
 
 



פינחספרשת 

תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר 

)ג"י–ה "כ(על בני ישראל

, נאמר לי משם קדוש ישראל

ה רבי שלמה "ק מו"ה הרה"ה

שאמר , ד"ה הי"מקארלין זצללה

בשעה שאמר ", בשם המדרש

הקדוש ברוך הוא לאליהו 

שיצטרך להיות בכל ברית מילה 

אתה , אמר אליהו, שבישראל

, ידעת שאני מקנא לשמך יתברך

הנה אם יהיה הבעל ברית בעל 

לא אוכל לסבול להיות , עבירה

ת שיכפר "והבטיחו השי,שם

ריקן הואז יהי, להבעל ברית

אפשר , והשיב עוד. רותימעב

, רהישיהיה המוהל בעל עב

, ת שיכפר גם לו"הבטיחו השי

אפשר יהיו הקהל , השיב עוד

רות ולא יהעומדים שם בעלי עב

ת "הבטיחו השי, אוכל לסבול

כן שמעתי . שיכפר לכל הקהל

.ל"הנ' שיצאו הדברים מפיו הק

לי שזה שמרומז בפינחס ונראה

תחת אשר קינא ", זה אליהו

כי ,"לאלקיו ויכפר על בני ישראל

והוצרך , הואיל ומדתו קנאה

להיות אצל כל ברית ולא יוכל 

'אדם ובהמה תושיע ה

קציאלממלכתהלךמוקדוןלכסנדרא

יצאו, כשהגיע. החושךלהרימעברשהייתה

שללחםלווהביאוהממלכהאנשילקראתו

אמר.הואאףזהבעשוישהיהבמגשזהב

כספכםאתצריךאניהאם: "אלכסנדרלהם

מהלךהיהלאוהאם: "לוהשיבו"?וזהבכם

אמר"?אלינובאתכךשלשםבארצךלאכול

אתדניםאתםכיצדלראותבאתי: "להם

בא. המשפטבביתאלכסנדרישב."דיניכם

מכרזהאיש. "חברועללהתלונןאחדאדם

שייכתהחורבה. אוצרבהומצאתי, חורבהלי

להשיבברצוני. קניתילאהאוצראתאך, לי

כאשר: "הגיבהמוכראך."המוכראלאותו

כולההקרקעאתמכרתי, הקרקעאתמכרתי

האזיןהשופט."שבתוכהמהכלואת

האם: "הראשוןאתשאלולבסוףלטענותיהם

ישולך. "התשובההייתה" כן"–" ?בןלךיש

גםהייתה" כן. "השניאלפנההוא" ?בת

ותשתדכולכו, כןאם. "התשובההפעם

ולכלהלחתןהאוצראתותעניקוביניכם

אלכסנדראתהשופטראה."המאושרים

פסקתילאהאם".מופתעהיושבמוקדון

" שלאבהחלט".השופטאותושאל" ?כהלכה

" ?אצלכםפוסקיםהיוכיצד".אלכסנדרקרא

, שניהםאתהורגיםהיו".לדעתהשופטביקש

.אלכסנדראמר" המלךאלהולךהיהוהכסף

"?גשםאצלכםיורד".בראשוהשופטנענע

."כן""?זורחתוהשמש".אלכסנדראמר" כן"

"?בארצכםיש, ועיזיםכבשיםשלעדרים"

, הגשםיורדבזכותכםלאכי, לךדע"."כן"

