàèç èøôîå ,éåãéåä
åì êùîð ,äìéôúä øàùá ìáà .ãáìá
êéøö ìáà .åúåáöò é"ò ìåãâ àìôð ÷æð
úîã÷ä)

( שבסו תקופת 'בית המקדש הראשו' חששו. יומא נד, איתא במשנה )שקלי ו א.כב
 ועל,חכמי שמא יבואו אויבי ויקחו את 'ארו הברית' כשלל ויורידוהו בבלה
כ גנזו אותו ב'דיר העצי' – ש היו נמצאי עצי בכדי ליטול מה לצור 'סידור
 והיו כהני בעלי מומי מבקרי את העצי שלא יהיו,המערכה' שעל גבי המזבח
 כי, ויש שביארו טעמו של דבר שנגנז ארו הקודש במקו זה דייקא.בה תולעי
 אימתי יגיע,הנה כל כה מיו עמדו על דעתו השתוקק מתי יגיע לידי ואקיימנה
הזמ בו אהיה כשר וראוי לעבודה ואעלה לציו ברינה ואעבוד בבית המקדש את
 והנה לצערו הגדול... שמא א אזכה להיות כה גדול... ומי יודע,עבודת הקודש
 לקדשי לא, 'וחסלת' סדר העבודה, ובבת אחת נגדעו כל שאיפותיו,נפל בו מו
 להיות בדיר העצי וש לבדוק את, ולא נשאר בידו אלא תפקיד אחד...יקרב
 כשהוא, ונקל לתאר את גודל שברו הלב אשר אחזו בשעה שעומד ש.העצי
 ואילו אותי 'גרשוני מלהסתפח,'מהרהר בכל עת אחיי וכל קרוביי מתענגי על ה
 כי אי הקב"ה, כי קרוב ה' לנשברי לב, אמנ ש דייקא נגנז הארו,'בנחלת ה
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'á÷òé ïéò' øåáéçá' áúë .ì"æå ,(à
ùøãî øåáéçá àöîù áúåëä úîã÷äá
ììåëä ÷åñô åðéöî ,øîåà àîåæ ïá .ãçà
(ã å íéøáã) àåäå äìåë äøåúä ìë úà
'ïá .'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù
àø÷éå) àåäå ,ììåë ÷åñô åðéöî ,øîåà ñðð
ïá ïåòîù ,'êåîë êòøì úáäàå' (çé èé
àåäå ,øúåé ììåë ÷åñô åðéöî ,øîåà éæô
)äùòú ãçà ùáëä úà' (ã çë ïúùøôá
ïéá äùòú éðùä ùáëä úàå ,ø÷åáá
,øîàå åéìâø ìò éðåìô éáø ãîò ,'íéáøòä
.'éæô ïáë äëìä

ìòå ,äååöîäå äøåúä ìë ãåñé íä íä
,éøîâì êøáúé åá ÷åáã úàæ äåöî éãé
øáë ,'êåîë êòøì úáäàå' úåöî ïë åîë
','äøåúá ìåãâ ììë àéäù àáé÷ò éáø øîà
ä"á÷ä ìò íâ éà÷ àåä éë äæá øåàéáäå
àì ïë ìòå ,(:àì úáù 'éò) 'åäòø' àø÷ðù
ù"éòå] ä"áå÷ì éðñã äî íãàä äùòé
ììë äæéà íìåà ,[äæá íéëøã äîë ãåò
ùé äìåë äøåúä ìë úà ììåëä ìåãâ
ùáëä úà' ãéîú ïáø÷á øîàðù äîá
éðùä ùáëä úàå ,ø÷åáá äùòú ãçàä
.'íéáøòä ïéá äùòú

íéøîåàå íééàìô ùøãîä éøáã äðäå
òîù' ÷åñôä àîìùá ,éðùøã
ãçà 'äá äðåîàä éøäù ,àçéð 'ìàøùé
äùøôä äúåàá äøåîàä ú"éùä úáäàå

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

'צרי' את מעשה העבודה אלא את 'הלב' ...ומאחר שבוערת בו התשוקה והרצו
לעבודתו ית"ש הרי חביב ויקר הוא בעיני ה' עד מאוד ,וכא המקו המתאי ביותר
לגנוז בו את ארו הקודש.
עוד אספרה בעני זה ,כי הנה רבי מבני ירושלי של מעלה היו מהדרי לפאר
סוכת בתליית 'רויזע' )שושני( שהיו בעצמ מכיני מתו יגיעה עצומה – בחיתו
עשרות חתיכות נייר קטני צבעוני ושוזרי אות זה בזה באומנות מיוחדת,
ושמעתי מהגה"ח רבי ישעיה אשר ברנשטיי שליט"א שאביו הגה"ח רבי יעקב חנניה
זצ"ל שלח פע 'רויז' כזה להרה"ק רבי אברה אלימל מקארלי זי"ע ,לאחר זמ
כשהיה הרה"ק בארה"ק נכנס אליו רח"י ,נענה אליו הרה"ק ,דעו נא ,כי הרבה 'צאהל'
)מס( שלמתי על הרויז )במעבר הגבולות( ,תמה רח"י ,ומה ראו שומרי הגבולות לקחת
מס גבוה על חיבורי ניירות שאי בה כל ער ,אמר לו הרה"ק ,די צאהל איז לויט
די הארעוואניע ,כלומר ,גובה הער לתשלו המס ,נקבע כפי מידת היגיעה הנדרשת
לייצר חפ זה ,א אנו נאמר לכל איש ישראל באשר הוא ,דע ל ,אל ישבר לב
מגודל היצר הבוער בקרב ,ולנוכח היגיעה הנדרשת ממ על כל דבר קט כגדול,
כי כל הער אינו נמדד אלא א ורק לפי היגיעה ולא לפי עני אחר.
