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פרה – תשא כי פרשת

לטובתו היה  הכל  כי  יתגלה  דבר סוף – אחורי את וראית

ïúùøôá(âë âì).'åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå' ,

íãàä ìò íéøáåò äáøä íéîòô äðä

çåðî àöåî åðéàù ãò íéðåùîå íéðåù íéø÷îå úåòøåàî

ìåáìá áåøî Y ïééî àìå úøåëùë àåä êìäî ,åìâø óëì

äî ,åìàîùîå åðéîéî äùòð äî òãåé åðéà úåãøèå

ìëä éë äðåîàá ÷æçúéå øæàúé Y äéçéå íãàä äùòé

éàöîúå òâø èòîë éáç åùôðì øîàéå ,íéîùî äùòð

ïåáùçá ìëä éëאíòè'á äéä ìëäù äìâúé øáã óåñ ,

.äøåîâä êúáåèì 'ïåéìò

יחזקאל'א. 'דברי  לספר בהקדמה טשעבין ישיבת ראש  זצ"ל  שניאורסון שמעון ברוך רבי הגאון הביא נורא מעשה

יא-יב) מאמו(עמו' הגרב"ש  שקיבל  מה קלאסנא, אבד"ק תאומים  – פרענקיל  שרגא יחזקאל רבי הגאון זקנו מאת

בעיר דאתרא מרא זצ"ל טייטלבוים יוסף רבי הגאון היה הנ "ל  זקנו של  מחתניו אחד מעשה , היה וכה ומזקנתו,

הדירה(הונגריה )באונגרין בעל לו הודיע  אחד בהיר ביום אחד, מנכרי ששכרה בדירה דר  והיה ניעפאלאמיטץ , בשם 

למוכרה הנכרי שיוכל  כדי הבית את לפנות או בעצמו, לקנותה בידו, הברירה  כן ועל  הבית, את למכור שהחליט 

מאידך  אבל  המקח, דמי כשיעור מעות די בידו היו  שלא מכיוון לעשות, מה  יוסף רבי ידע  ולא בה, החפץ לכל 

לעקור יוכרח הבית מן יצא אכן שאם  ונמצא, מיושבים, היו  עיר באותה הדירות כל  כי ללכת, אנה  לו היה לא גיסא,

דוחק '... הבית ו'בעל  גדולה , במצוקה שרויים ביתו בני כל עם הרב והיה  הרבנות, מן ולהסתלק אחרת לעיר מגוריו 

מאוד. עד  הצער ויגדל  תוקף, ביתר דרישתו  על חזר  לעת ומעת

בכבודה הרבנית אפילו  – לה אמרה  כן על  ב'חברתה', לפגוע האחת ורצתה  נשים, שתי בין תגרה  פרצה אחד יום 

שנתמלאה הנפגעת אמת... של  שמץ  אפילו  בדבריה  היו  שלא כמובן וכך, כך עלייך ואמרה  בגנותך סיפרה  ובעצמה

כאחת  אותה  ביזתה ובדבריה כעסה, כל  את עליה שפכה ושם הרבנית לבית מיהרה  הרבנית, על  ועברה אף חרון

מר בכי פרצה שם - אחר לחדר מיהרה אבל הרבנית, שתקה  לעומתה  גדול , רעש בקול  דמה  את ושפכה הריקות

על ראשה הניחה כך ומתוך מעולם, דברים  היו שלא היטב ידעה היא שהרי בחינם, אליה שהגיע העלבון לגודל 

תרדמה . עליה  ונפלה  השולחן

המחבר רבינו  אביה לה נראה  והנה בזה"ל , הגרב"ש  יחזקאל)וכתב דברי  ממך (בעל מתבייש  אני לה  ואמר בחלום ,

שלך , הבכי ועל  העולםבתי מן להעדר קשה  דין  גזר עליך  היה כי ועלדעי עליך יושר מליץ  להיות והתאמצתי ,

בקשתי ונתקבלה  הקטנים, דירתכםילדיך עם  לכם  יציק שהגוי ביסורין דין הגזר שלוהחליפו בבי"ד ואמרו חזרו  .

מספיק, לא זה כי  דמים מעלה שפיכת מעין בו  שיש נפש  עגמת להוסיף  ככפרה ויש  לידך  זה תבכי ובא זה  ואיך 

הזו הכפרה  קצר על זמן עבר לא חלום , והנה ותקץ סליחה. ובבקשת בבכי המעליבה  האשה  להובאת נתברר  כי

שעות, כמה עברו ואשמה . עון  מכל נקיה הצדקנית והרבנית עלילה, זו להשאיר שהיתה נמלכתי ואמר לביתם  הגוי ובא 

שהיה כמו  עכ "ל .המצב  לרוחה. נשמו וכה לגור, תמשיכו כה  עד שגרתם וכמו 

אם אף  ייאמר, ולדידן רח"ל . קשה מדין להצילו אדם  של  לטובתו הם והייסורים  הצער כמה  עד להדיא, לנו  הרי

הקורה שכל  להאמין עלינו  מקום מכל  אך עולם, של מכבשונו  שהם דברים לדעת בחלום , ל'גילוי' זוכים  אנו אין

הטובה . את עלינו להביא מדוקדק  בחשבון הוא עמנו

טעקסי  להזמין ונאלץ האוטובוס את ואיחר פרנסתו בעסקי לעיר  מעיר  לנסוע  שהוצרך באיש מעשה וכאותו

אילו(מונית) ידידו, לו אמר  וזועף, סר  כולו  והיה רב , זמן עליו להמתין הוכרח  גם  וכמה , כמה פי יקרה בה  שהנסיעה

נפצעו או נהרגו נוסעיו  וכל  פניו על  נתהפך לנסוע רצית שבו והאוטובוס נוראה  תאונה אירעה  ל "ע  כי שומע היית

הרגשתך  בשביל  וכי האמת, על והודה עמוד ועתה נפשך, להציל  לאחר לך שסיבב על  הטוב  לה' מודה  היית כמה

ושעל צעד  בכל  המרובים חסדיו כל  על  לו והודה בה ' שמח האוטובוס ... נוסעי על  רעה  להביא הקב"ה  צריך הטובה

'רעה' מאותה  הנצמחת הטובה את בעיניך ראית לא  אם ...גם

צאנז בקרית גר  שהיה אחד יהודי על  הקודש)מסופר  בערל(בארץ ר ' קנה פעם  ז "ל , כהן בערל  ר ' הרה "ח ושמו 

לוטו מעות (לאטערי)כרטיס  כל  את מיד לו שלחו ואף רב, בעושר אדיר בסכום שזכה הודיעוהו ימים כמה  ולאחר 

שבו ימים כמה אחר ואכן , הוא, ולא היה אחר הזוכה באמת כי ההגרלה, עורכי בידי היה טעות זה כל  אך זכייתו ,
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åêëò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá(úéàøå ä"ã î"åú)

íéàåø åðà äðä' .ì"æå ,'éøåçà úà úéàøå' ÷åñôá

øùà õøàá íéùòðä úåðåù úåáéñî úåáéñ íéøáã äîë

äëë ú"éùä äùò äîì íéäîúî åðà
ב
,úåáø øçàì ìáà

ìë ,ìëì øùàë ,ìëä òøôîì íéðéáîå íéàåø åðà ïîæä

øáã äùòéù éãë úåðëä íìåë éë íúðååë úéìëú úåáéñä

,äæë ìåãâúçé÷ìå éúùå úâéøäá ,íéøåô ñðá äéä øùàëå

äðëä äéä ìëäå ,äæä øáãì åááéñù úåáéñä ìëå ,øúñà

ìàøùé úìöäìגïéà êìîä íâúô äùòðù íãå÷ ìáà ,

ïéáäì íãå øùá éãéá ïéà äøöä úòáù åðééä] íéðéáî åðà

øáã àì ÷ôñ éúìá íéðéîàî ÷ø ,[ä"á÷ä åøñééî òåãî

àåä ÷éøדíìòðå ñåîë øáãä íòè åðúàîù àìà úàæ,ה,

הנפש בשלוות המעות כל  את החזיר  בערל  ר' המעות, כל  את להחזיר ועליו כאן, היה טעות' 'מקח כי והודיעוהו 

על מתאבל אינך מדוע  כזה, רוח ' 'קור לך מנין שאלוהו משלוותו שהתפעלו ביתו בני דבר , אירע  לא כאילו  עצומה

הנה בערל , ר' ענה  עתה , עד חלקך מנת שהיה הדחק' זה  ה 'לחץ עם  ונשארת  ממך אבד  רגע שבין העושר חסרון

מ 'גזר השמים  מן שיפדוהו  פעמים  הוא עשיר אם  אזי אדם, על  מיתה נגזר שאם  סופרים  ומפי ספרים  מפי ידוע 

יימלט ובזה הגזירה , בו נתקיימה  כאילו ונחשב כמת , החשוב ל 'עני ' ויהפוך ממונו, את ממנו שיטלו ידי  על דינו'

דין  הגזר מחויב ח"ו הרי ממון, ולא רכוש לא לו שאין כמוני גברא על גזירה נגזרה אם אך  וארוכים. טובים  לחיים 

את  ממני ליטול ושב יומו' בן ל 'עשיר  אותי הפך אמת, של  חסד עמדי גמל  – הקב"ה עשה מה בפועל , להתקיים

עלי  אלא לבי, אל  להתעצב לי שאין די לא זה  לפי הצלתי', נפשי את 'אני וממילא ימים, כמה  לאחר העשירות כל 

וכהנה ... כהנה הודאה ' 'סעודת  עתה  לערוך 

המטוסב. את ומנהיג ה'טייס' יושב ששם  החדר תוך  אל להיכנס לו שנתנו  פשוט  לאיש  משל , (עראפלא"ן)משלו 

למטרות  נעשו  וכולם  למיניהם, שונים  בכפתורים הוא מלא ופינותיו קירותיו כל  על  זה קטן חדר והנה בתבונה,

מה מכל  התפעל זה  אדם נכנס  כאשר ויהי נפלאה , בחכמה אופניו  על  דבור דבר וכו', לאורה  זה לנסיעה , זה  שונות 

עליו, לוחצים  אם קורה ומה  מיועד, הוא למה לדעת וביקש  הכפתורים  אחד על והצביע לטייס פנה  עיניו, שראו

בא  שהנך כאן, הקבועים  המרובים הכפתורים כל  של  ומטרתם תכליתם  כבר הבנת 'וכי ושאלו הטייס  עליו לגלג

דווקא...' זה כפתור אודות לברר 

בחכמה כולם  - הקב"ה שברא הזה בעולם אדם  לו מסתובב מובן, לשאולוהנמשל  ובא קניינך, הארץ מלאה עשית

והבנה השגה  שמץ  לו יש  וכי מזו, גדולה 'טפשות' לך אין והרי ככה ', ה' עשה מה 'על  קרהו אשר מקרה  איזה על 

והארץ . השמים מערכת מכל  קטן  אחד פרט  להבין ירצה  ואיך עלמא, בהאי הנעשה ילך' ה'הלוך בכל

בפסוק  לרמז אמרו ז)ובזה  צב שהוא(תהלים מי דהנה זאת'. את יבין לא וכסיל  ידע, לא בער רש"י איש'איש  (עיי '

חשיבות) לשון שבמקרא אנשים  כל - שלח  אלאר"פ שאינו  נכון אל  ידעיודע ולא  את בער להבין ומדע שכל בידו שאין –

ה אבל בעולמו , הבורא בטפשותוכסילהנהגת  'זאת'יאמר את יבין מערכת לא  כל  מבין אחד  פרט  על  כלומר  –

הבנתי לא 'זאת' לומר באצבע יראה וארץ הבנתי)שמים  מזאת לבד העולם עניני  שאר אבל טיפשות (כאומר  לך  אין והלא ,

מזו . גדולה 

בשו"ע ג. שנכתב במה  לבאר  שליט "א הגדולים מן אחד אמר ונחמד יקר סי"ז)דבר  תר "צ המגילה(סי' קריאת בעניין

לא  עדיין אחד פרק רק לפניך עומד כאשר כי הנס', להראות כאגרת ופושטה  קורא שהקורא ישראל כל  'מנהג

המגילה, את לפשוט הנהיגו ולזה הנס , את רואים  אזי כאחד המגילה  פרקי כל  בהצטרפות ורק הנס , ללמדנוניכר

כולה 'התמונה' בכל  להביט  צריך  אלא  עצמו  בפני אחד  פרט  על רק להסתכל אפשר רקשאי המגילה נכתבה  ולא ...

