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åøúé

שפרנסתו  האמונה זה  בכלל  – ה' אנוכי
לו  קצובים  ה' מאת  הצטרכויותיו וכל 

ïúùøôá(á ë)êé÷ìà 'ä éëðàáúë .
õøà' åøôñá áåìâé'æå÷ ã"áà

'éáö(äøåèôäá ä"ã àöéå 'øô)úåöî ììëáã ,
ïéîàäì Y 'êé÷åìà 'ä éëåðà' ìù äùò
à"àå èøôå èøô ìë ìò úéèøô äçâùäá
äîåàî åîöòì ìåèéì íìåòá äéøá íåùì
ïä ,äðùä ùàøá åéìò øæâðù äî úìåæ
åéúåàðä ìëá ïä äñðøôä éðéðòá
åäúôî ø"äöéä øùàë ïëì .åéúåéåëøèöäå
ìò àéäùë äøéúé 'úåìãúùä'á óéñåäì
òâôéùë åà ,åúìéôúå åúøåú ïåáùç
åúåà äúôî àåäùë ïëå .æ"éò íéøçàá
äàðä åæéà úåðäéì ïåáàéúì äøéáò øåáòì
åì äáåö÷ åæ äàðäù øåëæé ,øåñéà ìù
éúîå ãöéë äøéçáä åãéáå ,ä"øá øáë

äá úåðäéìî ÷ôàúé íà - åæ äàðä äðäé
øåñéàááö÷á ùîî åæ äàðä åãéì àåáú

åîöòá áåùçéå .øúéäá Y åæ äãéîáå,
åæ äàðä úç÷ì äøéçáä åãéá äðúéð íà
ïî åì äáåö÷ àéäù éàãåå éøä øåñéàá

åì óéãò àì éëå ,íéîùäàì ,÷ôàúäì
øàùé æàå øåñéàä úà äùòé àìå èéáé
úåàìîì ä"á÷ä éãéá 'áåç' ìåëéáë

åúàðäìò øëùë åúàðä ä"á÷ä ìéãâé æàå)

(åæ úå÷ôàúä'íãà ìù åéúåðåæî' ïéðòì ïëå ,
ä"ø ãòå ä"øî íéáåö÷äàààà'áðâ' åìéôà ,

,åúáéðâá úåòî 'çéååøä'ù åì äàøðù
îàáøæâð àì íà áåðâì äèéìù åì ïéà ú

íàå .åãéì úåòîä åòéâéù éëä åàìá åéìò
úåàá úåòî ïúåà åéä ùôéè äéä àì

øúéäá åãéìáááá. יתרו - הפרשה באר

המהרש"א א. דברי לחיך נמתקו Ï‡)מה ‰"„ ‡"Á :‰Î אחד (·"· איש היה 'כי וז"ל

נעשה  יהיה בידו הוא בו שיגע מה שבכל יתברך  מהקל וביקש ביותר, כסף אוהב 

– לחם לאכול וכשבא  שאלתו, מילא  והקב"ה ולא'כסף', 'כסף' ונעשה ידו  בו  נגע

לאכול  מה לו  הכתוב היה  את צחות  בדרך  המהרש"א פירש ובזה .'(Ë ‰ ˙Ï‰˜)אוהב'

כמה  עד והתבונן בין עתה וזהב. מכסף לשבוע ניתן לא  שאכן כסף' ישבע  לא כסף

שאירע כמו ברעב  למות  מבלי לאכול לו שאפשר – בחלקו לשמוח לאדם לו יש

לו. הנקצב  מכפי יותר להשיג יתאווה ולא גברא , להאי

כמה  עברו שלו, וזהב' כסף מ'אוצרות  באחד בטעות  ננעל ראטשילד שהברון ידוע

התיבות את  כותל עלי חרט מבשרו הקיז אשר ובדם לפיו, מאכל דבר בא ולא ימים

בריבוי  כלל תלויים אינם וטובתו האדם שחיי ומכאן מרעב'. מת  ביותר הגדול 'העשיר

הרחמן. אב  אבינו בחסדי ועומדים תלויים הכל אלא  ומיעוטם, המעות 

ראה ב. שפעם זי"ע , מווארקא  יצחק רבי הרה"ק אצל שהיה מעשה לכך ומסמיך 



יתרו - הפרשה âבאר

øåàéáíçðî éáø ÷"äøä øàáî àìôð
ò"éæ áåðîéøî ìéãðòîééçã àðìéà')

('ä øîàéå ä"ã çìùá'ä øîàéå' ÷åñôä ìò
ïî íçì íëì øéèîî éððä äùî ìà

íéîùäåè÷ìå íòä àöéååîåéá íåé øáã
åðñðà ïòîì.ì"æå .'àì íà éúøåúá êìéä

áúë íú åðéáøì 'øùéä øôñ'áåø÷éòù
äðåîàä àåä úåáåè úåãéîä ìëî

ïåçèéáäåäîéìù äðåîàá ïéîàéù åðééä ,

çéâùîå âéäðîä àåä ù"áúé àøåáäù
òâøå úò ìëáéã ãçà ìëì ïúåðå

äîá òåâðì ìåëé íãà íåù ïéàå åøåñçî
.àîéð àåìîë åìéôà åøéáçì ïëåîù
ïåëð äéäé åáìù ,ïåçèáì àåáé æ"éòå
ú"éùäî åì ïëåîä ìëù 'äá çåèáå

çøåè íåù éìá àìéîî åãéì àåáéââââàìå
ïåä úåáøäì íéìáäå úåãøèá åéîé äìáé
ïéàù çèáåîå ïéîàî àåä éë ,øéùòäìå