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íãàù äî ïë åîë .åîéìùäì êééù àìå
äæá øåîâä úåãéîúá ú"éùä úà ãáåò
ãáòäù åîë éë ,'ä ãáòì áùçð àåä
åãáåò àåä ÷ø åðåãàî åúãåáò øñ àì
 éãéîúכגúåëìî ìåò ìá÷ì åðéìò êë ,
äøåúä ìë úà ììåëä ììë äæå ,íéîù
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 äìåëכדàåä íãàä úéìëú ø÷éò éë ,
äæå .úåîéìùä úéìëúá 'ä ãáò' úåéäì
äååöîäå äøåúä ìåò úìá÷ é"ò íééå÷é
,àùîì øåîçëå ìåòì øåùë úåòéá÷á
äðîéé÷é àìà 'åúìá÷'á ÷ôúñé àìùå
 íìåòì èåîé ìá ãúéë úåòéá÷áכהàìå .

כג .וא א נפל ממעמדו יקו מיד וישוב למקומו לעבוד את ה' מבלי התבוננות
ב'נפילתו' ,שהנה נאמר בפרשת )כו א( 'ויהי אחרי המגפה ,ויאמר ה' אל משה
ואל אלעזר ב אהר הכה לאמר' ,ואחר תיבת 'מגפה' יש סימ פ ,להורות שצרי
להשאיר חלק ,והוא פיסקא באמצע פסוק ,וביאר הרה"ק מסיקווירא זי"ע מדוע
באמת לא חילק הכתוב פסוק זה לשניי ,אלא בא ללמדנו שג לאחר המגפה אי
להפסיק אלא יש להתחזק ולהמשי מיד בלא לעצור ולהפסיק...
כד .ואי כל נפקא מינה מי הוא העובד – א עבודתו בקביעות הרי הוא גור בזה
נחת רוח לעילא ,ולפי זה יומתק הא דאמר 'עמד רבי פלוני על רגליו ואמר,
הלכה כב פזי' ,מה שלא מצינו בחז"ל שיזכירו רבי פלוני ]פירוש שנעל שמו[ ,א
נרמז כא דבר גדול ,שבדבר הנעשה בקביעות אי שו חילוק מי הוא העושה ,וא
א אינו ראוי שיזכירו את שמו מחמת מעשיו ,תעלה עבודתו לריח ניחוח לפני
הקב"ה ,כי השי"ת חפ בדברי הנעשי בקביעות.
כה .והעיקר לקיי את הקבלה בתמידיות ,וכמו שביאר הגאו בעל ה'שבט הלוי'
זצוק"ל )רחמי הרב סו ער 'ביטול'( דהנה איתא ב'ספרי' על הפסוק )במדבר כח ב(
צו את בני ישראל ב'פרשת התמידי' ,ואמרו ז"ל עד שאתה מצוני על בני צוה את
בני עלי – את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בי הערביי.
ומדוע בא עני 'צוה את בני עלי' דייקא בתמידי יותר מייחוד ה' או משאר מצוות.
אלא 'כי בזה יבח איש הישראלי – א מקיי את אשר קיבל עליו ,בי בחול בי
בשבת ,בלי הפסק בוקר וערב ,התמידיות הזאת הוא עיקר עבודת ה' יתבר ,להצליחו
באחריתו' ,עכ"ל.
וכפי שהגיד החסיד המפורס רבי זלמ בריזל ז"ל ,שרק בקרב תמיד נאמר
בתורה )במדבר כח ב( 'ריח ניחוחי' ]ואילו בשאר הקרבנות נאמר 'ריח ניחוח'[ ,והיינו
טעמא מפני שהוא דבר הבא בקביעות ,והג שאינו כי א כבש אחד בלבד ,מכל
מקו איידי דבא בקביעותא חביבא ליה ביותר.
ובספר ברכת אברה )מכתבי קודש כז( מביא שאמר הדברי שמואל זי"ע על כ
מדברי הגמרא )עי' זבחי צ' (:תדיר ומקודש תדיר קוד' ,שמעלת העבודה התמידית
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ïåùìî íéùáë (åö 'ôá ä"ã ,é"åôãá 'ç 'åîò äøåúì åúò úåòéá÷ úà áåæòì äúôúé
ìò íéøéáòî åéäéù Y åñòë ùáåë äéöôç ìë éë ,óñëå áäæ éôìà ãòá óà
 äá ååùé àìכו.