החיים . תהלוכות ולכל  כולה השנה לכל ממנה  ללמוד עלינו אלא לשעתה ,

בהפוך ד. הן בישר  הן נקראים מאמין' 'אני אלו תיבות שתי כי שליט"א, ממגידי-מישרים אחד בה  נתן נפלא רמז 

'אני' תיבת שבראש האל"ף את  תעביר אם של- אחת  'מקשה' להיות  שעלינו לומר ובא 'מאמין', תיבת לסוף

למישרין הולך  כשהכל  הן אז(ביושר)אמונה , גם ל"ע, ונכשל  נופל הוא פונה  הוא אשר ובכל  ח "ו, הפוך כשהמצב הן

הגמורה . לטובתו והכל  לרעתו, מאומה עושה  אינו הקב"ה כי מאמין'... 'אני יזעק 

בפרשתןה . בכתוב ביארו זה יג)בדרך  אתי'(לג מקום 'הנה  הקב"ה  א"ל  דרכך', את נא 'הודיעני  רבינו  משה שביקש

כא) ביארו(שם ובגמ ' ז.), לו',(ברכות וטוב רשע  לו  ורע צדיק יש  מה  'מפני הקב"ה  של  דרכיו לדעת משה  שביקש

אמנם לחוד, מחזה מחזה אם  כי רואה אינו הארץ  על  מהלך שהוא מי פירוש אתי', מקום  'הנה  לו השיבו כך ועל 
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åðì àéä äìåãâ äáåè äðåîàä
ו

ìò øëù íéìá÷î éë ,'äðåîàä
¯,ז 'éøåçà úà úéàøå' äæåøçàìúéìëú äùòðù

עראפלאן ידי על  לארץ  ממעל  ועולה רוח, כנפי על א"ל(מטוס)המהלך  כך כאחד. מחזות וכמה כמה הוא רואה  הרי ,

אתי', מקום  'הנה בהבטההקב "ה הכל על להביט שבך ה 'דעת' את תגביה  אם  וכן – השמימה  תעלה  אם כלומר

טובהשמימית  כמה תראה  וכאשר ונידונים , פרטים הרבה עם ארוך בחשבון דבר כל  כמה עד מלמעלה תראה  אזי

קושיות. שום  לך יהיו לא שוב  בעולם המתרחש ודבר דבר בכל  יש

למחוז מתלמידיו  כמה עם אותו  שיקח נכרי עגלה ' 'בעל  זי"ע  מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק  שכר  ממסעותיו  באחד 

שבעה היו למעשה  אמנם אנשים , שישה תמנה  שה'פמליה ' מחשב  כשהוא הנסיעה דמי את קבע  העגלה בעל  חפצו ,

בכ אנשים וכלדהלן)(ואין עכו"ם', 'טעות רק זה היה  אלא עכו "ם , גזל משום  מספרך את העגלה  בעל  מנה לדרכו יצא בטרם ,

שדברו מה  על  נוסף  איש להעלות ה 'חוצפה' על קולו את הרים  ומיד תיכף אנשים, שבעה הוא רואה והנה הנוסעים ,

כשהוא  הנוסעים , את למנות והחל  העגלה מן ירד דיהודאי', 'חכימא כנודע  שהיה  הרה "ק עשה מה מתחילה , ביניהם

שישה ... אלא כאן שאין עגלה לבעל לעגלה )מראה מחוץ עמד ה 'מנין ' בעת שהרי ה'מנויים', מן אינו  בעצמו הרה"ק דעת (כי  נחה

הוא  והנה  ראשו את סובב שוב אך העגלה , על עלה הרה"ק ואף לה , מחוצה  – העגלה בראש  למקומו  וחזר הנכרי

'באצבע' לו  והראה  לארץ  וירד הרה"ק  חזר שישה... ולא אנשים  שבעה  בעגלתו יושבים  שוב – ניסים ' 'מעשה  רואה

מראפשיץ הרה"ק  אמר  שעה  באותה לשלום . חפצם  למחוז ונסע  העגלון יותר פקפק ולא שבעה, ולא שישה כאן שיש

'מלמעלה '... באמת הנראה  כפי אינו 'מלמטה' שנראה  מה  כי זה , ממעשה למד גדול  לימוד כי זי"ע 

והליכותיו האדם  חיי לכל  הוא את וכך רואה  'מלמעלה ' המתבונן אך  כ 'רעה ', נראה  עלמא  בהאי 'למטה ' שכאן ,

מתחת  הארץ על  ממעל  מהשמים ובהשגחתו  בהקב"ה  להאמין אלא לאדם  לו ואין בזה , שיש והאמתית הגדולה  .הטובה 

מערבים ,ו. מעריב בדברו אשר  התפילה, בנוסח לרמז אחד, מחכם  בדברוושמעתי נעשהאשר שהכל שמאמין מי –

נעשה והחושך הקושי אפילו  ה ', הואבדבר ב 'דבר ' בזה  הרי ולהנאתו, לטובתו ומתיקות,מעריבה', עריבות מל ' –

כל  את ממתיק  משאם .הערביםהוא מעליו ויקל  וההסתר, החושך –

ה 'חוזה'ז . הרה "ק בשם  מספר זי"ע  מאלכסנדר העניך  חנוך רבי הרה "ק היה  פרה פרשת בשבת בשנה שנה מדי

להוכיח ברבים, היהודים עם 'וויכוחים' פעם מידי לערוך הרשעים הנוצרים  הכומרים היו נוהגים  זי"ע , מלובלין

אחד  אל  רשע  כומר בא פעם ח "ו. דתם  את עליהם לקבל אותם  מכריחים  היו זה ידי ועל  עפ "ל , דתם עם שהצדק 

עם כזה ויכוח לערוך המדינה משרי  רשות קיבל הלה  לוהכפרים, מותר שיהיה, צד מאיזה – והמנצח היהודים ,

לים . המנוצח את ולהטביע לזרוק

ערום רשע לנצח שיוכל  וזקן חכם ביניהם היה ולא עם ', 'פשוטי בהיותם  ורעדה , פחד שררו הכפר יהודי בקרב

בהתקרב ויהי מצרתם . אותם שיושיע  הכל  אדון לפני תפילות ושפכו  בידם, אבותם  אומנות תפסו  ברירה  בלית זה,

והציע מאד  פשוט יהודי שהיה  החייט  ניגש  והנה הכומר, לפני לעמוד שיסכים  יהודי אחר לחפש  החלו  הוויכוח מועד

את  הכומר כשראה  הרשע. מציפורני יושיעם שבוודאי האלוקים בה' ובטוח סמוך בהיותו הויכוח, את לערוך עצמו

תחילה ישאל  שהחייט הציע  לכן וכתוב , קרוא בקושי אך יודע  שהלה בידעו לו לועגים  שהיהודים  סבר  החייט פני

לו  יענה  והוא שאלה  השומעים)איזו בעיני  ולקלס ללעג שאלתו  עצם תהא תמימותו שמחמת בטוח ושאל(בהיותו  החייט פתח מיד  ,

ויעם ' 'ניע לו השיב יודע', 'איני המילים פירוש מה בתמימות, הכומר בפולין)את המדוברת בשפה יודע, זעק(איני  אז  או ,

הבינו לא הגוים  ואף שאלתו, על  לענות יודע  שאינו  מעצמו הודה שהרי הכומר את ניצח שהוא בהתרגשות  החייט

'ניע ועונה  האמת על  מודה שהוא הכומר את ששמעו ברגע  אלא שאלתו , תוכן את הבינו לא ולכן הקודש לשון

לים . תיכף זרקוהו ויעם'

בחר מדוע  החייט  את שאלו כן ואחר פלא, בדרך עמהם  שעשה  הנס  גודל  על להקב "ה ושבחו הודו  הכפר אנשי

ה 'עברי-טייטש' בחומש שראה בתמימות החייט השיב רשע , לאותו  זאת שאלה  האידיש)לשאול  בשפת וראה(פירוש 

נישט  ווייס  איך - ומפרש כותב יודע' 'איני התיבות יודע)שעל  לא (איני הקדוש ' ה'טייטש  ספר מחבר  שאם 'הבנתי ,

אולם וכסיל , פתי היה הזה  שהחייט  ואף  פירושם'. הזה  הטמא הערל ידע  איך - יודע ' 'איני  תיבות של  פירושם ֵידע 

מזה למד נפלא,ה'חוזה' דרכי לימוד ולהבין לדעת נצרך אינני – יודע' 'איני דבר  כל  על ואומר בפשיטות  שהמאמין

פגע מכל ינצל  .ה'
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äùòðù äîå äéäù äî òøôîì ïéáúå äàøú ,øáãä
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ìáàח ,éðôååàøé àìúééùò íãå÷ Y

àìà åðì ïéà .ì"ëò ,åúéìëú åðéáé àìå åàøé àì øáãä

áèéä ÷æçúäìטäîéìù äðåîàáיóåñáìå ìë'ùיא, äàøð

'ãéáò áèì àðîçø ãéáòã ïàî(:ñ úåëøá)
.יב

כל  לתפילת מאזין הקב"ה  - שועם בעת ישראל  לעמו עונה
הוא  באשר יהודי

ïúùøôá(áì áì)øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå' ,

àìù ,éìò åøîàé àìù' ,é"ùøáå ,'úáúë

êéøö úö÷ äøåàëìå ,'íéîçø íäéìò ù÷áì éàãë éúééä

הידוע  וכמאמר יודע', ש'איני לדעת האמונה ותכלית עיקר  י"ג)וזה  הפניני, ידעיה לרבי עולם' 'בחינות בשם תכלית (מובא

נדע שלא  וכו',הידיעה  ידע' דלא עד בפוריא לבסומי איניש  'מיחייב הפורים  בהלכות  חז "ל  בדברי בדבר רמז  ונתנו  ...

ר"תי לאדדעכי יודע ...ידעדע שאינו  – ידע דלא עד  להכרה מגיע כשהוא ביותר הגדולה הידיעה שזהו ,

שביארוח. בלק)יש פר' עה "ת חיים בחפץ  בגמ '(כעי"ז דאיתא נה .)הא שבו(שבת החותם שמדרך  אמת, הקב"ה של  חותמו

ה'חותם' את מעליו  והסירו  – הקלף  על  בו שחתמו אחר אמנם הפוכות, אותיות אם  כי לראות אפשר אי עצמו

מעשה שבשעת פעמים הבורא, הנהגת היא כיו"ב ישרה , בדרך הקלף גבי על  החותם  של  האותיות את להכיר  יוכלו  אז 

להיעשות. ראוי היה  שכן האדם  יראה מעשה אחר באמת אך 'להיפך', הכל  כי נראה ואף טיבה, על  לעמוד אפשר אי

זצ"ל ט. אויערבאך דוד רפאל  רבי הגאון הגרש"ז)סיפר של בצעירותו(אחיו ששמע  זצ"ל  לייב  חיים רבי הגאון אביו בשם

בתחילה כי ותיאר זי"ע, מליז 'ענסק  אלימלך ר' הרבי  הרה"ק  אצל בשלש-סעודות להיות שזכה  מופלג מישיש 

עקבתא  דור אודות בקדשו  דיבר הדברים ובתוך מוסר, דברי השמיע ואח"כ  הפרשה מענייני חיים  אלוקים דברי נשא

לעומתם ואילו המצב שפל  בתחתית ה' יראי היו המשיח  ביאת שקודם א. דיבורים . שלושה זקן אותו וזכר  דמשיחא,

ההסת  יגדל  כך וכל  חיל, ויעשו ישגו עולם הקדושיםרשעי הבעש "ט תלמידי האלו הדורות שאפילו  עד והקושי ר

האש, גבי על המתבשלת מרק  ליורה זאת והמשיל  ב. בעולם . שתשרור והחשכות הצרות ברוב לעמוד יכולים היו לא

עצמו התבשיל  ואילו בראש ', 'קופץ  הוא בתבשיל  שנותנים  והקמח מלמעלה , צפה  הפסולת אזי הדברים  שמטבע 

וכך  צורך. בו שאין כדבר  לאשפה אותה ומשליכים  הזוהמא כל  את נוטלים דבר של  שבסופו עד  למטה, נמצא

האחרון  בדור  ג. ה 'מאכל '... רק  ויישאר ה 'פסולת' את יזרקו לבסוף  אך ולמטה , למרמס נתונים  יהיו בעם  הטובים

אותו ינענע  והקב"ה  בחבל , יאחזו ישראל  וכל  סופו, ועד העולם  מסוף  ארוך חבל נוטל  הקב"ה  כאילו נדמה יהא

ואילו בו, מאחיזתם  עצמם ינתקו ואכן אותו, ונעזוב מהחבל  שניפול  הקב"ה  חפץ כנראה  כי  יאמרו הטפשים בחזקה,

ושכל  דעת  בהם שיש הקשיםאותם  הטלטולים  כל למרות בחזקה  בחבל ויאחזו  נסיון  אלא  זה  שאין  שאכן יבינו ומי  ,

וזהו יינצל, הוא בחבל  משיח '.'חבלי יחזיק

זצ"ל י. כץ מרדכי אברהם  הרב הגאון ה'מלחמה' משרידי אחד בשם  לפרש  שמעתי נפלא חנוכתדבר בעת שאמר (מה

להקמתם) שסייע התורה  ממוסדות לאחד זוהבית דשבת בהפטרה  נאמר פרה )שהנה מבשרכם(שבת האבן לב את 'והסירותי

בשר ' לב לכם כו)ונתתי לו  נאמר (יחזקאל מקודם  כי בזה , לבאר  ויש  כד), אתכם(פסוק וקבצתי הגוים מן אתכם 'ולקחתי

בשר 'לב יהא לבוא ולעתיד אבן, לב הוא הלב 'הגלות' שבזמן והרי  אדמתכם', אל אתכם והבאתי הארצות '.מכל 

ללמד הכתוב בכאבובא להתעמק לאדם  לו  אין והגלות הצרה בזמן וכואבכי המרגיש בשר ' כ 'לב ליבו  שיהא וח "ו ,

דעתנו שקצרה אלא עביד , לטב רחמנא דעביד מאי שכל  אנו מאמינים בני מאמינים  כי עליו, שעובר  הצער בכל 

היא הישרה הדרך כן על  בדבר, יש טובה  מה  מכללהבין ולהתרגש להתפעל  מבלי אבן, ללב  ליבו את אדם  שיעשה 

ולעצבות  ליאוש  יפול שמא  עליו , שעובר ורקמה  –לאחר , בשר ' לב לכם  'ונתתי  אז  מהה'גאולה ' בכל  להתעמק 

'שנות  בתוך היו  אשר ה ' חסדי מכל ולהתרגש  הגנוזה  הטובה  כל את להבין  תוכלו  שעה  באותה  כי עברו, בימים  שהיה

רעה' .ראינו 

שאם אודותיהם , במחשבות שקע  ולא עליו  שעבר  מה  מכל  דעתו  הסיח  המלחמה לאחר תיכף  כי לומר , והוסיף

מקצת  להזכיר לעצמו נותן הבית בחנוכת עומדים  שכבר  עתה  ורק ב 'חיים', ולהמשיך להתחזק מסוגל  היה  לא כן לא

עליו . שעברו  מהתלאות

ראשו שקוע  להיות שלא אמונה עצתו כי הפרט', 'גלות לגבי גם כך הכלל , גלות  לגבי אמורים שהדברים  וכשם

זעם '. יעבור עד רגע  'חבי כי האמונה  מתוך מחשבות אותם  כל לעזוב ישתדל  אלא הצרה , בתוך ורובו

מאדיא. אב"ד זי"ע אריה ' ה 'קול  בעל  הגה"ק  של  בפיו שגור  היה זה  אותמאמר בפרשתן עה "ת, אריה קול בספרו (ומביא

זהכט ) על  והוסיף  זצ"ל , סופר החתם  רבו נפלאהבשם בגמראהוספה איתא דהנה ז.), אחורי (ברכות את 'וראית
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åéëøöיד.