בעד  העיר מנדיבי מעות הרה"ק אסף קרועים, במנעלים מתהלך העני שמשמשו

הצרורין  במעות  המשמש הבחין זמן באותו בארונו, המעות  צרור את והניח נעליים

הם, היכן ודרש חקר איננו שהכסף הרבי הבחין כאשר לעצמו, וגנבו יצרו עליו ופחז

שבעולם, 'שוטה לו ואמר הרבי לו קרא מיד הזה, במעל המשמש שיד שנודע עד

בהיתר...' המעות אותן לך  היו קצת ממתין היית אם הרי

זי"עג. חיים' ה'שפע הרה"ק הביא נפלא  ˙˘Ó''‚)מעשה ÁÏ˘· ÌÈÈÁ ÚÙ˘) פעם וז"ל, ,

השי''ת לו יזמין מבטחו ה' ישים אשר אדם שכל זי"ע  וויטאל ר''ח הגה''ק דרש

פשוט  יהודי היה לקחו שומעי בין והשתדלות , פעולה כל יעשה שלא  אפי' צרכיו, כל

יותר  לעסוק  שלא תמימה אמונה מתוך ע''ע  שקבל עד ללבו נכנסו שהדברים ותמים

לומד  לראותו עליו לעגו כהרגלם לחנותו שבאו הגויים בתוה''ק , לעסוק אלא במסחר

לחנותו  נכנס ימים כמה אחרי בה', בוטח אלא  לסחור שהפסיק לשמוע והשתוממו

) פרווה בידו שהחזיק  ליהודי,furגוי למוכרו ורצה  מועט בסכום שקנאה  כבדה  (

משאיר ההני ואמר  הפרווה הניח הגוי, בו גער לסחור, שהפסיק  השיבו והלה 

של  המשא עלי קשה  כי תמורתו, לי תשלם לך ולכשיזדמן בידך זאת  פרווה

נקרעה הפרווה , להניח רצה  והיהודי מהחנות  הגוי משיצא  הכבידה. הפרווה 

שכן  היה יהודי לאותו לפלא ... ויהי רבים זהב דינרי הקרעים מבין ונפלו הפרווה 

בלבבו  אמר  בדרשתו, ויטאל חיים ר' שהבטיח מה בשכנו נתקיים שאכן שראה 

ולא זהובים, עם לפרווה הוא גם יזכה  וכך לפרנסתו, מלהתעסק  יחדל הוא  שגם

במה הדבר לפשר  וויטאל ר''ח את  לשאול האיש הלך שבועות  כמה  כעבור  זכה...

מהר''ח, השיבו מחברו, הוא  איך נשתנה  דעתו  על שיעלה מבלי בה ' בטח חברך

יש האדם  וכאשר לפרווה  ציפית הרי אתה משא''כ הקב''ה , על וסמך  לו ישפיעו 

ה' לישועה זוכה אינו בנפשו  עצות .לו



ãיתרו - הפרשה באר

ïî åì áåö÷ù äî ÷ø ,íåìë åúìåëéá
.øúåé àìå úåçô àì ,äéäé ïë íéîùä

êùîäá,áåðîéøî ÷"äøä áúë åéøáã
åáìá ùøùåî àäéù øçàå
àìã ïéòø éøú íäù ïåçèáäå äðåîàä

ïéùøôúîããããúååöî íéé÷ì ì÷ðá àåáé æ"éò
,'êåîë êòøì úáäàå'äàøéù äî ìë éë

äùòé åìéôàå ,åá àð÷é àì åøéáç ìöà
íà ïåâë ,ìåáâ úâùä äæéà åøáç åì
úåðç ë"â äùòé åøéáçå éðååðç àåä
åéìò åááì òøé àì åìöà øçñî åúåàî

ììëïéàù åááìá úîàá ùøùð äéäé éë ,
,å÷ìç äæ- íéîùä ïî åì áåö÷ù äîå

òåøâì ïéà åðîîå óéñåäì ïéà åéìò....
íëì øéèîî éððä' ú"éùä øîà êëìå
ìòá éððä ,ùåøéô - 'íéîùä ïî íçì
'úçà íòô'á íçì íëì øéèîäì úìåëéä
éððéà ë"éôòàå ,íéáø íéîéì íëì ÷éôñéù
íòä àöéå' úçà íòô ìò ÷ø íëì ïúåð

åè÷ìååîåéá íåé øáãòåá÷ì éãë - '

ïòîì ,ïåçèéáäå äðåîàä úãéî íáìá
åòãéåúñðøô àøá åîåé àøáù éîùääää.

,ùåøéô ,'åðñðà ïòîì' ù"æå(íúåñðì)íà
íìåò éðéðòá úåöéøçäù ïéáäì áì åîéùé
åãåîéå ù"åîë íåìë åì ìéòåú àì äæä
àì èéòîîäå äáøîä óéãòä àìå øîåòá

àìéîî éæà ,øéñçäéúøåúá êìéíâ -
åîéé÷éå ,äîéìù äéäú íúãåáòå íúàøé

ù"æå .äøåúä ìë(åô èé÷ íéìäú)ìë
äðåîà êéúååöîäðåîà åì ùéù éîù

,íðå÷éúë úååöîä ìë úà íéé÷é éàãååéë
íåé÷ ìò ìåãâ úåà àéä äðåîàä

äøåúä.ì"ëò ,

את  מעט יבאר  – כלום  של חוב 
הממון אפסיות

áúëò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâäéáúëî)

ç"çä úåçéùá æ"éòëå ,äî 'åîò ç"çä

(çî 'îò÷åñôä éøáã ìò(é ,ãë íéøáã)éë'
õåçá ...äîåàî úàùî êòøá äùú

אםד. לרעהו איש ישאל כאשר העולם, מדרך  לו מאמין הנה ישיב העולמים בחי

חז"ל אמרו כולנו על והרי תחשדני מדוע  –(.Êˆ בני (˘·˙ מאמינים 'ישראל

שלווהמאמינים  נפשו האם ישאלוהו אם אך  כל ובטוחה'. לו ימציא שהבורא 

רפה בשפה האיש יענהו זוהצטרכויותיו, למידה לבוא  שאזכה והאמתהלוואי .

באמונה  שהמאמין בזה, זה תלויים והביטחון האמונה כי עצמו, את  סותר זה שאדם

ואם  צרכיו, לו שיספק בו 'בטוח' הריהו הברואים לכל מנהיג ית "ש שהבורא  שלימה

האמונה. ביסוד שחסר נראה ובתמים באמת  בוטח  אינו

ריבי ה. בעולם נמצאים אומר, היה זצ"ל לעווינשטיין יחזקאל רבי הגה"צ המשגיח

לפרנסתם, 'דואג' להם שאין ונראה וכדו' באשפתות המתגוללים חיים בעלי רבבות

מ'רעב'... חי בעל מת  לא  מעולם ואעפי"כ מקום. מכל אותם שמגרשים אלא  עוד ולא



יתרו - הפרשה äבאר

àéöåé åá äùåð äúà øùà ùéàäå ãåîòú
úàùî' ,é"ùøáå .'èåáòä úà êéìà
÷ø éëå ,äù÷å .'íåìë ìù áåç - äîåàî

íåìë ìù àåä áåçä øùàë(èòåî áåç-)

úåáâì åàåáá úéáì õåçî ãåîòì åéìò
øúåé ìåãâ áåçä øùàë åìéàå ,ïåëùî
úéáä êåú ìà àåáìå ñðëéäì åì øúåî

.åèåáò èåáòì

,øàéáå'äèåøô' ìù áåçá ïéá éàãååù
åì øåñà íìåòì ìåãâ áåçá ïéá
åàáù àìà ,åáåç ìòá úéá ìà ñðëéäì

ïåîîä øçà íéìåäáä åìàì øîåì
,íãà ïá ,íäì íéáééçùìåäá êì äî

ìòá øçà óãåø êðéä òåãî ,êðåîî ìò
éôìà ìù åìéôà áåçä ìë àìä ,êáåç
Y äîåàî úàùî íà éë åðéà ,íéôìà
äæä íìåòá ïåîîä ìë ,'íåìë ìù áåç'

úåùîî åá ïéàå éñôà øáã àåäåååå,ë"ò
,ïåëùîä úà àéöåäì åúéáì ñðëú ìà
äàáä äñðøôä éë ...êë ìë ìäáú ìà
äî êéìà äàá äøéáä ìòá éãéî êãéì

êúåìéäá êì óéñåé äîå êì ïúéææææ.

