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íþ−ïèí ñ¬ëñ î³ñõ³ ,êî" îñ ¼−èô ó

ó−ëþí ö−ð× êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾ ,

−ðë ¾þðôí ³òîî× îíïî" ñî¬−¾ êîí ö

îþ×¾ , ñî¬−¾ ö−ðë îñ ¼−èô¾ þôîñ×

íî¼ë ¹ê ð−ôî ¹×−³ íî®ô þ×¾" ï

−ôð ó−ëþ× îñ ö−×−þ® ó−ëþð öî−×ôð  .   

)×"šíèí îò−ëþ öþô "š¬−ñ¾ "ê(  

 �  

ï¼ñê öë ½ìò−õöí×í öþíê öë þ. 

îþ×¾ ñî¬−¾ êîí ö−ðë ¾þðôëî .−î" ñ

¾ôõñ"¼êð ¾ðìñ ñêî− −þëðë ×" õ

ô ê×−ñ êôñ¼ −êíë íî®ô þ×¾¾, ô

 ó−³−½ô óðêí ðèòñ ó−ðôî¼ óê

 êîíî î³ðë¼ ñ¼ ó−è−¼ñôí ó−ì−ðôî

 í½õ³ò îò−êî ö−þî½−íî þ¼®í ñëî½

óíô ,¼"íî¼ë óè þ×¾ îñ ¼−èô ï" ï

−¾í −×"îñ í−í−¾ óðêí ³ê êþë ³ 

¼þí þ®− öô šþ î³ðîë¼ë ³îòî−½ò ,

 íþ−ìë −òë ñ¼ þëè³ô êîí¾ öî−×î

 ó−ô¾í öô î−ñ¼ ³¾îí þ¾êô þ³î−

¼" êôñ¼ −êíë óè þ×¾ ñëšô ï

¼"× , ðô¼¾ ½ìò−õ ñ®ê îò−®ô íòíî

 −þëð× íþ−ìë −òë ðèòñ ¹ê ³îò−½òë

¾þ" î³îê ö−ïëô ó−¬ë¾í î−í¾ −

î×î íï −¬îõ öë ó³−êþí ,’¼î" þôê ×

ëší"ô¼¾ þìêôð í êñî öî−½òë ð

 ñî¬−¾ êîí ö−ðë −þí óíô í³õ³ò

íî¼ë óè îþ×¾"ï  .   

) íèí"¬−ñ¾ îò−³ë−¾− ¾êþ ®"ê(  
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  'ויקרב משה את משפטן לפני ה

פעם באה אשה אחת לשאול את הגאון רבי יעקב 
, איזה שאלה" ישועות יעקב"ל בעל ה"משולם אורנשטיין זצ

ובאותו , רה דעהע יו"חכי רגע עד שאעיין בשו: אמר לה הגאון
ע וכששמע זאת "שלום מקאמינקא זי' ק ר"מעמד נכח שם הרה

 ואל )ה"א מ"פ(הלא איתא בפרקי אבות : פנה אל הגאון ואמר

מנא לכם הא דזה : ענה הישועות יעקב, תרבה שיחה עם האשה
כך מצינו : ק ואמר"השיב לו הרה, כבר מיקרי ריבוי שיחה

 טמאים לשאול דבפרשת בהעלותך כשבאו האנשים, בתורה
עמדו ואשמעה מה יצוה "השיב להם משה , "למה נגרע"שאלת 

ד לטעון אל חואילו בפרשת פנחס כשבאו בנות צלפ, "לכם' ה
ולהם לא אמר , "'ויקרב משה את משפטן לפני ה"משה כתיב 

אמור מעתה דגם דבר זה מיקרי ריבוי ', שהולך לשאול את פי ה

  . ולכן לא דיבר אתם מאומה, שיחה

  ה תחלק הארץלאל

נסע פעם בדרך וכאשר נטו צללי ערב סר ' ט הק"הבעש
לכפר אחד ללון שם במלון ויהי בערב במלון שמחת נישואין 

ובאו מחותנים וקרוביהם ומכיריהם לכבוד החתונה ושמחו שם 
ט לא פנה אליהם ולן עם אנשיו בחדרו ויהי "כל הלילה הבעש

ט עמד "הבעשבהיות הבוקר השכימו המחותנים לנסוע לדרכם 

בחוץ מוכן להמשיך בנסיעתו וציפור אחד עמדה על אילן 
ט אל פמליתו ואמר "וצפצפה מול החתן והכלה פנה הבעש

" לאלה תחלק הארץ"הידעתם מה הציפור אומרת היא אומרת 
לא הבינו התלמידים את דבריו ולא הרהיבו עוז בנפשם לשאול 

 שנישאו לאחר שנים רבות והזוג, לרבם כוונת הדברים האלו
הצליחו בחייהם וראו בנים ובני בנים עלתה בדעת האיש 
מחשבה לנסוע לעת זקנתו לארץ ישראל והחליט לעשות כן 

אבל אשתו לא רצתה בשום אופן לעזוב את בניה ולנסוע ולא 
יכלו להשתוות ביניהם והלכו לדין תורה ופסק הבית דין 

נסוע שהאשה צריכה לקבל גט פיטורין ואינה יכולה למנעו מל
ואף הוא אין יכול להכריחה לעלות וכך הוה שנתגרשו והאיש 
נסע לארץ ישראל והאשה נשארה בחוץ לארץ המעשה 

ט "נתפרסם בכל המדינה עד שהגיעה השמועה לתלמידי הבעש
עכשיו אנו מבינים : שהיו עמו באותו כפר בשעת החתונה ואמרו

ט שאמר שהציפור אומרת לאלה תחלק "דברי רבינו הבעש
  .   עשתה חלוקה בין הזוג שנתגרשו בשבילהי"שארץ היינו האר

  ובני קרח לא מתו

ע "יחזקאל מקאזמיר זי' ק ר"פעם אחת כשישב הרה

ציוה , מה עשה, בסעודת שבת נפל זבוב בתוך הרוטב שבקערה
להכניס כף אל הרוטב תחת , להוציא הקערה מחוץ לשולחן

ף עם הזבוב ועל ידי זה נמצא הכ, הזבוב ולהשפיל הקערה למטה

על ידי שהשפיל , אלא בורר אוכל, ואין זה בורר פסולת, למעלה

, והכף עם הפסולת נמצא מבלי עשיה למעלה, הקערה למטה
, ואמר שהנה כי כן בשמים ממעל משתמשים בעצה בעצה זו

שאם רוצים להציל את מי שהוא מן " מוריד שאול ויעל"שנאמר 

" מוריד שאול"לכך , והגיהנום ואינו ראוי כל כך להוציאו בעצמ
" ויעל"וממילא נמצא זה , שמורידים הגיהנום בהשפלה למטה

ל הענין שהיה "ובזה י, ח"ק ודפח"עכדה, שהוא עומד למעלה
ל "וידוע מה שאמרו חז" ובני קרח לא מתו"בבני קורח שנאמר 

ועליהם אמרה חנה ' מקום נתבצר להם בגיהנום וישבו עליו וכו"
דהנה ידוע שהם היו בעצה , "ול ויעלממית ומחיה מוריד שא' ה

לפיכך , ורק בשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם, תחילה

והוריד הגיהנום ושאול ונשארו , נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום
  .וכן יעשה לעתיד עם כל עדת קורח, הם ממעל במקום גבוה

  ונתתה מהודך עליו

אברהם יהושע העשיל מסקווירא ' ק ר"כשנפטר הרה

יוסף מאיר ממאחניווקא ' ק ר"נסו נכבדי העיר לבנו הרהע נכ"זי
והוא מרוב ', ע לעטרו בכתר ההנהגה למלא מקום אביו הק"זי

אמר ', ענוותנותו סירב באמרו כי שבילי הצדיקים לא נהירין לי

הנה שמעתי מזקני החסידים : לו אחד מהנכבדים דשם
' ק ר"ע אז סירב בנו הרה"שכשנפטר המגיד מטשערנאביל זי

ע לקבל על עצמו עול ההנהגה בטענה זו "יצחק מסקווירא זי
כ צדיק "ז היה אח"ועכ', ששבילי הצדיקים לא נהירין לי

' עכשיו נתבאר לי מאמר הגמ: ק ואמר"נענה לו הרה, מפורסם
זקנים , ולא כל הודך" ונתתה מהודך עליו"פ " עה.)ה"ב ע"ב(

 לבנה אוי שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה פני יהושע כפני

ולכאורה קשה הלא גם , לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה
, צעירי הדור ראו שפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה

אלא כנראה שמפני שהצעירים , ולמה דווקא הזקנים אמרו ככה
על כן חשבו כי גם , ראו את משה בזקנותו ואת יהושע בנערותו

,  ורק בזקנותו היה כפני חמה,משה בימי נעוריו היה כפני לבנה

אבל , וכן יהושע כשיגיע לימי הזקנה גם הוא יהיה כפני חמה
לכן אמרו , הזקנים שהם ראו פני משה כפני חמה גם בימי נעוריו

  .  אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה' פני משה כחמה וכו

  תשמרו להקריב לי במועדו

א בן והו, ע"יעקב משה מקאמארנא זי' ק ר"כשנפטר הרה
ק המנחת אלעזר ממונקאטש "הספידו חתנו הרה, ח שנה"ס

... את קרבני לחמי לאשי: "ע וקרא עליו את הפסוק בפרשתן"זי
דהנה מיתת צדיקים מכפרת והיא , "תשמרי להקריב לי במועדו

שהמלאך מיכאל : ל"כדרך שאמרו חז, כמו קרבן עולה של דורו

אבל הפסוק , מקריב נשמותיהם של צדיקים על המזבח שברקיע
ולא לפני " במועדו"מזהיר את בני הדור שישמרו להקריבו רק 

  .אם יספה בעון הדור, מלאת לו שבעים שנה
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ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðéô.  ñçðô áéúë äìåë äøåúä ìëá
åé àìá"åéá ñçðéô áúëð ïàëå ã" úáãðá äðäã øîåì ùé ã

åé øñç åàéáä íàùðäå áéúë íéàéùðä"ø åøîàå ãæ" éôì ì
 éøä íîùî úåà äøñçð ïëùîä úáãðá äìçúëìî åìöòúðù

åé úåà åøñçù íäì íøâ úåìöòäù"ã , äáåøî äáåè äãîã òåãéå
ò åðéáø äùî ìöòúðù éôì ùøãîá àúéàå" êëì éøîæ äùòîá ä

 éáöë õøå øîðë æò úåéäì êéøöù êãîìì åúøåá÷ ùéà òãé àì
ä úãîá ïàë øáâ ñçðôù ïåéëå åðå÷ ïåöø úåùòì àåä ïéãá úåæéøæ

åé úåà åì óñåúéù"åîùá ã.                                        )íéø÷é íéðéðô(  
�  

åëå  éúîç úà áéùä ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðô ' øåîà ïëì
íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä åøëù ìåèéù àåä ïéãá ùøãîáå 

öå"á. éå"éôò ì"îâá ïðéøîàã î ' íéúîä úééçúì ïðéôìéã÷î" å
ë àì äåäã äî äåä äåä àìã éàî"ùéçúì åîå÷éù  ' éëøãáå

éô äáåùú ' ïéãá íëúåéçäìå øåæçì ãéúòå äëøáä çñåð äæá
÷ä çëî åðé éä" å)æç ïåùìî"àåä ïéã àìäå ì(  ùøôî íéãéñç øôñáå

 åúîùð äçøô ñçðô éë ïøäà øçà ñçðôì åñçéîã äîá
÷ð äæìå àåäéáàå áãð úîùð åì äðúéðå äòù äúåàá ïá àø

òå ïøäà" ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðô ìò ùøãîä øîà÷ æ
 íéúîä úééçú úðéçá åìöà äùòð êéà äøåàëìã à÷ééã

ò ïøäà éðá úîùð åá äñðëðå" øîà æ"ïéãá " ìåèéù àåä
éô åøëù 'ò"÷ä é"ðä å"åëå äåä äåä àìã éàîã ì ' äæ úåëæáå

äçúì åøëù ìåèé" î .                                        )äãåäé éôåìà(  
�  

åëå éúîç úà áéùä ïäëä ïøäà ïá øæòìà ïá ñçðô ' øåîà ïëì
íåìù éúéøá úà åì ïúåð éððä åøëù ìåèéù àåä ïéãá ùøãîáå 

öå"á. ìéå" íòèäå àëéì àîìò éàäá äåöî øëùã òåãéã íã÷äá ô
àù àîìò éàäá äåöî íåù øîåâ íãà ïéàã" øîâ øáëù øîåì åì à

ôú úçðä úåöî äéäé äìéìä ìë íâ éë äìéìá íöìåçù øçà ïéìé
 éúî úååàúäì íãà áééçå íçéðäì øçùä úåìò ãò äôöîå øîåù

àéä äëàìî øîâ åàì ïééãò ïëìå äðîéé÷àå éãéì äåöî àåáé , ìòåôå
 úåøéëùã ïéìú ìòáá øáåò úéáä ìòáä ïéà åúëàìî øîâ àìù

 óåñáì àìà úîìúùî äðéàøéôù éúà äæ éôìåù äåöî êäã  äùò
à íéòùøá úåàð÷ì ñçðô"éìò úååàúäì à 'ç åãéì àåáúù" å

àå ìàøùéá úàæë äì÷ú ãåò òøàé àìù ììôúé äáøãà" ïéãá ë
äåòá åøëù ìåèéù àåä àåä"æìä åúåöî øîâ øáëù æ .  

) äùî úøåúúç"ñ(  
�  

 úàèçì ãçà íéæò øéòùåùøáå"éà é 'á÷ä øîà" éìò åàéáä ä
çøéä úà éúèòéîù ìò äøôë ,ìéå"ã ô éðôì äâøèé÷ äðáìä äðä

á÷ä"àå ãçà øúëá åùîúùéù íéëìî éúùì øùôà éà ä" ì
á÷ä"êîöò úà éèòîå éëì ä ,åä äøåàëìå"á÷äì ì" úåáøäì ä

äîçä øåà ,é êà"îë ì"ùø ù"øôá é 'á÷ä äàøã úéùàøá" ä

àåáì ãéúòì íé÷éãöì åæðâå ìåãâ øåàá ùîùì éàãë íìåòä ïéàù ,
åùîå"éä àì ä 'úà úåáøäì ìåëé íìåòä ïéàù éðôî äîçä øåà 

äðáìä úà èòîì êøöåä ïëìå äæì éàãë ,æå"á÷ä ù" éìò åàéáä ä
 úà éúèòéî íëìéáùáù ìò äøôë àéáäì íéëéøö íúàù äøôë

çøéä , àìå äîçä øåà äáøî éúééä éàãë íúééä àìîìàù
äðáìä èéòîäì  .                                                          )çìäãåú éî(  

�  
ä ìò íéãòåðä äãòä êåúá äéä àì àåäå øáãîá úî åðéáà '

åì åéä àì íéðáå úî åàèçá éë çø÷ úãòá.ìðå " åøîà äðäã ô
æç"äò ì" úùàá åäåãùçù ãîìî åéðô ìò ìåôéå äùî òîùéå ô

ùéà ,ùøá íâ àáåäå"øô é ' ÷åñôä ùøôîù åøúé)ז"ו ט"תהלים ק( 
äðçîá äùîì åàð÷éå ,àðé÷ ãçà ìëù åäåãùçù äùîî åúùàì 

ùéà úùàá ,æç åøîà äðäå" ì)ë äèåñ"å (.äò" äàîèð àì íàå ô
òøæ äòøæðå äú÷ðå àéä äøåäèå äùàä ,éä íàù ' úåáé÷ð úãìåé

íéøëæ úãìåé ,àå"íéøåäè åéäå äùîî íäéúåùðì åàðé÷ù äúåà ë ,
à"íéøëæ íìåë åãìé éàãååá ë ,éôìå" úåðá éë ïåëð ìò ìëä ïáåé æ

øîà ãçôìöíðéçá íäéúåùðì åàðé÷ù çø÷ úãòá äéä àì àåäå å ,
éàøäå 'òå íéðá åì úåéäì êéøö äéäå åì åéä àì íéðáå àäã" çëåî ë

éä àìù äæî 'çø÷ úãòá  .                                       )äøåúä úëåðç(  
�  

÷ôéåä ã 'äãòä ìò ùéà øùá ìëì úåçåøä é÷ìà .ùøáå"æ é" ïåéë ì
øîàù äùî òîùù øîà åéúåðáì ãçôìö úìçð ïú íå÷îä åì 

éúìåãâ éðá åùøééù éëøö òáúàù äòù äòéâä , äåîú äøåàëìå
àå åéáà úà ùøåé ïáù òåãé äéä øáë ïä øáãä" úùåøé ïéðò äî ë

ãçôìö úåðá úùåøéì åéðá , úùåøéì äìåãâ ìù äùåøé ïéðò äî åúå
äìçð ,ùø àéáä øáë äðäã õøúì ùéå"äò ìéòì é"ùî áø÷éå ô ä

ä éðôì ïèôùî úà ' åîöòì äøèò ìèðù ìò åðîî äëìä äîìòúð
 äî éðôîå åðéðù äðäå éìà ïåáéø÷ú íëî äù÷é øùà øáãäå øîåì

îëç éãéîìú íäéðáî úàöì íéîëç éãéîìú ïéåöî ïéàé àìù í
åøãâúé)  åìãâúé,ùø "é( øåáéöä ìò , åéðá åùøéù äùî òáú àì êëéôìå

èçù åîöòá ùéâøäù ïåéë åúìåãâ úà íéèôåùä ìò äàâúðå à
 øáëù äùî øáñ äëìä åðîî äîìòúðù ùðòð øáëù äúò ìáà

åúìåãâ åùøéù åéðá íééåàø àìéîîå åì øôëúð .            )øôåñ áúë(  
�  
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íñ−í³ñî ó¾ñ ,íñîè½ ó¼ −òîôê µî³ ,³ìòî èîò¼³ ëþñ í×ï−î ,®î− ñ×ôî óíô" ì
³ìê ³ëë ,î þ¾îê µî³ô³¼ðí ³ëìþíî þ¾î¼ , ó−þ−ë×í î−ñ¼õë ³îëþíñ µ−¾ô−î

³¼ ñ×ë îò−³îð½îô ³ëî¬ñ ,íëî¬ñ îëñ ³îñê¾ô ñ×ë µþë³− ³êï þ×¾ëî , îð−ô  

               ³−      "íëìþíî íìî³õí íêñôí ¾ ,¬×î"½.  
  