åéúåãéî ìò øéáòîä'ù ïååéëîå ,íäéúåãéî
ïë ìò ,(.æé ä"ø) 'åéòùô ìë åðîî ïéøéáòî
שני כבשי  -חשיבות כבישת הכעס והשכנת äðù ïáë àèçî é÷ð áùçééù ¯ äðù éðá
שלו

)à"ù) åëìîá 'äðù ïá' Y êìîä ìåàù ìò åøîàù åîë

,(.áë àîåé ,àèç íòè íòè àìù (à âé íéîéîú äðù éðá íéùáë' (â çë) ïúùøôá
åúéáì åàåáá íåéá íéîòô 'á ¯ íåéì íéðù øàéáå ,'ãéîú äìåò íåéì íééðù
ãéô÷äì àìù ò"ò ìá÷é ,úéáøòå úéøçù ïåøëæ úàæ) ò"éæ 'ïéìáåìî äæåçä' ÷"äøä
חשובה יותר משאר העבודות המקודשות .ומביא עוד שאחד שאל את הרה"ק ה'בית
אברה זי"ע 'מה הדר לעבדות ,ענה לו לקבל דבר בקביעות ,לא חשוב מה ,למשל
ללמוד בכל יו חמישה רגעי אבל בזמ קבוע מבלי דיחוי כלל .וביאר לו שכל
דבר קבוע יש בו נסיונות וכל נסיו מעלה את האד' ,עכ"ל.
ויש ללמוד זאת מעצ הקרבת התמידי ,כי הנה מצינו בחז"ל שהפליגו במעלת
התמידי שהיו מכפרי על עוונותיה של ישראל ,וא אמרו שמעול לא ל אד
בירושלי כשחטא בידו ,כי תמיד של שחר מכפר על עבירות שנעשו בלילה ותמיד
של בי הערביי מכפר על עבירות 'של יו' ,ג נראה מדברי הירושלמי )תענית כג(.
שביטול התמיד גר לכ שהובקעה העיר ונחרב הבית )עיי"ש( ,ולכאורה לא היה
לכל אחד מישראל אלא חלק קט ביותר מ'כבש' אחד )שהרי היו ריבי רבבות אלפי של
ישראל באותו זמ( ,וא כ מה 'הרעש' הגדול הלזה .אלא א שכל אחד היה לו חלק
משהו שבמשהו א היה זה 'תמיד' ,וגדול דבר הנעשה בתמידיות אפילו א זה
'קבלה קטנה'.
כו .שמעתי מחכ אחד לבאר ,שהנה הקשו בגמ' )ברכות ג (:שלכאורה מצינו 'סתירה'
אימתי דוד המל היה ניעור משנתו ,כי במקו אחד כתיב )תהילי קיט סב( 'חצות
לילה אקו להודות ל' ,ומאיד נאמר )ש קמז( 'קדמתי בנש ואשועה' ,ו'נש' הוא
ארבע שעות לאחר תחילת הלילה ,ותירצו ש בכמה אופני .ולכאורה היה אפשר
ליישב בפשיטות שאכ פעמי שק בחצות ופעמי שהקדי להתעורר בנש ,והיה
הדבר תלוי בסדר הלילה ,שא היה לו לדוד 'חתונה' וכדומה ...והיה מתאחר מלשכב
אזי היה ג מתאחר מלקו עד חצות ,וא היה עולה על יצועו בתחילת הערב אזי
היה מקדי ל'נש' ,ומדוע לא תירצו כ לכל הפחות אפילו בדר אפשר או אי
נמי ...אלא שמע מינה שא היה לו לדוד 'קבלה' לקו ב'נש' אזי כל רוחות
שבעול לא היו מזיזות אותו ,וא א היה נאל לשכב מאוחר בכל אופ היה
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 ììëכזñòëéù çéëù åðéà ñ"ðëäéáá éë ,
¯ øùàî øúåé åéãéãéå åéøáçì àåä çåð éë
åúéáá à"ë ,ãéô÷é àì ÷åùá ïëå ,á"áì
 çéëùכחäëæé êë éë íéîéîú äæá äéäéå .
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æ"éòå ,íåî àéäù äåàâ éãéì àåáé àìù
äìòî äìòé ãéîúù Y ãéîú äìåò äéäé
ú÷ìúñî ñòëá éë Y ãøåé äéäé àìå äìòî
 äìéìç äîùðäכט.

מתעורר בזמ שקבל על עצמו .וללמדנו ,שכ תראה ה'קבלה' שצריכה להיות באופ
שבכל מצב שהוא לא יזוז ממנה ויקיימנה תמיד מבלי חשבונות...
כז .בספר 'תורי זהב' להמגיד הג"ר בנימי מזלאזי זצ"ל מביא בש הרה"ק ר' יצחק
מדראוויטש זצ"ל לבאר בהאי קרא ,שיש לאד להתפייס ולמחול למי שהרע
לו מיד כשמבקשי ממנו מחילה ,ואי לו להארי בטענות נגד הזולת עד עיוה"כ
שאז מפייסי ומתפייסי ,וזהו הרמז 'כבשי בני שנה' בתמיה ,הא יש לו לכבוש
ולמחול רק פע אחת בשנה – בוודאי לא ,אלא 'שני ליו עולה תמיד' שתמיד
ימחול כל יו וכל לילה כשמבקשי ממנו מחילה )אמרות טהורות ראחמסטריווקא(.
כח .וכ כתיב בריש פרשת )כה יז( 'צרור את המדיני' ,ומבאר הרה"ק ה'דברי בינה'
מביאלא זי"ע ד'מדיני' הוא מלשו מחלוקת מדני ,וכא נצטווינו לשנוא את
המחלוקת ,לא שנעשה 'שלו' רק מאחר שהננו סוברי שצד אחד מהניצי צודק
 דזה אינו מתקיי ,רק נצטווינו לשנוא המחלוקת בתכלית השנאה ,ודי להבהתרחקות ממחלוקת בכדי שישכינו שלו בכל עת וזמ ,בכל מקו ועני )לא רק
כדי להצדיק את הצד הצודק ,וכ"פ בישא ברכה מאדז'י זי"ע ,שיש לאייב ולשנוא את המחלוקת(.