ראוייםאתםאין,השמשזורחתםכבזכותולא

. השופטאמר" הבהמהבזכותאלא, זהלכל

תושיעובהמהאדם: "בפסוקנכתבכךשכן

.הבהמהבזכותהואאףנושעהאדם, "'ה

)לגרבהבראשיתפי- על(

י זה גורם הכפרה "ע, לסבול

יתברך ' כי הוצרך ה, לישראל

.ל"להבטיחו כנ

)אגרא דפרקא(

תשמרו להקריב לי ' את קרבני וגו

)'ב- ח "כ(במוערו

ק "כשנסתלק לבית עולמו הרה

א "רבי יעקב משה מקומרנא זיע

הספידו חתנו , ח שנה"והוא בן ס

" מנחת אלעזר"ק בעל ה"הרה

וקרא עליו את , א"ממונקאטש זיע

את קרבני לחמי לאישי "הפסוק 

, "תשמרו להקריב לי במועדו

כמוהו , והסביר שצדיק שמת

שמיכאל , כקרבן עולה של דורו

שמותיהן של המלאך מקריב את נ

אבל , צדיקים על המזבח שברקיע

הפסוק מזהיר את בני הדור 

, "במועדו"שישמרו להקריבו רק 

, ולא לפני מלאות לו שבעים שנה

ובמהלך , אם יספה בעוון הדור

הספדו שפך הציבור דמעות 

ויהיו נא הדמעות "וקרא , כמים

חשובים כנסכים לעולה וכליל 

".לאישים

:זמני כניסת השבת
7:27: א"ת7:12: ירושלים

:זמני יציאת השבת
9:02: ת"ר8:31: א"ת8:29: ירושלים



ולקרובלרחוקשלוםשלום

הקדוש טובשםבעלישראלרבינו רבאצלהיהנהוג

סעודותשתירקסועדיםהיו , אליוהבאיםשהאורחים, א"זיע

רקמיועדתאחתסעודהכי, השבתסעודותמשלושת

בשנתהקיץמשבתותבאחתזההיה.הקבועיםלתלמידיו

ובהםאורחיםהרבההגיעוט"הבעשאל. ו"תקט-ג"תקי

, מלאכהבעלי, אדמהעובדי, מוכסיןבעליפשוטיםאנשים

, ועופותבהמותמגדלי, וגנותכרמיםנוטעי, חייטים, סנדלרים

קירובלהםהראההקדושטובשםהבעל. וכדומהשוקסוחרי

מהייןמעטבכוסונתןלאחד. קודששבתלילבסעודתגדול

שיקדשהמיוחדכוסואתנתןלשני, מהקידושבכוסושנשאר

ברכתעליהןשבירךמהחלותלחםפרוסתנתןלאחדים, עליו

קירוביםועוד. מקערתוובשרדגיםנתןולאחדיםהמוציא

".קדישאחבריא"התלמידיואתשהפליאושונים

כנסילהרשותלהםאיןהשניהשלסעודהביודעםהאורחים

רקהיאשמיוחדתמשום, טובשםהבעלשללשולחנו

ושסיימאחריהכנסתבביתהתקבצו,הקבועיםלתלמידיו

ידעושלאפשוטיםאנשיםהיותםלבשו, שבתסעודתלאכול

התחיל, ותהליםחומששלבלשון הקודשאמירהרק,מאומה

טובשםהבעלכשישב.תהליםלומרמהםואחדאחדכל

עלאישאישתלמידיואתסידר, השניהבסעודהלשולחנו

, מעולהבסדריהיהשהכלאצלוכרגילמסודרבסדרמקומו

.אלקיבנועםהתענגו" קדישאחבריא"והתורהלומרהחלו

ובניגוניםבשירמזמריםשהיוהיהבסעודת השבת הסדר

טובהרוחוורבםשמורם" קדישאחבריא"הובראות, שונים

ובטובוהובחדגדולהנפשםועליצותשמחתםהיתה,עליו

להיותשזיכםה "הקבאתםשעשהוהחסדהטובכלעל,לבב

.הקדושט"הבעששלמתלמידיו

הרהרו, ורבםמורםשללשולחנומסביבכךישבםבעת

בסעודה השניה המצב עתהלעת ש" קדישאחבריא"מהאחדים

הפשוטיםהאנשיםכשמתקבציםכןמה שאין, מאדטובהוא

,לאור מחשבות אלוו.אומרשרבםמהכללמביניםשאינם

אתמקרבורבםמורםמדוע, במוחםלנקרשאלה החלה

, כאלהונשגביםנעליםבקירוביםהאלההפשוטיםהאנשים

המיוחדכוסואתלתתגםומה, בכוסותיהםמיינולהםלתת

ראו, במחשבותיהםטרודיםעודם?הפשוטיםמהאנשיםלאחד

, גדולהבדביקותיושבוהוארציניותנעשוורבםמורםשפני