לבני  ק "ו כן, חיים' ב'בעלי ואם כינים. ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס זן הקב "ה כי

מנין... דאגה א "כ מזון, מבלי שישארו הקב"ה אותם יניח שלא  בצלם שנבראו האדם

משה ו. רבי להגאון פעם הראו הקודש בארץ  ללחם רעבו כשאנשים קדם בימי

זצוק "ל È¯·Ë‡)קליערס Ï˘ הוא,(¯·‰ ממון' 'בעל כי פלוני על חשיבות בארשת

נפוליון אלפים חמשת עתה מונחים ÌÂˆÚ)ובכיסו ÌÂÎÒ ‡Â‰Â ,Ú·ËÓ Ì˘)לא משה רבי ,

הייתם  אם ואמר, ביאר סובביו לפליאת חשיבות , סימני כל הראה ולא  כלל התפעל

וכי  נפוליון אלפים חמשת  של משא גבה ועל ברחוב  המהלכת בהמה על לי מראים

של  ערכו חין יעלה לא  כי האדם... זה הוא כן והערכה... בהתפעלות  בה מביט הייתי

שברשותו... הממון ידי על במאומה האדם

יום  וקשה פשוט פועל שהיה אדם על לו 'בישרו' פעם עמו, היה מעשה עוד

מעשירי  לאחד נהפך  אחד וברגע  רב , הון מסוימת  בהגרלה והרוויח מזלו ששיחק

על  השמים מן שהטילו העבודה גדולה כמה אוי, אוי ואמר, משה רבי נענה העיר.

זה... ÓÂ‡Ó‰יהודי ˙‡˘Ó' ÏÎ‰˘ Ì�È·‰· ,˙ÂÚÓÏ ˙Â·È˘Á ÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰¯Âˆ È˘�‡ Ïˆ‡ ÔÎ‡ ÈÎ)

('ÌÂÏÎ Ï˘ ·ÂÁ -.

ה'מעות ', אפסיות  על פעם דיבר  זצוק"ל זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגה"ק  כאשר

כיצד  בהם, תלויים אדם וחיי להם נצרכים הכל אבל  רבי, השומעים, אחד לו אמר

מימי  ראיתי לא  ועדיין לכל נצרך  הטישיו נייר גם הגרי"ח, השיב בהם... כ"כ תזלזלו

אחריהם... הבאים לדורות כירושה להניחם ערמות  ערמות מהם האוספים אנשים

אלאז. גמור, חוב  היא  בוודאי שהרי ההשתדלות, מעניין לגרוע הדברים בכוונת  אין

בין  שייכות  כל ואין שמים, גזירת  היא  שההשתדלות לשכוח ל'משתדל' שאסור



åיתרו - הפרשה באר

ועשרת  התורה  עיקר - אלוקיך  ה ' אנכי
בבורא  האמונה לידי אותנו להביא הדברות

הפרטית  והשגחתו

ïúùøôá(á-à ë)øùà êé÷åìà 'ä éëðà'
åìà .'íéøöî õøàî êéúàöåä
åì åðúåà åúç÷á 'ä éøáã úìéçú åéä

,íòì- äøåúá ïåùàø ììë äæ éë
íìåòä àøåáá äîéîú äðåîàá ïéîàäì.
çúô òåãî íéðåùàøä úééùå÷ äòåãé

êé÷åìà 'ä éëðà'õøàî êéúàöåä øùà
íéøöîøîåì éåàø äéä øúåé äøåàëìå ,'

êé÷åìà 'ä éëðà'íéîù éúàøá øùà
õøàååéàåøá ìëù éåàøä ïîå Y '

.íìù ááìá åðåöø úåùòì åãáòúùé
ù"àøä øàéáå(åë úåà 'à íåé íééç úåçøåà)

åðéàù ä"á÷ä äàøä íéøöî úàéöéáù
' ÷øàøåáàåä ãîåò ïééãò àìà ,'íìåò

íìåòä ìë ìò úéèøô äçâùäá çéâùîå
ìàøùé éðá úà ç÷éì åàåáá ,ïë ìò .åìåë
íéøöî úàéöé øéëæä ,íòì åì úåéäì
åá åðéîàéù éã àìù íãîìì ,à÷ééã
íäéìò àìà ,íìåòä úà àøáù ù"áúé
ìëù - 'úéèøô äçâùä'á ïéîàäìå òãéì
ìëä íìåòá íéé÷äå äùòðä øáãå øáã
íìåòá äø÷î ïéàå ,'úé åðåöøá àåä

ììëççççåúçâùäá ïéîàäì .ù"àøä ì"æå .

אם  ירוויח לא  ולעולם לידו, יבוא  ממון כמה – התוצאה לבין ההשתדלות כמות

או  לתורה עתים כקביעת ה'רוחניות ', חשבון על היא  אם ובפרט בהשתדלות, יכביר

בציבור. תפילה

הרקח  יין מלאה חבית שברשותו למי זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  של משלו ידוע

ברזא  קבוע  החבית ברזא(·¯Ê)ובדופן עוד והתקין בא יינו, את  להרבות  שרצה הלה

המוסיף  האדם הוא  ממש כן עי"ז... יינו שיתרבה דמיון מתוך החבית, של האחר בצדו

כולה  שהפרנסה משכיל ואינו הפרנסה, בעמל יתרה ויגיעה נוספות ' ב 'שעות  להתאמץ

היין. בחבית  הברז כתוספת כמוהו השתדלות תוספת  וכל קבוצה, היא  משמים

ההשתדלות  ממידת  לגמרי להתעלם לאדם לו אין ıÂ¯È˙'Î'מאידך , ‰‡· ‡È‰˘Î Ë¯Ù·)