  החותמים למען שמו באהבה ובהוקרה

  הנהלת המוסדות
  



  

àé  
  

  

 

  
  פנחס

  

 

  לעתיד לבוא יהיה הלכה כבית שמאי
 êþôèë)í ¹ð ’¼"ë( "שלמן תרווייהו מבי ' רב אדא ור

ז ואילך ביצה אסורה מאי "כלוחית אמרו אף מתקנת ריב
ö−ê¾ íôîðší íòš³í þîïì³î טעמא מהרה יבנה המקדש 

 ê®ôòî íìòôí þìê ñîñêë ó−¾ñ¾ë ¾ðîìí ³îð¼ ó−ñëšô
óí ³ìê í¾îðš ó−ô−í −ò¾ íìòôí þìê ó−ð¼í îêîë−¾×¾ ,

 î¼¬−î ויאמרו אשתקד íò¾ëôí−ë íòëò¾ −òõñ íþë¼¾" š
 íò¾í ¾êþ ñ¾ öî¾êþë מי לא אכלנו ביצה שנולדה

לא ³î¼¬ íï í−í−î ×− נמי ניכל  îï íò¾ë השתא, ט שני"ביו
 ,שתי קדושות הן¾¼ðšôí íòëò êñ ö−−ð¾ ידעי דאשתקד 

 ¾íìòôí þìêñ ó−ð¼ ó−ñëšô ö−êî ¾ðšôí íòëò והשתא
î− ó−èíîò¾ ê®ôò" šõ½ êñë îñ−õê ¬ היא קדושה אחת¾−î 

í®−ëí þî½êñ , íîþ½ê ¾ðšôí íòë−¾×ñ íë î¼¬− êñ¾ −ð×î
íïí öôïë óè."   

ï−þê −ë³×ë ê³−êð íô −õñð óñî¼í ö−¾šô" ð−³¼ñð ñ
−êô¾ ³−ë× í×ñí í−í− êëñ ,ê" íòë−¾×ñð ê®ôò êñ−ôô ×

 ³¬−¾× ëî¬ óî−ë íðñîò¾ í®−ë ³þ³îô í−í− ¾ðšôí ³−ë
ë"¾ ,êî"õê µ−ê ×" íïí öôïë íþî½ê í®−ëð ñ íþíô óî¾ô

ôí−ë íòë−"š.  
  ש רק בדברים שהם מחמירים"הלכה כב

 ó−ô×ì −ò −¼ þõ½ëî)íèíñ" í®ëîþ¬½îêô š -ì " öô−½ ê
×’ ( í−í− êëñ ð−³¼ñð öò−þôêð êíð þôîñ ¾−ð ¾ðìñ ë³×

ëð íôë êšîîð îò−−í −êô¾ ³−ë× í×ñí"ó−þ−ôìô ¾ , ³¼×ð
µ× ñ× þ−ôìíñ îò−ì×ë ö−êð ó³îî× šî½õñ þ¾õê −ê , ñëê

−³¼ñë ³ðô× êîí¾ ö−ðí ³ðôë óñî¼í èíò³− ð"¼î ¾" ×
ë× í×ñí í−í−"¾ ,ë −ñîšô óí¾ ó−þëðë ñëê" í®−ë öîè× ¾

î−ë íðñîò¾"ëð ¬"ñ×ê³ ó−þôîê ¾ ,è êîëñ ð−³¼ñ í−í−" ×
ë× ö−ðí"í.  

  ע יהא אסור"ולכו, ל יהיה ההריון והלידה ביום אחד"לעת
îêëî" ±þ³ô ê)ó¾ (ëð êô¼¬ íòíð ñîõñõ µþðë" ¾

−þ−³ôðî−ë íðñîò¾ í®−ë ö"½ð ê³×½ôí ¾−þë þêîëô ¬" ñ
þ×"ðñîòî í®šîô îíñ ³−ñð ¾ , êþôèë þêîëô íòíî)ó¾ (

þñ ¹êð"ô ðñîò í−ñ ³−ñð ¾" óðîš ññ× í−í êñ¾ þëðë ô
î−"î−ë íîîí³ò þëðí þš−¼ ³ñ−ì³î ³ë¾î ¬" ³ë¾ë îê ¬

þñ ¹ê þî½ê þîôè ðñîò −îíð"¾ ,ë ö−þ−³ôð êíî" í®−ë ¾
î−ë íðñîò¾"ò−−í ¬ êòð−êí êðñ−³ôð í®−ë ñ×ð óî¾ô î

íñ íþôè ñîô³êô ,êî"î−ë íðñîò¾ í®−ë ×" óñî¼ë í−í ¬
î− ëþ¼ô ³ñîèòþ³í −¼ôë"î−ëî ¬"íð−ñí šþ ¾ðì³ò êñ ¬.  

 êþôèë ê³−ê íòíî)ñ ³ë¾ (: ñ×ë ðñ³¾ í¾ê íð−³¼
 þôêò¾ óî−)−ôþ− ’ñ"ï ê’(" î−ðì− ³ðñî−î íþí "−õíî ’ ¬î¾õí

 í¾ê þë¼³³¾ óî− î³îêëð êîíðñ³ ê−í , êþôèë ê³−êð×î
)ë"¬ ë"î (: ë−³×ð −êô)ê ë î−ê ’−"ð("  ³î¾þîì î−í þšëí

óí−ð− ñ¼ ³î¼îþ ³îòî³êíî" ,ê" îô−¼¬í¾ ðôñô öòìî− þ
ëší"¾þ−õî êëí óñî¼ ö−¼ô ëî−êñ í" íþí ë−³ð× ó¾ −

ðìê óî−ë íð−ñî öî−þíð î−ðì− ³ðñî−î , íñðè¾ þêîëô −þí
í¾−þìí óî−ë íêîë³í ,−³¼ñ í−í− ö×î í−í− íð−ñíð êîëñ ð

 ê³−êð öî¾êþí óðê ê¬ì óðîš í−í¾ îô×î öî−þíí óî−ë
 êþôèë)ñ ö−þðíò½"ì(:í¼ëþê îðþ−î ó−ò¾ í¬ôñ îñ¼ ³−ò−ô¾  ,

êî" ðìê óî−ë íð−ñíî öî−þíí í−í−¾ êëñ ð−³¼ñð ê®ôò ×
ëñ óè þî½ê í−í−î þîôè ðñîò −ì ñ¼ë ñ× í−í−"¾ ,−õñî" ï

ê"ð êþôèí ¾− êô¾ ó¼¬ô íþî½ê í®−ëôí−ë íòë"š.   
  ש "ל יהיה הלכה כב" הטעם שלעת

íî¼ë¾ þëðí ó¼¬ëî" êîëñ ð−³¼ñî ññí ³−ë× öò−š½õ ï
−êô¾ ³−ë× îš½õ− , êîëñ ð−³¼ñ šî½õñ þ¾õê µ−ê ö×î

ë×"ññí ³−ë× í×ñí íš½õò þë× −þí ¾ , êñ íþî³í ³êïî
³õñìîô êí³ ,−ëñôí ë³×" ó)³šì ³¾þõ ¾−þ( ïî"ñ :þë×î 

îòþôê ö−ò¼ë¾ íï −íî ó−šñîìô ³−ë −êô¾ ³−ëî ññí, 
−êô¾¾ ó−×¾ôòíî î−þìê í−í ó×þð ½êôñ íî¼ë"ï ëîï¼ñî 

ñ× −ò −ò¼ þôîìí, ññíî ó−×¾ôòíî î−þìê î−í ó−þôîê ö−ê¾ 
ëîï¼ñ ³ê óñî¼í, þë×î îþôê ë¾"¾ ëî"í îšñìò óê ëî¬ 

îñ óðêñ êþëò¾ êñ¾ô êþëò, −× ë"¾ î®š ¼ëîí"ï î−³î¼þî 
î½êôî îë îñð³¾íî ð−ô³ ¾õíñ¬− ¾õòí ¹îèíô, î−íî 

ó−þôîê ëî¬¾ î−í îñ óðêñ óê êñ í−í êþëò ³î−ìñ ó¼ 
í−îèí íô¾îí¾ ¾õòí îþ½êôë î³¼þñ.  

þë×î ë³× ï−þêí"ñ íô¾ ö−ê¾ í×ñí ë×"¾ ë¾þ×î"− 
êîí −òõô ñðîè ó³ñ¼ô êñ¾ îš½¼ ³þî³ë óñî¼ íïí ññ× šþ 

³þî³ë óñî¼ ³îñ−®êí, −× íþî³í ³¬¾õ³ô ñ×ë óñî¼ óñî¼î 
óíî îðþõò ïôí óñî¼í íïí îš½¼î ³þî³ë ó−−ñ×¾í ó−ðþõòí ,

íþî³íî −õ× í−³îðî½− ³îôñî¼ë ó−òî−ñ¼í í−³î×ñí ó−òî¾ô 
−õ×ô íò−ò¼ óñî¼ë ó−õîèí, îþôêî ó−ô¾ë¾ ó−š½îõ ë×"¾ 

ë¾þ×î"− öë¾î îš½õ− í×ñíí ð−³¼ñ êîëñ −õñ î¬¾õ³−¾ 
³î¾õòí öô ó−õîèí ïê¾ í−í³ í×ñíí í¬ôñ îô× êîí¾ 
óñî¼ë öî−ñ¼í, ï¼î"ê −× íþî³ í¾ðì −³êô ê®³ í−í³¾ 
íþî³í í¬ôñ îô× ê−í¾ −³ê íñ¼ôñ ×¼"ð.  
 íïëî ñ−"õ ô"¾ )³îëê( "ñê −í³ ïë ñ×ñ óðê ñêî 

−í³ è−ñõô ñ×ñ þëð ö−ê¾ ñ×ñ óðê ö−ê¾ îñ í¼¾ ö−êî µñ 
þëð ö−ê¾ îñ óîšô", þ"ñ óê¾ íêþ³ ë"¾ þî"¾ ö−ê¾ 
í×ñí ó³îô× ñê íïë³ ñêî −í³ è−ñõô ó−þëðñ êò¾îþô 
óô¾ë, ö−ê¾ µñ óðê ö−ê¾ îñ í¼¾, −³¼ñ¾ð í−í− í×ñí 
ó³îô×, ñêî þôê³ ê¾"× í−í− −îò¾ ³î×ñíë íþî³í ñ¼ íï 
ë−¾ô ö−ê¾ µñ þëð ö−ê¾ îñ óîšô, óñî¼ë¾ öî−ñ¼í ¾− 
óîšô ³î×ñíñ íñê îþôêò¾ −õñ î½íð −òìîþíî ¼î"× í−í− 

ð−³¼ñ í−í−¾× óñî¼í î³î−òìîþë.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו
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  ק"ויברך אלקים את יצח
  

כ "קדם מע, נשגר זאת הברכה, באותות הודאה והערכה

רב פעלים לתורה ולתעודה עד , ידידינו וידיד נפש כל חי

בפעליו ומעשיו , ק מאה שערים"ויזרע יצח, בלי די

, בגבורים' משליך עצמו מנגד לבוא בעזרת ה, הכבירים

  וגם לרבות מרבה , לטובת המוסדות הקדושים והטהורים

  ,בעזרתו המרובה לטובת כוללינו, עדינולהטיב ב       

    
øàåôîäå äìòðä áåùçä éðáøä  

äåî" øìòôà÷ øéàî ÷çöé éä"å  
åé" ø"íéçà úáù "ã'äéò øàîèàñ"òé ïàãðàì á"à  

  

  ,קול ששון ושמחה על שפתו, לרגל השמחה השרויה בביתו

  ו"בהכנס בנו יניק וחכים ני
  לעול התורה והמצוות

  

לו כוללינו ק מייסד "יהשזכות רב, ר מקמי שמיא"ויה

וימשיך , להתברך באושר ובעושר וברב תענוג ונחת, מסייע

  , הדעתו הכבירים לפרט ולכלל מתוך הרחבת בפעלי

  .עתר יענהו בכל "אלקא דמאיו                      
  

  
  ביקרא דאורייתאהמברכים 

  הנהלת הכולל
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  ברכה ראשונה אינה צריכה שיעור