כט .ידוע את אשר כתב בספה"ק 'תומר דבורה' להרמ"ק זי"ע ,שעלינו להתדמות
לבוראינו שהוא 'מל עלוב' הסובל עלבונו ,שהרי אי רגע שאינו משפיע עלינו
כוח וחיות לגופנו ,ובלא שפעת כוחו יתייבשו ח"ו ידינו ורגלינו מבלי יכולת להזיז
אבר .והנה בא יהודי לעבור עבירה הרי הוא עושה זאת בכוח זה שקב"ה משפיע
עליו ,והיה אפשר שיאמר לו הבורא רצונ לחטוא כנגדי – ל ועשה זאת בכוח
ולא בשלי ,א הוא מעביר כביכול על מידותיו ,ונות לו עוד כח וחיות ,זה הנקרא
'מל עלוב' .ובמידה זו עלינו לדבוק  -להעביר על מידותינו א כשפוגעי בנו )תומר
דבורה פ"א(.
מובא משמיה דהרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע )הראשו( שאמר שכל מדרגותיו
והשגותיו קנה רק על ידי שלמד והתייגע בכל יו בדבריו הקדושי והנוראי של
הספר הקדוש תומר דבורה ,ומש נעשה רבי.
כיוצא בזה מובא בש הרה"ק הסבא מקעל זי"ע ש'תומר דבורה' הוא השולח
ערו של המידות טובות שינהג בה האד )הובא בתחילת תומר דבורה שנדפס בתשכ"ה,
בסו מאמר 'ארו התורה'(.
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ùøãîá åøîà äðäã '÷éù í"øäî'ä áúë
åäéìà äæ ñçðô (à"òùú ñçðéô ù"å÷ìé)
øîåì ùé .äæä íåéä ãò íéé÷å éç àåäå
äâéâç) àøîâá åðéöî äðäã ,àîòèá àúìéî
âåøäì åçåìù úà çìù úååîä êàìîù (:ã
åçåìù êà ,øòù àìãâî íéøî äîùå äùà
íéøî äîùù úøçà äùà äîå÷îá ç÷ì
ééáà øá éáéá éáø ìàù ,é÷ãøã àìãâî
ìë íò äùòð äî ,úååîä êàìî úà
äëìäù íéøî äúåà ìù íéøúåðä äéúåðù
,ïèùä åäðò ,äúéò àåá íøè äîìåòì
(íëç ãéîìú) ïðáøî àáøåö íéàåøùë
íéðúåð ,(åéúåãéî ìò øéáòîù) äéìéîá øéáòîã
 הרחק מ הכיעור על ידי-  צרור את המדיניí"øäîä óéñåîå .íéðùä åìà ìë úà åì
גדרי וסייגי
'åéúåãéî ìò øéáòî' åðéöî àìù ,÷éù
,'íéðéãîä úà øåøö' (æé äë) ïúùøôá øîåù 'éç ìòá' ìë éøäù Y ñçðôî øúåé
,äðëñ íå÷îî çøåáå ÷æéää ïî åîöò
.ì"æå '÷ä 'íééçä øåà'ä áúëå
äàðùä íäá åøéáâé ,ùåøéô .äååä 'ì øåøö èàùá äðëñì åîöò ñéðëé àìù ù"ëå
,úåøéøöä òáè íäá òá÷ð äéäéù øãâ ãò øçáåî àåäù 'íãàä' ë"åëàòå ,ùôð
ïàëå ,äðëñä ïî åîöò øåîùé äàéøáä
Y äìåãâ äðëñì åîöò ñéðëäå ñçðô àá
åöøå ïåòîù èáù ìë åéìò åöá÷úðù óà
øéáòäù ìòå ,íéìåãâ íéñðì êøöåäå åâøäì
ìáé÷ (åòáè ãâðë âäðù) åéúåãéî ìò êë ìë
íéúîä ìù íéøúåðä íäééç úåðù ìë úà
ìëì äéä àì íà åìéôà ,äúòå ,äôéâîá
øáë ,úåéçì úçà äðù ãåò ÷ø ãçà
,íééç úåðù óìà ã"ëì ïåáùçä åì äìåò
'åäéìà äæ ñçðéô'ù øáãä úáéñ éäåæå
åçéì ñð àì ,äæä íåéä íöò ãò éç ïééãò
. לåðéò äúäë àìå

השלה"ק כותב בהסכמתו לספר קודש זה
וכל מי שרגיל בספר הזה ואומר אותו בכל שבוע או בכל חודש מובטח לו שהוא
. ואשרי לו וטוב לו,ב עוה"ב
העיד הרה"ק הדברי יואל מסאטמאר זי"ע משמיה קדישא של הרה"ק הדברי
חיי מצאנז זי"ע שהלימוד בזה הספר הוא סגולה בדוקה לרפאות את המחלה
 וכ ידוע ג על הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע שהיה מורה לחולי,הידועה ל"ע
.במחלה הנוראה ללמוד ולהגות בספר קדוש זה
 ה'חת סופר' זי"ע )ד"ה לכ אמור( מבאר מהו הלשו שנקט כא במדרש 'בדי.ל
 וביארו במדרש,' דהנה כתיב )איוב מא ג( 'מי הקדימני ואשל לו,'שיטול שכרו
 שהרי 'מי מל,)ויק"ר כז ב( דמ הדי אי הבורא מחויב לשל שכר על קיו המצוות
 מי עשה, מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג,את בנו עד שלא נתתי לו ב זכר
 מי עשה, מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקו,לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית
 אמנ...' מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית,לי לולב עד שלא נתתי לו דמי
()בהדפסה הראשונה ביו א י' סיו שנת שפא
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úéìåâñ äãéî òøäì äàðùäù íù 'ëå
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,íäéðçîì õåç åá íéìééèî åéäù íå÷îá
åøîåà êøãë .íéìåéè ïåùì àåä íéèùå
)èééù ïéà' ,íù é"ùøéôå 'íòä åèù' (ç àé
íòä ìçéå úáéñ äæå ,'ìåéè ïåùì àìà
 ì"ëò ,úåðæìלאäîë ãò åðãîì ïàëîå .