(...·"ÂÈÎÂ ˙ÂÏˆÚ ÏÚ בידו ואין ללחם רעב  שהיה החומות  שבין בירושלים אדם וכאותו

מסרב הלה והיה לחץ, ומים צר לחם מעט אפילו בה לקנות פרוטה שווה אפילו

בבית לאכול ללכת או ידו את  לפשוט עליו- המוטלת  ההשתדלות את  לעשות 

מת זה 'הרי ואומרים מרננים הבריות  והיו מרעבונו, נשמתו את  שנפח עד התמחוי,

השיב זי"ע  מראחמיסטריווקא  נחום מנחם רבי הרה"ק  זאת מששמע הרעב '. ממצוקת 

מת שלא ובושה... כבוד מיתת אלא  והצמא, רעב מיתת מיתתו הייתה 'לא  ואמר,

וסעד'. עזר מעט ולבקש ידו את להושיט לו נאה היה שלא מפני אלא

פעם ח. עשה זי"ע  חיים' מים ה'באר שהרה"ק זצ"ל בריזל זלמן רבי הגה"ח סיפר

נשמות שעומדים ראה העליון, בעולם ובעמדו קודש, שבת  בליל נשמה' 'עליית



יתרו - הפרשה æבאר

ãåçééä êááìá íéé÷ú äæáå ,úéèøôä
úåèèåùî åéðéò éë ,åá ïéîàäá íìùä
,ùéà éëøã ìë ìò åéðéòå ,õøàä ìëá

.úåéìë ø÷åçå áì ïçåáååðéàù éî éë
,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà' ïéîàî

ïéîàî åðéà 'êé÷åìà 'ä éëðà'á óàïéàå ,

...íìù ãåçéé äæäøåúä ìë ãåñé äæå
äìåë.ì"ëò .

äëêìîéìà éáø éáøä ÷"äøä øîà
ò"éæ ÷ñðò'æéìîåà ,øáãéå ä"ã à"åð)

(øîàéäìåë äøåúä ìë úéìëú äðä éë ,

נשמות החלו הזה. לעולם שוב לרדת עליהם נגזר ועתה העולם, בזה היו שכבר רבות 

כשהיינו  שחטאנו ועוון פגם כל בגין כך  כל סובלים אנו הנה באמרם בבכי, למרר אלו

להם  ענו הגשמי. לעולם בירידה שוב  להסתכן הזאת ולצרה לנו מה דשיקרא, בעלמא

כל  כי בשלום, ולעברו העולם בזה לחיות  יותר נקל האלו בדורות  כי מרום, מלאכי

מדקדקין  אין אף גיסא  ולאידך למעלה, רב  רושם עושה קטנה פעולה וכל קטן מעשה

והוא הדורות, באלו להתחזק  יש אחד בדבר אמנם מקדם. כבימים כך כל האדם עם

וואלט' ה'איך קליפת  את לעקור והיינו העולמים, בחי האמונה ÍÎבעניין ‰˘ÂÚ È˙ÈÈ‰)

(ÍÎÂ הייתי אם וכגון שקרה, מה קורה היה לא  וכך כך  עושה היה שאם המחשב  כי ,

מרוויח  הייתי להתם מהלך הייתי אם כספי, את מפסיד הייתי לא עסקי את  כך מנהל

כח  אין שהרי הם, גמורה אפיקורסות  המחשבות שאלו ידע לכך, הדומה וכל יותר,

ה'... רצון כנגד שהוא  כלשהו דבר אפילו לעשות שבעולם נברא בשום

משכמו  יהודי זצ"ל, גלויבערמאן לייב'קע  ר' הגה"ח היה שבירושלים הדעת מנקיי

מסטאלין ישראל רבי הרה"ק  של בצילו להסתופף זכה שעוד זי"ע .[ה'ינוקא']ומעלה

הניתוח  באמצע רגלו. את לכרות  יש חייו סכנת שמחמת הרופאים קבעו ימיו בערוב

ש'טעות' המשפחה בני למול ונענה הרופאים אחד יצא  רופאים, כמה ידי על שנערך

גמר  אחר להשיב. אין הנעשה את אך הרגל, את  לכרות  הוצרכו לא  וכלל כאן, היתה

פלט  וב'טעות ' המשפחה, מבני אחד עמו שוחח לייבק 'ע , רבי משהקיץ  - הניתוח

את למנוע אפשר היה ה'רפואה' פי ועל בידם, היתה שטעות  הודו שהרופאים מפיו

אלו  אזניים אזניו, על מראה שהוא  כדי תוך  – ואמר חסיד אותו נזדעק הכריתה,

זי"ע , ה'ינוקא ' הקדוש רבינו מפי אפיקורסותשמעו זה  איך ' זאלט  איך, ש'וואלט

‡ÓÂ¯גמורה Ì„‡‰ Ì‡ 'ÈÙ)וכיו "ב פלוני, דבר מאתי נמנע  היה וכך, כך עושה הייתי אם

בא . משמים שהכל מאמין אינו כי גמורה), אפיקורסות זו הרי לייבקע ,- ר ' ואמר 

אך  כריתה, צריכה  אינה זו כעין שרגל  לכתוב הם  יכולים  שלהם, הרפואה' ב'ספרי

ציווה שכך הרי אותה , כרתו שאכן וראיה, כריתה , צריכה  היתה וודאי זאת ' 'רגל

יתברך  .הבורא



çיתרו - הפרשה באר

äðåîà éãéì íãàä úà àéáäì -
ïåãà àåäù íéîìåò ìë àøåáá äøëäå
äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå ,ìëä
,áåúëä øåàéá äæå .íéùòîä ìëì
äìàä íéøáãä ìë úà íé÷åìà øáãéå
éãëá åîò ìà 'ä øáã úéìëú Y

íãàä àåáéùêé÷åìà 'ä éëðà øîàì,
åãáìî ãåò ïéàù æéøëéå ãéîú øîàéù

åúìåæ ñôàåèèèè.

טובה' 'עצה  – עמך אלוקים  ויהי איעצך
תמיד  יתב "ש הבורא  את להעמיד  ענין  לכל

עיניו  לנגד

ïúùøôá(èé çé),éìå÷á òîù äúò
êîò íé÷åìà éäéå êöòéà,

íé÷éãö åøàéáåíùá ,åøúé 'úåáà úøåú')

(ùèéååàëòìî ìëéî 'ø ÷"äøäåðãîì ïàëù
,íãàì 'äáåè äöò'ìëáå úò ìëáù

- äòùêîò íé÷åìà éäéåòñô ìëá ,
äðåô àåäù äðéô ìëáå òñåôù òñôå
øåëæéå ,åéðéò ãâðì íé÷åìàä úà ãéîòé

úà ÷åã÷ãá ïååëî àåäå åéìò áöéð 'ä éë
åéúåøå÷ ìëå ,åéúåìåòôå åéùòî ìë
éë ,ãáìá 'ä úàî ìëä åéìò úåàáäå

åúìåæ ñôàéééé.

'äöò'øùà 'äìöä ìáç'ë äåîë åæ
øäðáå íéá òáèù éîì íéèéùåî
äàéöåî êë ,åééç úìöäì åá ÷éæçäì
.ìôðù íå÷î ìëî ìôåðä úà äðåîàä

ùøãîá àúéà ïëå- éîùá çèåáä ìë
åìéöî éðà(àì íéìäú è"çåù ùøãî).

ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáãëå
(íúøôñå ä"ã 'úåòåáù')ìò íé÷éãö íùá

ì"æç éøáãáåúëä ïåùì ìò áñåî .æ ïéøãäðñ)

(æè ãë éìùîáí÷å ÷éãö ìåôé òáù
úçàá ìåôé òùøåæçåàä ìò éà÷ã ,

êøã ìò '÷éãö' àø÷ðå ,äîéîúä äðåîàá
ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá'úçàøîàðù

äéçé åúðåîàá ÷éãö'(.ãë úåëî)åäæå .
÷éæçîä '÷éãö ìåôé òáù' åøîåà

הגר"אט . כתב זה ËÈ)כעין ·Î ÈÏ˘Ó)שישימו בכדי הוא לישראל  התורה נתינת עיקר 

בה' .ביטחונם 

זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל רבי ¯"‰)הרה"ק  ˙ÂÏÈÙ˙ Ï‡˜ÊÁÈ ˙¯Â˙)כתובאמר ובתורתך

ש לאמר לבו בכל שיאמין ליהודי, לו לאמר בכדי נכתבה הקדושה התורה שמעכל

אחד ה' אלוקינו  ה' .ישראל 

בריב"אי. ‰˙Â¯‰)איתא ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ·)בפרשתן הפסוק ‚-„)על ÁÈ) גרשום האחד 'שם

וצ"באמרכי בעזרי', אבי אלוקי כי אליעזר האחד ושם נכריה, בארץ  הייתי גר

'כי כתיב גרשום של שמו גבי גר ...מדוע אלוקי אמר ' 'כי אלא כתיב לא ובאליעזר

לקריאת טעם ואמר נענה אחת שפעם שעה, לפי הכוונה ש'אמר' אלא  בעזרי', אבי

ובכל  עת  בכל אומר היה בעזרי' אבי 'אלוקי אבל הייתי. גר כי – גרשום בנו שם

אלו. מחשבות עם חי היה אלא לא ותו אחת  פעם 'אמר' רק ולא  שעה,
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òáù' ìåôé íà óà ,ïåçèéáå äðåîàá
øçà äãéøéå äìéôð øçà äìéôðá 'íéîòô
åì äéäú äîå÷ú ,'í÷å' ïééãò ,äãéøé
æåòá äá æåçà àåäù äðåîàä çåëá

úåîåöòúååàåáé éë òáùä éîéá ïéîàî àåä éë)

åúàî äæ éë ïéîàî áòøä úåîéáå ,áòøä úåîé

(õ÷î 'øô íù ,íéáåè íéîé åàåáé ãåòå 'úéêà .
ìåôé òùøå'(äìéôðá)øîåìë ,'úçà

äúåàá òéùøîäúçà,÷å÷áç ãéîòäù
éäåæ éë ,åæ åúìéôðî äîå÷ú úåëæ åì ïéà

äðåîà ìù äçåëúåòåáùì íäøáà úéá 'ééò)

(íúøôñå ä"ã.

ïëåàúéàãë ,ò"ì 'íéøåñé'äî ìöðé
ì"æçá(:æè ïéëøò)ïëéä ãò'úéìëú

åì åâøàù ìë øæòìà éáø øîà ,íéøåñéé
äìåãâ ...åéìò ìá÷úî åðéàå ùåáìì ãâá
ïéîçá âåæîì åðååëúð åìéôà ,åøîà åæî
øîà àðéáøã äéøá øî ...ïðåöá åì åâæîå
äì éøîàå ...å÷åìç åì êôäð åìéôà
ñéëì åãé èéùåä åìéôà ,àðú àúéðúîá
íéäåîúå .'íééðù åãéá åìòå äùìù ìåèéì
úëéôäë íéèòåî íéøåñéé éëå ,íäéøáã
íå÷îá úåòáèî éðù úàöåäå ãâáä

' íéàø÷ð äùåìùúéìëúòåãéå .'íéøåñéé
äðååëä ïéàù ò"éæ è"ùòáä ïøî íùá

íéøåñéé ó÷åúå ÷æåçì Y úéìëúàìà ,
ìë éë åúðååëúáéñå úéìëúíéøåñééä

éãë 'ä úàî íéðô øúñä àìà íðéà
úà áéèéäìå úåðùì åéìòù íãàä øéëéù
åì åæîøù äî ïéáéå ìéëùé íàå ,åéùòî
ïåâë íéèòåî íéøåñééá óà ,íéîùä ïî
äøëää åæá ,åéëøã úåðùì ìéçúéå ,àã

éãéì àá øáëïúéìëúàìå ,íéøåñéé ìù
.íðéçá åúåà äøñééì åôéñåé

הדברות  עשרת סיום - לרעך אשר וכל 
הוא  העיקר כי לחברו  אדם בבין 

הטובות  המידות

íåéñáä"á÷ä øîà úåøáãä úøùò
íé÷éãö åøîàå ,'êòøì øùà ìëå'
úøùò 'úéìëú' åäæù åðãîìì àáù
äìåë äøåúä ìë ìù äúéìëúå úåøáãä
íãà ïéá âäðúé ,åéúåãéî íãàä øäèéù -
Y 'äùò'á ïä áåèäå øùéä êøãá åøáçì
ïä ,òåéñå øæò éðéî ìëá åããåòìå åòééñì
,åùééáì àìå åãåáëá øäæäì 'äùòú àì'á

åäã ìë øòö 'éôà åðîî òåðîìàéàéàéàéùé)

ùéù (äðåùàø äåöî ,â"îñ) òåãéä é"ôò åôéñåäù

'êòøì øùà' ãò úåøáãä úøùòá úåéúåà â"éøú

úåéúåà 'æå) úååöîä â"éøú ìò æîøì ììëá ãò àìå

åéãçé íéîéìùîå çð éðá úååöî 'æ ãâðë úåðåøçàä

('øúë' ïéðîìâ"éøú úéìëú ìëù ,øîåìëå ,

דכתיביא. בפרשתן רש"י דברי Î‚)ויזכור Î)לא אשר מזבחי על  במעלות  תעלה ולא 

ערותך  רש"יתגלה  וכתב .(˙ÂÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ Ì‡˘),בזיון מנהג בהם נוהג שאתה נמצא 

וחומר, קל דברים בזיונן והרי על להקפיד דעת  בהם  שאין הללו אבנים אמרה ומה ,

בזיון, מנהג בהם תנהג לא  צורך  בהם ויש הואיל יוצרך,תורה בדמות  שהוא  חברך

וכמה ... כמה אחת על  בזיונו , על  ומקפיד 
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úåéäì íãàä úà àéáäì úååöîäøùà
êòøìáéáéáéáéäðåô åúåäî ìë úåéäì ,