וזה אחד בית יש  ראש  של  שבתפילין ומבאר, תפילין', של  קשר למשה הקב"ה  שהראה מלמד חסידא ר"ש  אמר -

ימין  של  לשמאל , ואחד לימין אחד רצועות שתי ממנו מתפרדים  ואח"כ  במקורו, גמור אחדות הוא שהכל מורה

תפילין', של  'קשר בתוך  להתאחד שבים  הם ומשם הדין, הנהגת על מורה  שמאל  ושל  החסד הנהגת על  מורה

ולמפרע 'לאחור' רואים שלבסוף  כלומר , אחד , אחדות ההנהגות מב' נעשה הראש)וכביכול  שמ'אחורי' תפילין של (בקשר

הוא מדה "ד  שגם  אחד , הכל דאמת אליבא הדין ומידת הרחמים  מידת נפרדות הנהגות כשתי נראה  שהיה  מה  שאף 

לטובה הכל  והיה והחסד הרחמים הראה.ממקור ולא תפילין ' של  ה 'קשר את דוקא למשה  הקב"ה לו הראה  כן, על 

דין של  ואחד  חסד של  אחד נפרדות הנהגות כשתי הגשמי לעין נראה אכן שם  כי 'הרצועות', הן לו  הקשר, לפני  (הן

כ"כ) ארוך אינו דין של והשמאל  יותר  ארוך  חסד של כשהימין הקשר הקב "הלאחר  מביא  פעמים - נפרדות  הנהגות כשתי ונראה 

ח "ו דינים ופעמים האדם על  משמיםחסדים  אחת הנהגה  רק  יש שבאמת ידע  למען ה 'קשר' את לו הראה רק ,

גמור . חסד הכל  אבל באתכסיא ופעמים באתגליא פעמים חסד, הנהגת והיא עלינו

ואומרים מכריזים שאנו שמע ' 'קריאת ענין שזהו  שם  מבאר  זה  אחדביסוד  ה ' אלקינו  ה ' ישראל  'שמעשמע  ,

שם שהרי  החסד במידת עמנו הקב"ה  הנהגת  אם בין כי והבן דע  – אםה-ו -י-הישראל ' בין חסד, הנהגת על  מורה

באמתאלוקינו אלקים , שם מורה שע"ז  הדין הנהגת אחדהוא חסדה ' הוא כמבואר הכל  בתפילין שמע קריאת קוראים (ולכן

זה ) ענין על מורים  שניהם כי יד :, .בברכות

ר שמשון  הג"ר בשם אומרים  זצ"לכיו"ב הירש ואדעךפאל דרכך את נא הודיעני יג)בפסוק  - ובגמרא(לג  (ברכות,

לו ז.) להודיע  מהקב"ה רע"ה  משה שביקש  אינודרכיוביארו ה'כתיב' והנה לו, וטוב  רשע  לו ורע צדיק מה מפני -

יחיד בלשון 'דרכך' רבים)אלא בלשון דרכיך  כתיב כאילו 'ýרכâ' סגו"ל בניקוד הנקרא כ'קרי' אלא(לא דאינו כנ"ל , כשתי נראהלרמז ְֶָ

אחת דרכים הנהגה הכל רק כן, אינו  האמת עפ "י אבל  דין ', של  'דרך ולאידך חסד' של  ב'דרך  נפרדות הנהגות כשתי

הגמורה . לטובתנו שווין כולם והנהגות המצבים  וכל  חסד, כולו  –

כתיביב. מה מכאן לאחר  מיד משה', ה'אמרי כתב  נפלאה  ב)תוספת להודיע(לד  הכתוב  שבא לבוקר ', נכון 'והיה

כי 'רואה ' ואינו  בחשכה מהלך יראו', לא 'ופני של  במצב  ששרוי לבוקר למי נכון והארההיה  'בוקר' לך  מצפה –

עליךגדולה , לבוא העתידה גדולה  לטובה  סימן  הוא  ההסתר ...כי

אליהו יג. דבי בתנא ומפורשים נוראים דברים הבאנו אלא (פ"כ)כבר לעולם המן את והביא הקב"ה גלגל  ולא בזה "ל ,

האסורין בבית חבוש שהיה בשעה  ומתאנח בוכה שהיה אגג של המלך)בשכרו שאול שמא (כשאסרו  לי אוי ואמר 

ותפילות  לבכיות מקום  מה שלכאורה  שליט"א, קנייבסקי הגר "ח שהקשה ושמעתי עכ "ל . העולם , מן לעולם  זרעי יאבד

הא  אלא אגג , את להרוג מפורש ציווי והיה עמלק , של  זרעו את למחות התורה מן היא מפורשת מצוה  והרי אלו,

אגג  של  זרעו את למחות ה ' רצון  הוא שכך שהגם  מגעת, תפילה של  כוחה  היכן עד  להשמיענו חז"ל  באו  גופא

המתפל אם ואפילו הגזר , אשר  את המבטלת התפילה היא קשה  אך עמלק , ובעצמו ...מלך בכבודו אגג אלא אינו ל 

ביותר,יד . עליו חביב והיה  זצ"ל  שך ראמ"מ  הגאון אצל  פוניבז' בישיבת למד שבבחרותו המעשה, מבעל  שמעתי

מדוע שך הגרא"מ  ושאלו  זי"ע , שלום' ה'נתיבות הרה"ק רבו  בצל לשבות לירושלים נוסע היה לפעם ומפעם
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êëåáéúëã àäá ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä ùøéô

(ë æë)äðä éë ,'ìàøùé éðá úà äåöú äúàå'

úáéúäåöúïå÷éøèåðöú÷òäìãúáéù÷åæîøîå .òéùåú

ì"æç åøîàù äî ìò(á"î è"ô ð"øã úåáà :æò úåáåúë)ã"ë'

,'ïìåëî äëåîð äùî ìù åùôðå ,ïä ïéçù éëåî éðéî

êåîð åîöò ùéâøä äùî ìù åúâøãî ìãåâì óà ,øîåìë

ìëî ãàî åéðò äùî ùéàä' éë ,ïéçùä éëåî åìà ìëî

.'äîãàä éðô ìò øùà íãàòðîð àì ,íå÷î ìëî

åúåìôù úùâøä úîçî 'ä ìà ììôúäìî åðéáø äùî,

úìéôúì åëøöåäù úîéà ìë àìàãåîòì ÷æçúî äéä å

íàå' ìâòä àèç øçà ù÷éáù ãò ,åàøåá ìà äìéôúá

'úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà(áì áì)÷ø àìå .

,ãéçéä êøåöì óà àìà ,íéáø éëøöì àéäù äìéôúá

àð ì÷' ììôúäå åðéáø äùî ãîòð ,åúåçà íéøî ìöà

.'äì àð àôø

åäæå,åøîåàìàøùé éðá úà äåöú äúàåéðáî ùéà ìë ,

åéáà ,åáöî úåìôù êåúî óàù òãé ,ìàøùé

,øîàé àìå ,åúìéôú ìå÷á òåîùì õôç íéîùáùìã

éë ,úååöîä ïî éëðàä"åöú äúàå¯öú÷òäìãטו

úáéù÷åòéùåú
טז
.

úåàøåðáéúëã ,ïúùøôá äìéôú ìù äçåëá åðéöîáì)

(éàøîâá åøîàå ,'åëå 'éì äçéðä äúòå'úåëøá)

(.áìøùôà éà áåúë àø÷î àìîìà åäáà áø øîà'

שב"ק  באותה  ששמע מאמר על  לפניו  וחזר הלה  פתח לירושלים, בנסיעותיו מרבה תשא)הוא כי וכה(פר ' רבו, מפי

בזוה "ח מצינו שה "ש)אמר, שאמר(ריש  מפני תצוה פרשת בכל ע "ה רבינו משה  של  שמו נזכר לא לב)שלכן 'ועתה(לב

והלא  כך, על  רבינו  משה נענש  מדוע  העולם , ומקשים כתבת', אשר  מספרך נא מחני אין ואם חטאתם , תשא אם 

על תפילתו, תועיל אם כמסתפק  שנראה אין' 'ואם אמירתו על דנענש  ביאורו , אלא, ישראל , כלל על  נפשו מסר

נענש, הספק תפילתוזה  שתקובל מובטח  להיות צריך  שלימה בכוונה  המתפלל  אמרכי  דבריו  את שך הרב כשמוע  ,

שבוע ...' כל  כאלו  תורה דברי משם והבא לנסוע , תמשיך כן 'אם בהנאה לו 

בגמ' אמרו  נה .)הנה שלשה(ברכות יצחק רבי ואמר וכו ', לב כאב לידי בא סוף בה  ומעיין בתפלתו המאריך  'כל 

על  הנאמר  כעין שהכוונה מבארים  וראיתי תפלה' ועיון וכו' אדם של עונותיו מזכירים בלימודודברים  דהיינוהמעיין  ,

צרכו, כל  ומיושב ברור הלימוד  הדבריםשאין בהבנת הוא  דרך ומסופק על  וכך לו, שיתבהרו עד בהם מעיין כן על 

– תפילה עיון יתפרש לאוזה  אם  ומתקבלת נשמעת תפילתו  האם הוא  ההגשהשמסופק צורת בכל  לו חסר כן ואם  ,

פהלתפילה  כל  תפילת שומע  השי"ת כי האמונה  מתוך להיות ריקם .שצריכה  החוזרת תפילה לך אין כי ,

'תחנוניםטו. אלא מצוותיו, בזכות 'לתבוע ' יכול שאין היטב שיודע הדל', ב'צעקת בה  יש  יתירה  מעלה  אדרבה,

הכנעה מתוך התפילה להיות צריכה  וכך רבים. רחמים מעוררת למרום עין ונשיאת רחמים , לבקש רש ' ידבר 

וכרש כדל  עצמו  להחשיב אחד כל  על  בשחרית דלים' 'ועוזר  שבאמירת זי "ע האריה"ק שאמר וכפי בפתח', 'כעני

העמידה בתפילת יעמוד כך ב)ומתוך צח או"ח לחיד"א, ברכה  במחזיק .(הובא 

יועץ' 'פלא בספה"ק כתב כניעה )וכך נפלאות,(ערך  בכוונות צדיקים של  כת שהתפללו  אחת, פעם מעשה שאירע ,

לולא  להיענש , מוכנים היו  הכנעה  להם היה שלא מפני רק  נפלאת, היא שאמרו שהתפילה השמים מן להם  ונגלה 

כולם . ניצולו ובזכותו הכנעה, לו שהיה  אחד

חי'טז. איש  ה'בן מטות)הגה "ק  פר ' חי, יוסף  בלה"ק,(עוד מאומה  הבין ולא ידע  שלא וישר תם  באיש מעשה מביא

הדשן' בבית נשרפין ואלו 'אלו בתיבות  ומסלסל מאריך החזן כיצד שמע  הכנסת בבית 'איזהו ובהיותו (בפרק

מנעיםמקומן') כך ומשום ונפלאות גדולות  ברכות בהם יש  הללו התיבות חמשת כי בטוח  היה תמימותו  וברוב  ,

היטב רגילים שיהיו אלו תיבות ושינן ממנה... למעלה שאין בברכה הקהל את לברך ברצונו ערב , בקול החזן בהם

בסילודין  מוציא כשהוא גדולה בכוונה אהוביו  בניו  את  הבנים ' ב'ברכת מברך היה שב"ק  ליל  בכל אז  ומני לשונו, על 

כל נזדעזע אלו תיבות ובשמעו בתורה, וגדול  חכם  אצלו התארח  אחת פעם  הדשן '... בבית נשרפין ואלו  'אלו 

ויהי  ברכה, ולא קללה עליהם והבאת הדשן , בבית שישרפו בניך את מקלל  הינך מדוע  הבית, לבעל  ואמר כולו,

הקב"ה אזי תומו לפי אמר  שהוא שמאחר ממנהגו, שביטלו  בכך כהוגן עשה  לא כי השמים  מן לחכם גילו  בחלומו

א  אותיות זהלוקח במעשה  [וקדמו הדברים הן  הן הלב כוונת ואחר ברכות , של אחרים  צירופים מהם  ועושה  לו

הק' החיים' ה'אור ג)בקצרה  משלי לציון ראשון יסיר(בספרו ה ' – ית' לרצונו לבו יכוין אשר כל  כי קדשו וכלשון ,

למישור]. ֲִַַַהמעק Łים 
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ä"á÷äì äùî åñôúù ãîìî ,åøîàìñôåúù íãàë

åãâáá åøéáç úàéðà ïéà íìåò ìù åðåáéø åéðôì øîàå ,

øéöôäì àøåáä êøöåä ïëìå .'íäì ìåçîúù ãò êçéðî

,ìåëéáë åäáæòéù åáãò ïåéòøä ìò íéìéäáî íéøáãäå

åãåáëá ä"á÷ä úà ñôåúë àåäù äìéôúä çë òéâî ïëéä

åéúåìàùî àìîéù ãò åîöòáå
יז
.