משהו בעלמא מברך תחלה ' האוכל או השותה אפי

והטעם משום , א"י ס"ר' ע סי"שו( ברכה הראויה לאותו המין

ז בלא ברכה וכיון "דברכה ראשונה היא משום דאסור ליהנות מהעוה

) ב"ברכות הי' ג מהל"פ(ובכסף משנה , דנהנה בכל שהוא חייב בברכה

שמא ימלך ' בכל שהוא דחיישי' ר דלכן בתחלה יברך אפיכתב טעם אח

  ).ויאכל כשיעור ונמצא שהיה צריך ברכה לפניו ואין בידו לתקן

  ברכה אחרונה צריכה שיעור

האוכל או השותה פחות משיעור אינו מברך כלל 

 'גבי פת כתיב ואכלת ושבעת וברכת וגודוהטעם ( ברכה אחרונה

ואף , בכל התורה פחותה מכזיתואין אכילה , דקאי אברכה אחרונה

ל ברכתם האחרונה כעין פת שהוא בשיעור "בשאר דברים תקנו חז

ל אסמכוהו "מ כשתקנו חז"ת כדי שביעה בעינן מ"ואף דמה, כזית

ב "משנ, אלישנא דקרא דכתיב ואכלת ואכילה דכל התורה הוא בכזית

  .)ז"ק י"צ ס"ב ושעה"סק

  שיעור האכילה לחייבו בברכה אחרונה 

 .ל מאכל בשיעור כזית חייב בברכה אחרונההאוכ

ל חצי שהמנהג דהוא שיעור נפח  -וגודל שיעור כזית 

 והאוכל בשיעור זה )ק" סמ27שהיא (ביצה המצוי בזמנינו 

ויש שכתבו שנכון להחמיר ולאכול , מברך לאחריה

 33שיעור קצת יותר מזה דהיינו שיאכל גודל שיש בו 

נתן סימן בזה  )347' עמ(וזאת הברכה ' ק ובס"סמ

כולה ולא (י נפחה "דקופסת גפרורים המצויה כיום בא

דיש הרבה דיעות בזה ומובאים (. ק" סמ33 - כ)החלל בלבד

ת "ל מובא למעשה בשו"והדיעה הנ, באריכות בספרי האחרונים

  ).ו ועוד"ל ח"שבה

יש שכתבו להחמיר דבענין שאינו רוצה לאכול ו

ק " סמ17ל של ודאי כשיעור אזי לא יאכל יותר מגוד

 דנפח הפקק )שם (וזאת הברכה' והסימן בזה כתב בס[

, ]ק" סמ10- כ)ולא החלל בלבד (של בקבוק שתיה כולו

דהרבה אחרונים סברי דבשיעור כזה איכא כבר שיעור 

כמובא בשערי רחמים מנהגי (ח מוולאזין "כן מובא בשם הגר( כזית

מעיקר ) 'ק ו"ט ס"ל' ח סי"או(א "וכן היה סובר החזו) א"ח אות נ"הגר

  )הדין אלא דהחמיר לכתחלה כשיעורים דלעיל

ובמדידת השיעור אין לחשב את האוירים והנקבים 

ל "ובעינן שיהא בו שיעור הנ, הגדילים והנראים לעין

ב ובאחרונים חלקו בין אוירים גדולים "משנ (.בלא הנקבים

  ).הנראים לאוירים קטנים וקשה לשער בזה

  זמן אכילת הכזית

לת הכזית בכדי לחייבו בברכה אחרונה בעינן ואכי

 ושיעור זה -שיאכלנו בתוך שיעור כדי אכילת פרס 

לשיעור כדי "  מינוט4"המנהג היא להחשיב זמן של 

 4דהיינו שיאכל את כל הכזית תוך זמן של , אכילת פרס

, כן מובא באחרונים דכן מנהג העולם לגבי ברכות(, מינוט

 מינוט וכן מחמירים לכתחילה 2א "ם יובאחרונים מובא עוד שיעורי

  ). מינוט9א "וי, בדיני דאורייתא באכילת מצה

אבל אם אכל הכזית מעט מעט ונשתהה הרבה 

באכילתו בענין שמתחלת האכילה עד גמר האכילה 

  .נשתהה יותר מכדי אכילת פרס אינו מצטרף לברכה

ובענין שאוכל הרבה דהיינו שאוכל שיעור של כמה 

 ששיעור כזית אחד מביניהם יאכלנו כזיתים די בזה

. ל והשאר יכול לאכול מעט מעט"בתוך משך זמן הנ

' ולכן האוכל כמה פרוסות מזונות או כמה פירות וכדו

 יראה להקפיד שבמשך כל זמן ,במשך זמן הרבה

האכילה יאכל כזית אחד מהמזונות או מהפירות בתוך 

ל אותה ובין אם יאכ( . מינוט ויכול לברך לאחריה4זמן של 

בכל ענין שאוכל כזית , הכזית בתחילת האכילה בין באמצע ובין בסוף

  ). מינוט מברך לאחריה4בתוך 

ומחשבין שיעורא דאכילת פרס משעת הבליעה ולא 

  .)ג"קע' ט סי"שבט הלוי ח(משעת הלעיסה 

ובנסתפק אם אכל כזית בכדי אכילת פרס אינו 

  .)'ק ד"ז ס"ר' ב סי"משנ(. מברך לאחריה

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð" ìëéî ìàéçé áøä éàíäøáèéìù ïàîãéøô "à  

 úîùð éåìéòì    

äàä" çîøú ùà÷øàô øúñà ò"ä  
á" øìàøùé íçðîæ "ì  

áìð" òä 'øãà  
ú .ð .ö .á .ä.  

úîùð éåìéòì  äøä "ç  

   ø 'ïééèùì÷ðéô ìéöòâ íé÷éìàæ " ì  
á"æ ïéîéðá ìàåîù íäøáà ø"ì  

áìð" òå 'æåîú  
ú .ð .ö .á .ä.  
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  ואלה תולדות
ק "ע נולד בשנת ת"שלמה מקארלין זי' ק ר"הרה

למדן ' שהי ל"ר מאיר סג"לאביו הג, בעיירה טולטשין לערך

כבר במעלליו התנכר הנער , גדול וירא שמים מרבים

ועד , ובעל ראש חריף ושנון הברוכים שלמה בכשרונותיו

כשהגיע לפרקו לקחו , מהרה יצא שמו לעילוי מופלא

ועבר לדור , גביר אחד מן העיר קארלין תן לבתולח

על דלתי התורה  ושם המשיך לשקוד, בקארלין ליד חותנו

ונקרא בפי כל , והיראה בהתמדה גדולה ובעמקות נפלאה

  ".רבי שלמה חריף"

  התקרבותו לדרך החסידות
 'ק רבי אהרן הגדול שרבו הק"אז ישב בקארלין הרה

ל נשמה גדולה ע ציוה עליו שכ"המגיד ממעזריטש זי

וכשפגש את , שיפגוש יקרב אותו לחסידות וישלחנו אליו

שלמה שבא לגור בעירו ראה עליו שהוא ' האברך העילוי ר

שלמה ' ור, נשמה גדולה ומיד ויקרב אהרן אותו להקדישו

, נעשה אז לתלמידו המובהק ועל ידו נתקרב לחסידות

ונעשה לאחד מגדולי ' ונסע עמו למעזריטש להמגיד הק

נפשו : "ואמר עליו, המגיד חבבו והעריכו מאד, חבורהה

ש "להשיג יר, נמשכת רק לנקודת האמת, כאבן השואבת

ק רבי שלמה לבית המגיד "ומסופר דכשבא הרה ,"טהורה

  . אמר המגיד בואו ונקבל את פני משיח בן יוסף' הק

ק רבי אהרן הגדול חיבבו מאוד ומסופר "גם הרה

" כת" פינסק לדון בענין השפעם התאספו המתנגדים בעיר

ובא , ק רבי אהרן הגדול"החסידים ושלחו לקרוא את הרה

ובלהט הדברים , ק רבי שלמה מקארלין"עם תלמידו הרה

דער קליינער וואקסט נאך איבער : "העיז אחד פניו וצעק

ק רבי אהרן "כשיצאו מהאסיפה נענה הרה, "דעם גרויסן

כי אם , בכל האסיפה לא שמעתי שום דברי אמת: ואמר

  ".דער קליינער וואקסט נאך איבער דעם גרויסן"זאת 

כאשר הפך להיות חסיד השליך מעליו כל טרדות 

, גדול פ מתוך דחקות"במסינ' ז ועסק בעבודת ה"עוה

בבית לחם לאכול ובני ביתו לא יכלו לסבול ' וממש לא הי

ורופא אחד שראה בצרתם גמר בלבו , הרעב והדוחק

פקיר בני ביתו בעירום ובחוסר ק על שמ"לייסר את הרה

' ד וראה את לימודו ועבודתו הק"אך כשנכנס לביהמ, כל

נותן להרבנית בכל שבוע ארבעה ' נהפך לבו בקרבו והי

ומסופר שקודם שמת רופא , זהובים להחיות נפשה וביתה

ק אחריו "ויצא הרה, ק מפטירתו"זה ביקש שיודיעו להרה

רייתא תקע מקל ולאחר זיבולא בת, ללוותו לבית עולמו

על נשמות המתים  וכשבא המלאך דומה הממונה, בקברו

ק ושאלו מדוע "והלך אל הרה, יכול לגשת אליו' לא הי

הוא מונעו מלגשת אל איש זה הרי עבר הרבה עבירות 

, ק שיבוא אליו בעוד שלושת ימים"וענה לו הרה, בחייו

ק שלשה ימים וכשחזר אליו המלאך אמר "והתענה הרה

ם הוא היה בעל עבירה ועבר על כל התורה אך אמנ: לו

ותמה , הרי החזיק ופרנס אחד שקיים את כל התורה כולה

המלאך עליו למה היה צריך לחכות שלשה ימים לתשובה 

, ק שרצה לבדוק בעצמו האם נכון הדבר"אמר לו הרה, זו

  .ולאחר זמן החל לעסוק במלמדות לתלמידים

    נשיאותו  
 רבי אהרן הגדול שנפטר ק"לאחר פטירת רבו הרה

' לקח ר, ו שנים"ב בדמי ימיו כשהוא בן ל"בשנת תקל

שלמה את בן רבו רבי אשר שנתפרסם ברבות הימים 

וגדלו וחנכו כדי שיתעביד , לרבי אשר הגדול מסטולין

והוא ', לאילנא רברבא ויוכל למלאות מקומו של אביו הק

ק והמשיך ליצו, עצמו לא רצה לקבל עליו את עול העדה

ק "עם הסתלקותו של הרה, ע"ק המגיד זי"י הרה"מים ע

אבל רבי , ע"מיכל מזלאטשוב זי ק רבי"המגיד נסע להרה

מיכל לא רצה לקבלו כחסיד וגזר עליו להנהיג עדה 

אהרן בחלום וביקש ' ק ר"ואז בא אליו רבו הרה. בעצמו

עד , אבל הוא סרב, "היה אתה האיש על העדה"ממנו 

קבל עליך הנשיאות תראה מסוף שהבטיח לו רבו אם ת

ויקץ והנה חלום ובכוחו לראות , עולם עד סופו ואז קבלו

  .מסוף העולם עד סופו

, פעם הגיעו אליו בבכי רב מקורביו של גביר אחד

באותו יום , ונתנו לו פדיון כדי שיתפלל עליו, נוטה למות

להזכיר אשה , בא אליו הממונה על ההקדש של העניים

עד כדי כך , שבת על המשבר ומקשה לילדמנשי העניים היו

ק שנשמת הגביר "ש ברוה"ראה ר, שהיא והולד בסכנה

שלא ילך  וכל זמן, תכנס לאחר הסתלקותו ברך הנולד

מיד עם ' וכן הי, לא תוכל האשה ללדת, הגביר לבית עולמו

הגיע השמועה על מות הגביר הגיעה גם הבשורה שהאשה 

והקור , ין עצי הסקהש שבהקדש א"ספרו לר, ילדה בן זכר

כי , נטל מהפדיון שקיבל מן הגביר לקנות עצים, שם גדול

, והמעות מעותיו, אמר הלא הרך הנולד הוא הגביר בעצמו

עברו שנים והגיע בנו הצעיר של , כן נתן לצרכי הברית

הכינו בני הגביר סעודה , הגביר הנפטר לגיל הבר מצווה

' ין המזומנים היוב, ש"ק ר"הרה' בראש הקרואים הי, גדולה

הילד העני לא רצה בשום , גם עניי העיר ובתוכם הילד

   מקארליןד"ע הי"ק רבי מאיר הלוי זי"בן הגה   שלמהק רבי "הגה
  )ב"תקנ(ב תמוז "כומא דהילולא י
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, אופן לישב בין העניים ורצה לישב דוקא בראש המסובים

ש ראה זאת שלמעשה תובע הילד מקומו הראוי שהרי "ר

נעשה רצונו , כ אמר הרי הוא ילד"ע, הוא הבעל שמחה

לכל אורך הסעודה הוא רצה ' וכך הי, ואל יפריע השמחה

ולפליאתו של אמו שאין דרכו של הילד ', מנה חשובה וכדו

בני הגביר , כשחלקו מעות לעניים רצה שיתנו לו יותר, כך

נטלו אותו וזרקוהו אותו , חשבו שכבר הגדיש את הסאה

, ש בידעו שזהו אביהם וכך נעשה לו"חרה הדבר לר, לחוץ

יכול לסבול ובקש  ועוד ראה הרבה דברים אשר לא היה

   .יטול ממנו מדריגה זות ש"מהשי

ורבים החלו להשכים על , עד מהרה נתפרסם גדלותו

ואף פשוטי המון עם אשר ', חסידים שחפשו דרך ה, פתחו

והוא מרוב אהבת , זקוקים לישועה ורחמים נהרו אליו

ונתפרסם , ישראל הבוער בקרבו לא השיב פניהם ריקם

ולפועל ישועות ובעל מופת ונקרא בפי , לאיש קדוש

  ".הבעל שם טוב הקטן"ידים החס

  מלהיב לבבות
פ "במסינ' גם את תלמידיו חינך והרגילם לעבודת ה

' ואכן תלמידיו הי, ולהתפלל ביגיעה ובהתלהבות גדולה

והיו יושבים חדשים בבית , תלמידי חכמים ובעלי מדריגה

מכניס אש להבת ' והי, מדרשו ודבקו בו בכל נפשם

ות גדולה עד שלהבת בליבם שהיו מתפללים בהתלהב

פעם בסעודה שלישית , שנפלו על הארץ מכלות הנפש

 מיין -כל מעייני בך "בעת רעוא דרעוין פירש הפסוק 

ונתלהבו החסידים " גאנצע קוועלונגען איז נאר אין דיר

  .ושלשה ימים לא יכלו לצאת לעסקי החולין שלהם, מאוד

ק הבעל התניא "חסיד אחד מהנוסעים אל הרה

ונסע , ל"הרהורים וספיקות באמונה רחנתעוררו לו פעם 

ק ולימדו פרקי אמונה ודעת והוטב "לרבו ושוחח עמו הרה

לאחר כמה שבועות שוב נתעוררו לו הספיקות וחזר , לו

, וחזר הענין בפעם שלישית גם כן, לרבו והוטב לו קימעה

כשחזרו הבלבולים בפעם הרביעית נתיישב בלבו ונסע אל 

והגיע לשם באחד מימי חול , ק רבי שלמה מקארלין"הרה

ק תפילין ובשמעו "ובהגיעו הניח אז הרה, קודם התפילה

תיכף עזבוהו " וארשתיך לי באמונה"ק אומר "האיך שהרה

' ונסע לרבו הק, כל המחשבות והבלבולים לצמיתות

ושאלו למה זה כשבא אצלו , וסיפר לו כל מה שהיה אתו

, מהלא הוטב לו כי אם לזמן , ואף ששוחח עמו רבות

ק מקארלין לא שמע ממנו כי אם איזה "ואילו אצל הרה

כי "הנה כתיב : השיב לו רבו, תיבות והוטב לו לתמיד

שיש שני בחינות " מירושלים' מציון תצא תורה ודבר ה

ואצלו אי אפשר " ציון"ישנו מי שהוא בבחינת , בצדיקים

וישנו צדיק שממנו אפשר , "תורה"להוושע כי אם על ידי 

בלחוד דהיינו אפילו בכמה " 'דבר ה" בבחינת להוושע גם

יראה "דהיינו " ירושלים"וזהו רק בבחינת , תיבות בלבד

  .ק קארלין"והוא הוא הרה" שלימה

מען קען זיין ַא מחיה מתים ַא פוקד : "א אמר"פע

אבער שווערער פון די אלע ... עקרות און ַא רופא חולים

 אידישע זאכן איז אריין ברענגען יראת שמים אין ַא

  ".הארץ

ק "א לרבו הרה"אהרן הגדול אמר פ' ק ר"רבו הרה

שיש לו אברך שבשעה שאומר התהלים בליל , המגיד

אדונינו מה אדיר שמך בכל ' ה"כשאומר הפסוק , פ"יוהכ

לא נשאר בפולין ליטא רייסן שום ניצוץ שלא " הארץ

 וידוע שכל מי שנגע בידו הקדושה לא נפטר, העלה אותו

  .בלי תשובה

  עושה פלא
נקרא בפי צדיקי ' והי, מפורסם לבעל מופת גדול' הי

מ מלעכעוויטש "ק ר"תלמידו הרה, דורו בעל שם טוב קטן

הצדיקים כינו את רבי הקדוש רבינו : "אומר' ע הי"זי

, בעל שם גדול' אני אומר שהוא הי, שלמה בעל שם קטן

   ".ממני לא הסתיר מאומה הכל גילה לי, בעל שם בשלימות

ובהיות , ק"הגיע לאיזהו מקומן לשבות שם שבא "פ

הרתיחו , קר רצו החסידים לחממה בשבילו' והמקוה הי

אחד מן החסידים רצה לראות , מים ושפכו לתוך המקוה

, ונכנס להמקוה ערום, אם כבר הפיגה המקוה את צינתה

והחסידים לא ידעו מכך ושפכו עליו מים הרותחים 

 עטפוהו בסדינים ,ונכוה מראשו ועד רגליו, מלמעלה

מתנגד לא ' כשראוהו חותנו שהי, ונשאוהו לבית חותנו

רצה להכניסו לביתו באמרו הוא רצה להכין מקוה עבור 

לקחוהו לשטיבל השכיבוהו על , הרבי שהרבי ירפאהו

לעת מנחה בבוא , מוטל שם ביסורים גדולים' הספסל והי

ציוה להניחו , הביאו החולה לפניו, ש להתפלל"ק ר"הרה

הגם שהקפיד על כך שלא ישב שום אדם על [ל מטתו ע

החל לומר ] לא ישן יותר על המטה, ואם ישב אדם, מטתו

הרגיש , "ישלח דברו וירפאם"ובהגיע לפסוק " הודו"