úåäùì åîöò øåîùì íãàì åì ùé
êìäé àìå ,øåòéë ìëî íéøåîùä úåîå÷îá
úùåã÷ìå íééðéòì íéðëåñîä úåîå÷îá
 éãåäéäלב.

àèçä 'úáéñ'á ïðåáúäì íéøáãä ììëá
ììëá àåä óàù ,'ïé÷éæðã àîøâá'å
'÷çøúäìå åúåà àåðùì êéøöù 'òøä
ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë øáëå .åðîî
.'íéèéùá ìàøùé áùéå' (à äë) ÷åñôä ìò
úòãåäá êøåö äî úòãì êéøö .ì"æå
íäì äàá íúìéôðù åðåùìá åñéîòäù ùé ãéòé áåúëäù ùøôì äàøðå ...äæ øîàî
íòä åàöéù éôì ¯ äúééäù ,úåðæä úáéñ
,äðçîì õåçî íéìééèî åéäù äîî
ïéá íéâåäðä íéâééñå íéøãâì õåçî ì"öø ,åìùëð íùå ...ìàøùé äðçîì õåç ìééèì
ïëéäì åòéâä ïëì ,íéøùëä ìàøùé éðá ùåøéô íéèùá ìàøùé áùéå åøîåà àåäå

כאשר האד שומע חרפתו ואינו משיב ועונה ,זאת כביכול הקדי האד – שלא
נת לו הבורא מאומה לפני שתיקתו .שהרי מה שקד הוא רק הקיתו של שופכי
ששפ עליו חברו בבזותו אותו ...וכא אצל פנחס ב אלעזר שהעביר על מידותיו –
שהיו כל השבטי מבזי אותו )עיי' רש"י( והיה מ הנעלבי ואינ עולבי על זה אמר
הקב"ה בדי הוא שיטול שכרו ,כי שכר זה אינו לפני משורת הדי אלא מידת הדי
נותנת לו שכרו ,שהרי שבפירוש אמר הבורא 'מי הקדימני ואשל לו' ,והיינו שעליו
לשל למי שמקדי אותו כביכול.
לא .בא וראה עד כמה מאוס דבר זה לפני הקב"ה ,וכבר אמרו לפרש בדברי בלע
'אלוקיה של אלו שונא זימה' )סנהדרי קו ,(.שלכאורה הוא יתור לשו ,והיה לו
לומר 'אלוקיה שונא זימה' ,מדוע הארי ואמר 'של אלו' .אלא ,ביאור הדברי  -הרי
הוא אלוקיה ,של אלו השונאי את הזימה ,כי מי ששונא את התיעוב ,אומר הקב"ה
אני הוא אלוקיו ,וכמו שאיתא ב'ירושלמי' )ברכות א ה( אמר הקב"ה – א אתה נות
לי את לב ועיני ,הריני יודע שאתה שלי ,ומי פתי לא ירצה להיות נמנה על 'אנשיו'
של הבורא...
לב .סיפר 'מרא דעובדא' אשר היה צרי לנסוע לארה"ב לענייניו ,ובהיותו ש חשב
לעצמו שהיות ומסובב הוא בהררי חובות ל"ע שמא זוהי 'שעת הכושר' להסתובב
בבתי נדיבי ע ולזכות במצוות 'והחזקת בו' ,והתקשר לידידו הדר בבארא פארק
ונמל בדעתו ,ואמר לו הלה שמוכ הוא לעמוד לימינו וללכת עמו בצוותא חדא
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 ìåàù é÷îò ãò ,åòéâäùלגúéáì ñðëðù òùøä ñåèéè ìò (á ,åð ïáøåçá äéä ïëå .
áø÷ù ãò ,àøåð ïåéæéáá åììéçå ùã÷îä ïéèéâ) ì"æç íéøôñîù åîë ,ùã÷îä úéá
לדבר על ליב ,שאלו ה'נצר' ,כמה נראה ל שנצליח לאסו במש ארבעה ימי,
והשיב לו שנראה לו שיגיעו לער  5,000דאללער ,אמר ה'נצר' ,א כ 'שווה' לי
להתעכב עוד ארבעה ימי על אדמת נכר ,וסיכמו ביניה שביו ראשו יגיע לבארא
פארק וילכו שניה יחדיו.