טהרה סדר – ממנו ורחצו

ïúùøôá(çé ì)éìë ìëá äðäå ,'úùåçð øåéë úéùòå' ,

íëøàá øåòéùå äãî äøåú äðúð ïëùîä

,íáçøáååúãéî ùøôúð àìù äùî äùòù øåéëá úìåæ,

ùé ãåòå ,íéìë øàùî øåéë 'äðúùð äî' ïéáäì êéøöå

ùã÷îä úéáá äîìù äùòù øåéëá òåãî úåù÷äì

'חסידים' בספר זה כעין מצינו יח)וכבר האדםוז "ל ,(אות לב  אם  כי שואל אינו ליבות  בוחן  הוא אשר בוראנו כי

עמו תמים  יהיה  פסוקי אשר הקוראים  אותם  וכן יפה, כיוון כאילו הכתוב עליו מעלה כענין לדבר  יודע  שאינו ואחרי ,

וזמירותם תפילתם בטעות ואומרים  הפסוקים  יודעים  ואינם  זמר ונעים רם בקול  וגםדזמרה ניחוח כריח  מתקבל 

גדולה שמחה  עליו  שמח  שהיההקב "ה אחד בכהן מעשה ומביא עכ"ל . דעתו . לפי לפני מזמר  הוא כמה  ואומר ,

וישמ ה ' יברכך כהנים בברכת ניאוץדאומר  דברי שמברך כיון כפיים עוד ישא שלא התיבה מלפני החכם והעבירו ך,

בדבר '. יענש  יחזירנו לא אם כי חכם לאותו השמים מן 'והראוהו  ח"ו ,

למדנו זה  ומעומקאומכל  בתמימות שנאמרת כיון לרצון  היא מתקבלת אך ביותר היא 'דלה ' גופא  הצעקה אם  שגם

כשהיא.דליבא המקום לפני התפילה היא אהובה כמה  עד לדעת נשכיל מכאן אך המילות, פירוש ובלא  בשיבוש להתפלל לומר באנו שלא (ופשיטא

הלב) מכל .בוקעת

הקרבנות יז . אמירת אודות לעורר  אתנו  ומקום  הקטורת', 'פרשת בפרשתן האמור את נזכיר ה'תפילה' ענין ואגב

בזוהר איתא וכך רעים. פגעים מכל  ולהציל  המגיפה, את לבטל עצומה סגולתה אשר  התפילה  קודם  והקטורת

ק :)הקדוש הנעלם מדרש מדרשות (וירא, ובבתי כנסיות בבתי הקרבנות ענין את בפיו  שיזכיר מי כרוספדאי רבי אמר 

בהם , להיטיבויכוון עליהם  רק  לו , להרע  רשאים  אינם  האדם  עוונות המזכירים  המלאכים שכל היא , כרותה ' 'ברית

שוה 'לו 'גזירה  למד פנחס רבי מהרה )... הכא(מהרה וכתיבמהרי כתיב קמח, סאין יא)שלש  יז ואהרן (במדבר משה  אצל 

והולך  קטורת ושים המחתה... את קח אהרן אל משה  'ויאמר  - הנגף ' ומזהמהרהכש 'החל  המגיפה ', 'ותעצר  ועי"ז ,'

הדין. מן להנצל  כדי הקרבנות  פרשת לומר מיהר  אבינו שאברהם כרוספדאי רבי שאמר לפירוש ראיה

איזה לי נא אמור לו, אמרתי לטוב, זכור  הנביא אליהו בי פגש  בדרך, מהלך  הייתי אחת פעם  פנחס, רבי אמר

הכבוד, כסא לפני ישראל של  עוונותיהם להזכיר הממונים מלאכים יש  ממעל בשמים לי, אמר לבריות, המועיל  דבר 

בעת הממוניםאך  חייבים  הלב , בכוונת אותם  ואומרים  משה  את ה ' ציוה  אשר הקרבנות את ישראל  בני שמזכירים 

זכות. עליהם  וללמד לטוב, להזכירם

רח"ל , מגיפה שבשעת הנביא אליהו  לו אמר  יתקבצוועוד  שאם  השמים , צבא  לכל עליון א -ל  מפי הכרוז יוצא 

מהם המגיפה  תתבטל  הקטורת פרשת את הלב  בכוונת ויאמרו  מדרשות ובתי כנסיות בבתי ה ' עלינועם  שומה  כן על  ,

ממרומים רב שפע  עלינו ויושפע  הראוי כדת והקטורת הקרבנות אמירת על  להקפיד עז וביתר שאת ביתר להתחזק 

ישועות. מיני וכל

בזוה "ק מפורש  ה'קטורת' קריאת בשבח ריח :)עוד ינצל(ח "ב בכוונה, הקטורת מעשה פרשת את שקורא מי שכל 

לשלטא  אחרא סטרא יכיל  דלא יומא, ההוא כל יתזק  'ולא רעים, והרהורים פגעים  ומכל  שבעולם, רעים דברים  מכל 

לשלוט עליה ' יכול הסט"א שאין היום, אותו  כל  יוזק .עליו)(ולא

חז "ל  אמרו וכך העעל "ט, הפורים מענייני שפתותינו מרחשין טז.)עדיין להלביש(מגילה נכנס  הרשע  המן שכאשר 

ואמר העומר, הבאת יום – בניסן בט"ז  זה שהיה קמיצה , בהלכות ומלמד יושב אותו ראה מלכות בלבוש  מרדכי את

מנחה קומץ  של  כוחו מה  הפירושים ורבו  דידי ', כספא ככרי אלפי עשרה ודחי  דידכו קמחא קומצי מלי 'אתא להם

בשעה הצדיק מרדכי מסוגל  היה  היאך  זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק  הקשה  עוד כסף, כיכר אלפים  עשרת לדחות זו

הגזירה את לבטל רצה  הצדיק מרדכי אדרבה  כי אלא המקדש , בבית המנחה ועבודת קמיצה  ענייני ללמוד כזו קשה 

המקטרגים . כל להשתיק מועילה  קרבנות אמירת סגולת כי הקרבנות, הלכות למד כן  על

קודם הקרבנות פרשת אמירת כי זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה  רבי מהגאון ששמעו נאמנים עדים מביאים  וראיתי

סגולתה מנחה ברופאיםתפילת לדרוש  נצרך  יהא  הקרבנות שלא מאמירת המשתמטים אותם  לכל  ייאמר ומכאן .

הרופאים ... אצל  ההמתנה מזמן מאוד הרבה  פחות הקרבנות אמירת זמן משך כי ופנאי', זמן להם ש'אין בטענה
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áåúëë ,øåòéù åá øîàð(á ã 'á é"äã)íéä úà ùòéå'

øåéëä åìéàå ,'åúôù ìà åúôùî äîàá øùò ÷öåî

,øñåîä éîëç åøàéáå ,äãî åì ïúéð àì ïëùîá åùòù

åáúëù åîëå ,úåàáåöä úåàøîä ïî äùòð øåéëä éë

íéðåùàøä(ìä÷éå úùøô àøæò ïáàå ï"áîø)úà åðúð íéùðäù

åùéã÷äå äøéáò øáãì úåãçåéî åéäù ïäìù úåàøîä

í"áîøä ïá íäøáà åðéáø óéñåäå] íéîùì ïúåàåùåøéôá)

(äøåúä ìòäúåà åöôðå äàøîä êåúì åäå÷øæå ïáà åìèðù

,øåòéù äøåú äá äðúð àì éëä íåùîå ,[íéñéñøìéë

øöéä úøéáù ìù åäùîå åäùî ìë
יח

,åéðôì ãàî áåùç

úçð øúåé åùòé ãåòå ãåò åàéáéå åôéñåéù äîë äáøãàå

êåøò ïéàì äáåùç úåøáâúäå úåøáâúä ìëå ,åéðôì çåø
יט
.

äçëåäì"æç åùøã äðäù ,øáãì åðéöî äàìôðúáù)

(.áì÷øîàðù äîî(â áé àø÷éå)éðéîùä íåéáå'

úà ìåîì øúåî úáùá åìéôàù ,'åúìøò øùá ìåîé

áåúëä úøéæâ êà ,åøùáá ìáåç àåäù ô"òàå ÷åðéúä

ò"éæ èòðá í"øäîä äù÷äå .úáùá äìéî øéúäìïâî)

(úåëàìî è"ì øåàéáá ,øôñä úìéçúá ,úåáàí"áîøä úèéùì

(æ"ä úáù 'ìäî ç"ô)àéöåä íà àìà áééç 'ìáåç' ïéàù

øéúäì áåúëä êøöåä òåãî ,á"ö æ"éôìå ,úøâåøâë íã

÷ø àìà øåñéà 'øåòéù' äá àéöåî ïéà éøäå ,äìéî

ã"îì àîìùáå] íã úôéè(.ãò àîåé)øåñà øåòéù éöç'

äéä êà äìéîá 'áåéç' ïéàù óàù ,àçéð 'äøåúä ïî

êë íåùîå ,øåòéù éöç ïéãî äøåúä ïî øåñàì íå÷î

ã"îì ìáà ,úáùá ìåîì øúåîù úåìâì áåúëä àá

øåñàì éúéú éëéäî äù÷ 'äøåúä ïî øúåî øåòéù éöç'

,èòðá í"øäîä õøéúå .[åøéúäì ãçåéî ÷åñô êéøöù ãò

äéä íå÷î ìëî êà ,úøâåøâë íã àéöåî ïéàù óàù

íùì úàæ äùåòù ïåéë äøåúä ïî øåñà úåéäì êéøö

,äìéî úåöîåìéàë íã úôéè äúåà äáéùçî äåöîäå

øåòéù äá äéäàá ïë ìò ,['äéáùçà' ïéãî áééçå]

àéãäì åðì éøäå .úáùá ìåîì øúåîù ùãçì áåúëä

äáäàá åîù ïòîì åîãî æé÷îù åäùîå äôéè ìëù

äá ùé äìåãâ úåáéùç'øåòéùë' íã êôù åìéàëå ...כ,

רצונותיו למלא ימהר  ולא דעתו יישב – חרטה  המהירות פרי

ïúùøôá(à áì)é"ùøáå ,'äùî ùùåá éë íòä àøéå' ,

íðåáùç éôìù ,øåçéà ïåùìî àåäù øàáî

,íéîåøîî øåæçì åðéáø äùî íçéèáäù ïîæä òéâä øáë

íòä ìä÷éå' ãéî àìà ãçà òâø åìéôà åðéúîä àìå

ה )בפרשתןיח. משה(לב  שיבוא היה  בטוח לשמים, היה 'בלבו רש"י , ופירש  מחר', לה' חג ויאמר  אהרן 'ויקרא ,

משה שיבוא סבור היה  אם  שאף מחר ', לה' 'חג שאמר  מה ביאור צריך  עדיין ולכאורה המקום'. את ויעבדו

זה ש 'מחר' האריז "ל מתלמידי [וידוע זה 'חג' עניין ומה השנה  ימות כשאר אלא אינו עדיין  אך הקב"ה, את ויעבדו

ואעפ"י  לחג, נהפך היה  בתמוז  וי"ז הגמור, התיקון נשלם  היה אזי  חוטאים ישראל  בני  היו לא ואם בתמוז, י"ז  היה

אי  הנה כי לבאר, ושמעתי לה'']. 'חג יהיה  הזה שיום כן, יהיה לבוא לעתיד מ "מ  היה  כך שכאשרשלא בספה"ק  תא

על נוראות היצר גבר שעה  באותה והרי טוב', כ 'יום  לו נחשב יום אותו הרי יצרו את  וזובח יצרו  על  מתגבר  יהודי

באמת היה  אותו, ו 'שוחטים ' בנסיון עומדים היו  ואילו ישראל , –חג כלל ישראל  בני לכל  התגברות לה' של  טוב  יום 

היצר  ...על

שאמריט. מי אמר  אצלוכבר אבל  סימנים , רוב  שיחתוך עד  שחיטה  כמעשה נחשבת איננה  'בהמה ' שחיטת שרק

קטנה אחת שריטה  אפילו  חשובה השי"ת.האדם  למען עושה  שהוא

התוס' בעלי רבותינו פירשו  בפרשתן)וכן זקנים' כמין ('מושב הקב"ה  והראהו משה  שנתקשה  ללמדנו  פר"ש  וז"ל, ,

והיה משה  תמיה היה כן  שעל  וי"ל , השקל, גירה שעשרים ידע  לא וכי משה, נתקשה למה ותימה אש , של מטבע

נפשו, כופר  ליתן אדם שיכול  הדבר  הוא מה עור')אומר בעד  עור נפשו  כופר ליתן יוכל מי משה, 'אמר פי"א, נשא  פר' תנחומא ,(עיי '

לנפשם כופר ויהיה  יתנו כזה  מועט  בדבר הקב"ה  לו .ואמר

בה שיש  מטבע כלומר, אש, של  מטבע הקב "ה לו הראה כי זי"ע, מקאברין הרה "ק פירש הדברים שלמעין אשו

הרע כזו ,היצר  קטנה מטבע אפילו יתן שלא עליו נפשותיכםהמתגבר על המכפרת  היא  היא  היצר על  .והנצחון

בהכ . שיש  הברית לאחר בוכה  התינוק  בה  השעה בגודל  מפליג היה זי"ע שלום ' ה'נתיבות הרה"ק  עניינא, ובהאי

הדינין אותו)המתקת ולהשתיק  הנימול הרך את להרגיע למהר  צריך שאין אומר והיה התפילות, לקבלת רצון עת שזו בכיה(וכנודע כי ,

שמקיים בעת עצמו '... של מילה בברית 'נמצא שאדם  בשעה ייאמר, ולדידן שם . העומדים ולכל  לתינוק  טובה זו
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íéùåàá éøô åðãîì ïàë ,äø÷ù äî äø÷å ...'ïøäà ìò

äøéúé úåøéäî ìù(äåöî íå÷îá àìù)¯ êîöòá òâä éë

íîöòá íéîéé÷î åéäå ãçà íåé ãåò íéðéúîî åéä åìéà

éãéì íéàá åéä àì 'íòæ øåáòé ãò òâø èòîë éëç'

î éøäù ,àèçìò ìëäå åãéá úåçåìäùë áù äéä äù

åãáà íéìåäá åéäù øçàî êà ,íåìùá àá äéä åîå÷î

åìå íîöòá øåöòì çë íãéá äéä àìå úòãä ìå÷éù

'äèøç úåøéäîä éøô' ¯ ïëà éæà äî ïîæìכאíåéä ãòå ,

àèçä åúåà ììâá íéìáåñ åðàכב.