.åäòø éëøöá úððåáúîå

áúëè"éáîäøòù íé÷åìà úéá)

(á"éô úåãåñéäúåøáãä úùîç äðä
éðùî ïéîéä 'çåì'á åáúëðù úåðåùàøä

ממהר יב. שאם לכם דעו לחסידיו, פעם אמר זי"ע  מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק 

הליכתו  כדי ותוך הכיפורים, יום בערב  נדרי כל ולומר להתפלל המדרש לבית אדם

ולקיים  אותו הפוקדות צרותיו על לבו כאב  את  לפניו לשפוך ורוצה יהודי אליו ניגש

כי  נדרי. לכל למהר בכדי היהודי בעד מלעצור לו חלילה ישיחנה; איש בלב דאגה

מה  ותשובה שלימה, תשובה הרי הוא  הקדוש יום ומהות נדרי כל מהות כל הלא

האדם. כל זה כי בהידור... כמוך לרעך  ואהבת לקיים היא ,

האדם' אל האדם לב כן פנים אל הפנים 'כמים הכתוב  את  ביארו זו (ÈÏ˘Óבדרך 

(ËÈ ÊÎ.המים גבי מעל להתכופף לאדם יש במים, נשקפת דמותו את לראות  כדי כי .

להתכופף  יש כראוי כמוך ' לרעך 'ואהבת לקיים בכדי - האדם אל האדם לב  כך

עליו. להתנשא ולא  הזולת אל רעים באהבת

ש'ההר' זי"ע הגרעק"א שביאר וכפי הרע , היצר בפני לעמוד האחדות  כח גדול

'הר' הנקרא הרע היצר �·.)הוא  ‰ÎÂÒ)ישראל וזהו שם  אחת,ויחן כנגדבאגודה

להרההר הנדמה היצר נגד הכח זהו –‰˘Ó È·¯ ˜"‰¯‰ Ì˘· ÁÏ˘· ˙Â·‡ ˙¯Â˙· ‡Â‰ ÔÎÂ)

(Ú"ÈÊ ÔÈ¯·Â˜Ó.

הנוהג  הנגידים מן אחד לעלוב , בעיר זו בשנה שהיה מעשה ראשון מכלי שמעתי

על  שנה בכל בכל לעלות  לעצמו שוכר הלה שבט, בז' דהילולא  ביומא הקודש ציון

בערש"ק, ההילולא  חל זו בשנה כמותו, לנגיד כראוי והדר בפאר מיוחדת דירה שנה

לפנות 3 בשעה הבירה לווארשא ליסע מיודענו הוצרך שלאחריו במוצש"ק והנה,

�ÌÈÚÒÂ)הבוקר‰ ¯Â·Èˆ ·Â¯ Ì˘ Â‰˘ ÔÈÈ„Ú ‰Ú˘ ‰˙Â‡·)פגע עיר של לרחובה משיצא  ,

מע "כ, את  מטריד מה האיש וישאלהו ואנה, אנה לו המהלך הנוסעים מזקני באחד

לרוב הוכנו כאן האכסניות  הנה ויאמר, הזקן ויען הליל, תנומת את נם אינו מדוע

כמו  מיוחדת  מיטה 'מנוחתי' לצורך נצרך אני עדיין אבל ונאמנות , במסירות  הציבור

נוסע אנכי הנה לדברי, נא שמע הנגיד, א "ל לישן, עלי קשה ע"כ בביתי לי שיש

לגופך מנוחה ותן נא הכנס הבוקר, עד ונוחה מיוחדת  דירה ברשותי אבל מכאן,

הרגיש  לישן הכר על ראשו משהניח למעונו, ועלה שמח הלה  ואכן, עשה, וכן הדווי,

קארדס וקרעדיט בשטרות מלא ארנק  ומצא בדק  שם, המונח קשה (ÈÒÈË¯Îבחפץ 

(È‡¯˘‡ כמה פי מרובה טובה ממנו נהנה ונמצא  טובה לגמול שבא  הנגיד של

להתבונן  מבלי לו בסמוך  עובר או – הזקן עם חסד גומל היה לא  אילו וכמה...כי
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íãà ïéáù úååöîî íéøáãî úåçåìä
úáù ,êì äéäé àì ,éëðà Y íå÷îì
åðéá íîéé÷ì íãàä ìòù úåøáãä øàùå
úåðåøçàä úåøáãä úùîç åìéàå ,åðå÷ì
'çöøú àì'ë 'åøáçì íãà ïéá'î íéøáãî
éë äàøé ïðåáúîä äðäå .'áåðâú àì'å
úåëåøà íå÷îì íãà ïéá ìù úåøáã
åøáçì íãà ïéáù úååöîä åìéàå ,äîä
,àì åúå 'áåðâú àì' íéøîà øöå÷á åøîàð
,åéä íìãåâá íéååù úåçåìä éðùù øçàîå
úåøáãä ìù úåéúåàä éë øîåì êøèöð
úåøáãî äáøäá åéä úåìåãâ úåðåøçàä

úåðåùàøäøáãä íòèå - ,àäéù éãë
úåøáãá úåøéäæä áåéç ìëì øëéðå äàøð
äîî øúåé ,åøáçì íãà ïéá Y åìà

íå÷îì íãà ïéáá øäæðùø÷éò éë ,
øáëå .'åøáçì íãà ïéá' àåä íéø÷éòä

ì"æç åøîà(.ãé äèåñ)äúìéçú äøåú'
'íéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîââéâéâéâé.

ïéòëåò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä éøáã
(ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)àúéàã ,

é"ùøá(à çé)ãçàå ,åøúéì åéä úåîù 'æù
äùøô øúéù íù ìò ,'øúé' àåä ïäî
.'åëå 'äæçú äúàå' Y äøåúá úçà
à"ë ÷åñôá ïàë àì éøäù á"ö äøåàëìå

ï"éæ ÷åñôá àìà ,åøúé éøáã úìéçú
' áéúëãëåéìà äùî ïúåç øîàéåàì

ïàëî àìà ,'äùåò äúà øùà øáãä áåè
ù äéàøøáãä áåè àì' åäòøì ùéà øîåì

äùøô' ììëá íðéà 'äùåò äúà øùà
àìà åðéà åúåáéùç ìëå ,'äøåúá úçà

åúøæòá.ùòîáå äáåè äöòá åäòøì

המחנך התייחסות – דרכו  עפ"י לנער חנוך 
חכמה ובדרכי יחיד כבן תלמיד לכל

ïúùøôá(ã-â çé)íù'ãçàäíåùøâ
íùå 'åâåãçàä,'øæòéìà

íùå' øîåì êéøö äéäã ,á"ö äøåàëìå
éðùäùáëä úà' áéúëãëå ,'øæòéìàãçà

ùáëä úàå ø÷åáá äùòúéðùääùòú
ïåùîù éáø ö"äâä õøéúå .'íééáøòä ïéá
äøåúä äúðéù ïëìù ì"öæ ùøéä ìàôø