ואמרו, "ולקרובלרחוקשלוםשלום":אמרדביקותוומתוך

אינן) גמורים(צדיקים, שםעומדיןתשובהשבעלימקום"ל"זח

,"צדיקים"הנוסחאתודקדק, .)ב, לדברכות("שםןעומדי

עבודת, הבעבודתדרכיםשתישישנן, ושט הקד"הבעשוביאר

האנשיםשלועבודתם, תשובהבעליועבודתהצדיקים

כי הם נמצאים תמיד,תשובהבעלישלבדרגההיאהפשוטים

עלוקבלההעברעלחרטהכעין, בעצמםושפלותבהכנעה

לנגןהתחילו, זותורתוכאשר סיים הבעל שם טוב.העתיד

שהרהרו" קדישאחבריא"מההתלמידים. שוניםוניגוניםשירים

האנשיםלאורחיומראהורבםשמורםהגדולהקירובעלקודם

במחשבתםהרגישטובשםשהבעלהיטב הבינו,הפשוטים

שלעבודתםמעלתביארבה, זותורהאמרולכןוהרהורם

עבודתםמעלתכעיןנפלאהבמעלהשהיא, הפשוטיםהאנשים

.הגמוריםהצדיקיםעבודתמעלתעלתשובהבעלישל

אתפתח, לנגןסיימווכאשרבדביקותהיהטובשםהבעל

בהסתכלותתלמידיושלבפניהםהסתכל, הקדושותעיניו

חברוכתףעלימינוידיתןמהםאחדשכלואמר, מרובה

השולחןסביבהיושביםהתלמידיםשכלבאופןלידוהיושב

השולחןעברימשנישישבוכמו,אלועםאלומשולביםיהיו

ואמרהשולחןבראשישבטובשםהבעל.והטהורהקדוש

, משולביםיושביםכשהםניגוניםאיזהלנגןלתלמידיו

עדיפתחוןולאעיניהםאתשיעצמולהםציוהלנגןוככלותם

כתףעלימינויד, הקדושותידיואתוישם. להםיצוהאשר

שישבהתלמידכתףעלשמאלווידמימינושישבהתלמיד

.משמאלו

בלולה, בהוערנעימהוזמרהשירהתלמידיםשמעו, לפתע

שלריבונו: ואומרמזמרזה.הנפשאתהמחרידתחנוניםבקול

לארץבעלילצרוףכסףטהורותאמרות'האמרות"עולם

ריבונואיי: ואומרמזמרוזה)'ז-ב"יתהלים("שבעתייםמזוקק

- ו"כתהלים("ולביכליותיצרפהונסני'הבחנני"עולםשל

חסיהבךכיחנניאלקיםחנני"רחימאיאבא: ואומרשרזה)'ב

וזה)'ב-ז"נתהלים("הוותיעבורעדאחסהכנפיךובצלנפשי

יפוצואלקיםיקום"שבשמיםאביגעוואלדאיי: ואומרשר

בקולצועקזה)'ב-ח"סתהלים("מפניומשנאיווינוסואויביו

ודרורביתמצאהצפורגם"רחימאיאבאהויהוי: ואומרמר

מלכיצבאותהמזבחותיךאתאפרוחיהשתהאשרלהקן

אבי: ואומרתחנוניםבקולצועקוזה)'ד- ד"פתהלים("ואלקי

תהלים("עמנוכעסךוהפרישענואלקישובנו"רחימאיאהובי

.)'ה- ה"פ



שלוהזמרההשירקולבשמעם" קדישאחבריא"ה

היו הקדושותעיניהםכיאם. ורעדוזחלו- תהליםאמירת

ורצוץשבורולבםמעצמןניגרותדמעותיהןהנה, עצומות

מתברךמהםאחדוכל, והזמרההשירבעליתחנונימקול

שם יתברךהאתלעבודשיזכהת"השישיעזרהובלבבו

הקדושותידיוהסירטובשםהבעל.זהבמעין עולם הבא

,ומשמאלומימינוישבואשרהתלמידיםשניכתפימעל

השירהקולאתעודמלשמועאזניהםבכך הפסיקוו

לתלמידיוויצו. כבתחילהתהליםבאמירתוהזמרה

.שוניםניגוניםולנגןעיניהםלפתוח

מזמוריאמירתשלוהזמרההשיראתכששמעתי

המגידהרבדובעררביק "הרהסיפר- תהלים

-א"זיע" ק בעל התניא"הרהלתלמידוא"זיעזריטשעממ

באהבהגדוליםוגעגועיםהנפשהשתפכותכעיןליהיה

רטובותנעליואף. אזעדזכיתילאכמוהואשרבתענוגים

.באידלמעומקאפנימיתתשובהשלודמעותמזיעההיו

חבריא"הכלנשתתקולנגןטובשםהבעלכשפסק

פתחעצומהבדביקותבושהיהזמןמשךוכעבור" קדישא

:ואמרקדשועיני

שלוהזמרההשירהוא, שמעתםאשרוהזמרההשיר"