בשב"ק התאכס האורח במאנסי בבית דירה שהעמיד לו איש חסד ,וש הקרה
ה' לפניו גליו המרחיב בשבח ומעלת 'שמירת עיניי' ,והובא בו באריכות ליקוט
מספרי הקדושי אשר יתכ שמיועד לו לאד שפע גדול של פרנסה ושאר מילי
דמיטב ,א מאחר שאינו נזהר בעיניו הרי הוא מאבד את כל הטובה המיועדת לו.
ונכנסו בו הדברי כארס של עכנאי ,וחשב לעצמו ,לש מה סבבו מ השמי שיבוא
לידי גליו זה ,עד שהחליט שיש בכ אות וקריאה עבורו להתחזק בשמירת עיניי,
ואכ קיבל על עצמו קבלה חזקה שמעתה ואיל שומר הוא על עיניו מכל משמר.
ביו ראשו עמד לנסוע ב'באס' )אוטובוס( המוביל ממאנסי לבארא פארק ,אלא
שבטר שעלה על האוטובוס החל לחשוב בחשבונו של עול ,שהרי בדרכו הוא
עומד לעבור דר 'מנהטע' ,מקו פרו ומטונ ,והלא רק אמש קבלתי על עצמי
לשמור את עיניי מכל מראית אסורה ,ועתה מה אעשה ...עד שהחליט להסיר את
'בתי העיניי' )משקפיי( ולהניח בתו תרמילו וחבילתו אשר בתחתית הרכב ),(Trunk
בכדי שלא יהיו בהישג ידו ,וממילא א א יבער בו היצר לא יוכל להניח על
עיניו ...בהגיעו למחוז חפצו בבארא פארק אמר לו ידידו ,התבוננתי שנית בעניי
והגעתי למסקנא ,כי מה ל להתבזות ולהסתובב עימי וידעו כול כי פושט יד
אתה ...מוטב אל לבדי ואאסו עבור ,ואני מקבל על עצמי להשיג ל לכל הפחות
מאה אל שקל ,ואכ כבר שלח לו יותר ממאה אל שקלי טבי ותקילי.
וכשנתבונ במעשה זה נמצא כי אימתי 'נפלה' מחשבה זו בליבו של אותו ידיד
טוב – באותו הזמ הנסיעה ממאנסי לבארא פארק ,כשה'בתי עיניי' היו למטה...
ומיד לאחר שעמד בכל התוק על משמר קבלתו בשמירת העיניי ,שבשכר זאת
חס מעצמו את ה'בושות' ועגמת הנפש בקיבו נדבות ,ולא עוד אלא שא חשב
לאסו  5,000דאללער הרי למעשה יצא 'ברכוש גדול' ובתשלומי ארבעה וחמישה...
לג .הנה איתא בגמרא )סנהדרי קו .אודות אותו חטא בבנות מואב( שהיו בנות מואב יוצאות
ומציעות לה לשתות יי ' -ועדיי לא נאסר יינ' ,והיה ב ישראל שותה ומש
דרכו קצרה להיכשל .והרי 'יינ' נאסר משו סייג וגדר כדאיתא בגמרא )שבת יז(:
'גזרו על יינ משו '...נמצא שכל המכשול בא לה א ורק מחמת שעדיי לא
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ìëéää ïéá äìéãáîä úëåøôä ìöà
úà øãéâå óééñ ìèðå' íéùã÷ä ùãå÷ì
úà ìèð' åúéáì øæçùë ïëå ...'úëåøôä
(ìåãâ ìñ¯) éðúåâøâ ïéîë åàùòå úëåøôä
ïäá ïçéðäå ùã÷îáù íéìë ìë àéáäå
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ãòå åúìéçúî íìåò ìù åðáøåç åäæ éë
úåëåøôå úåöéçîá òåâôì íéàáùë ,åôåñ
åäæ ,äùåã÷á úåâøã ïéá úåìéãáîä
 äìë ãòå ìçäî ùôðä ïáøåçלדéë ,
íéøãâä ìò øåîùì ùé åãåàî ìëá
 íéâééñäåלה.

היה לה כל גדר למנוע בעד מלחטוא ,כי ב'גדר קט' היו עומדי ברחוק מהמכשול
וניצולי הימנו )שיחות מוסר ,תשל"א ,ו(.
לד .הנה איתא במשנה )תענית פ"ד מ"ו( 'חמשה דברי אירעו את אבותינו בשבעה עשר
בתמוז ,נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושר אפוסטמוס את התורה
והעמיד צל בהיכל' .והקשו בגמ' )תענית כח (:הובקעה העיר בי"ז הוה ,והכתיב )ירמיה נב
ו( 'בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר' וכתיב בתריה )פסוק ז( 'ותבקע העיר'
וגו' ,אמר רבא לא קשיא ,כא בראשונה כא בשניה ,דתניא בראשונה הובקעה העיר
בתשעה בתמוז בשניה בשבעה עשר בו .וכלומר שבבית הראשו הובקעה העיר בתשעה
בתמוז ,ואילו בבית השני היה זה בשבעה עשר בו .אמנ התוס' )ר"ה יח :ד"ה זה( הביאו
שבירושלמי תירצו שג בבית הראשו הובקעה העיר בי"ז בתמוז ,ואע"ג שנאמר בפסוק
בתשעה לחודש 'קלקול חשבונות היו ש' ,ופירשו התוס' 'שמתו טרדת טעו בחשבונ
ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורי' ]ולכאורה הדבר תמוה עד מאוד שנכתב
בכתבי הקודש דבר שאינו אמת ,וביארו בזה שרצה הכתוב להודיע על גודל חיבת של
ישראל ,ועד כמה אבינו שבשמי מיצר בצרת ,וכדכתיב )תהילי צא טו( 'עמו אנכי בצרה',
עד שכביכול אפילו למעלה היה טעות בחשבו לגודל הטרדה והצער[.