åðãîìì äðåùìá,íéùáë àì íä íéãìéù
'ãçà' àåä íäî ãéçéå ãéçé ìë àìà
...'åëå éùéìù éðù Y 'øôñî' íúñ àìå
- åîìåòá ïåøçàå ïåùàø àåä ãçà ìë
ãçà ìëì éøäù ,ãçåéîå ãéçé ïáë

.åîöò éðôá êøòå úåçéìù

ïéðòìù äãâää çñåðá éîð æîåøî äæ
äøáã íéðá äòáøà ãâðë' çñô
ãçàå ,òùø ãçàå ,íëç ãçà ,äøåú

מחזירים  אינם הגויים אותם כי לעולם לידו באה האבידה הייתה לא ובדאגתו בו

מיטתם... שתחת האבידה את 

בתחילתיג. יעיין טיבו מה ה'ספר' את  לבדוק  הרוצה דדרך אמר, זי"ע מווילנא הגר"א

מעלת נבין הזה התורה בספר כמו"כ מחברו, וטיב טיבו יבין ומזה ובסופו הספר

חסדים. בגמילות  וסיימה תורה שפתחה ממה חסדים גמילות  מדת
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äøåàëìå ,'ìåàùì òãåé åðéàù ãçàå ,íú
úåáéúãçà,øúåéîë äàøð íéîòô 'ã

íéðá äòáøà ãâðë' øîàå øöé÷ àì òåãî
åðéàùå íú ,òùø ,íëç ,äøåú äøáéã
ãìé ìëù ,åðãîìì àá éë ,'ìåàùì òãåé

óà àìéîîå ,åîöò éðôá íìåò åðéä
åçåø éôì ãçà ìëì äéäé íëåðéçãéãéãéãé.

àéäå- ùã÷îáù úåù÷ä úåãåáòä ïî
ãçà ìë ìù åáìì ñðëäì

תלמיד יד. לכל שווה באופן להתייחס שעליהם חינוך , בעניני לעוסקים הוא גדול ויסוד

לחלשים, בפרט מקרבת ' 'ימין במדת  לקרב  יש כולם את שבחלשים, לחלש אף

חז"ל בדברי זצ"ל מבריסק  הגרי"ז של �Ô)וכפירושוÁ˙‡Â ˙˘¯Ù È¯ÙÒ)לבניך 'ושננתם

תלמידים  וחמש כעשרים בכיתתו אשר ה'מלמד' את נא  שאל כי התלמידים', אלו

ופלוני  פלוני בבירור תשובתו הרי לבך , לוח על תמיד חקוק מהתלמידים מי –

החינוך . ודרכי שיעוריו במסירת בעבודתו לו מסייעים הם כי והמוצלחים, המוכשרים

מבניכם  מי בליעה"ר בנים כעשר להם אשר והאם האב את תשאל כאשר לעומתו,

המתקשים  זו בת  או זה בן כאחד שניהם יענו ורגע, עת  בכל מזכרוניכם ימוש לא

חז"ל  אמרו לזה אחד, לרגע  דעת  נסיח לא מהם הם, אחרים בענינים או בלימודם

ולא בניך, הם כאילו תלמידך עם זה בענין שתתנהג התלמידים' אלו לבניך  'וששנתם

ויעלו  בלימודם, חיל יעשו אכן בס"ד וכך  ולעודדם לחזקם מהחלשים דעת תסיח

רמות . מעלות

היטב שיבין באופן לתלמיד הערות להעיר כיצד לדעת החינוך , מ'חכמות' אחד

בו לפגוע מבלי ההערה, בעקבות  דרכו וישנה הדברים Ú¯‚Ó˙את '‰ÚÈ‚Ù'‰ ÌÈÓÚÙ ÈÎ)

(ÔÈ�Ú‰ ˙‡ ·ËÈ‰ ÔÈ·Ó „ÈÓÏ˙‰˘Î Û‡ Y Ï·˜˙‰Ï ‰¯Ú‰‰Ó המשגיח היה זו בחכמה מיוחד .

עבר  פעם הרי"ם', 'חידושי בישיבת  משגיח זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"ח הדגול

הלימוד, סדר באמצע  בטלים דברים המדברים בחורים שני של ל'חברותא ' בסמוך 

נבוך בקלקלתם, שנתפסו ו'כמעט' גביהם על עומד שה'משגיח' מהם אחד משהבחין

להם  שיבאר המשגיח מאת  וביקש בערמה פיו פתח היה ש'חריף' הלה אך  לרגע,

עתה, שיחתם נסובה זה על וכביכול ה'תוספות ' בדברי להם שיש קושיות כמה

כל  על נועם בדרכי להם השיב  מאומה, ראה שלא כמו עצמו עשה המשגיח

כמה  כעבור המשגיח. את לרמות  שהצליח בנפשו בטוח היה והבחור קושיותיהם

דרכם  שהיה', 'מעשה לספר פתח הבחורים בפני שיעורו את  גד'ל ר' כשמסר ימים

הבית שבגג הארובה דרך ליל באישון לבתים להכנס הייתה קדם בשנות  ה'גנבים' של

(˙È··˘ ÌÈ¯Â�˙‰ Ô˘Ú Ì˘Ó ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ˙È˘Ú�כש'שללם'(‰ יציאתם דרך כן כניסתם וכדרך  ,

הגנבב אך דאתרא, המרא הרב  לבית  שישי' ב'ליל הגנב נכנס אחת פעם ידיהם.
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יושב כשהרב יאיר' כיום 'לילה הרב אצל שישי שבליל ידע לא היה מזל שביש

ולאורחיו  לרב  שבת מאכלי לבשל במטבח עומדת והרבנית  בתלמודו ועוסק בחדרו

כהוגן  הבהיל הרבנית בו שעמדה המטבח לאותו מהארובה שנפל הלה החשובים...