עברו רגעים ספורים , החולה כי יסוריו חולפים ועוברים

כשהגיע , והנה קרמו הכוויות עור חדש וכל גופו מבריא

" רופא חולי עמו ישראל"ץ וסיים "בחזרת הש" רפאנו"ל

עם גמר קבלת שבת קם , שב בשרו כבשר ילד קטן

  .ממטתו

ל שפעם "ק בעל תורת חסד מלובלין זצ"סיפר הגה

ק "ראה איש אחד נותן תיקון ביומא דהילולא של הרה

וסיפר האיש שהוא נסתמא על , ע"רבי שלמה מקארלין זי

לו אמר , ק ושח אליו צרתו"ל והלך להרה"עיניו רח

ה פוקח עורים "שלמה דאם הוא מאמין שהקב' ק ר"הרה

אמר לו , אמר לו האיש דהוא מאמין בזה, אז תראה

ואמר האיש הזה דאינו , כ אתה צריך לראות"א, ק"הרה

וכך חזר הדבר , אז אין אתה מאמין, ק"אמר לו הרה, רואה

יעצט גלייב איך "עד שלבסוף אמר האיש , הרבה פעמים

וכן היה , "זעהסטו באמת"ק "אמר לו הרה, "באמת

  .שהתחיל לראות בעיניו

ל שהמשרתת "ר מסקווירא זצ"ק האדמו"סיפר כ

ל ולא היה "נסתלקה בדמי ימיה רמקארלין ק "בבית הרה

ק שהוא יאמר קדיש "ואמר הרה, מי שיאמר קדיש אחריה

ק שיפסיק "בלילה הראשונה באתה בחלום להרה, בעבורה

ש הראשונה שאמר דבקדי, לומר קדיש לעילוי נשמתה

א "בשבילה עלתה נשמתה למדריגה גבוה כל כך שא

  .לעלות יותר

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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  :ובתורתו' מלחמה בה
ל שכירים וילך אל סלע המדבר  ויקח ינאי חי

וילכוד את הערים , אשר לערב ויך את גוי ערב
ויך ויסע ויבוא מדבתה וילכדה , הבצורות אשר להם

את הערביים אשר במואב וגלעד וישם אותה למס 
אלא שלא היה אלקים עם ינאי ובעת שחזר , עובד

לירושלים שם לו מלך ערביים כמה מארבים 
נמלט מהמארבים , במקומות שוממים ובקושי ניצל ו

שים שמחו לבשורת ושהפרשמע וכשחזר לירושלים 
ויפגע בם בזרוע , רעניות אשר כמעט הגיעתווהפ

ותהי מריבה גדולה בינו ובין העם ויהרוג , הנטויה
ותגעש ותרעש , בהם ינאי יותר מחמישים אלף נפש

אשר בארץ חזרה ארץ יהודה ותגדל העזובה וכל 
  .תחת שלטון הצדוקים

ויכיר , וירא ינאי שהעם מתנכר והולך ממנו
ויפתח בדברי פיוסים , ברעה גדולה אשר נגד פניו

,  אליוו ויאמר,ויבקש מהעם שיחדלו משנאתם אליו
ש  אם מות תמות אז נטהר לבבינו משנאתך כי אי
מוות אתה שהרגת אנשים טובים ופשעת בדעת 

  .החכמים הפרושים
  :ברוך גובה דין רשע

בימים ההם שימש יששכר איש כפר ברקאי 
וקנה כהונה גדולה , ורשע ועם הארץ היה, ככהן גדול

מבזה את עבודת הקודש ' היויששכר , מינאי בדמים
 שלאורך ידו בשיראים של משי ועובד עבודה כיה שה

, ועזרה מצווחת ואומרת, יתלכלכו ידיו בבשר ובדם
צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי שמכבד את עצמו 

ום , ומחלל קדשי שמים ינאי המלך ' והיויהי הי
אמר המלך גדי עזים  והמלכה מסובים בסעודה 

 , והמלכה אמרה שכבש משובח,משובח למאכל
אל ליששכר איש כפר ברקאי שהוא כהן אמרו נש

ום ויודע היכן לבשל  גדול ומקריב קרבנות בכל י
ת , ותקדיר בא יששכר כהן גדול והראה בידו דרך גסו

אם גדי עזי משובח נקריבנו לקרבנות , צנותיול
אמר ינאי כיון שהניף ידו ואין עליו אימת , תמידים
ר שוחד לעבדי ויתן יששכ, כרתו ליד ימינויהמלך 

כששמע המלך מזה צוה , אלומלך ויחתכו ליד שמה
אמרו, יד ימינושיחתכו גם  ברוך הוא , שמעו חכמים ו

  .ה שגבה מיששכר דינו בעולם הזה"הקב

  :ינאי בנבלותו
ותקצור נפש העם במלך ובדרכי הצדוקים 

ויבקשו , ויתחכמו מאויביהם מציקיהם, אבירי הלב
גם הם צבא בני נכר שיעמלהם ב  ודני ישראל 

ש , מינםלי וישלחו לארץ סוריא למלך דמטריוס שיחי
וירא דמטריוס שכבר סר לב העם מאחרי , לעזרם

עצום ורב ויחן ליד עיר שכם , ינאי ויעל עליו בחיל 
ש  ויצא ינאי לקראתו עם חיליו וגם בעשרים אלף אי

ת ,  לצידוומיהודה שעוד עמד דמטריוס לפתו וינסה 
 וינאי ,את השכירים היוונים לנטות מאחרי ינאי

השתדל למשוך אליו את היהודים אשר עמדו לצד 
 ותהי המלחמה ביניהם עד שגבר ,דמטריוס ולא יכלו

דמטריוס וישמדו את צבא שכירי ינאי ורבים חיל 
ויימלט ינאי ההרה בדד , מהיהודים אשר אתו

חמלו אנשי הצבא על בן החשמונאים , ומשומם וי
ש שנכשל לפני צריו ויאספו אליו ששת אלפים אי

גם רבים מהיהודים אשר במחנה  ונסחפו אליהם 
וירא דמטריוס שחזר לב בני ישראל אחרי , דמטריוס

  .ינאי להצילו וייבהל ויסוג אחור לארצו
ויוסף , שב אל קיאושמיד היה ינאי ככלב 

ויגר מפני ישראל אשר , לחטוא שבע על חטאותיו
ויתן יד ,  פן יבואו הגוים שכני יהודה לעזרתםולוממ

ם ויחזיר למלך ערב את המקומות אשר לכד לנכרי
ממנו בארץ גלעד ומואב למען לא יעלה עליו לעזרת 

ויילחם ינאי עם הפרושים ויהרוג רבים מהם , העם
מהם בכלא והנשארים נמלטו והתחבאו ויאסור 

נה וויתפוש שמ, וירדוף אחריהם ויכבוש את העיר
, גדל בם נקמתוי וםירושלילויביאם ' מאות מיראי ה

סב במשתה במקום גבוה ברחוב העיר לעין כל ויצו וי
א וציפרושים הנה מאות וינאי וימסרו את שמ וה להבי

ולמראה , נשיהם ובניהם וישחטם למראה עיניהם
וינאי היה מתלוצץ , עיני אלפים ורבבות שברחוב

וראו כמה גרמו ישראל להם ( .להשתעשע במחזה הדמים

  ).מפני דמטריוסולדורות בחמלם על רשע מתאכזר זה בנסו 

, ועד שנזדעזה הארץ כולה למראה התעתועים
את שמו אויקראו ישר " ינאי הדוקר במדקרות חרב"ל 

פרושים באישון לילה ויעזבו הוינסו כמה אלפים מ
  .את הארץ וישבו בארץ גליות כל ימי מלכות ינאי

  ה"המשך יבוא אי
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 íåéä' úùøô êúåìòäáñùú "çôì "÷  

ë øå÷éá"åîãà ÷"èéìù ïéèùøåáî ø"à  
ë úéáá"èéìù åðéáø ïøî ÷"òé ìàåé úéø÷á à"à  

  

   

åîãàä"èéìù åðéáø úà ïéîæä ïéèùøåáî ø"éçú åúá úðåúçì à '

áò"äøä ïá â"ø ö 'èéìù àðäë ìùøòä"åîãàä ïá à" à÷ðéôñî ø

èéìù ïôøòååèðà"à ,æîì íéé÷úäù"é è"à ïåéñ è 'ìòòä çø÷"è.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø:  éã èéî íéáåø÷ ïòðòæ øéî

ïúåçî íòðåô äçôùî , ñøòååù ïééî êàã ñàã æéà íãå÷

 äçôùî)ë"åîãà ÷"ø ø 'èéìù àðäë äòéøá íé÷éìà äùî" à÷ðéôñî à

÷øá éðá( , øò÷ñøàååòùô êàã ñàã æéà íòãëàð ïåà

êòì÷éðééà . èéé÷èðàð òøòãðåæàá à èàäòâ áàä êéà

òìò÷ðòé éáø èéî ååòùôîæ ÷ñøà"ì ,ë' åö ïøàô åö âòìô

øãñë íäéà.  

è êàã æéà èðééä 'ïåéñ.  

åðéáø:ñ 'éáø øòáåùèéãéæ íòã êàã æéà'èééöøàé ñð .

)äøä"éøäî ÷"éæ áåùèéãéæî à"ò(.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø: ïéà ïòååòâ ïéåù êéà ïéá ìàîðééà 

è íåà áåùèéãéæ 'ïåéñ .é" æåîú à) éáö úøèòä ìù àìåìéäã àîåéá

éæ"ò( úåöåá÷ èéî ìàî òëéìèò ïòååòâ ïéåù êéà ïéá.  

éáö úøèò íòðåô ïåéö ïôéåà ìäåà íòã , éã èàäòâ èàä

éëæ ' úéá ïéà æðåà ééá èðòååàã ñàåå ãéà à ïìòèùåöôéåà

ùøãîä.  

åðéáø:áåùèéãéæ ïéà ïòååòâ êéåà ïéá êéà  , èùéð øàð

èééöøàé éã óéåà .ñ' åö èøàã ïòîå÷òâñéåà ïéåù øéî æéà

éæìäåà à ïòååòâ ììëá æéà ñò øòãééà êàð ïé.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø: ñàã ïòååòâ èøàã ïòðòæ øéî 

 èéî ìàî òèùøò21÷éøåö øàé  ,îùú"æ , æéà ñèìàîòã

ïòååòâ èùéðøàâ ò÷àè êàð . èøàã àã ïéåù æéà èöòé

íéìäåà ééååö .÷éæééà éáø' ïøòãðåæàá à èàäòâ èàä ì

ìäåà.  

à ïòååòâ èøàã æéà êéåàî ñàåå ìäåà ï' èòéåáòâåö èàä

 èøòñòøâøàô ïåà åöøòã)äåòá åáøçð íéìäåàä" íòæä úåðùá ø

ò"îé íéòùøä é"ù ,ùãçî åî÷ä ïîæä êùîáå(.  

÷éæééà éáø ïåô íå÷î àìîî øòã' ïòååòâ êéìèîò æéà ì

æ àôéì øãðòñ éáø øåëá øòã"ì , ïéà áø ïòååòâ æéà øò

áåùèéãéæ ,ïåà áø øòìæàø íåö ïøàôòâ êàð øò )äøä"ø ÷ '

éæ àìæàøî éáö àãåé"äøä ïá ò"éæ øåáîàñî äùî éáø ÷"äøä ïúçå ò" ÷

éæ áéåùèéãéæî éáö úøèò ìòá"ò( ,ìåãâ íãà ïà ïòååòâ æéà øò . éã øòáà

éìà éáø èàä íéãéñç 'äøä ïá"éøäî ÷"à(ïòîåðòâøòáéà  .ñ' æéà

î ñàåå êàæ òðãàî à ïòååòâ'éð èàäïòðàèùøàô èù ,

ñ'ùåãéç à ïòååòâ æéà , êàã æéà àôéì øòãðòñ éáø ìééåå

íñøåôî øòñéåøâ à ïøàé òìà ïòååòâ , æéà ïåàâ øòñéåøâ à

øúñð ïéà ïåà äøåúä úåìâð ïéà ïòååòâ øò , êàã æéà øò

ïåæ øòèñèìò øòã ïòååòâ ,àøåî à ïòååòâ æéà øò' øòâéã

äìéôú ìòá ,øòðòâðåìòâ øòâéãìàååòâ àùèðòî  , ïëàð

éìà éáø åö ïòâðàâòâ íìåò øòã ñòôò æéà úå÷ìúñä' . øò

ïåæ øòèéøã øòã ïòååòâ æéà . èàä àôéì øòãðòñ éáø

îäéá íòðéà èðòååàãòâ"÷éæééà éáø ïåô ã'ì ,éìà éáø ïåà '

îäéá ïéà èðòååàãòâ èàä"éáö úøèò íòðåô ã.  

àåå ãéà øòèìà ïà ïòååòâ æéà ñò æà êàð ïòî èìééöøòã ñ

éìà éáø ééá ïòååòâ æéà ,'íéîú øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò ,

ãéñç øòáåùèéãéæ à ,îäéá ñàã ïåà" éáö úøèò íòðåô ã

îäéá ïééì÷ à ïòååòâ æéà"ã ,îäéá ñàã ïåà" éáø ïåô ã

÷éæééà'îäéá ñéåøâ à ïòååòâ æéà ì"ã , øãðòñ éáø ééá ïåà

îäéá ñàã æéà àôéì"ïòååòâ ìåô èùéð ã ,ø ééá ïåàéìà éá '

ùéðòôåèù ñàã ïèìàäåöñéåà èùéð ïòååòâ æéà , øòã æéà

 ïåà àôéì øãðòñ éáø åö ïòâðàâòâøòáéøà ãéà øòèìà

  כח בלתי מוגה פנימי 
 



  

çé  
  

  

 

  
  פנחס

  
îäéá ñàã ïùéåè ìàæ øò æà äáåè à ïèòáòâ" ïèéî ã

øòãåøá ,øòðòì÷ íìåò øòã êàã æéà æéà àã ... êéæ èàä

 ïôåøòâðà àôéì øãðòñ éáø" èùéð ïòåå ñééåå êéà ïòåå

 øòååúåîöò ìù ìâ à êééà êéà êàî èðòæ øéà..."  

åðéáø :æéà ùåãéç øòã , íòðåô èøòäòâ áàä êéà ìééåå

æ ïèàè" ïééæïòîåðòâøòáéà èàä éáö úøèò ïëàð æà ì

æ ìöøòä éáø íòãééà" ïéáàì ì)äøä ïúç" éáö úøèòä ÷

éæ áéåùèãéæî"ò( ,îäéá íòðéà"éáö úøèò íòðåô ã , øòáà

àä íìåò øòã æà øòèòôù éáø åö ïøàô åö ïáéåäòâðà è

÷éæééà' éáø øàô ïáòâòâøòáéà ìöøòä éáø èàä ì

÷éæééà'îäéá ñàã ì"ã.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø : ïòååòâ ò÷àè æéà ñàã

äìéçúî , íòðåô úå÷ìúñä ïëàð úåòåáù óéåà øòèòôù

æ áø øòìæàø"øú úðùá ì"æ , ïéé÷ ïøàô åö ïòîå÷òâ æéà

î áåùèéãéæ'à èâàæòâ ñèìàîòã èàä ééååö ïåô øôñî 

ïãéà èðæéåè ,î'éáö úøèò íòðéà èðòååàãòâ èàä' ñ

îäéá"ã ,ñ'îäéá òøòãðà ïéé÷ ïòååòâ èùéðëàð æéà"ã ,

÷éæééà éáø åö ïòîå÷òâ êàã æéà íìåò øòã'ì , éáø èàä

ìöøòä ïèòøèòâôà. ÷éæééà éáø èàä øòèòôù' ì

îäéá ïâééà ïà ïëàî èæåîòâ"ã . ò÷àè ñò æéà íãå÷

÷ ïòååòâøòðòì , à èòéåáòâ ïéåù ïòî èàä øòèòôù

îäéá øòñòøâ"ã.  