ומבואר מסוגיית הגמ' )ר"ה יח (:שאכ בשבעי שנה שהיו בגלות בבל לאחר חורב
הבית הראשו )עד שנבנה הבית השני( אזי היו מתעני בתשעה בתמוז ,וכמו שאמרו
ש 'צו הרביעי זה ט' בתמוז שבו הובקעה העיר' .ולכאורה יש להקשות ,שא
שנבקעה העיר בתשעה בתמוז ,א 'ארבעה דברי' אירעו בי"ז בתמוז ,שבירת הלוחות
ובטל התמיד ושריפת התורה והעמדת צל בהיכל ,ומדוע נקבע הצו בתשעה
בתמוז שהיה בו צרה אחת ולא בי"ז בתמוז שהיו בו ארבע צרות .אלא מכא למדנו
'שהובקעה העיר' היא הצרה הקשה מכול ,והיא ההחלה והגורמת לחורב ,ועל דא
קבכינ .וללמדנו ,כי 'הבקעת החומות' והגדרי היא תחילת החורב ו'הצרה' שיש
עליה להתענות ולהתאבל...
כיוצא בדבר מצינו לגבי יווני ,וכמו שמזמרי ב'מעוז צור' בימי החנוכה 'יווני
נקבצו עלי וכו' ופרצו חומות מגדלי' ,ולכאורה היווני הרשיעו הרבה יותר מפריצת
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המגדלי ,שהלא גזרו ועקרו את הדת ,נכנסו בטומאת לתוככי העזרה ושיקצו את
אבני המזבח ,רדפו את יראי ה' והשליטו כפירה בפינת יקרת ,אלא מכא שעיקר
ה'חורב' היה ש'פרצו חומות מגדלי' ,כי א נפרצי הגדרות והחומות שוב אי מעצור
עד לדיוטא התחתונה.
והדבר דומה לאחד שעמד בראש גג בניי גבוה מאה קומות ,והודיע בקול גדול
שבדעתו לקפו רק קומה אחת ...שאי ל כסיל גדול ממנו ,שמאחר שיצא מגבולות
הגג שוב אי לו שליטה על עצמו כלל ,ואי בידו לכוו ליפול רק קומה אחת ,אלא
סופו שיצנח לאר כשהוא מרוסק אברי אברי .כ ג האומר אפרו גדר אחד
בלבד ולא יארע לי מאומה ...שמאחר שיצא מגבולות הקדושה הרי מסוכ הוא ליפול
עד לשאול תחתית רח"ל.
אי חמור מפריצת חור בחומת היהדות הקדושה ,ומשבירת הגדרי שהעמידו
לפנינו גדולי ישראל זי"ע ויבדלחט"א .וכבר אמר שלמה המל )קהלת י ח( 'ופור גדר
ישכנו נחש' .ומבאר הגה"ק החפ חיי זי"ע )ש עול פ"ו בהג"ה( מדוע לא אמר
ישכנו ארי ,כי הנה אד אשר פגע בו ארי ונשכו ירגיש תיכ ומיד את כאב המכה,
ותיכ יחישו אליו את אנשי ההצלה ,משא"כ הכשת הנחש איננה מורגשת מיד,
והמוכה ממשי להל כלא היה ,והארס מתפשט לאיטו בכל גופו עד שלפתע הוא
נופל ומת חלילה .וכ הוא בפור גדר ,ולענייננו ,בכל העוסק בענייני הנבזי
המדוברי ,כי שעה שהוא פור את גדרי הקדושה אינו ש על לבו מה גדולה
עוולתו אשר עשה ,ואינו מרגיש איככה הטומאה כולה נכנסת בקרבו כארס של
עכנאי ,וא יאמר ,מה עשיתי ,עברתי על ה'גדר' וראה נא שלא הריעותי ולא נחמצתי
במאומה ,א באמת ,באחד הימי תמצאנו לפתע 'מת' ונופל ברוחניות – מלא מכ
רגל ועד ראש בזוהמא וטומאת הרחוב ...ומועטי ה היוצאי מבאר שחת זו.
וידוע שאחד המהרסי את הגדרות היא ה'טענה' – נו ,על האד להתאי עצמו
למציאות העול ...אי אפשר כהיו ללא כל המכשירי האלו ,והרי הוא דומה לאותו
שוטה שנסע לאר האלאנד )הולנד( ש ידועה האר כמגדלת 'פרות' אבירי וטובי,
ויהי א הגיע מיודענו לאותה אר החל מהל על ארבע ,סובביו שראו ותמהו על
הנהגתו המשונה וישאלהו מה זה ועל מה זה ,אמר לה האיש ,הנה ה'רוב' במדינה
זו ה מהלכי על ארבע – עלי להתאי עצמי למצב...