éëøéòáîå íãàä úà ìáìáîù øöéä ìù åçåë ø÷éò

åúååàú úåàìîì ..'ä äåéö àì øùà äøæ ùà åá

óëéúåéùëòå,åðøëåòá àåä íéîë æçôäåäéä íà éë ,

...ïðèöî ùàä äéä éæà íéòâø äîë åìéôà ïéúîî íãàä

הוא  בה  זו  שעה  כי 'בוכה'... והוא עליו קשה ה 'מילה' אם  אחור ויסוג יבהל  אל לבבכם', ערלת את 'ומלתם  מצות

מזו . גדולה  ית' לפניו רוח נחת לך אין כי  הדינים, כל  וממתקת רצון עת היא קונו  רצון לעשות בדמו מתבוסס 

ולחופה לתורה יכנס כן לברית שנכנס  'כשם מילה בברית רק אומרים מדוע  זי"ע  שמחה' ה'לב הרה "ק שאל  וכבר 

לחופה יכנס  כן  לתורה  שנכנס  ש 'כשם  מצוה בבר או תורה, לתלמוד כהכנסתו זמנים, בשאר  ולא טובים ', ולמעשים 

טובים ולמעשים לתורה  יכנס  כך דם' 'שפיכת מתוך לברית שנכנס כשם היא שהכוונה  והשיב, טובים', ולמעשים 

מעצמו ... 'מקריב' כשהוא

זי"עכא. ויטאל  חיים רבי הגה "ק ו)וז "ל  א קדושה תמיד,(שערי עיניך  נגד שים שוםוז "ל , לעשות ברוחך תבהל  אל 

המהירות  פרי כי תחדל , ואם תדבר  או  תעשה  אם  במחשבתך מתון מתון  תהיה  עד הקל  דבור  שום  ולדבר מעשה

לקנין חרטה לזכות הרוצה שכל – חיים  ודרך יושר אורחות למדנו כאן עכ"ל. נדנה . אל  להחזירה  תקנה  עוד ואין

נפלאה . במתינות עמהם להתנהל  עליו  ותאוותיו, לרצונותיו עבד  להיות שלא בכךהקדושה  היצר של כוחו עיקר כי

חיפזון, מתוך  תאוותו למלא  וממהר דעתו יישוב את מאבד  שהאדם עד הדם' את ש'מרתיח היא הוא היא והבהילות

'ונקדשתי' של עשה  מצות קיום של  הגמור ישראל)ההיפך בני בתוך ונקדשתי לב, כב מה(ויקרא זמן ממתין היה  אם שהרי ,

ובחפזון, בסערה  אחוז כולו שכל אלא יצרו , אחר הולך היה  לא בודאי אזי הפסידה כנגד עבירה שכר  בדעתו  ושוקל 

עקיצה איזו  לו כשיש וכן למחרפיו, להשיב למהר שלא וללמדנו חרטה '. המהירות ש 'פרי ביותר נאמר  דא כגון  ועל 

חייו שמבלעדיה לו שנראה  וראיה 'הבטה' איזו לפניו  בבוא וכן מעט, עכ "פ  עצמו יעצור  חברו  את  בה לעקוץ  טובה 

חיים . לשלל .אינם  לו נשארו  שחייו ויראה  בעצמו יעצור ..

הכתובכב . לשון על אמרו זה  ב)בדרך לו  כי (איוב בזה  ונרמז  מעט, לי המתן והרלב"ג רש "י ופירשו זעיר', לי ַַ'ôéר

המתן – 'ôéר' לומר שיכול הוא ראשו על  וה 'כתר' יהודי של ôéר היופי שאומר  ידי שעל  יתבאר ועוד נותן... ַַַַ

להקב "ה כתר בגמ 'הוא  שמצינו  במה  גם  ייאמר ועד"ז  כז:). באינשי (ברכות ואימליך  'איזיל עזריה  בן אלעזר  רבי שאמר

הנשיאות, לקבלת להסכים אם  הבית בני עם ואתייעץ שאלך את ביתי', ממליך הוא  הרי מיד מסכים  שאינו  שבזה 

.הקב "ה

המחנכים וכל  מטה, מטה נופל שהחל  לבחור זי"ע  מזוויעהל שלומ 'קה  רבי הרה "ק שהשיב תשובה  וכאותה

לו לקרוא שלח  ר"ש  אך ממנו, בייאוש  ידיהם  את הרימו שיבזבזשבירושלים הראוי  מן אינו כי  אמרו מה 'חכמים ' שכמה  אף  (על

בשלו) הרבי אך לו. יכלו לא המחנכים וטובי רבים כי – הבחור  זה על לריק  זמנו את לו,הרבי ישואמר מרובה  רוח נחת כי לך, דע 

היצר  נצחו לבסוף  אם  אף - מהמלאכים לו שיש  רוח  מנחת יותר יצרו  עם  הנלחם ישראל בר מכל עולם והנהלבורא  .

חז"ל יג)אמרו ד בקהלת הפסוק על '(במדרשם  נקרא היצר עלמלךכי לקיים שומרים המלך פקודת את והנה  וכסיל ', זקן

סוף במעט. אפילו דחהו אלא למלך, היצר את תעשה אל  אבקשך וזאת ומניעות, עיכובים  שהיות שום ללא אתר ,

דשופריא. קרתא לחשובי הנ"ל  הבחור שנעשה דבר

התעוררות  או לעשותו  מצוה דבר  לידו שכשבא הגמור , להיפך הוא טוב' ב'עשה  אכן מרע ', ב'סור הוא זה כל  אמנם 

לו ואומר היצר בא אזי מעשיו לשפר ולהתחיל 'ממחר'טובה  הכח בכל  זו בטענה  להילחם  וצריך  ובזהשיומעכ... .

בגמ ' דאיתא מה  טו :)ביארו המן(מגילה  את שזימנה  אסתר ראתה  המלך)'מה  עם  פחים(למשתה  אומר  אליעזר רבי ,

אעשה 'ומחר אז אמרה אסתר כי היא הכוונה  אלא בסעודה, 'פחים' לו שטמנה  מצינו  היכן נתבאר  ולא לו ', טמנה

'ומחר' זה לשון מטבע כי לצדו, עומדת שהיא הרגיש אעשה' 'ומחר אלו  דברים המן ששמע  כיוון המלך', כדבר

'משלו '... שהיא חשב כי ממנה  נזהר לא ושוב הסט"א, ולצד להמן שייכת 
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äúòî .åì òîåù äéä àì øáëå ,úòãä áåùéé åéìà øæåçå

àì íàå ,'çøëåî' àåäù ùéâøî àåäùë íâ ,íãàä ïéáé

'òøä ïåùì ì÷éèù òèòô'ä úà äúò øôñé(úéñéñò ø"äì)

ïéúîäì åì óéãò ,å"ç åì äø÷é äî òãåé éî á"åéëåìëì

íéòâø äîë úåçôäêìå÷á òîùà ïëà ,åøöéì øîàéå ,

...úå÷ã äîë ãåòá ÷ø àìà äæ òâøá åéùëò àì êà

çøëåî åðéà úîàáù äàøé øáë àåää ïîæä òéâéùëå

êë ìë
ïðèöéåכג øöéä åðáæòé øáë éë .כד...

ועצבות הרוח  נפילת  בלא  והתחדשות התחזקות  – ועלית

ïúùøôá(ã âì),'åéìò åéãò ùéà åúù àìå åìáàúéå' ,

ò"éæ 'ïéìáåìî äæåç'ä ÷"äøäî àúéàäìéôú)

(ìä÷éå 'øô ùéø äùîìåéäù äî àåä ìâòä àèç ø÷éòù

ùé ïééãòù íáì ìà åîù àìå ,àèçä øçà íéìáàúî

ìòîî ÷åìà ÷ìç Y äùåã÷ äîùð íäáàèéùëú àéäù)

(ìàøùéì àèåùé÷åøùôà êìéàå ïàëî ,äåä äåäã éàîå ,

äéä àìë 'ä ìà áåùìå øåæçì íäìכה.

éëàèç øùà ìò øîøîúäìå èøçúäì êéøö éàãååá,

ïàìùéîéøôî øéàî éáø ÷"äøä äì æîéøù åîëå

ïúùøôá àø÷ã àðùéìá ò"éæ(ã áì)'èøçá åúåà øöéå'

¯ãìåðù ïè÷ëå úùãåçî äøéöéì äëåæ äèøç éãé ìòù.

ò"éæ õéð'æà÷î ÷"äøä ùøéô êëå(øáãéå ä"ã ìàøùé úãåáò)

ïúùøôá øîàðù äî(àé ÷åñô)éì äçéðä äúòå'øçéå

äçéðä ä"á÷ä åì æîøù äæå ,ì"æå ,'íìëàå íäá éôà

éôà øçéå' ãò åøîøîúéå êéãò ãøåäå äáåùú åùòéå éì

'íäáìò íááìá øçé íäéìò éì ùéù éôà ïåøç åðééäã

øáòù ìò åèøçúéå íîöòåîë äåàú ïåùì 'íìëàå' ,

úåøîøîúä øçàì åðééäã ,'ä ìà éùôð äúìë øîàðù

úîàá íéàèçî íééôë ïåé÷éðå äæëä÷åùúä àá äæ éøçà

התורה ,כג . עסק לגבי גם הוא בזה  להסיתוועוד  לאדם לבוא אפשר  ואי התורה, מלימוד לבטלו רוצה הרע  שהיצר 

לו  לאמר  ובערמה  בתחבולות יבוא יעשה, מה  לו, ישמע שלא פשיטא שהרי כלל, ילמד  תשנה'שלא ,'לכשתפנה 

ב'פיקוח ו'חשובים ' דחופים אלו  עיסוקיך כמה עד נא ראה  לו , ואומר  עיסוקים וכמה כמה לפניו  מעמיד הוא הרי

ובכך  תשנה , אזי ותפנה עסקיך וכשתכלה לימודיך, אחר לסדרם תדחה  ח "ו אם  לנפשך ואוי  לך  אוי ממש, נפש '

לו  שמראה  בכך היצר של  כוחו וכל תיפנה', ש'לא עד זו  לטירדא זה  מעסק אותו למהר גורר ולהתעסקשמוכרח 

לשון, מטבע  באותו ליצרו להשיב היא והעצה זמן... לאחר אותם  ידחה אם  יארע מה  יודע  ומי עניינים , באותם עתה

אפנה' והנוהג 'לכשאשנה  עסקים . באותם להתעסק  אפנה אזי  לימודיי חוק  שאסיים  ולאחר ואלמד אשב עתה כלומר ,

היו לא מיד' לעשותם  שמוכרחים הבוערים 'הדברים אותם שכל  היטב  ייווכח  נפש'...,כן 'פיקוח ואינם כך  כל  דחופים 

מלימודו . שיתבטל  לגרום בכדי לבלבלו שניסה  הוא הרע  היצר ורק 

'כד. המדרש בשם זי"ע  הגר"א של  לשונו את מקומות בהרבה חיים' ה 'חפץ שהביא מה  ידוע  ורגעוכבר רגע  וכל

לשער  יכולים  ובריה  מלאך  שאין הגנוז לאור זוכה  פיו  חוסם  חיים'שאדם  ה'חפץ ומדייק  'שמירת', לספרו  (בהקדמה 

זי"ע) ה'סטייפלער' דהגה"ק  בפומיה מרגלא וכן יזכההלשון', ימים  שבוע או  חודש  למשך דבריו  שדוחה מי  שרק  אמרו שלא

זה . לשכר יזכה נמי בלבד כמימרא לרגע  מלדבר  מתאפק  אם אפילו אלא לכך ,

ז'יטאמיר אב"ד אייזנבערג אהרן רבי הגה"צ אומר היה רע, מכל  תצילנו והמתינות ההמתנה האכילה, בענין  וכן

קארלין מחסידי שהיה  ירושלים)זצ"ל  שב"ק,(בעיה"ק בליל  אחים ' ב'שבת מקשיבים חברים בין  הישיבה  על  מוותר  שאינו ,

אודות  אחים' ב'שבת הדיבורים  נסובו השבתות באחת מעשה , הווה וכך לחיים, ממוות ניצל  זה אחים' 'שבת ע "י כי

זי"ע  מלובלין' ה'חוזה  הרה"ק  אכילה )דברי ערך  זכרון, הגמרא(אבני דברי ע.)על  ידך (גיטין משוך ממנה  שהנאתך 'סעודה 

לפני  הגישו רבה ' ב'קידושא השבת ביום  והנה, האכילה. את ולאחר  ידו  למשוך רק לאכול  שלא הכוונה  שאין הימנה'

הרעב קארלין)הקהל  כמנהג  קולות בקולי  בהתלהבות ארוכה  שבת תפילת האף(אחר לתוככי נודף  הטוב ריחו שהיה  רותח  'קוגל '

בו ... ומצא הלב , תאוות את לקרר כדי קטנים לפירורים  הקוגל  את מפרר  החל  הנאמר את שזכר  ומאחר והנשמה ,

מסוכן... ח "ו היה  הרגילות כפי אוכלו  היה ואילו מסמר...