 òãééæ ïééî)ë"öæ àðäë ïîçð éáø ÷éãöä ïåàâä ÷"åîãàä ì" à÷ðéôñî ø

÷øá éðá( à ïåô èøòäòâ èàä øò æà èìééöøòã èàä 

éæ óñåé éøîà íòðåô øòâàååù"ò ,ìéùðà éáø ïòîàð ïèéî ,

øú úåòåáù óéåà áåùèéãéæ ïéà ïòååòâ æéà øò æàì"á ,

úå÷ìúñä ïøàô øàé òèöòì ñàã , ïòååòâ ïéåù æéà ñò ïåà

êéìâòøèøòãîåà íìåò øòã ,î ñàåå ñòìà èéî' èàä

èòéåáòâåö ,ñøòèàù èâééìòâåö ïåà ,éìà éáø ïåà ' èàä

îäéá ñéåøâ à ïòéåá èìàååòâ ñèìàîòã"ã , ïòðòæ ñò

 ïéé÷ ïòîå÷òâ ïòðòæ ñàåå íéøéáâ êàñà ïòååòâ êàã

áåùèéãéæ ,øòèìòâ ñàã ïôàù èðò÷òâ èìàåå .  

åðéáø :àé ,÷éæééà éáø' òëééø êàñà èàäòâ èàä ì

íéãéñç . íéãéñç øòáåùèéãéæ êàñà ïòååòâ ïòðòæ ñò

ñðòáåøâ ìéåà éã ïåô ïòååòâ êééø ïòðòæ ñàåå ,î' èàä

èôàð ïáàøâòâ.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø: ïåà ïùèðåàååòâ ééæ êàã èàä øò 

éøéùò ïøàååòâ ïòðòæ ééæí.  

ø øòã èàä 'éìà éáø æà èìééöøòã ìéùðà ' áøò èàä

åé" èéî õìàä óéåä ïéà èøàã ïòâðòøáðà èæàìòâ è

øòðééèù ,î æà ïäòæ ìàæ íìåò øòã éãë'ïòéåá èééâ , ïåà

åé éàöåî æà èëàøèòâ èàä øò" èòåå íìåò øòã ïòåå è

 èòåå øò ïåà øéè éã ééá ïöéæ øò èòåå ïòðòâòæòâ êéæ

ô èìòâ ïòîòðïéðá íòééð ïøà . èùéðøàâ èàä øò øòáà

ïâòååøòã øòèàô ïøàô èâàæòâ.  

÷éæééà éáø ïòåå'åé áøò ïòâðàâòâñéåøà æéà ì" éã åö è

éìà éáø íéà èàä äå÷î ' éåå ïòæòâ èàä øò ïåà èééìâàá

ñ'ïëàæ éã èâééìòâðà æéà ,ñàã æéà ñàåå øò èâòøô ? èâàæ

éìà éáø '"ðèàè íòã'îäéá ñ" ïéåù æéà ãïééì÷ øòééæ , ïåà

î'ïøòñòøâøàô óøàã."  

÷éæééà éáø íéà èâàæ' ì"øéã âàæ êéà ñàåå øòä , ìéåå êéà

 íéöò óéåà ïãéà ééá èìòâ ïòîòð ìàæ ïòî æà èùéð

íéðáàå."  

åé éàöåî ïòîå÷òâ æéà ñò"÷éæééà éáø èàä è' àøåî ì

î æà èàäòâ'ïâìàô èùéð íéà èòåå , æà èâàæòâ øò èàä

ð èðòâòæòâ øòíìåò íòã èùé , ïòî æéà éøôøòãðéà

÷éæééà éáø åö ïòîå÷òâðééøà'î ïåà ì' æà èâàæòâ èàä

ïøàâðåà ïéé÷ ïøàôîééäà ìéåå íìåò øòã ,î ïåà' àã æéà

úåòåáù ïåô ïáéìáòâ , èùéð êàã ìéåå øòðéé÷ ïåà

èðòâòæòâîåà ïøàôîééäà .÷éæééà éáø èàä' æà èâàæòâ ì

òîå÷ ïòîàæåö êéæ ìàæ íìåò øòãï , èòåå øò ïåà

 íìåò ïöðàâ íòã ïòðòâòæòâ ïåà ÷éðàâ ïôéåà ïòîå÷ñéåøà

ìàîàôéåà . éáø æà èàäòâ àøåî èàä øò ìééåå ñòìà

éìà 'èìòâ ïòîòð èòåå.  

 ïãéà íéôìà ïòîå÷òâ ïòîàæåö èøàã ïòðòæ ñò–ø èàä  '

 èâàæòâ ìéùðà–÷éæééà éáø ' ïôéåà ïòîå÷òâñéåøà æéà ì

åòâ èàä øò ïåà ÷éðàâïâéåà òèëàîøàô èéî ïùèðåàå ,

èðòä òãééá èéî ïåà ,ïùèðéååòâ ïåà ïùèðéååòâ èàä øò ,

ø æà èâàæòâ òãééæ ïééî èàä ' èâàæòâ íéà èàä ìéùðà

 êéæ èàä øò æà ïøòååù èðò÷òâ êéæ èàä øòãòé æà

éáø ïøàô èãòøòâñéåà' èàä éáø øòã ïåà úåù÷á òðééæ ï

ïùèðéååòâ íéà ,åãòâ êéæ èàä éåæàíòðééà ïãòé øàô èë .

èãòøòâ øéî åö èàä éáø øòã æà èâàæòâ èàä øòãòé.  

ìøú úåòåáù íòðòé ïòååòâ æéà ñàã"á ,î ïåà' èàä

èòéåáòâ èùéð ò÷àè , øòèòôù øàé à)è 'ìøú ïåéñ"â( æéà 

÷éæééà éáø'ïøàååòâ ÷ìúñð ì.  

åðéáø: ïåô úåéùòî êàñà ïìééöøòã èâòìô òèàè øòã 

áåùèéãéæ , èàä øò øòâàååù íòðåô èøòäòâ êàñà

æ áø øòðéôèàìñ øòã" ì)äâä" ÷éæééà ÷çöé íééç éáø ÷

öæ íàèùøáìä"áà ì"äøä ïá àðéôèàìñ ã"ø ÷ 'öæ àðéìàãî òùåäé" ì
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  פנחס

  
äøä ïúç"ø ÷ 'éæ àðéìàãî éáö àãåé"äøä ïá ò" ùéøòá øëùé éáø ÷

éæ àðéìàãî"äøä ïá ò"ø ÷ 'éæ áéåùèéãéæî ÷éæééà ÷çöé"ò( , æéà øò

ãì÷éðééà øòáåùèéãéæ à ïòååòâ êà , èàä øò ïåà

çñåð øòáåùèéãéæ ïèéî èðòååàãòâ.  

äøä"ø ç 'éä ÷éìâ óìàåå áàæ"åé å" úàöåäì ãòåå ø

èéìù åðéáø éøôñ"à: à ïòååòâ æéà ùøòä àãåé éáø 

ì÷éðééà øòìæàø ? ïòîàð íòã ïâàøèòâ øùôà èàä øò

áø øòìæàø ïëàð?  

åðéáø :÷ ïòååòâ èùéð æéà øòì÷éðééà øòìæàø ïéé , øò

ì÷éðééà øòðéìàã à ïòååòâ æéà.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø:äøä êàð ïñééäòâ èàä øò " ÷

æ ïéèòøèñî éáö àãåé éáø"ì .ùéøòá éáø' æéà øòðéìàã ì

îäøáà éáø ééá íòãééà ïà ïòååòâ êàã' ïåô òùè

æ ïéèòøèñ" ì)äøä ïá"ø ÷ 'öæ éáö àãåé"ì(.  

òèòôù æéà éáø øòðéìàã øòã øòèñòøâ øòã ïòååòâ ø

êòì÷éðééà øòáåùèéãéæ éã ïåô éáø.  

òãééæ ïééî ,òèàè ñòîàî ïééî , øòâøòáðééåå øæòìà éáø

æ"ì ,ãéñç øòðéìàã à ïòååòâ æéà , åö ïøàôòâ êàð æéà øò

ùéøòá éáø'ì ,ùøòä àãåé éáø åö êéåà øòèòôù . ïééî

ï÷æ à ïòååòâ ïéåù æéà øò ïìééöøòã èâòìô òîàî ,

ãðéàíéòáù ïá à ãéà à ï÷æ à ïñééäòâ èàä íééäøò , øò

èñåç ïéà èðéåàååòâ èàä , øòðéôèàìñ éã ïòååòâ æéà

 íåö ïøàô ìàæ øò æà èìàååòâ øòééæ ïáàä íéãéñç

áø øòðéôèàìñ , øòðéìàã øòèìà ïà ïòååòâ æéà øò

ãéñç , ìàîðééà æéà øò ïòåå æà èìééöøòã éæ èàä

 ïòååòâ æéà úáù óéåà ïøàôòâèøàã äçîù øòñéåøâ à ,

ïòîåðòâôéåà íéà ïáàä íéð÷æ éã.  

åðéáø :æ òèàè øòã" ïåô ïãòø êàñà øòééæ èâòìô ì

áåùèéãéæ ,éáø íòã ïôåø èâòìô øò'ø ï '÷éæééà' ì" øòã

éáø øòáåùèéãéæ."  

íéà ïåô úåéùòî òðòãéùøàô èìééöøòã èàä øò.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø: êàã èàä íééç éøáã øòã 

 èâàæòâ"úîà ïòðòæ áåùèéãéæ ïéà'ïòìîéä ò."  

åðéáø : øò éåæà éåå àìô øòñéåøâ à ïòååòâ æéà ñò ìééåå

éáø à ïøàååòâ âðåìöåìô æéà , èàä ìàîðééàôéåà ïåà

íìåò ïà ïøàô åö ïáéåäòâðà , åö ïáéåäòâðà èàä øò ïåà

 ïùèðéåå"ìîéä ïåô äòåùé à" , ïòååòâ ñàã æéà åéîéá ïåà

ùåãéç à ,öéîò ïåà éøáã ïøàô èìééöøòã ñàã èàä øò

íééç ,ïëàî÷òååà éåæà èìàååòâ èàä øòðòé , øòééð à

ïòìîéä èéî úåëøá òëìòæà ùèðéåå éáø , øòã èàä

 èâàæòâ íééç éøáã'úîà ïòðòæ ïòìîéä øòáåùèéãéæ' ò

ïòìîéä'.  

 ïéé÷ ïòîå÷ åö øò èâòìô éáø ïøàååòâ æéà øò øàôòá

æðàö ,ù íéà èàä íééç éøáã øòãïòååòâ áø÷î ÷øàè ,

ãéîúî øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò.  

øòèðéåå æðàö ïéà ïñòæòâ æéà øò ïòåå ìàîà , øò æéà

îäéá ïéà ïééøà" ïôéåà êéåä èðøòìòâ éåæà èàä øò ïåà ã

ìå÷ , ïøòèðåà ïòâðàâòâñéåøà æéà íééç éøáã øòã ïåà

 øò æéà ïòðøòì èøòäòâ íéà èàä øò ïåà æéåä

éã åö ïòâðàâòâåö ïøòä ïâéåáòâåö êéæ èàä øò ïåà øéè 

èðøòì øò éåæà éåå , ñò ïåà øòèðéåå íåà ïòååòâ æéà øò

 è÷òãòâåö íéà èàä ñò ïåà ïòééðù åö ïáéåäòâðà èàä

 ï÷æä ììä èéî äùòî éã éåå éåæà)ì àîåé"ò ç"á( , øòðéé÷ ïåà

 íìòð æéà áø øòæðàö øòã åàåå èñåàååòâ èùéð èàä

ïøàååòâ .øåöé÷á ,áî æé' éåæà ïôàøèòâ íéà èàä

èééðùøàô ,ïøàååòâ ïøéåøôøàô èøàã øåòéù æéà øò .

î' ïåà áåèù ïéà ïâàøèòâðééøà íéà èàä

èîòøàååòâðà , æéà øò æà èâàæòâ øò èàä

 äøåú ïòðøòì èøòäòâ èàä øò ïåà ïòâðàâòâëøåã

ïãéééùôà èðò÷òâ èùéð êéæ øò èàä äîùì.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø:ò÷àè æéà øò  àìô à ïòååòâ 

íää íéîéá ,úåâéøãî éã ò÷àè íãå÷ ,î' ïäòæòâ èàä

îù ìòá'ïëàæ ò÷ñ.  

åðéáø :æ òèàè øòã" ïòååòâ æéà øò æà èâàæòâ èàä ì

ïàîòøà øòñéåøâ à ,èìòâ ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä øò ,

ïøàôòâîåøà æéà øò ïåà , ÷øàèù êéæ èàä øò

èòùèåîòâ ,øòãðé÷ èéî áåèù à èàäòâ èàä øò ,øò 

ïèñàô ïéé÷ èàäòâ èùéð èàä , áùééî êéæ øò èàä

èçåù à ïøòåå ìéåå øò æà ïòååòâ . íåö ïòâðàâòâ æéà øò

áø øòæìòá ïèùøò , øòæìòá øòã æà èñåàååòâ èàä øò

 èðòâòâ òñéåøâ à óéåà ñåìôðééà ïñéåøâ à èàä èàä áø

ïèñàô äèéçù à ïôàù ïòðò÷ íéà øò èòåå , èàä øò

ù èðøòìòâñéåà êéæ øòæìòá íåö ïééøà æéà øò ïåà äèéç

ïâòååøòã áø , èùéðøàâ íéà èàä øò øòáà

èøòôèðòòâ.  

 èùéðøàâ èàä øò ïåà èééö ÷éèù à øòáéøà æéà ñò

èøòäòâ , ïåà ùãåç à êàð ùãåç à øòáéøà èééâ àã ïåà

äñðøô óøàã øò øòååù íäéà æéà ñò , øò æéà

 áø øò÷ñòìà íåö ïòâðàâòâðééøà)äøä"ì ìòá ÷ ïúç çîù á

éæ àæìòáî íåìù øùä"ò( øàô èãòøòâñéåà êéæ èàä øò ïåà 
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  פנחס

  
ïèñàô ïéé÷ ïáòâ èùéð íéà ìéåå øòååù øòã æà íéà ,

 ïòååòâ øîøîúî êéæ øò èàä' èùéð êéà ïéá øùôà

 èùéð ïò÷ êéà æà èìàä éáø øòã æà íéîù àøé âåðòâ

èçåù ïéé÷ ïééæ'.  

ïâòøô ïòâðàâòâðééøà áø øò÷ñòìà øòã æéà íòã 

áø øòæìòá ,íéùåã÷ ìù ïðá à ïàîøòâðåé à àã æéà àã ,

÷éæééà éáø'ì ,äñðøô ïéé÷ èùéð èàä øò , øòã íéà èâàæ

 áø øòæìòá" à ïôéåìëàð íéà ïìòåå úåááøå íéôìà

ïëàî íéà êéà ìòåå èçåù?."  

åîãàä"ïéèùøåáî ø : èâàæòâ èàä áø øòæìòá øòã

é æà ìèéåå÷ ïéà èäòæ øò æà'à ÷çö'æééá ÷é'ò ï' æéà àéè

ø"à ú'úåìéö ,á'äàéø ,é'äøéö ,ò'äéù.  

åðéáø:ë ' ñàã èàä ñðééìà øò æà èøòäòâ áàä

èâàæòâ ,èâàæòâ øàâ ñàã èàä áø øòæìòá øòã?  

åîãàä"ïéèùøåáî ø:àé  . ïéà'÷çöé øàô ' èøòåå

 éã ïåô øòðééà ïòååòâ æéà ñò æà äùòî à èâðòøáòâ

 èéî èìãðàäòâ ïáàä ñàåå íéøéáâïñ÷à , ïòååòâ æéà øò

äçôùî øòæéåä éã ïåô , òøòååù øòééæ ïòååòâ æéà ñò ïåà

íéðîæ ,èìòâ êàñà ïøéåìøàô èàä øò , ïòîå÷òâ øò æéà

÷éæééà éáø åö' íåö ïøàô óøàã øò æà ïééæ øéëæî êéæ ì

ñàåå èéî èùéð èàä øò ïåà ãéøé .÷éæééà éáø íéà èàä' ì

éåæà ïøàô ïñééäòâ ,â æéà ãéà øòã ãéøé ïôéåà ïøàôò

èðòä òâéãééì èéî ïñ÷à ïôéå÷ðééà ïòìãðàä , øò èàä

 èùéðøàâ èàä øò øòáà èééøãòâîåøà èøàã êéæ

ñàåå èéî èàäòâ èùéð èàä øò ìééåå èôéå÷òâ . éã ïòåå

 øçåñ øòñéåøâ øòã éåå ïäòæòâ ïáàä íéøçåñ òøòãðà

 ééæ ïáàä èùéð èôéå÷ øò ïåà íåøà êéæ èééøã

à ïòðàèùøàô øò ìééåå âðåðòãøà ïéà èùéð àã æéà ñò æ

ïôéå÷ðééà èëééì ìàîà èâòìô , èøàã ïéåù ïòî èàä

 æà ïãòø åö ïáéåäòâðà'äæ ïåãàì óñë ïéà ,' èàä øò

èìòâ ïéé÷ èùéð èåùô . à íäéà åö åö èîå÷ âðåìöåìô

 íéà èâàæ øò ïåà ãéà"ñéåà øòä , êéî æåî êéà

ãéøé íòðåô ïâàé÷òååà ,æ ìéåå êéàóúåù à øéã èéî ïéé ,

äçîåî øòñéåøâ à èñéá åã æà ñééåå êéà , øéã ìòåå êéà

èìòâ òîåñ òñéåøâ à ïæàìøòáéà , ñàåå ïééà óéå÷ åã ïåà

èñééèùøàô åã , éã ïôéå÷øàô èñòåå åã ñàåå íòãëàð ïåà

áìàä óéåà áìàä çååø ïèéî ïìééè êéæ øéî ïìòåå ïñ÷à .