לה .יש שרמזו בהאי עניינא ,דאמרו חז"ל )סנהדרי קו (.כי הדר שעל ידה הכשילו
את ישראל בשיטי היה על ידי שמכרו 'בגדי פשת' ,עיי"ש ,והרי שהתירו
לעצמ לצאת מחו למחנה לצור פרנסה ...א מש הגיעו עד לשאול תחתית.
וכ הוא דרכו של היצר הרע בזמ הזה ,למשו את האד ל'כלי' המאררי
והמשחיתי כל חלקה טובה לצור 'פרנסה' ,א מכא הדר קצרה רח"ל...
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מסופר שפע נכנסה אלמנה להרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ובכתה מאי הפוגות
ובקושי הצליחה להוציא בשפתיה ולספר שיש לה בת יחידה שנישאה לעל חמודות,
והנה שוד ושבר ..כי א בתחילה היה עוסק בתורה א לאחרונה חת דנ מעיי
רבות בספר 'עבודה זרה' ...וככל שמנסי היא ובתה להסיח דעתו מאותה ע"ז לא
עולה ביד ...ואוי לה לבתה ש'נפלה' ע חת מומר ...הרגיע אותה ה'דברי חיי',
שספר זה הוא ספר קודש ,אחד ממסכתות הש"ס ,והוא נקרא מסכת 'עבודה זרה'
ובו נכתב כל הדיני וההלכות .ולדאבו לב בימינו התהפכו היוצרות ,כי א בזמנ
'עבודה זרה' הוא ספר קודש ...הרי בימינו ,יש שלוקחי 'עבודה זרה' ליד ,וכששואלי
אותו מה מעשי ,יענה ויאמר ,הנני אומר תהלי ,קורא קריאת שמע ומתפלל ,מבר
ברכהמ"ז ...והקודש נהפ לחול ולאיסור.
עוד יאמר כנגד אותו יצר הרע' ,מעשה' באחד שנכנס לחנות שבבעלות איש
ישראל וראה שמוכר בו 'דבר אחר' ,נחרד הלה למראה עיניו ושאלו בזעזוע וכי
אתה מוכר חזיר ...השיב המוכר ,חלילה וחס ,לא ,זה 'דבר אחר' לגמרי ...כ
יאמר לגבי אות הכלי ע כל ש וכינוי שיש לה 'כשרי' וה'מוגני' ,שמיתמ
בעצמו ואומר ,ח"ו איני אוחז בכלי אסור ,אלא זה 'כשר' או 'מוג') ...כ"א ישאל
את דעת רבו ,אבל על דר הכלל ייאמרו דברינו(.
לו .ובזה פי' מה שאמר בלע 'לכה ארה לי יעקב' שהוא מלשו 'אורה בתאני'
)כמו בוצר בענבי ומוסק בזיתי( ,והנה מצינו בתאני )פאה פ"א מ"ד ,שבת סח' (.שאי
לקיטתו כאחת' אלא כאו"א בזמנו ,וזה שרמז בלע לבלק ,הנ רוצה לעקור ולנתק
את בני ישראל משורש קדושת ,תדע ל שאי לקיטתו כאחת  -לא תוכל לנתקו
כאחד ,בפע אחת ,אלא תתחיל להורידו מגדר קדושה כא ,ומסייג פלוני לאחמ"כ,
ומש תורידנו מדרגה אחר מדרגה עד לשאול תחתית.
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לז .כי א שיש לנהוג אבלות בימי אלו – אבל עצבות מא דכר שמיה .וכבר
אמרו דלכ קורי פרשת פנחס בימי בי המצרי ,כי ש נאמר ציווי הקרבנות,
ובא לומר לנו שנלמד את עני הקרבנות – כי בקרוב נשוב להקריב בביהמ"ק שיבנה
במהרה בימינו.
כיוצא בזה איתא מהרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי תמוז ואב ב ב( שטע קריאת
המועדי באלו הימי ,בכדי שנתנח בזה שעתידי הימי הללו ליהפ לששו
ולשמחה .וכ איתא מהרה"ק ה'אוהב ישראל' זי"ע )בפרשת ,ד"ה למה( לבאר הטע
שפר' פינחס חלה בתקופת ימי בי המצרי ,ומבאר כי 'אלו הכ"א יו שבי י"ז
בתמוז לט' באב ה מקוריי ושרשיי לכל המועדות של השנה שה בכלל ג כ
כ"א יו' ]וה :שבת ,ראש חודש ,ז' ימי הפסח ,שבועות ,ב' ימי דר"ה ,יוה"כ ,ז'
ימי סוכות ושמיני עצרת[ ,ועל כ תקנו חז"ל ברוח קדש לקרוא פר' פינחס בה
נכתב כל פרשת המועדות בימי הללו שה מקור ושורש כל המועדי והזמני.
ומתאמרי משמיה דאחד מאדמור"י בית רוז'י ,שהנה מצינו בפרשת המועדי
)בפרשת פנחס( שבי כל המועדי יש אות ס' המורה על פרשה סתומה ,לבר מבי
שבועות לראש השנה שש יש פ' המורה על פתוחה ,והיינו כי כל המועדי קבועי
ועומדי ,ולא יכנס ביניה עוד יו"ט ,לבר בי חג העצרת וראש השנה שש נשאר
מקו פתוח להכניס את המועדי  -שייהפכו ימי בי המצרי לששו ולשמחה כ'ימי
טובי' לישראל.