לבמקרבבתמימותתהליםהאומריםפשוטיםאנשים

הביטועליוןקדושיתלמידיואתם. פשוטהבאמונהעמוק

אינוהגוףכי, אמתשפתאלאאנושאיןאנחנוומה- וראו

אנחנוגםהנהזאתבכל, אמתהיאהנשמהורקאמת

ממנהומתרגשיםאותהמרגישים, האמתאתמכירים

יתברךהשםוחומרוקלשכןכל, עצומהבהתפעלות

אמירתשלהאמתאתמכיר, לאמיתואמתשהואויתעלה

".פשוטיםאנשיםשלתהלים

הוריש, הפשוטיםהאנשיםקירובשלזודרךואכן

מנהיגיתלמידיוולתלמידילתלמידיוטובשםהבעל

פריההנותנת, אנודורנועדלדורותיהםהחסידותתנועת

רבותושעזרההפשוטהעםשלוחיזוקוברוממותוהטוב

בהשלמתהעםהמונישלהשדרהחוטשלליציבותו

.ארץעליהאמיתיתתעודתם

)ב"י- ה "כ(את בריתי שלוםלו הנני נותן 

: ה"שכך אמר הקב) א"במדבר רבה כ(איתא במדרש 

לכן אמור הנני נותן לו את , בדין הוא שיטול שכרו

.בריתי שלום

לנער אחד שהיה משרת בביתו של עשיר משל 

ובתמורה לעבודתו היה אוכל על שולחנו של , אחד

, בעיצומה של סעודת פורים, פעם אחת. העשיר

, שירכאשר היו מסובים רבים על שולחנו של הע

הגיע סוחר אחד וביקש לקנות סחורה מחנותו של 

כעת זה זמן משתה , אינני יכול: השיב העשיר. העשיר

קם .שוב מחר ואתן לך את כל אשר תבקש, ושמחה

אני ארוץ אל החנות , אדוני: הנער מעם השולחן ואמר

למה לך . ש לקנותאשר ביקהסחורה ואביא את 

השיב ? ומה בכך. שאל העשיר? להפסיק את סעודתך

. אמר ועשה. כהרף עין אלך ואשוב, הנער המסור

אמור נא : למחרת היום בא העשיר אל הנער ושאל

לא ? םיכמה מגיע לך בעד עבודתך אצלי כל השנ, לי

שבתמורה הרי סיכמנו, השיב הנער, מגיע לי דבר

, אכן כן סיכמנו בתחילה.תי אוכל על שולחנךדלעבו

כי סברתי שאכילתך חביבה עליך שהיא , עשיראמר ה

כאשר ראיתי שאין , אולם כעת, חשובה לך כמשכורת

שעזבת הכל ופנית עד ,הארוחה חשובה בעינך כל כך

.מן הראוי שתקבל משכורת ממש, לעזור לי

י אין בכוחו של האדם כ, ידוע הדבר:וא הנמשלכן ה

על כל חסדיו לקדוש ברוך הואלהשיב טובה 

ואף אדם המקיים , אתנו תמידהמרובים אשר גומל

הרי מקבל את חיו , ושומר מצוותיו' תמיד את דבר ה

אולם פינחס שסיכן את .כמתנה שאין גדולה הימנה

שהרי לולא ', חייו וחרף נפשו למות על קדושת ה

אם כן גילה , חיותואת הניסים שנעשו עמו היה מאבד 

חייו לא , כשמגיע לקידוש השם יתברךדעתו ש

: ומשום כך אומר המדרש, עיניו למאומהבנחשבים 

על , שכר אחר- בדין הוא שיטול שכרו , ה"אמר הקב

".ני נותן לו את בריתי שלוםנה"כן 

)א"בשם המגיד מדובנא זיע(



ר רבי דוד משה"ק אדמו"כנ"לע
א"ק אליעזר זאב מקרעטשניף זיע"בהרה

ה"בתנצט"ו תמוז תשכ"טע "נלב

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

לא לפגוע בכבודו של אדם

על אחד מתלמידי : מסופר

צ רבי שלמה זלמן אויערבאך"הגה

א שהזמין אותו לסידור חופה "זיע

כשהגיע זמן החופה נודע . וקידושין

לרבי שלמה זלמן מי יהיו עדי 

ונסתפק לגבי כשרותו , הקידושין

התלבט רבי . של אחד העדים

מצד אחד , שלמה זלמן מה לעשות

הרי חייבים העדים להיות כשרים 

ומאידך כבר , על פי גדרי ההלכה

, הזמינו את אותו אדם להיות עד

בוד זה עלול ואם יטלו ממנו כי

בשעה זו בא . הדבר לפגוע בכבודו

לידי ביטוי ענוותנותו ופקחותו של 

הוא ניגש אל , רבי שלמה זלמן

אני : העד ואמר לו בחיוכו הידוע