ïòååòâ íéëñî èàä ãéà øòã .àä øò à ïèòáòâ è

î ïåà ìñ÷òåå' êéæ æéà øò æà ìñ÷òåå à ïáéøùòâ èàä

çååø íòðåô áìàä ïìàöàá åö áééçúî.  

 à êàð øò èàä ïåáùç ïèéåì2-3 èôøàãòâ íéùãç 

ïñ÷à éã ïôéå÷øàô åö ïâéãðò , æà èâàæòâ èàä øò ïåà

èìòâ ïëàð ïòîå÷ èòåå øò , èàä øò äåä êëå

 èàä øò ïåà ïñ÷à éã èôéå÷òâðééàèôéå÷øàô èåâ ñàã ,

 èôøàãòâ èàä øòðòé ïåà èééö éã ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå

èìòâ ñàã ïòîòðôà ,ïòîå÷òâ èùéð æéà øò øòáà , ñò

ùãåç ïééà øòáéøà æéà ,íéùãç ééååö , èùéð èàä øò

ïòîàð ñîòðòé èñåàååòâ èàäòâ ,) êàã èàä øòðòé ìééåå

ìñ÷òåå à íéà ïåô ïòîåðòâ( ,ç òëéìèò êàð éåæà èàä øò íéùã

 æà øòöá ïòååòâ øò æéà èùéð èîå÷ øòðòé æà ïäòæòâ

èìòâ ñîòðòé êéæ ééá èìàä øò , íåö ïøàôòâ øò æéà

éáø'ø ï 'ì÷éæééà , èìééöøòã ïòîå÷òâðééøà æéà øò ïòåå

äùòî éã øò ,÷éæééà éáø æéà' ìãòì íåö ïòâðàâòâåö ì

 ïòîåðòâñéåøà ïåà"ìñ÷òåå íòã åèñàä àã..."  

éà ñàãîéàìô à æ'äùòî òâéã.  

åðéáø :æ òèàè øòã" ñò æà äùòî à èìééöøòã èàä ì

 ïåà òîùèòø÷ à èàäòâ èàä ñàåå ãéà à ïòååòâ æéà

 ïåà ïòîå÷òâ èøàã ïòðòæ ñàåå íéåâ ïòååòâ ïòðòæ ñò

ïò÷ðéøèòâ ,øåöé÷á , êéæ èàä ñàåå éåâ à ïòååòâ æéà

 èæàìòâôàøà ãéà øòã íéà èàä èòååòãìéååòö èøàã

éåâ ïøàô ùèàô à ,ïâéåöòâñéåà êéæ èàä éåâ øòã ïåà , ñò

ãçôå äîéà ïà ïìàôàá íéà æéà , ïøàôòâ÷òååà øò æéà

áåùèéãéæ ïéé÷ ,î ìééåå' èâàì÷òâðà èàäòâ íéà èàä

ãøàî óéåà , ïéà íéà ïâò÷ ñòöàøô à ïòååòâ æéà ñò ïåà

éøèñ . èôøàãòâ ñàã ïòî èàä èøàã ïåô ïåà

ì ïéé÷ ïâàøèøòáéøàâøòáîò , éã ïòååòâ æéà èøàã

èðòâòâ éã ïåô èàèù èôéåä.  

úîà éã ïìééöøòã åö èàäòâ àøåî èàä øò' äùòî ò

éáø øòáåùèéãéæ ïøàô'ï , éáø ïåæ ïøàô ïáòâòâ øò èàä

éìà 'ìòåô ìàæ øò æà òáèî à'äòåùé à ïèàè íééá ï ,

éìà éáø 'æéåä ñàã èøéôòâ êàã èàä.  

î'ö èæàìòâðééøà ãéà íòã èàäéáø øòáåùèéãéæ íå' ï

î æà èìééöøòã èàä øò ïåà' à èâàøèòâñéåà èàä

íäéà ïâò÷ ìåáìá, òâ èàä øò æà'âøä'éåâ à èò , ñò ïåà

äðëñ à ïéà æéà øò ïåà ñòöàøô øòñéåøâ à íéà èøàåå .

ïøòåå èééøôàá ìàæ øò æà ïùèðéååòâðà íäéà øò èàä .

î æà ïèòáòâ èàä øò ïåà' ïééæ òéãåî íäéà ìàæ íòðéà

ñòöàøô íòðåô âàè.  

ñòöàøô íòðåô âàè øòã ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå , èàä

 íåøà èééâ éáø øòáåùèéãéæ øòã éåå ïäòæòâ ïòî
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èëà÷åö , èëà÷åö áåèù ïéà íåøà èééâ øò" éáø æéà åàåå

éìà?'" ,éìà éáø ' èàä øàô èééâ àã ñàåå ïäòæòâ èàä

øòèàô íòðåô ïèìàäàá êéæ øò ,øòáåùèéãéæ øòã éáø 

 ïâéøùòâ èàä"òâ ñðééìà êàã íéà èàä øò'âøä'èò ."

 èùéååøòãñéåøà èàäòâ ïéåù êàã èàä ãéà øòã øòáà

éáø øòáåùèéãéæ íòðåô äçèáä ïà'ï .  

øåöé÷á , ïåà ñòöàøô íåö ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå

âøòáîòì ,î ïåà' òìà ïòîòðñéåøà èìàååòâ èøàã èàä

ïè÷à ,úåãò òìà'î ñàåå ïèôàù'òâ èàä ïåô èâðòøá

éøèñ ,èìòôòâ èàä ñòìà øòáà ,î' èùéðøàâ èàä

ïôàøèòâ ,ïøàååòâ èééøôàá æéà øò ïåà.  

 øòáåùèéãéæ íåö ïòîå÷òâ øòèòôù æéà ãéà øòã ïòåå

éáø'ï , èâàæòâ íäéà øò èàä"ë' èàäòâ èùéð áàä

äøéøá ïéé÷ ,áðâñéåøà èæåîòâ áàä êéà ïåà' éã ïòðò

ïè÷à.  

åîãàä"ïéèùøåáî ø :î'ä ïäòæòâ íäéà ééá èà

î ñàåå úåâéøãî òëìòæà' ïéà ïäòæòâ èùéð ïéåù èàä

ïèééö òðòé ,îù ìòá'ïëàæ ò÷ñ .ñ'èééöøàé éã èðééä æéà ,

åðéìò ïâé åúåëæ.  

ë'éáø íòã ïòðòãàì ïòîå÷òâ ïéá' ééá äðåúç éã åö ï

æðåà ,úåëøá òáù øéî ïëàî âàèñðéã.  

åðéáø :éà"ä , ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã èìàæ øéà

 èéî äòù òèåâ à ïéà äôåç éã øòèðåà øòèëàè éã ïøéô

ñ äçîù ïåà úçð' ïéðá à ïåà àîéé÷ ìù øù÷ à ïééæ ìàæ

ãò éãò.  

åúéáìå åúçôùîì åðéáø êøéáå:"  øòèùøòáééà øòã

 ïôìòä ìàæî' ìàæäòù òèåâ à ïéà äôåç éã åö ïééâ , ïåà

áà úøàôúì æéåä ùéãéà âéèëòì ïééù à ïìòèùôéåàúå ,

 ïåà èøòãðåä æéá úçð èéî ïáòì êéì÷éìâ à ïáàä

áåè ìëå éçéååø éðåæîå ééç éðá øàé âéöðàååö.  

â íåé' úùøô ë ìä÷éå"øãà àñùú "ôì ç"÷  

ë ìöà øå÷éá"äâä ÷"ø ö 'èéìù àðäë êåøá"à  
åîãà"ïôøòååèðà à÷ðéôñî ø  

òé âøåáñîàéìéååá åúéðñëàá"à  

äåîãà" à÷ðéôñî øïôøòååèðà:ðééä ë êàã æéà è" à

øãà ,éæ êìîéìà éáø íòðåô èééöøàé éã"ò , ïòðòæ øéî

êòì÷éðééà òìà êàã .  

æ ïèàè íòðåô ñòôò èøòäòâ èàä éáø øòã" ì

éáø ïåô ïìééöøòã'ø ï 'êìîéìà?  

åðéáø:ë 'æ ïèàè íòðåô èøòäòâ ìàîà áàä" à ì

êàæ òèðàñòøòèðéà , æà èñåàååàá ïòååòâ æéà ñò æà

éáø íòã'ø ï 'ìàêìîé' ïòååòâ ïòðòæ êòì÷éðééà ñ

èééìòîéøà ,éáø íòã ïåà'ø ï 'àùåæ' ïòðòæ êòì÷éðééà ñ

íéøéùò ïòååòâ.  

äåîãà"à÷ðéôñî ø:æ øòååù ïééî " ì)ë"åîãà ÷" éáø ø

ò÷ðòé'öæ òì"÷ñøàååòùôî ì( æéà ñò æà èìééöøòã èàä 

ãéà øòùéãéñç à àðøåè ïéà ïòååòâ ,úéáä ìòá à' øòùé

ãéà .òâ èàä øò êéåà æéà øò ñàåå íòãééà ïà èàä

äòá à ïòååòâ"á ,éáø íòã ïòååòâ æéà øò'ø ï 'àùåæ' ñ

ì÷éðééà ,éáø íòã ïòîå÷òâ æéà ñò ïòåå'ø ï 'êìîéìà' ñ

 øò æà íòãééà ïøàô èâàæòâ øòååù øòã èàä èééöøàé

ïå÷éú ïèìòôàè à ïáòâ óøàã , æéà ñò ìééåå ìàîðééà

êìîéìà éáø øòèòô íòã'ééöøàé ñè , ïå÷éú ìàîðééà ïåà

éáø íòã èùéð æéà øò ìééåå'ø ï 'êìîéìà'ì÷éðééà ñ , øàð

éáø íòã'ø ï 'àùåæ'ì÷éðééà ñ...  

åðéáø :ë ñàåå íòã èéî êàã èîéèù ñàã' áàä

æ ïèàè ïåô èøòäòâ"ì.  

äåîãà"à÷ðéôñî ø :÷éöéà éáø øòååù øòèìò ïééî' ì

òöðàâ à èàä ñàã æà äùòî éã óéåà èìééöøòã èàä 

êùîä ,ø éáø øòã æà ' òðééæ æà èìàååòâ èàä êìîéìà

ø éáø øòã ïåà èééìòîéøà ïééæ ïìàæ øòãðé÷ ' èàä àùåæ

íéøéùò ïééæ ïìàæ øòãðé÷ òðééæ æà èìàååòâ ,ë' èùéð ìòåå

 ñàã èàä øò éåå úåëéøàá äùòî éã ïìééöøòã

èìééöøòã ,øåöé÷á øàð ,ø éáø øòã ïòåå æà ' æéà êìîéìà

î ïòâðàâòâø èé 'úåìâ ïòååàøô àùåæ , èëåæòâ øò èàä

ãéâð à ééá ïééèùåöðééà , à ïáàä ïòðò÷ ìàæ øò æà

úáù ãåáëì úáù ïèééøá .ø éáø øòã ' ïëåæ èâòìô àùåæ

ì à ïàîéøà ïà"÷éãö å , èâàæòâ éåæà ì÷éöéà éáø èàä– 

 èøòäòâ éåæà èàä øò æà ñéåà èäòæ– êøã øòã æà 

òèù èøéôù øò æà æéà ÷éãöä æéà êøã ñòðòé æà âéãð

øòñòá ,ø éáø øòã èàä øòãðé÷ éã øàô àìéîî '

éáø íòã æà èøòì÷òâ êìîéìà'ø ï 'àùåæ' æéà êøã ñ

øòñòá ,ø éáø øòã ïåà ' øòã æà èøòì÷òâ èàä àùåæ

éáø'ø ï 'êìîéìà'øòñòá æéà êøã ñ.  

åðéáø :ë' êìîéìà éáø èàä úîàá æà èøòäòâ áàä

ìàæ øòãðé÷ éã æà èìàååòâíéøéùò ïééæ ï , óåñáì øàð



  

áë  
  

  

 

  
  פנחס

  
 èìàååòâ èàä øò ïåà èàäòâ äèøç øò èàä

èøò÷øàô .éáø íééá'ø ï 'èøò÷øàô ïòååòâ æéà àùåæ ,

èééìòîéøà ïééæ ïìàæ ééæ æà èìàååòâ øò èàä íãå÷ , ïåà

íéøéùò ïééæ ïìàæ ééæ æà èìàååòâ øò èàä óåñ íåö . ñàã

çñåð íòã èéî ò÷àè èîéèù . êéà áàä ñàã øòáà ïéåù

æ ïèàè ïåô èøòäòâ èùéð"ì.  

äåîãà"à÷ðéôñî ø: ïà ò÷àè êàã æéà éáø øòã 

éáø ïåô ì÷éðééà'ø ï 'àùåæ .)èéìù åðéáø"æ äùî êøáä ïøî ïá à" ì

íééç éöòä ïøî ïá ,èøòôöàøî øæòéìà íåìù éáø ïúç , éëãøî éáø ïúç

ìôééèñðøåäî áåã ,ùèàîåìèî ÷çöé àùåæ íìåùî éáø ïá ,àéçé éáø ïá ì

àîéåø÷î ìëéî ,éìåôéðàî ìãðòî íçðî éáö éáø ïá ,äøä åðéáø ïá" éáø ÷

éæ àùåæ"ò( äçôùî éã ïéà êéåà èðééä ïéåù áàä êéà 

éáø ïåô êòì÷éðééà'ø ï 'àùåæ ,ë ìééåå' ì÷éðééà ïà áàä

ø ééá íòãééà ïà æéà ñàåå ' äèòðàô øùà ìàéçé)åîãà" ø

âøåáñìøà÷î-ìàéøèðàî ,äøä ïúç"àåé éáø ööæ øòòá ì" ì

ìéæàøá èøòôöàøî(éáø ïåô êòì÷éðééà êéåà êàã ïòðòæ ééæ ' ï

ø 'àùåæ.  

ë' ïåô èøòäòâ ìàîà áàäéáø'ïø íùá  ' ùøòä íééç

ò ùèéååàáà÷àé"æ øòùééø øæòìà éáø æà ä" èàä ì

î æà èâàæòâ'éáø ïãòé ïåô ïøòåå ïôìàäòâ ïòåå ïò÷'ø ï '

êìîéìà'ì÷éðééà ñ...  

åðéáø:æòâ èàä øò äæá èâà" ì"êìîéìà éáø øòãòé' ñ

 ìòåô à øò æéà êòøàô ïéé÷ èùéð æéà øò ïòåå ì÷éðééà

úåòåùé."  

äåîãà"à÷ðéôñî ø:àé  ,ïééøà ìàî êàñà øòì÷ êéà ,

 à èñééä ñò ñàåå èùéð ñééåå êéà'êòøàô ,' êéìðòååòâ

 èøàåå à ïééæ èâòìô ïìéåô ïéà'î æà' åö êòøàô à èòá

ïéðî ,'à æà èñééä ñàã ìòá à ïñééäòâ èàä êòøàô 

äàâ ,èðééîòâ øò èàä ñàã åö èùéð ñééåå êéà øòáà .  

 à'êòøàô 'ì"î ñàåå ñàã êàã èðééî ò'ôà÷ ïôéåà èàä.  

åðéáø:ë ñàåå ïåùì ñàã æéà ñàã ' íéà ïåô áàä

èøòäòâ.  

åîãà"à÷ðéôñî ø :äðéî à÷ôð òñéåøâ à ñàã æéà øéî ,

ïò÷ äàâ ìòá ïéé÷ èùéð øàð óàä êéà êàð êéî êéà 

ïôåèùðééøà øùôà , ùøòãðà ñòôò èðééî ïòî øòîàè

èùéð êàã êéà ñééåå.  