זי"עכה . מגריצא פייבל  שרגא ר' אלכסנדר)הרה "ק שושלת בחזרו(אבי אחת פעם דעת', ה'חוות של  בישיבתו לומד היה

לשבות  ונשאר לובלין בעיר 'שליש ' אצל  משולשות היו  שלו הנדוניא מעות  כי יען לובלין דרך נסע מה'ישיבה'

ואז ה 'חוזה' אל  פייביל  שרגא ר' הלך שלישית' ב'סעודה שם, התורה'שבתו 'דברי בתוך אלו  דבריו את ה 'חוזה' אמר

מובהק כרבו עליו וקיבלו החוזה, אל בלו"נ עצמו דבק ומאז מאד, נתרגש  אלו דברים כשמעו – הטהור בשולחנו

טז) אות ישראל .(תפארת
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'ä ìà ùôðä úåìëå.ì"ëò .øëã ïàî úåáöòå 'ìáà' êà

äéîù
...כו

àìààåäù áöî ìëá,ù"úé åúãåáòá ùãçúäì ÷æçúé

éðôì àåä áéáç ïééãò éë äøëää ÷îåò êåúî

ä"á÷ä
כז

åúáø÷á õôç àåäå
כח

÷"äøä øàéáù äî øåëæéå ,

ïúùøôá áéúëã àäá ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä(æ ãì)ä÷ðå'

ìàøùéî ùéàä úà ä÷ðî ä"á÷ä ,ì"æå ,'ä÷ðé àì

,åéîâô úå÷ðì øáë ìåëé åðéà åîöòáùøòåá åáì íðîà

,'úé åúãåáòì áø÷úäììë åìéùëî òøä øöéä ìáà

¯ åîå÷îî æåæì ìåëé åðéàù ãò ùãçî íòôä÷ðî åúåà

åéîâô ìëî ú"éùä.ì"ëò ,

øùàëåãéî ù"úé åúãåáòì õîàúîå ÷æçúî íãàä

úàæ åæîøù åîëå ,íéîåøîî òåéñì àåä äëåæ

'îâä éøáãá(:é äìéâî)úøåñî äæ øáã éåì éáø øîà'

äìá÷ øîåìë ,'ååä íéçà äéöîàå õåîà åðéúåáàî åðéãéá

äëåæ ãéî éæà ,'õåîà' 'éçá àåä øùà ùéàäù åðéãéá

åì ïúåðå åöîàî ä"á÷äù ,ä¯é õîà úåéúåà 'äéöîà'ì

,åîöòî ìéçúîù éàðúá äæ ìë êà ,é÷åìà øæòå çë

'éçáá ìéçúîù é"òù ,åäðéð íéçà 'äéöîàå õåîà' éë

.äéöîà 'éçáì íâ äëåæ éæà åîöòî õåîà

ïúùøôá(âë ì)øåøã øî ùàø íéîùá êì ç÷ äúàå ,

'îâá àúéà .'åâå(:èì÷ ïéìåç)äøåúä ïî éëãøî

ãåò .'àéëã àøéî' ïðéîâøúîå 'øåøã øî' áéúëã ïéðî

'øùá àåä íâùá' ïéðî äøåúä ïî äùî ,íù àúéà

(â å úéùàøá),äùî åîë àéøèîéâá íâùá é"ùø ùøéôå]

éîé åéä êëå 'äðù íéøùòå äàî åéîé åéäå' íù áéúëå

המותרת כו. ל 'מרירות' האסורה 'עצבות' בין  וההבדל שההפרש  זי"ע  מקארלין הגדול  אהרן רבי מהרה"ק  איתא

הגמ' דברי את לכך ומסמיך השערה', כ 'חוט  אלא אינו כז.)ונצרכת 'טריפה'(חולין מחצה 'כשירה' ברובו נשחט 

חוט אלא אינו  לטריפה  כשר  שבין  ההפרש שכל והיינו השערה , מכחוט יותר לא לרובו  מחצה בין יש  וכמה  –

את  לא סובל  ואינו ייאוש , מרוב לישן והולך עליו, כבד  גופו  נעשה העצבות אחר כי ביניהם, היכר וסימן השערה ...

וחוטף הולך – מאומה עשות התחיל  לא שעדיין מכיר  כי  לישן, מניחתו אינו המרירות אבל  אחרים, ולא עצמו

ללמוד עצמו ומיישב לידו גמרא נוטל  ומצוות , להרה"ק תפילה אותו שייחסו  ויש  מקארלין, הרה "ק בשם  ישראל בכנסת הובא (המכתב

זי"ע) מאלכסנדר העניך .רבי

אומרת העצבות כי ביניהם, לחלק  שגור  העולם אומרתכבר בפי והמרירות שברי, ואבד כלום לי  אין עדייןאין

ועוד. עוד לקנות אשתדל  והלאה מהיום א"כ  – כלום לי 

זי"ע כז. אברהם' ה'בית הרה"ק  פירש מז)וכך אות הספר בסוף  אסתראת(ליקוט"א במגילת  ז)הפסוק המלך (ד 'גנזי

- ויהודי ביהודים' יהודי בכל  טמון אוצר לו  יש .הקב"ה

פרשתןכח. בריש איתא יב)וכך בפקוד (ל לה' נפשו כופר  איש  ונתנו  לפקודיהם ישראל בני ראש את  תשא 'כי 

להביא  שצריך עד סכנה מעורר ה 'מניין ' אם להקשות, יש  ולכאורה אותם', בפקוד נגף בהם  יהיה ולא אותם 

מניין  כי אלא נפש. לכופר יצטרכו ולא ימנו שלא יותר ועדיף מניין, באותו יש צורך מה  – השקל  מחצית תרומת

העגל  חטא לאחר  היה  טז)זה פסוק ברש"י  –(וכמפורש ישראל  בני ראש את תשא כי  למשה הקב"ה ואמר לרומם, עליך 

אותם , סופר שאני אצלי, חביבותם גודל את ידעו  אלא  החטא ... אחר נפולות' ב'פנים  יהיו  שלא ראשם , את ולנשא 

מהם אחד אף  על מוותר  איני  אותו , 'צריך' אני וכביכול  בעיני, הוא יקר ואחד אחד  ...וכל

במדרש  איתא ד)והנה  הכתוב(תנחומא שאמר זהו ישראל ', בני ראש  את תשא 'כי הפסוק ג-ד)על  ג 'רבים(תהילים

בזה וביארו ראשי', ומרים  כבודי בעדי מגן ה' ואתה  סלה  באלוקים לו ישועתה  אין לנפשי חן)אומרים אמרי  על(עי' ,

במדרש דאיתא ישראל , בני את לספור הקב"ה  שצוה  הדבר  בטעם שכתבו מה  ו)פי ד ר'(ויק"ר  את שאל  אחד 'גוי

בתורתכם כתיב  קרחה, בן ב)יהושע  בעבודה(כג  עמנו משוין אתם  אין  מה  מפני מכם, מרובים אנו  להטות, רבים  אחרי

ברוב . אינו ושוב שבמנין' 'דבר הינו מישראל  איש  כל  וממילא ישראל , בני את לספור  הקב"ה ציווה כן על  זרה ',

שהם  העולם אומות סלה , באלוקים לו ישועתה אין לנפשי אומרים 'רבים המדרש , דברי יתבאר אומריםרביםובזה

שהם  טוענים שהגוים  בפסוק , זאת להעמיס ומוסיף הרוב, אחר  להלך צריך  כי  לו, ישועתה אין ואין רבים ,לנפשי

כבודי בעדי 'מגן הקב"ה אבל  ח"ו, וישועה  תקוה  להורות ראשי ומריםלנו ישראל  בני במניין ראש  הנשיאות ידי על - '

עומדת. במקומה וחשיבותם  לעולם, בטלים  שאינם  האדםבזה  את להפיל מנסה  הרע  היצר אם אפילו כי וללמדנו 

שבמניין' 'דבר שהוא  יזכור אלא לו , ישמע  אל באלף '... 'בטל שבו  הטוב  שחלק או ח "ו  רע  שרובו  בטענה ברשתו 

לעולם בטל  ...ואינו 
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íéãìåðä ïî äùî íâùá àáì ãéúò øîåìë äùî ééç

'õòä ïîä' ïéðî äøåúä ïî ïîä ,[åéîé ïëå(àé â íù),

'øéúñà øúñä éëðàå' ïéðî äøåúä ïî øúñààì íéøáã)

(çé..'îâä ã"ëò

ùéíéøùëä ìàøùé éðá ìù íëøã éë ,ïàëî åçéëåäù

áåè åðéàù íøáò ìò úò ìëá èéáäì àìù Yéúìåæ)

(øúåé àìå äòåãé ïîæ úáö÷á 'ùôðä ïåáùç' éðîæáúåàø÷îä ìëù

íä éøä øúñàå éëãøî äùî ,íé÷éãöä ìò íéøåîä

íéé÷úì ãéúòä ïéðòî íéøáãîíéîùá êì ç÷' ,ïåâëå ,

øîåà 'äùî' ìù ÷åñôä ïëå ,úåùòì éååéö àåäù 'ùàø

äøåîä ÷åñôä äæ êøã ìò ,äðù íéøùòå äàî åéîé åéäå

,øéúñà øúñà éëåðàå øúñà ìò¯ øùéä êøã éäåæ éë

úå÷æçúäå úåùãçúä êåúî ãéúòä éôìë åéðéò íéùäì

ú"éùäáõòä ïîä' øîàðù äîá æîøð ïîä íúîåòì .

àø÷îá åðééäã ,'úìëà åðîî ìåëà éúìáì êéúéåö øùà

ìò áùç øùà ïîä úáùçî åæù ,øáòä ìò åá øîàðù

ò÷ùéå àèç òåãî åîöòá ññåáúéù íãáàì íééãåäéä

.åðîî õìçä éúìáî òøä êåúá

וחסד צדקה מצוות  - לה ' תרומה

ïúùøôá(áé ì)ãå÷ôá 'äì åùôð øôåë ùéà åðúðå' ,

,'íúåà ãå÷ôá óâð íäá äéäé àìå ,íúåà

,äðäíéøáãä øåãå øåã ìëìå àéä úéçöð äùåã÷ä äøåúä

,íéøçàì åìùî ÷éðòäìå ,ãñçå ä÷ãöá ÷åñòì Y íéøåîà

øàùìå èòî ùã÷î ìëì àìà ùã÷îä úéáì à÷åã åàìå

åìàá àöåéëå íéáòøå íééðò ìéëàäì ,ä÷ãö éëøö
כט
.

ìòåäøåú äøîà êë(áé ì úåîù),'óâð íäá äéäé àìå'

áåúëù åîëå(á é éìùî)åøîàå ,'úåîî ìéöú ä÷ãöå'

(:åð÷ úáù)äðåùî äúéîî àìå ¯ úåîî ìéöú ä÷ãö'

áéúë ãåòå ,'äîöò äúéîî àìà(ãé àë éìùî)ïúî'

øæôì úòãá äùòé íëç ìë ïëì ,'óà äôëé øúñá

úåéðòøåôä ïî ìöðé æàå ä÷ãöì åéúåòîל.