מבקש מכבודו שיהיה מסדר 

ואילו אני אהיה , קידושין במקומי

הלה ניסה לסרב ואמר כי אינו . עד

בי שלמה אך ר, ראוי לאיצטלא זו

זלמן עמד על כך והפציר בו עד 

.שנתרצה

בית פתוח לרווחה

ביתו של רבי ברוך מרדכי 

היה פתוח לרווחה רשאטשרני מוו

ים היו עושים בו יוענ, בפני כל

כה הפליג בעל . כבתוך שלהם

הבית בצדקה וחסד עד כי לא 

, הקפיד עם הבאים בצל קורתו

הללו יכלו לעשות בכל חפצי הבית 

.ואין פוצה פה ומצפצף, םכבשלה

על רבי ברוך , וכך אמר עליו

רבי שבתי יגל מסלונים , מרדכי

כשברוך מרדכי נח בביתו על : ל"זצ

אין זאת אומרת ששכב על , הספה

הרגיש כאבו של הזולתל
שמואל ' ח ר"הרהפעם שבאמעשה

לפני רבנו א"שמעלקא הלפרט שליט

יומא (א"זיעמשהר רבי דוד "ק אדמו"כ

את ולפנילהזכיר )ו תמוז"דהילולא ט

ל "צ רבי לייבוש בער זצ"אביו הגה

על מיחושים חזקים , ק וואסלוי"אבד

ו ואמר לורבינו הרגיע, שחש בלבו

אם היה איזה ", שאין לחשוש כלום

".מרגיש מידיכבר היית–חשש קטן 

תמוזו"טאשוןיום ר

)ט"תשכ(דוד משה מקרעטשניףרבי ק "הרה

אור (ר משה בן עטר "ק רבי חיים ב"הרה

)ג"תק-החיים 

ר "ק רבי אריה לייבוש הלברשטאם ב"הרה

)א"תקצ–" דברי חיים"אבי ה(שמחה 

ר "ק רבי יעקב משה מקאמארנא ב"הרה

)ט"תרפ(אליעזר צבי 

תמוזז"טיום שני 

ד אוסטראה "דוד היילפרין אבק רבי "הרה

)ה"תקכ–ט "תלמיד הבעש(ר ישראל "ב

תמוזז"ישלישייום 

)א"א קנ"ה-ש "בן הרא(יהודה בן אשר 

ח תמוז"יום רביעי י

ק רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשאוא "הרה

)ז"תרט–תולדות אדם (ר אשר אנשיל "ב

ר שלמה "ק רבי יעקב אריה מראזמין ב"הרה

)ד"תרל(

תמוזט"חמישי ייום 

ר ישראל "אהרן שמואל ברביק "הרה

)ט"תל(ש "תפארת שמואל על הרא(

אבי (ר יוסף "ק רבי מאיר תאומים ב"הרה

)ג"תקל–ג "הפרמ

תמוז' יום שישי כ

ר משה "ד ב"ק רבי נתן נטע האנווער הי"הרה

)ג"תמ(–תפילות –שערי ציון (

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

אלא שבאורח מקרי , מיטתו שלו

הצליח לתפוס מקום בטרם יקדימנו 

באחד הימים הגיע עני אל . אחר

ביתו של רבי ברוך מרדכי 

ום משך כמה והתאכסן במק

ברוך ' שבועות מבלי שיכיר בר

לתומו , מרדכי שהוא בעל הבית

סבר העני כי אף זה הנו עני 

ברוך מרדכי ' שכן ר. התארח פה

.נהג בפשטות כיתר החוסים בצלו

הה כשארכו הימים והעני עדיין ש

מו אל ברוך ופנה לפי ת, בבית

שהנך בן , רואה אני: מרדכי ושאלו

בקי אתה ובוודאי, בית ותיק כאן

: אמור נא לי. במנהגים אשר פה

ר פה אהאם לא יקפידו עלי אם אש

ברוך 'משך ר. ?עוד כמה ימים

סבורני : מרדכי בכתפיו והשיב

הנה גם אני , הישארלשיכול אתה 

ישן פה , שרוי פה תקופה נכרת

ואיש , בעל הביתןואוכל על חשבו

.אינו פוצה פיו

ו"תרבה של ירושליםעל מסופר

לד ענפעק רבי יוסף חיים זונ"הגה

שחזר פעם מתפילת שחרית ,א"זיע

וראה בדרך , ותפיליןעטור בטלית

עמלים לשאוב קטניםשני ילדים 

: ניגש אליהם ושאל, מים מהבור

למה שואב המים לא מביא לכם 

אין לנו : ענו הקטנים? מים הביתה

ואיפה אבא , במה לשלם לו

האבא , שאל רבי חיים? מאיוא

וגם אימא חלשה ולא חשה החול

ילין ופשט מיד חלץ את התפ, בטוב

הוציא מידם את החבל , את הטלית

. עם הדלי ושאב להם מים