åðéáø:æ íééç éøáã íééá " æà äùòî à èøéñàô èàä ì

àá íéà èàä ïòî'áðâ'èìòâ èéî èò , ïòååòâ æéà øò

ùèðòî ñéåà ùîî , èëà÷åö ïöðàâðéà ïòååòâ æéà øò

ïâòååøòã ,÷î ïéà ïâòååøòã ïôàìòâ æéà øòäå ,øåöé÷á ,

áðâ íòã ùéðòëòèù à èôàëòâðà èàä ñò , øòðòé ïåà

 äãåî êéæ èàä øò ïåà èìòâ ïèéî ïôéåìåö ïòîå÷òâ æéà

ïòååòâ . ñò æà ïäòæòâ èàä øò æà èøéñàô èàä ñòôò

úåîëç ïéé÷ èùéð æéà , íåö ïôéåì åö ïòîå÷òâ æéà øò ïåà

èìòâ ñàã ïáòâôà èëàð òðòé êàð íééç éøáã.  

àã ïòåå éøáã øòã êéæ èàä ïòîå÷òâ ÷éøåö æéà èìòâ ñ

èâéäåøàá ÷øàèù íééç , æéà êàæ éã æà ïòîå÷òâñéåà æéà

 ñàåå ãéà à èééøãòâ êéæ èàä áåèù ïéà èøàã æà ïòååòâ

éáø íòã ïòååòâ æéà øò'ø ï 'êìîéìà'ì÷éðééà ïà ñ , æéà

 óéåà ïòååòâ ãùç øòã ïòååòâ æéà ñò æà ïòîå÷òâñéåà

íäéà .â èàä íòã æà ïééæ ãùåç ìàæ øò æà ïééæ èôøàãò

éáø'ø ï 'ìîéìàê'àá ïáàä íéà ìàæ ì÷éðééà ñ'áðâ' èò

èìòâ èéî , æéà øò æà èøéøàá éåæà ñàã íéà èàä àìéî

ùèðòî ñéåà ïòååòâ , òñéåøâ à èòáøàøàô èàä øò

 ïåà ïòîå÷òâ æéà øòðòé ïòåå æéá äå÷îá äìéáèá äãåáò

èìòâ ñàã èâðòøáòâôà ,àîòã èàä øò ïòåå ñèì

 êéæ øò èàä øòèééååö à ïòååòâ æéà ñàã æà ïäòæòâ

èâéäåøàá , ñàã èùéð æà ïäòæòâ ïòî èàä ñèìàîòã

êàæ éã ïòååòâ æéà èìòâ , èôøàãòâ èàä øò æà ñàã øàð

éáø íòðåô ì÷éðééà ïà óéåà ãùç à ïáàä'ø ï 'êìîéìà.  

äåîãà"à÷ðéôñî ø: ãéà øòãø ïòååòâ æéà  ' ñçðéô

îòãéà ïà øòöéáé øò èàä êìîéìà éáø ïåô ì÷éð

ïñééäòâ , øòæðàö íòã ïòååòâ ùîùî ìàîìééè èàä øò

áø , ïéà ñèìàîòã áø øòæðàö ïèéî ïòååòâ æéà øò ïåà

äå÷î .ïäòæòâ èùéð íòðéé÷ èàä ïòî ïåà , èàä ïòî ïåà

ïòååòâ ãùåç íäéà.  øòã èìàåå éåæà íúñ æà ñéåà èäòæ

èëàîòâ èùéð áø øòæðàöèìòâ ïâòåå úôåî ïéé÷ .  

éáø íòã áåùç éåæà ïòååòâ æéà èìòåå éã ïéà ñàåå ñàã' ï

ø 'ìîéìàê' ñàã èàä ø÷éòá æà ñéåà èäòæ êòì÷éðééà ñ

èëàîòâ áø øòæðàö øòã.  

åðéáø:æ ÷ñðòæéìî éìúôð éáø ïòååòâ æéà ñò " ïà ì

éáø ïåô ì÷éðééà'ø ï 'êìîéìà , íéà èàä íééç éøáã øòã

á éã èùå÷òâãøà , ãøàá éã æà èâàæòâ íéà èàä øò ïåà

éáø ïåô ãøàá éã éåå ñéåà èäòæ'ø ï 'êìîéìà...  

äåîãà"à÷ðéôñî ø: ñàã èàä øòååù øòèìò ïééî 

 ì÷éöéà éáø óéåà èâàæòâøòáåùèéãéæ , éáø ïåô ïåæ à

éìúôð – èðò÷òâ êàð íéà èàä øòååù øòèìò ïééî – 

áø øòæðàö øòã æà èâàæòâ èàä øò ïåàô  êéæ èâòì

ãøàá ì÷éöéà éáø èéî íéðô ñàã ïèòìâ , èàä øò ïåà

éáø íòã èàä øò æà èâàæòâ'ø ï 'ìîéìàê'ãøàá ñ.  



  

âë  
  

  

 

  
  פנחס

  
 ééá áåùèéãéæ ïéà íòãééà ïà ïòååòâ æéà ì÷éöéà éáø øòã

òìàöøòä éáø , éáø ïôåøòâ æéà ïòî èàä íòã ïâòåå

øòáåùèéãéæ ì÷éöéà . ïéà èééøãòâ êàñà êéæ èàä øò

æðàö.  

éëåïééå úåðåæîá åðéáø úà ãá  

åðéáø åëøáå :íééçì íééçì ,åðéìò ïâé åúåëæ , úåëæ øòã

éáø ïâéìééä íòðåô'ø ï ' õðàâ óéåà ïééæ ïéâî ìàæ êìîéìà

êéåà æðåà óéåà ïåà ìàøùé ììë.  

ùöåî" ÷ úùøôë ìä÷éå"øãà àñùú "ôì ç"÷  

ë ìöà øå÷éá"äâä ÷"ø ö 'èéìù é÷ñøòååè øéàî íåìù"à  
åîãà" øïàùéèìàôî  

ø ãéâðä éðáøä ìöà àéðñëàä úéáá 'éä àøéôù ñçðô"òé ìàåé úéø÷á å"à  

äâä ìù åúøéã äéäù àéðñëàä úøéã úåãåà åøáã" ïúð éáø ö

öæ ñìòæééî óñåé"ìàåé úéø÷ úåãñééúä ìù äðåùàøä äôå÷úá ì  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø: ïéà ìàîà ïòååòâ ïéá êéà 

âøåáùòøô ,ã ïæéååòâ øéî ïòî èàä íúç øòã åàåå äøéã é

éæ øôåñ"èðéåàååòâ èàä ò.  

åðéáø:èðééä êàð èééèù äøéã éã ?  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø: èøàã ïéá êéà ïòåå ñèìàîòã 

ïòðàèùòâ êàð ñò æéà ïòååòâ . ïôéåà èðéåàååòâ èàä øò

÷àèù ïèéøã ,ùèøàô à èàäòâ èàä øò ,èåùô à' ò

äøéã.  

åðéáø :ë'áùòøô ïéà ïòååòâ ïéåù ïéáâøå ,ë øòáà' áàä

äøéã éã ïäòæòâ èùéð ìàîðéé÷.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø: èøéôòâ æðåà èàä ñàåå øòã 

ïæéååòâ ñàã æðåà èàä ,æéåä èðòîèøàôà òñéåøâ à ,

÷àèù ïèéøã ïôéåà .î'øôåñ íúç øòã øàô êéæ èìòèù ,

íéøåáéç ìéôéåæà èëàîòâ èàä øò , øò èàä íúñä ïî

áåèù íéøôñ à èàäòâ ,ìáéá à÷òèàé , ùéè áééøù à

äîåãëå. 

úåçö êøãá åðéáø øîàå : øòâééèù ïâéèðééä ïèéåì

øòèåéôîà÷ à êéåà ñéåà êéæ èìòô...  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø : èøàôù èðééä øòèåéôîà÷ à

êéåà õàìô éã ïåà èééö éã ïéåù ... äøéã à êéà òæ ìééååøòã

ïáéåà èøàã , õðàâ ïåô áø øòñéåøâ øòã ïòååòâ æéà ñàã

âøåáùòøô , òñéåøâ éã ïòååòâ øáçî øò èàä èøàã ïåà

øôåñ íúç úåáåùú íéøåáéç ,øôåñ íúç éùåãéç.  

åðéáø: äáåùú à ïéà èáééøù øò )åà"éñ ç 'åì÷(  çñô øàô

î éåå ïåùì íòã' ïåô áåèù ïåô èìòèùòâñéåøà íéà èàä

íéøôñä øãç ïééæ , êéøàî èùéð øò æéà øàôòã)æå" íù ì

'ãçì õåç éúåéäååéì íéãáëîä úåéð÷ãö íéùð éðåùøâ éë éãåîéì ø" ìù è

ò çñô"êøåöä ìë êéøàäì éúìåëé àì ë 'ééò"ù( .  

äùìåçá ùéâøîù åðéáø ìöðúäå: êéà ïéá úáù øàô 

èìé÷øàô ïòååòâ ,ïòâðàâòâ÷òååà ñàã æéà úáù ãåáëì ,

äçåðî àá úáù àá , úáù éàöåî ïéåù æéà èöòé øòáà

ïòîå÷òâ ÷éøåö ñò æéà.  

àäåîã"ïàùéèìàôî ø: ìèøòåå à èâàæ èìòåå éã – 

ë' ïãééæ íòðåô ïòâðòøá ïäòæòâ ñò áàä)äâä" øæòìà éáø ö

öæ é÷ñøòååè"öæ ïàùéèìàôî ì"ì( ,–"  äàåôøå ÷åòæìî àéä úáù

àáì äáåø÷" , æéà úáù ìééåå äàåôøì ìâåñî æéà úáù æà

 ìàøùé úñðë ïåô åâåæ úá)á"è àé ø( , áééç ìòá ïåà

 úàåôøáåúùà...  

åðéáø:èøàåå ïééô à øòééæ .  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø: ïäòæòâ äìéçúî ñò áàä êéà 

ïãééæ ïåô ïòâðòøá ,ïéåù ïòî èâðòøá èðééä øòáà ...

î' èôàëòâåö èàä ñò øòåå ïñéåå èùéð èðééä ïéåù ïò÷

ïòîòåå ïåô.  

åðéáø : íòðåô ïâàæëàð èøòäòâ ñàã èàä øéà

éáø øòðàùéèìàô'ï ,òîòåå ïåôñàã ïòî èâðòøá êàð ï?  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø: ñò êéà áàä øòèòôù 

àìôä íòã íùá ïôàøèòâ"ä...  

åðéáø : éáø øòðàùéèìàô øòã ñàã èàä øùôà

àìôä íòã íùá èâàæòâëàð"ä?  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø:ïééæ øùôà ïò÷ ñàã  ,î' ïò÷

ïñéåå èùéð øòáà , áàä êéà ïòåå ñðòèöòì áàä êéà

øàåå à èâàæòâëàðë ñàåå è' à ïéà ïäòæòâ áàä

øôñ âéãøòéøô , à ïéà ïæéååòâ øéî ïòî èàä íòãëàð

 òìòãðòî éáø ïåô ñàã èâðòøá ñàåå øôñ èå÷éì

áåðîéø'øò ,ïãðòååôà èùéð íéà ïò÷ êéà , éã øòáà

ñ ïòåå íéè÷ìî' ñàã ééæ ïñàô èøàåå èåâ à ééæ èìòôòâ

åö ïéåù,ïìéåå ééæ ïòîòåå åö .  

åðéáø:î 'ö óøàã ïòîòð ééæ åàåå ïåô úåøå÷î éã ïñéåå å

ñàã ,ñ'úåøå÷î éã èðëééöòâåö ïééæ óøàã.  

êøáì åðéáø úà ãáéëå  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø: à íãå÷ èëàî éáø øòã 

ìëäù à éö úåðåæî?  
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  פנחס

  
åðéáø :úåðåæî íãå÷ .ñ' ïáàä ñàåå òëìòæà ïòååòâ ïòðòæ

 ïòî èàä ïòðòååàã ïëàð éøôåö æà ÷åìéç à èëàîòâ

øòéøôìëäù à èëàîòâ  ,ïòðòååàã ïëàð ,î' èôàëøòã

 ïôðàøá ìæòìâ à èéî õøàä ñàã êéæ)éò ' ìò á÷òé øàá øôñá

åù"åà ò" ç)éñ 'á úåà àéø (æå"åîãàù éúòîù ì"éøäî ø" áéåùèãéæî à

÷öæ" ì'ø÷åáá 'ééä ìò íãå÷ êøéá"çàå ù"ïéðñëä ìò ë , íòèä øîàå

ìåëàì äöåø åðéà ïééãòù ,ä úééúù úîçî ÷øéé" úåàú øøåòúð ù

ìëàîä ,ééò"ù( . à èëàîòâ íãå÷ ïòî èàä âàè ïøòáéà

úåðåæî.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø : íãà éðá ééá æéà äìàù éã

éðåîë , êéà øàô ïôðàøá ïéé÷ ïò÷ðéøè èùéð ïò÷ êéà

ìéåî ïéà ïééøà ñòôò èùéð íòð.  

åðéáø:ôò "øòéøô úåðåæî ïëàî êàã ïòî óøàã äëìä é .

ð æéà äìàù éãî áéåà øà' éã ïâòåå øàð úåðåæî éã èñò

ïôðàøá.  

î éö äìàù à æéà àðåâ éàäëá ììëá' à ïëàî ììëá óøàã

úåðåæî íòã óéåà äëøá , éã êàã æéà ø÷éò øòã ìééåå

ïôðàøá .)éò 'âî"éñ à '÷ñ áéø"â(.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø:î æà ìééåå ' ïôðàøá íòã èëàî

èùéð ììëá ïéåù ïòî óøàã ø÷éò ïà øàô éã óéåà ïëàî 

úåðåæî.  

åðéáø :ë' ïòî èàä áåùèéãéæ ïéà æà èøòäòâ áàä

ïôðàøá éã óéåà ìëäù à íãå÷ èëàîòâ . áàä íòãëàð

ïåèòâ éåæà êéåà ïòî èàä æðàö ïéà æà èøòäòâ êéà.  

äøä"ø ç 'éä ïàîãòéøô ïäëä ìàåîù"áùî å"÷: 

áø øòöéùàìà÷ ïéà'ñ  íéâäðî éã ééá äðç éøáã øôñ

âåö èøòåå êéåà èàä áø øòååàðéù øòã æà èâðòøáò

ïåèòâ éåæà , ïéà øòðøàîà÷ ïåô åö êéåà èðòëééö øò

øô äëøáä ìëéä ' øòáéà áø øòèôà íòã íùá àøéå

 ïéðò íòã)ééò"øô óåñ íééçä øöåàá ù ' úåöî ïðáøã úåöîá êìéå

ééä ìò êøáì êéøöù áúëù ïéðäðä úëøá"íãå÷î ù ,äøä âäð ïëå" ÷

éæ àèôàî"ò ,òéé"ù(.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø : øò èâðòøá äëøáä ìëéä ïéà

úåëìä òèðàñòøòèðéà êàñà . ùîî èøàã èâðòøá øò

 äëìäì)ééò"øîåòä úøéôñ úåöîá íééçä øöåàá øåîà úùøôá ù( æà 

î'î áéåà åìéôà äøéôñ éã óéåà äëøá à ïëàî ïò÷' èàä

èæàìòâñéåà.  

åðéáø:à âàè ïãòé æà êàã ïèìàä íéðåùàø áåø  à æé

äåöî òøòèñ÷ò . ïåô íòìáàøô ïéé÷ àã èùéð êàã æéà

 äëøá éã ïâòåå úåîéîú)éò 'á"áå é"éñ ç 'ôú" åàéáäù äî è

äîöò éðôá äåöî íåé ìëã íéðåùàøä úåèéù ,éòå ' íù íééçä øöåàá

äøä áúëù"éæ àðøàîà÷î ÷" ìù ïéðá áåøå ïéðî áåø úòã ïëã ò

íéðåùàøä ,ééò"ù( .åù ïéà" ò)éñ ' èôúñ"ç( ïòîåðòâðà æéà 

éåæà èùéð .  

ë åðé÷æ ìò äçéùä äááåúñðå"åîãà ÷" ùéùéä ÷éãöä ïåàâä ø

öæ ïàùéèìàôî øæòìà éáø"ì.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø : ïãééæ íééá ïòååòâ æéà éáø øòã

ìàî êàñà.  