לךכט . לומר  'ונתנו ', כן גם  יהיה למפרע תקראנו אם  ונתנו , וז"ל, הטורים' ה 'בעל שכתב מה  שאדםונודע מה  כל 

כלום זה  בשביל לו  יחסר ולא  אליו יחזור לצדקה  '.נותן

זי"ע  ישראל' ה'עבודת הרה"ק  פירש וחנותי)וכך בפרשתן(ד "ה דכתיב יט )בהא וז"ל ,(לג אחון', אשר את 'וחנותי

לו נותן זה  ידי ועל  וחסד , רחמים  במדת עצמו  האדם  שיתנהג - ורחמנות חנינה  מדת לו  נותן יתברך  שהבורא היינו 

גדול אוצר שהוא  חנם  מתנת שדרשומאוצר וכמו קנא:), הפסוק(שבת יח)על  יג  רחמים'(דברים לך זהונתן ידי ועל  -

בכפלי ורחמך' לו וייטיב מידה  כנגד מידה עמו ה ' ינהג הדין' משורת 'לפנים אף לרעהו  שהמיטיב דבריו ביאור עכ"ל. ,

לו . מהמגיע  יותר הרבה כפליים 

חכמים בלשון ה )ונרמז ה זקופה(אבות בקומה  שלו  על  עומד אחד כל  שאם  רווחים', ומשתחווים  צפופים  'עומדים 

שניהם יעמדו אזי לזולת לוותר  מוכן אבלצפופיםואינו בחלקו, לעולם מסתפק אינו  רעה עין במדת הלוקה  כי ,

ממילא יזכו אזי חבירו בפני נכנע אחד וכל  'משתחוים' ענייניהםלרווחכאשר בכל  מסטאלין והצלה  אשר  רבי מהרה "ק (כעי"ז

קמג :) דף ליקוטים  אהרן בבית הובא .זי "ע,

במדה עמו ינהג הקב"ה כי לו , 'יחזור ' לרעהו איש  שיתן מה כל  אלא ב'ממון ' בצדקה  דווקא אמורים הדברים ואין

הפרשה  בהמשך  כתיב וכך  אחרים . עם מתנהג שהוא כמו מידה  יא)כנגד כאשר(לג פנים אל  פנים  משה  אל  ה' 'ודבר

כביכול הקב"ה של דיבורו את ולהשוות לדמות ניתן כיצד כי זי"ע  שמחה ' ה 'לב הרה "ק  והקשה  רעהו', אל  איש  ידבר

במרום בהיותו התורה את  למד  רבינו  משה  כי וביאר , ביניהם... השוה ' 'הצד ומהו רעהו ', אל  איש  ידבר ל 'כאשר 

שחזר בשעה  אבל , כלל , להשיגם אנוש  ביד שאין שבהם, העצומים  הסודות כל  עם  לעומקם  הדברים שורש כפי

העם את דעת ולימד הגבוהה ממדרגתו ש 'ירד' העם', אל  ההר  מן משה  'וירד בעצמו  קיים ישראל  בני את ולימד

פנים '... אל 'פנים  עמו וידבר  'ירד' כביכול  הקב "ה שאף זכה כן  ועל  לו , שהיתה הנשגבה ההשגה כפי  ולא הבנתם  כפי

ישראל .... בני  אל – רעהו אל דיבר  שהוא כמו  כלומר כאשר, פנים אל פנים  משה  עם ה' ודבר  הכתוב, שאמר וזהו

זי"ע) מאיז'ביצא להרה "ק יעקב  בבית בהרחבה נמצא זה  .(וכעין 

ישעיה'ל . 'חתן בראשית)בספר עדעלין(פרשת אב"ד זי"ע  לאנדא אברהם ישראל  רבי ישעיה להגה"צ רבי  הרה "ק של (חתנו

זי"ע) חכמי מקרעסטיר בלשון רמז  בדרך כג :)םהעמיס בפוריא (ב"מ במסכת במיליהו  דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני

שר"ל מילי ובאושפיזא, וכוחותבתלת דברים ג' שיש  ידםלרבנן– מילי שעל  גזירות,משני עלבמסכת ומבטלי –

וגוללו השיעור, באמצע  שעמד בשעה סופר החתם  לפני שבאו מעשה , היה  [וכבר  התורה את  הם שלומדים  ידי
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øäæéååðéà éë úåôé íéðô øáñáå äáçøäá åìùî úúì

åîöòì àìà äæá áéèéîלא÷"äøä äéì æîøå .

ò"éæ 'éç ùéà ïá'ä(ïúùøôá úåùøã)úáéúáóâðéë ,

úáéúì úååù åæ äáéú úåéúåàïôâíé÷åìéç éðù êà .

éë ,íäéðéá ùéïôâá,äèåùô ï"åðäå äôåôë à"ô úåàä

,êãéàìåóâðáäèåùô à"ôäå äôåôë ï"åðä'îâã àðùéìë)

(.ã÷ úáùì"æç åøîà øáë éë ,äæá æîøäå .(íù)æîøì

úåàä éë ,'íéìã ìåîâ ¯ ú"ìã ì"îéâ' úåéúåàä øãñá

ì"îéâúãîì äøåîâíçì ïúåðå ìîåâù ,íéãñç úåìéî

úåàäå ,íéáòøå íéìãìï"åðïéðò ìò úæîøîäðéúðä,

ï"åðäù ¯ å"ç 'óâð' úáéú úîâåãë ïúåðä ,äúòî øåîà

àìå äôåôë àéä äðéúðä øîåìëèùôãéá úúì åãé

(äçåúô ïåùìî äèåùô)åéãé õî÷î àìà ,äáçøå äçåúô

'åéô' éøä ,êãéàì ,íéðåéáàì úåáãð úúìîúåàá äæåîøä)

(à"ôäçúåôå äèùåô àåä àìà ììë äôåôë äððéà

àåäù úåðúîäå 'åãé úåáéãð' ìò úåöåç ùàøá íñøôì

åîöòì íøåâ àåä äæá ,íééðòì ïúåðóâðíðîà .äìéìç

íéé÷ì íãàä úáåçïôâíéìãì ãñç ìåîâéù ,åðééäå ,

ï"åðáúúì åãéå åáì çúôéù ,äëåøàå äèåùô äðéúð Y

åìéàå ,äìåãâ äáçøäá ÷éðòäìåà"ôäøáãîä åéô Y

åéùòî úà íñøôé àìå ,óåôëå øåâñ àäé åîöò çáùá

àìà 'ìàøùé éðáá óâð äéäé àì' äæáå .íéáåèäïôâ

áåè ìëå áø òôù åðééäåèðåæò'â ,ïôâ ìù ú"øá åæîøù åîë)

(úç'ð äñðø'ô.

העולם, מן להעבירו שיתפלל סופר מהחתם ובקשו מאוד , עד להם ומתאנה מציק העיר שמושל הגדולה צרתם לפניו

להתפלל ... תמיה , בלשון החת"ס  להם אמר  רינה, רשעים כך)ובאבוד על להתפלל אני נצרך  וכי  המתחיל(כלומר, בדיבור והרי

נאמר כבר אך אחד, ברגע  ולכלותו לבערו  ניתן תוס ' של  כו)אחד  יז טוב(משלי לא לצדיק  ענוש  בברכותגם (וכדאיתא

שכלבפוריא].ז.) הפורים  יום שזה  פירשו, [ואחרים ולנוח לישון נוח מקום  לעניים  שנותנים פירוש  מטה , דהיינו –ִ

ונשגבות], גדולות ישועות  לפעול  הצדיקים ביד ויש  לו, נותנים יד אורחים,ובאושפיזאהפושט  הכנסת ידי על  –

השמים ', מן עליו  'מרחמים  הרי הבריות על  ומרחם  הזולת עם חסד גומל שאדם  ידי גזירות שעל  כל לבטל ובידו 

בממונו,קשות  בצדקה אם לשני, שמיטיב אופן לרעהו  איש  שבין הטבה  בכל  אלא אורחים ' ב'הכנסת דווקא ולאו .

טבין. במילין אותו ומחייה  פנים  לו שמאיר  ידי על שבפיו  בחסד או בגופו, בחסד  ואם

במדרש איתא תבוא)וכן כי ריש הפסוק(תנחומא טו)על  כו קדשך (דברים ממעון 'השקיפה  מעשרות מביאי שאומרים 

זי"ע הרי"ם ה 'חידושי הרה"ק וז"ל  בתפילה , פתוח  פיו צדקה שעושה זמן שבאותו עמך ', את וברך השמים (כי מן

הרי"ם) ליקוטי כזהתבוא, כח  לו  יש  ודם  בשר הוא , מצוה ופלא  ידי על  והוא צדקה ), בעד (של מעשר נותן שאדם  וראו  ,

את וברך וכו' קדשך ממעון השקיפה  - ישראל  כל  על  להתפלל  כח לו  יש גדולים .עמךששה 

אשהלא. ירושלים בעיה "ק נפטרה אדר ז ' תרומה פר' בעש "ק לטובה , עלינו  שעבר בשבוע התרחש נפלא מעשה

בה 11 לשעה ועד הלילה  כל  כבר למיטתה  סמוך עמד שליט"א שמעון ר ' בנה והנה ע"ה , וחשובה גדולה

ב "ב ואילו  ליוצרה, נשמתה את שמעון)השיבה ר' תיכף(של שב"ק . לכבוד הבית את להכין חמיה בבית להיות  הלכה

כשעה ביתם אל ב"ב עם  שמעון ר' וחזר ההבראה, וסעודת והקבורה הלוויה  בסידור הזדרזו נשמה  יציאת לאחר 

בית  לראות עיניהם  אורו הבית אל בכניסתם והנה שבת... 'להעמיד ' להתחיל  שעליהם בידיעה  השבת כניסת לפני

והקטומה הגרופה הכירה  על  להניחם  ומוכנים עומדים השבת מאכלי וכל  ומצוחצח , מיני (פלטה )נקי  חסרו לא ואף ,

ה'פטירה' על  כששמעו ובעלה  האשה אחות אלא ה 'שבת', את להם  להכין 'מלאכים ' הגיעו לא משובחים ... מאפה

אותם ושלחו שהכינו  מטעמים , וכל ודגים בשר התבשילים, כל  את ולקחו לשבת להתכונן יספיק  לא שגיסם הבינו

הי"ו  החשוב הבחור שבנם והעיקר , האבל, מקדש')לבית 'האיש  לפרק רב זמן מזה  הגיע היו(שכבר שהם בזמן לבית נכנס 

טר ובהקבורה, בהלווייה מלענג עסוקים  המזג יחסר לבל  מאפה  מיני גם להביא והוסיף כדבעי, הבית את להכין ח

לו , שאמרה עד נרגעה  ולא ראשו, על ברכות  והעריפה  נשמתה עמקי עד הבית בעלת התרגשה השבת. אתהאת

שבוע בתוך  שיתקיים  שלך לווארט  'מזונות' לך אכין  זה  בשכר  לשבת, 'מזונות' לנו  ...הבאת

אך  כשנה לפני הציעו שכבר  נושנה הצעה היתה אלא הפרק... על  שידוך הצעת שום אז עמד שלא לציין למותר

בדבר מיאן השני כלשהי)הצד סיבה  לו(מחמת ואמר לשדכן המדוברת אבי התקשר ולפתע השעה  מחצית עברה  לא ,

נברא', ולא היה  'לא העיכוב סיבת אותה  כי לו  ונודע  ודרישות חקירות בדיקות בשבע לעומק שוב היום שבירר 

טוב... ובמזל  טוב  בכי הדבר נגמר  אדר  י"א תצוה  פר' שלישי ביום ואכן 'להתקדם', מהוברצונו  השמים מן והראו

לאחרים המיטיב  האיש  על שמים  רחמי לעורר חסדים  גמילות של כוחה  .גדול
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הפרשה קריאת ידי על הזה בזמן  הפרה  טהרת - פרה פרשת

úáùáúøäè øãñ ú÷ç úùøôá äøåúá íéàøå÷ åæ

å ,äîåãà äøôäøäèä úà úøøåòî äàéø÷ä,

àúéàãëäìéâî úëñîá é"ùøá àáåä ,ä"ä â"ô äìéâî éîìùåøé)

(.èë,äøô úùøôì ùãåçä úùøô íåã÷úù àåä ïéãá

äôøùð åì 'éðù'å ïëùîä í÷åä ïñéðá 'ãçà'á éøäù

,äøôäìàøùé ìù ïúøäè àéäù äåîéã÷ä äî éðôîå'

äàéø÷ä íöò ìò éà÷ã äàøð ìàøùé ìù ïúøäè 'àéä'ù åøîàù äîå)

(ìòåôá äååöîä íåé÷ ìò ÷ø àìå Y
.לב

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'áúáùá äðäå ä"ã äøô úùøô)

(äøô úùøôúéá ïéàù ïîæáã ,ïéðòä ùåøéôå'

åìéàë ,ìë ïåãà éðôì ïåöøì åðéúôù øáã ,íéé÷ ùã÷îä

éùéìù úàæäá äøôä íâå ,úåðáø÷ä åðáø÷äå åðîéé÷

,éòéáùåäøäè øäèð íéðô ìë ìò äúàéø÷ éãé ìòå

åðéìò àáä ìâøä ãåáëì úåéðçåø÷åñôá ïë æîøîå .'

(á¯à èé øáãîá)úàæ ...ïøäà ìàå äùî ìà 'ä øáãéå'

'øîàì 'ä äåö øùà äøåúäלגäéäéù ïîæ òéâù åðééäã ,

àåáú æà ,íéé÷ ÷"îäá ïéà øùàë ¯ ãáìá äøéîàá éã

ìòåôá äàæää íå÷îá äøéîàä
לד
.

äë'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîà(.ãî÷ óã)'ïéîàäì êéøö,

,çñôä úáø÷äì ùîî äøô øôàá ïéøäèðù íùëù

ìë äøô úùøô úàéø÷á äæä ïîæá ïéøäèð ïë åîë

ãçàå ãçà.'äùåã÷á åúðéçá éôì ...

àúéà'úîà úôù'á(à"îøú óåñ äøô)'òééñî äæ ïîæå

äøäèììàøùé éðá ìë åéä ùã÷îä ïîæáù éãé ìò

ïëì ,çñô ïáø÷ì ïîöò øäèì åìà íéîéá äøäèá ïé÷åñò

äúò íâ áìä úøäèì òééñîå ,åãé÷ôú ù÷áî ïîæä
.לה

את לב . חז "ל  הקדימו ואעפ"כ  החודש', 'פרשת  להקדים צריך היה הדין מצד כי שאמרו מדבריהם למדנו  עמוק דבר 

תחילה, פרה ' 'פרשת ורקקריאת עצמו יטהר וראש  תחילה ישראל, בני אצל ה 'סדר' זה  שאכן למדנו ומכאן

העניינים לשאר יגש ב'סדרלאחמ "כ  להתעסק הכושר בשעת שאינו  בעצמו האדם מרגיש  פעמים כי ועוד, זאת .

עצמי, לטהר לגשת אוכל  אז  ורק  וכיו"ב, ובעבודה  בתורה עניינים, בשאר 'מסודר' אהיה קודם  אומר , אלא טהרות'...

הנכון... ה'סדר ' וזהו הטהרה... היא חכמה  ראשית כי ולהודיענו זו טעות מחשבת להוציא חז "ל  ובאו 

שלום'לג. ה'נתיבות האדמו "ר שיא)זי"ע כ"ק עמ ' ה'(שמות 'וידבר  נאמר  שהנה ישראל , העבודת דברי בכוונת כתב

תיבת  הכתוב כפל  מדוע  קשה ולכאורה  לאמר', ה' צוה  אשר התורה חקת זאת לאמר , אהרן ואל  משה  אל 

בעלמא. אמירה  תהא בו הזמן על  לרמז אלא פעמים , ב' לאמר

לאברהם'לד . ב'חסד  איתא דהא לכך, גרמא שמיני)והזמן פרשת נחל' ב'ערבי  והובא נז נהר השני מעין  הקורא שבשלושים(עין

טומאה שערי מ"ט מתוך  משלושים  אחד חלק ביומו יום  מדי ישראל  את הקב "ה  מוציא  לפסח  פורים  שבין ,הימים 

עי"ש . ההם בימים מצרים  מטומאת שהוציאנו כמו לדרגה , מדרגה אותם ומעלה

בזוה"ק  איתא דהנה זי"ע, מפרימישלאן מאיר רבי הרה "ק אמר  קפג :)וכבר [-מאכל(ח "ב דאסוותא מיכלא דמצה

לרפאותו, כדי  הרופאים  אותו ינתחו בטרם  שעות כמה במשך לצום  צריך הגוף  במחלת שהחולה וכשם היא, רפואה]

לצום עלינו  המצה , באכילת והוא הנפש ' ל 'חולי ורפואה  תרופה לקבל  עומדים אנו בו הפסח חג לקראת כן כמו

שלימה . רפאוה  עלינו להשפיע הרפואה  שתוכל  כדי  רעות מתאוות ולהתרחק להיטהר – ולהתענות

זי"ע יששכר' ה 'בני הרה "ק דברי את לבאר אפשר  האלה הדברים פי י)על  ד  אדר הפוסקים(חודש קושיית המיישב

תלב) או "ח -(טור חמץ בדיקת על  'שהחיינו' ברכת מברכין אין והיינומדוע  ביעור, זמן  בהתחלת שהחיינו  מברכין דאכן,

והבן הפורים , ולכן ביום  כראוי, ובהכנה תחילה, עצמו שיטהר  אם כי הקודש אל  לגשת אפשר אי כי הדברים, ופירוש  .

אמרו וכך בפורים, כבר  ה ' בעבודת להקדים תכט )צריך סימן ריש בביה "ל ועי' ו . קודם(פסחים הפסח בהלכות ודורשין 'שואלין

הפורים]. ביום  פסח הלכות ללמוד צדיקים, הרבה נהגו [וכך פסח לפני יום שלושים הוא ופורים  יום' שלשים  הפסח

זי"ע שלום' ה'אהבת הרה"ק  כתב אורחא, אדר)ואגב ש(לר"ח  וזהו ז "לוז "ל , טו :)אמרו נכסיו',(ביצה שיצליח 'הרוצה 

הוא  שהלבנה נכסה בחי' היינו נכסיו וזהו מכוסה , הוא הלבנה שאזי השנה  חדשי של  אחרונים ימים הי"ד פירוש

פירוש  אדר ', 'יטע  אזי ועי"ז מכוסה , אדר, חודש שבסוף אחרונים ימים  הי"ד היינו  אדר, בחודש האלו  הימים  שישמור

השנה ימות  לכל והכנה  ההמתקה  עכ "ל .יקח  .

מטמא לה . טהור  יתן 'מי פרה  לפרשת היוצרות בנוסח זי"ע  אברהם ' ה 'בית הרה "ק שפירש כמו  היא הטהרה  ודרך

אחד ' ד)לא יד מאיוב ויהי (ומקורו המשכרים, דברים ושאר  יין מלשתות להפסיק  עצמו  על  שקיבל  לשיכור  במשל  ,

שתה, ולא כוחו בכל  התאמץ  הוא אך דמשכר , מידי ולשתות להרגלו לחזור עזה תאוה בו התעוררה  הראשון ביום
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ìëîå ,íëéúåàîåè ìëî íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò

äùãç çåøå ùãç áì íëì éúúðå ,íëúà øäèà íëéìåìâ

éúúðå ,íëøùáî ïáàä áì úà éúåøéñäå ,íëáø÷á ïúà

äøô úøäè ø÷éòù çëåî ïàëî àìà ,'øùá áì íëì

éî ú÷éøæ ìëå ,úåðååòä ïî êåëéæäå úåé÷ðä àéä äîåãà

'úòãä õò àèç' ìò äúðååë úî àîè ìò úàèçä

ìò éøäù ,ïåùàøä íãàì äàîåèä úà íøâå àéáäù

åæ úáùáù àöîð ,íìåòì äúéî äøæâð äæ àèç éãé
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כתורה טהרה אין - התורה  חוקת זאת

àúéà'ç÷åø'á(ú÷åç 'øô),'äøåúä ú÷åç úàæ' ÷åñôä ìò

,äîåãà äøôì äøåúä ú÷åç äù÷åääøô äî

äîùì äéãîåì úøäèî äøåúä óà úøäèî äîåãà
.לט

לעצמו, אמר  שעה  באותה  תאוותיו, אחרי נגרר ולא ברוחו התחזק  המרזח  בית אל  ללכת עמד כבר פעמים שכמה  ואף

לשתות  הלך ובזאת יי"ש ...' מעט  לשתות עכשיו לי מגיע כן אם היצה "ר, נגד עצומה  בגבורה  ועמדתי התגברתי 'הרי

מי  אך בצורה , כחומה  אצלו ה'קבלה' היתה  לא כי הרע להרגלו שחזר  והיינו כבראשונה . שהשתכר עד אחריו  ונמשך

שיאמר  פירוש אחד ', 'לא ידי על לטהור , יתהפך כיצד מטמא, טהור  התוקףיתן בכל  אחד אלא 'לא ' פשרות , בלא ...

ואופן. פנים בשום עליהם  יעבור  ולא בצורה, כחומה  אצלו יהיו התורה  ואיסורי הרע , היצר לקול  לשמוע תמיד יסרב

זי "עלו. הרי"ם' ה'חידושי הרה "ק שהביא מה  תצא)ידוע פרשת ריש הרי"ם מפשיסחא (ליקוטי בונים שמחה רבי הרה "ק בשם

פרד"ס  בדרך נדרשת שהתורה  ס'וד)זי"ע  ד 'רוש ר 'מז עם(פ'שט המלחמות ענין שייך כשהיה  הקודמים בזמנים והנה, ,

ה היה  אזי  בפועל , – העולם י)בכתובפשטאומות כא מלחמת (דברים - שביו... ושבית אויביך על  למלחמה  תצא כי

ה ורק כפשוטןרמז הרשות, מלחמות לנו שאין אנו  בימינו  אך היצר. מלחמת על  תצאהיה 'כי הפשוט  הפשט  אזי

הצורר היצר מלחמת על ולהפילו .למלחמה ' להביסו נפש , בחירוף עמו להילחם ועלינו להאבידנו, המבקש

זי "ע אמת' ה 'אמרי הרה"ק  דבריו  על  תרס"ח)הוסיף אפר(שנת לנו שהיה  בזמן פרה ', 'פרשת לענין הוא שכיו"ב 

הפירוש היה מת,הפשוטפרה מטומאת טהרה פרהוהרמז על  אפר  לנו שאין הזה  כהיום  אבל  היצר , טהרת על  היה

הפירוש  היצר .הפשוטהרי טהרת על  הוא

מכףלז. בחטאים  מלא שהוא מי על  מורה  'תמימה ' אדומה פרה כי זי"ע מזוטשקא יצחק' ה 'נחל  הרה "ק אמר  וכך

כדכתיב החטא על  מרמז  'אדום ' שהרי ראש, ועד יח)רגל א התורה(ישעיה ובאה כשנים', חטאיכם  יהיו 'אם

טהרהללמדנו  לידי לבוא יכול הוא  אף  תמימה , אדומה שהיא  הפרה  דוגמת בתכלית, ה'אדום ' דברי שגם  וכהמשך  ,

ילבינו '.(שם)הכתוב 'כשלג

סופר'לח. חתם ב'דרשות יומא)איתא שלהי  ד"ה  לג: ומש(דרשות העוונות, וחלאת טומאת על  קאי הפרה  וםשטהרת

לאדם  לרמז פרה ', ב'אפר להיטהר תורה אמרה  כעפר כן  עצמו בעיני שיהיה  ידי על  ה ', אל בתשובה  שישוב 

לטהרה.ואפר  זוכים הרוח ושפלות הכנעה מתוך  תשובה ידי על  כי לב ,, שברון מתוך  דמעות שישפוך  זאת גם  ואף 

חטאת  מי כהזאת לו  ייחשבו אלו  ביהמ "ק .ודמעות חורבן אחר אף - לעולם נוהגת הפרה  שטהרת אמור, מכל המורם  ,

רבה לט . במדרש איתא וז"ל. זי"ע  ושמש ' ה 'מאור הרה "ק ו)כתב יט  שכל(במדב "ר רמז  חנינא ברבי יוסי רבי אמר

לנו אין המקדש  בית שחרב הרבים בעוונותינו עתה  אבל  המקדש , בזמן היה  וזה קיימת. ושלך  בטילות הפרות
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,íéðåù íéðôåà ãåòå íéøåñé éãé ìò ïåâëäøäè ïéà êà
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(èë âë'ùàë éøáã äë àåìä'ìë úà äìëîå úôøåùä
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ובמצוותיהטהרה, פרה  בתורת ועוסקים  לומדים כשאנו  נטהריןאלא  אנו  זה  ידי חוקת,על זאת הפסוק פירוש וזה  .

ה', בתורת ותעסקו  שתאמרו רצ"ל  - לאמר ה' ציוה אשר  התורה  לטהר. כדי והיא חוקה שהיא פרה  מצות דהיינו

שאפילו רצ"ל  קיימת, ושלך בטילות הפרות שכל  רמז אליך ויקחו הנ"ל המדרש שקאמר וזה מטהר . כן גם הוא

פירוש  קיימת, שלך – פרה  לנו  שאין הזה הכתובשלךבזמן שאמר כמו שמך על  שנקראת התורה ג היינו (מלאכי

עבדי ',כב) משה  יוטהרו,'תורת  שיתעסקו תורתך עכ "ל .וע "י

רבי מ. הרה"ק  שאמר  וכמו אחרא, הסטרא של רעים הקליפות  כל  ומכרתת מסלקת שהיא גמרא בלימוד ובפרט 

גחלים דהיינו 'גומרי' מלשון היא דגמרא זי"ע , מקארלין לייתו)שלמה  ד"ה  קלד. שבת רש"י  מבערת (ראה שהיא מפני ,

השי"ת. לעבודת האדם לב את מבעירה גיסא ולאידך הטומאה  כל  ושורפת

ישראל  ישמח ה )ובספר תצא הסתלקותו(פר' טרם זי"ע  מווארקא יצחק  רבי  הרה"ק  של האחרונים  שדיבוריו כתב

- הזה התורהמהעולם לימוד  היא ביותר הגדולה  .הטהרה 

גמרא' 'בלאט לימוד במעלת תלמידיו בפני ודרש זי"ע  מקאמינקא שמואל  רבי הרה"ק  ישב גמרא)פעם ובתוך (דף , ַ

ה'בלאטע' מכל לצאת זוכה  גמרא בלאט שהלומד לשון , על  נופל  בלשון אמר וטיט )דבריו  נבדלת (רפש  הטומאה כל  כי , ַָ

בה לעסוק גמרא וחיפש הסמוך החדר אל  תיכף ורץ  מיהר  התלמידים  מן אחד כן כשמוע  ויהי ממנו , ומסתלקת

הרה "ק לפני חזר  כאשר  ויהי אחד, פרק  בו  ולמד נטלו מיד משניות, ספר אם כי גמרא מצא לא לצערו אך  בתורה,

גמרא...'. דף  לימוד למעלת ושוה  דומה אינה אך הוא, גדול  דבר  משניות 'לימוד לו ואמר במעשיו , הרגיש מקאמינקא

זי"ע  מוישווא מנדל  מנחם  רבי להרה "ק מנחם' 'שארית בספר פירש  דהנה )וכך יאמר או  ד"ה חוקת הכתוב(פר ' בלשון ,

ד) יד במלואו(איוב טמ "א שהנה אחד', לא מטמא טהור יתן אל"ף )'מי מ"ם תורה(טי"ת זאת לעומת  תר"י, למנין עולה

עסק ידי על לטהרה מטומאה  יעלה – ל "ע  במלואו טמא בבחי' שהוא מי שאפילו בדבר והרמז  תרי"א, למנין עולה

והרי  עצמי, אטהר היאך – טהור' יתן 'מי זועק  האדם כי ביאר , ובזה  באחד. טמא מנין על  עולה שמניינה התורה 

יותר 'אחד' שיש לך אמרנו לא וכי אחד ', 'לא שאלה  בלשון אמרינן לזה ראש , ועד רגל  מכף במילואי 'טמא' אני

לגמרי... האדם  ייטהר  שע "י התורה והוא מטמא

זי"ע מא. שמחה' ה 'לב  הרה "ק אמר  צדיקים)כה  מעוד איתא וכן תשמ "ד, במדרש (תשא איתא ג)שהרי משה(תנחומא 'אמר

להם ונותן עכשיו  עומד  שאתה  כשם  חייך הקב"ה , לו אמר  נזכר , אני אין מת משאני רבש"ע  הקב"ה, לפני

ראשן, את זוקף ואתה שקלים שעהפרשת  באותה  שם עומד  אתה  כאילו לפני, אותה  שקוראין ושנה  שנה  בכל כך

ראשן' את שקליםוזוקף פרשת קריאת  על הן  שקאי ומחדש , תשא, כי פרשת קריאת על  .הן