åðéáø:éàãååà àé  ,æ òèàè øòã" ééá ïòååòâ êàñà æéà ì

íäéà ,øòäøàô ìàîòìà êéî èâòìô øò ïåàï.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø:æ òãééæ øòã " êéæ ïééâ èâòìô ì

äøä øòèòô íééá ïøòäøàô" àæìòáî áåã øëùé éáø ÷

æ" øòèòô ïééæ èéî ïòîàæåö ïééøà øò æéà ìàî êàñà ì

æ ïøäà íåçð éáø"áåøâàî íòã ïòååòâ æéà øò ì'áø øò' ñ

ïåæ à ,óéøç øòñéåøâ à , áø øò÷ìéá øòã)äâä" ìàøùé éáø ö

æ íééç"öæ à÷ðéôñî ÷çöé ì÷çä ïá ì"ì(  à íéà ééá ïòååòâ æéà

íòãééà ,ïåàâ øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò .  

ø 'òãééæ øòã éåå øòî éåæà èáéåìøò êéæ èàä ïøäà íåçð ,

øåà ïà ïòååòâ ïéåù æéà òãééæ øòã–ì÷éðééà . øò èàä

èééøá éåæà ïééøà ãòø à ïáòâòâ , æéà ìàî êàñà ïåà

ò æà ïòîå÷òâñéåà èàä øò ïåà úáù óéåà ïòîå÷òâ æéà ø

èøòäøàô íéà . ìàîðééà áåã øëùé éáø øòã íäéà èàä

 èâàæòâ" òãééæ øòã éåå áåèù éã ïáòâ êééà ìòåå êéà

)äøä"åìù øùä ÷ 'éæ"ò( ïòååòâ øäèîå ùã÷î êéæ èàä ." ïéà

 ïôåøòâ ñàã ïòî èàä àæìòá"áåèù òðøòæééà éã."  

åðéáø:òâ èàä áåèù éã ìééåå øéè òðøòæééà ïà èàä.  

åîãàä"ïàùéèìàôî ø : ïøäà íåçð éáø êéæ èàä

 ïôåøòâðà–  óéøç øòñéåøâ à ïòååòâ æéà øò– èééèù ñò 

 êàã"øãð åîå÷îá øçà åàðáå åøúñ íà äæ úéáî éðøãåðå 

ìèá" ,àèùéð ïéåù êàã æéà áåèù ñðãééæ íòã , æéà ñàã

éåæà èùéð ïéåù êàã æéà ,î ìééåå' ñàã èàä

áéàèòéåáòâøò.  

 èâàæòâ áø øòæìòá øòã èàä"äà , èùéð èñàä åã

èâàæòâ øéã áàä êéà ñàåå ïòååòâ ÷ã÷ãî , øéã êéà áàä

èðéåàååòâ èàä òãééæ øòã åàåå áåèù éã èâàæòâ ïòã ,

 êéæ èàä òãééæ øòã åàåå áåèù éã èâàæòâ áàä êéà

ïòååòâ øäèîå ùã÷î , úåùøãî éúáå úåéñðë éúá éã ìééåå

 åìéôàíäéìò ïúùåã÷ ïðáøåçá."  

îäéá ñàã"èòéåáòâøòáéà ò÷àè ïòî èàä æðåà ééá ã ,

íå÷î ñðãééæ íòã êàð æéà ñò øòáà.  

åðéáø åëøáå: êàñà ïôìòä ìàæ øòèùøòáééà øòã 

ïèåâ íòìà èéî àéîùã àúòééñå äçìöä.  
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מה טובו אהליך יעקב משכנתיך 
ת י מה טובו אהל שילה ובי"ופירש .ישראל

עולמים בישובן שמקריבין בהן קרבנות לכפר 

לפי שהן , אף כשהן חרבין, משכנותיך. עליהם

 .משכון עליהן וחורבנן כפרה על הנפשות

ולכאורה צריך ביאור דאיך יתכן לומר מה טובו 

אהליך יעקב בזמן הזה כשהן חרבין ואין לנו כהן 

  .בעבודתו

ה בישמח "ז זללה" על פי דברי אויתבאר

,  הנה עמדו הקדמונים על המחקר)צוהת' פ(משה 

חלילה , הכי השני מקדשים שחרבו הם פועל ריק

אך הענין על פי משל לאחד שהביא זרע , לומר כן

ונטעו עד שצץ ופרח ועשה , אילן טוב ממרחק

אחר כך עקרו והביא זרע אילן אחר ונטעו , פרי

וחזר והביא זרע אילן מן , וגם עשה פרי ועקרו

והנה בעת עקירתו , ניסו לקיוםהמובחר ונטעו והכ

כל הרואה ישתומם על , שתי אילנות ראשונות

מה עשה ככה לנטוע אילן טוב ויפה ולעקרו זה 

כי הכל , אמנם האיש הנוטע מענה בפיו, פעמיים

כי באמת מתחלה עלה במחשבתו , בחכמה עשה

אמנם כח הארץ הגשומה , לנטוע אילן השלישי

אתו הזאת אשר הוא יושב בה לא תוכל ש

, להצמיח ולעשות פרי נחמד כי המדינה היא רזה

כדי , לכן הקדים לנטוע זרע אילנות הראשונות

, שתקבל הארץ כח שמנונית האילן המובחר

ואחר כך נטע אילן השלישי אשר זה מטרת לבו 

וכדבר הזה פעל ועשה קורא הדורות , מקדם

כי לולי , מראש לבנות שתי המקדשות ולהחריבן

שונות לא היה בכח הארץ שתי המקדשות הרא

הלזו לקבל קדושת המקדש השלישי שעתיד 

ולכן צוה לבנות בית , ה בעצמו לבנותה"הקב

ראשון ושני כדי שתקבל הארץ שמנונית רוחני 

וכך תהא , על ידי מעשה העבודה והקרבנות

, מוכשרת לקבל אור בהיר המקדש השלישי

  .ד"עכ

 )תולדות' פ(ה בייטב לב "ז זללה" אאמנם

דלכאורה אין , על דבריו קושיא עצומההקשה 

דבשלמא באדם הנוטע , המשל דומה לנמשל

מוכרח הוא לנטוע ולעקור כי לולא זאת לא היה 

יכול לבצע מעשהו להכין הארץ ההוא שתוכל 

אבל , לקבל כח אילן הטוב והיפה הנרצה לו

היפלא , ה שהוא כל יכול ובידו לתקן ולגדל"הקב

ק של מעלה "ממאתו אם היה רוצה לבנות ביה

לתת כח ויכולת מיד בהארץ שתוכל לקבל בנין 

ולמה איפוא הוצרך לבנין , ק השלישי"הביהמ

ובאמת היא קושיא , שתי מקדשות ולהחריבן

  .נפלאה וחזקה

לראש (ט "ה בקדושת יו"ז זללה" אוביאר

 דהכל בא להורות דרך תשובה אל )השנה אות ח

דהנה האדם הרוצה לשוב בתשובה , האדם

ובהעלות על לבו כל , לילך בדרך הישרשלימה 

אשר עשה מקודם אז הוא נבזה בעיניו נמאס 

ו כבר נסתלק מאתו כח "ונדמה לו כאלו ח

ואם כן מהיכן מקום , הקדושה בנפש רוח ונשמה

וזאת ישיב אל לבו כי , לשוב לשרשו ולחזור לטוב

עם כל זה נשאר אצלו רשימא דקדושה הוא 

  דברות קודש
  א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"מכ

 א" יעבקרית יואלק "ח לפ" תשסק פרשת בלק"סעודת רעוא דרעווין שב
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ומזה , לשובהקול דודי הדופק בעמקי לבבו 

כי האדם , הרשימא יכול לחדש את עצמו ועולמו

עולם קטן לשוב ולתקן עצמו לעלות למקור 

ומזה בעצמו יחול , הקדושה אשר משם נחצב

לפעמו אחרי יעזוב דרכו ומחשבותיו ' עליו רוח ה

תשוב אליו הקדושה והטהרה ויבנה , הלא טובים

ויקח , בנין חדש כקטן שנולד דמי וכבריה חדשה

ה "ה לעצמו משתי המקדשות שהחריבן הקבראי

אמנם הרשימא קדושה מהם בודאי , ר"בעוה

נשאר ומזה עצמו יצמח לנו ישועה מחדש ונזכה 

וכדבר הזה הלא מראשית , לבנין העתיד במהרה

הבריאה ראינו וידענו כי הבורא עולם יתברך שמו 

' ואמר דין הניין לי וכו, ברא עולמות והחריבן

א כדי שיקח האדם לעצמו והיינו טעמ, כידוע

ראיה מבריאת העולמות דאף שנחרבו נשאר עוד 

ומזה הרשימא נבראו עולמות , רשימא קדושה

  .ד"עכ, מחדש

 אמר רבי :)דף קה(סנהדרין '  איתא במסוהנה

מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה , יוחנן

ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות , בלבו

ויש . ליך יעקבמה טובו אוה, ובתי מדרשות

להבין על מה נתכוין בקללה זו שלא יהו להם בתי 

ויתכן לומר כי היה לו בזה . כנסיות ובתי מדרשות

עצה עמוקה בגודל רשעתו להפיל את בני 

וכאשר יתבונן האדם , ישראל בסבך היאוש

בנפשו ויעשה חשבון הנפש ויראה את עצמו 

יסתלק ממנו , מלא חטאים עוונות ופשעים

ד להתפלל לפני "וקה לילך לביהמהחשק והתש

ויאמר , ה או לעסוק בתורה ולקיים מצוה"הקב

הלא כל כך , בנפשו מי אנכי לגשת אל הקודש

ה והחרבתי את נשמתי "חטאתי לפני הקב

ועל ידי זה ימנע , הקדושה וחלילה אין לו תקנה

וזה היה כוונת הקללה , ד"את רגלו מלילך לביהמ

, מדרשותשלא יהו להם בתי כנסיות ובתי 

שיחשבו בנפשם שאינם ראויים ללמוד 

  .ה"ולהתפלל לפני הקב

ולזה , ה הפך את הקללה לברכה" הקבאמנם

י מה טובו "ופירש, אמר מה טובו אהליך יעקב

אהל שילה ובית עולמים בישובן שמקריבין בהן 

ק "והביא ראיה מבנין ביהמ. קרבנות לכפר עליהם

ריבו אשר מאות בשנים היו כהנים בעבודתם והק

אף , ועם כל זה משכנותיך ישראל, שם קרבנות

כי , כשהן חרבין יתכן לומר מה טובו אהליך יעקב

, עוד נשאר הרישומא דקדושה על מקום המקדש

ומאותו רישומא דקדושה יתחדש כח הקדושה 

וכל זה הוא , כבראשונה ביתר שאת וביתר עוז

לטובת האדם לחזק את בני ישראל שלא יאבד 

י האדם באיזה מצב שהוא תמיד כ, האדם תקותו

, נשאר בו הרשימא דקדושה ואיזה ניצוץ הקדוש

ומאותו ניצוץ הקדוש יתלהב אורו ביתר שאת 

ק השלישי שיהיה "וכמו הביהמ, ויתר עוז

, במדריגה גבוה משני המקדשות הראשונות

וכאשר האדם משים זאת אל לבו הרי זה לו 

צב ותקותם בכל דור ודור ובכל מ, התחזקות גדול

ותמיד יש לו תקנה על ידי הרהור תשובה , ומצב

אמיתי שעל ידי זה יכול לטהר ולזכך נשמתו מכל 

  .וירחמהו' וישוב אל ה, כתמי העונות

  ]ב[

ה בייטב "ז זלל"ל על פי מה שהביא א" יעוד

 בשם אביו הקדוש )מאמר יפה לעינים אות כב(פנים 

ה לפרש מאמר "ק רבי אלעזר ניסן זללה"ז הרה"א

בית ( כל דור שאינו נבנה )א"א ה"יומא פ(שלמי הירו

.  בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו)המקדש

ק "דהנה עיקר הפדות של חורבן ביהמ' ונודע הפי

ו "אשר אמרו עליו שלולא כן לא היה נשתייר ח

היה בשביל שהדור , משונאיהן של ישראל

שבימיהם נחרב הבית אין לשער גודל הצער 

כ עתה דור הזה "וכ, זמןשהיה להם באותו 
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ומחכה מתי יבנה , שמשים אל לבו ענין החורבן

ועודנה תכלינה עינינו ועבר קציר כלה קיץ ועדיין 

לא נושענו ומצטער על גלות השכינה אשר לא 

זה מכפר עון הדור כאלו נחרב , נבנה עדיין הבית

כ בבני "וכ(. ד"עכ, בימיו שהיה כפרתן של ישראל

וזה ירמוז בדברי . ) אות טויששכר תמוז אב מאמר ב

גם בזמן אשר , ל מה טובו אהליך יעקב"רשיז

דאף כשהן חרבין אפשר , משכנותיך ישראל

ק "כי בכל דור שלא נבנה ביהמ, לומר מה טובו

הרי זה מכפר עוונותיהן של , ועודנו הוא בחורבנו

  .ישראל

  ]ג[

ל על פי מה שכתב החתם סופר " אפעוד

 בשם הגאון :)ף סד(בבא בתרא ' בחידושיו למס

 )ישעיה סו י(ל לפרש הכתוב "מ אלמושנינו זצ"מהר

, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה

דאלמלא , דבשעת האיבול הוא שעת השמחה

דעתידה להבנות וזכרון ירושלים עולה לטובה 

לא היה אבל מתעורר בנפשותינו והיה , למעלה

ואם כן בשעת האבל שישו , נשכח כמת מלב

בזה שמעתי בשם הגאון החסיד וכיוצא . אתה

 זכור )איכה ג כ(ל על הכתוב "מחצית השקל זצ

זאת אשיב אל לבי על , תזכור ותשוח עלי נפשי

זכור תזכור את ' על ידי שאתה ה' פי. כן אוחיל

על ידי זה תשוח עלי נפשי , ירושלים לטובה

, וזאת אשיב אל לבי על כן אוחיל, בהתעורר אבל

ובדרשותיו . ד"עכ, וכי בנה יבנה במהרה בימינ

 צום )זכריה ח יט(בזה הכתוב '  פי:)טבת דף צז' לח(

שהצום עצמו , יהיה לששון ולשמחה' הרביעי וגו

ה נותן רוחו על עבדיו "שהקב, הוא ששון ושמחה

ומעוררים בבכי ותפלה ותחנונים וצמים 

תעניתים על צרות שעברו כמה ' ומתענים בד

 חביבותיה זהו סימן מובהק שעדיין, מאות שנים

גבן ולא נכבה אש אהבה ועתיד להאיר מתוך 

והיינו , והוא גופיה נחמה גדולה, חשיכה אורה

  .ד"עכ, הצום עצמו לששון ולשמחה

דגם בזמן ,  שאמר מה טובו אהליך יעקבוזה

כי באמת הרי מה , החורבן אפשר לומר מה טובו

טוב היה בזמן שבית המקדש היה קיים ומזבח על 

, רבנות ובית עולמים היה בישובומכונו והקריבו ק

אף כשהן , אבל מכל מקום משכנותיך ישראל

כי בשעה , חרבין יש בזה טובה בימי הגלות

שאנחנו רואים איך שבני ישראל מתאבלים על 

ועוד כואב לבן של ישראל על , חורבן ירושלים

זהו ראיה מוכרחת שעתיד , ק"חורבן ביהמ

ת " השיה לגאלינו ועוד יבא זמן אשר ירחם"הקב

ולזה אמר מה . עלינו ויוציאנו מגלות החל הזה

ך "גם בזמן אשר משכנותי, טובו אהליך יעקב

כי זה עצמו שבני , אף כשהן חרבין, ישראל

ישראל מתאבלים וצמים ומתנהגים כדת של 

ל בימי בין המצרים כדי "תורה לקיים תקנת חז

דבר זה נותן לנו חיזוק , להתאבל על ירושלים

נו שיבא הזמן כאשר יעלה רצון ומחזק אמונתי

ה על בני ישראל ויוציאנו "וירחם הקב, הבורא

מאפילה לאורה והימים האלו יתהפכו לששון 

  .ויהיה השמחה באיתגליא, ולשמחה

 יעזור שנזכה להיות דבוקים בתורה ת"השי

ושני חדשים הללו אשר מתאבלים על , ומצות

ונזכה , חורבן ירושלים יתהפכו לששון ולשמחה

בהתרוממות , ולה שלימה בביאת גואל צדקלגא

קרן התורה וישראל והתגלות כבוד שמים עלינו 

  .במהרה בימינו אמן
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