שחור' 'מלאך  לראות  נשמתה עמקי עד שנחרדה הרבנית ‰‡¯Â·‰)את Ô˘ÚÓ) מן יורד

'איה  הרבנית את  שאל ומיד עשתונותיו איבד לא  האיש ביתם, לתוככי השמים

כי  לו לאמר הרב  אל מיהרה הרבנית אליו...' לי דחופה שאלה הרב... מושב מקום

ויבוא יבוא, – רב ויאמר בפיו, דחופה ושאלה השמים מן נשלח ושחור' מסכן 'מלאך

פון  ארויס מען קריכט אזוי ווי וויי... 'אוי לי אחת  שאלה הרב , את  וישאל האיש,

·˜È˙Ï˜Ï)דא ...' È˙ÒÙ˙�˘ ‰¯ˆ‰Ó ÌÈˆÏÁ� „ˆÈÎ ,‰ÈÂ‡) ופני גד'ל ר' מפי יצאו הדברים ,

הווערטל לנוכח צחקו הבחורים שאר כי חפו... מאמרותיו (·„ÁÈ‰)הבחורים כאחד

ידעתי  להם, מרמז ה'משגיח' כי היטב הבינו אלו שנים אבל המשגיח, של השנונות

אזוי  ווי 'אוי... - נסתרת שאלה אלא  היה לא התוספות  באותו 'שאלתכם' כי היטב

בקלקלתנו... אותנו תפס שהמשגיח מהצרה נחלצים איך דא ...' פון ארויס מען קריכט

יעטוף  אז זמן,וגם לאחר התלמיד את  להוכיח עדיף המקרים ברוב כי ייאמר, ובכלל

תוכחתו  שהלביש גד'ל דרבי וכמעשה ומדודות , שקולות במילים התוכחה את 

הלצה. בסיפור

אוכל  מהמשב "קים הבחורים אחד את  שלום' ה'נתיבות  הרה"ק  'תפס' פעם

ארץ דרך כמידת שלא  בנגסו פלאפל' 'פיתה ‰·"È,לתאבון Ì˘· Ë"È˜Ò Ú"˜ ·"�˘Ó 'ÈÈÚ)

(‰ˆÈ·Î ‰ÏÂ„‚ ˙Ù· ÒÂ‚�Ï È‡„Î Â�È‡˘ אמר אלא  ביישו, ולא בו גער לא  הרבי, עשה מה ,

מצה' ה'כזית את  אכל אברהם הבית שהרבי איך לי מזכיר הינך  – ברמיזה (ÚÂ„ÈÎלו

(Ì˙ÏÈÎ‡Ó ÏÂ„‚ ‚Â�Ú˙ ÌÈ‚�Ú˙Ó‰ Ì˙Â‡Î '‰‡¯�'Â ˙Â·‰Ï˙‰· ÂÏÎÂ‡ ‰È‰˘...הבין כבר והלה ,

אצל  התאכסן בלאס-אנדז'עלעס, זי"ע  מלעלוב הרה"ק  אאדמו"ר שהה כאשר

שלומ'קה  רבי הרה"ק של בתו בת  הייתה שהרבנית  ז"ל אדלר אלעזר רבי הרה"ח

מע"כ  היה 'כיצד זצ"ל אאדמו"ר את  בעלת -הבית שאלה הימים באחד זי"ע , מזוועהיל

לטיאטער לילך  כדי מעות  מעמו מבקשת  הייתה בתו אם ˙ÔÂ¯Ë‡È)נוהג È˙·) אאדמו"ר ,

לערך ת"ש בשנת וסיפרה, האשה פתחה מאומה, לה השיב  ולא  השאלה מן נבהל

הייתה  שלא שונים ולמקומות לתיאטרון הולכות חברותיה היו קטנה, ילדה בהיותה

מהם נוחה חכמים ¯ÁÂרוח ¯Á‡ Í˘Ó� ¯ÚÂ�‰˘Î '‰ ¯·„Ï ÌÈ„¯Á‰ ÏÚ Ê‡ Â¯·Ú ÌÈ˘˜ ÌÈ�ÓÊ)

(Ú"Ï ˙Â¯˜Ù‰‰. המקומות לאותן עמהן ותבוא אליהן שתצטרף אותה פיתו והן

לאותו  הכניסה' כ'דמי פרוטת כמה בבקשת  שלומ'קה רבי לזקנה פנתה משנתפתתה

מלא את מיד לה נתן בקשתה, את מזוועהיל הרה"ק בשמוע  ויהי נעבעך... מקום

ואמר  לעברה קרא  החדר, מן לצאת הדלת ליד כבר עמדה כאשר אך  כרצונה, הסכום

קרוע שלבי לך, דעי אך  נפשך, כאוות  לך  נתתי מיד כסף בקשת  אך  כי ראית 'הן
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ãçàååèåèåèåèäùî ìöà åæ äìòî åðéöîå ,ïàöä øçà êìä åúìîçáù ,åðéáø

הלב מן היוצאים הדברים את הילדה שמעה כאשר ויהי לשם... תלכי אם דם ושותת 

מספרת איתתא  ההיא והיתה לעולמים, לשם תלך לא  שהיא ואמרה תיכף הכריזה

אותות לה הראה שעה שבאותה מאחר אך לה, שהיה הנסיון גודל את זצ"ל לאבי

גרם  וזה לו, להכאיב  לעצמה להרשות  יכולה היתה לא כן על אמיתית, וחיבה אהבה

אחד  שמצד בחינוך , גדול כלל וזה מקומות . לאותם הלכה ולא דעתה ששינתה לה

יגרום  התורה בדרך  ילך לא שאם לו יבהיר בבד ובד עזה, באהבה הבן אל יתייחס

גדול. צער לו

דכתיב טו. Â)והיינו ·Î ÈÏ˘Ó)לנער דרכו'חנוך  פי למה על  הא  היא , דפשיטא ומילתא ,'

שבין  מפתחות מאה של צרור לו והיה נעול, לבית  להיכנס שרצה לאדם דומה, זה

בתשעים  הדלת את לפתוח ניסה כבר הלה זו, דלת  שפותח המפתח נמצא כולם

לך אין והרי אותה, ופרץ  הדלת  את שבר כן על בידו, עלתה ולא  מפתחות  ותשע 

כמותו, ושוטה הנכון,סכל המפתח ידי על הדלת  את לפתוח  ניסה  לא  מעולם כי

הדלת את שבר  נכנסים מדוע והמורים ההורים דברי אין שלפעמים מה נמי והכי ,

וניסו  זה, ילד של ללבו המפתח את  מצאו לא שעדין מפני אלא  זה אין הילד בלב 

יתייאשו  מדוע  אחרים.... תלמידים של ללבותם המתאים ב'מפתח' לבו את  לפתוח

אחרי  ושוב שוב להתחקות עליהם ידיהם, במעשה והצלחה ברכה רואים אינם כאשר

בעבודת יצליחו דשמיא  ובסייעתא  רוחו, כפי ולפעול התלמיד, של הנפש תכונות

זו. הקודש

נסתרות 'מגלה' והחל שטות , רוח בו שנכנסה בבחור מעשה זה, בענין ייאמר עוד

נשמת נשמתך הנה אומר היה לזה ה'נשמות ' בשרשי הלה הבין ובעיקר הבריות , בין

נשמתו  כי 'גילה' לשכנו בקרבו, מפעמת  טרפון רבי נשמת כי אמר ולרעהו רשב"י,

בצר  להושיע ... ידם לאל ואין כלות ואמו אביו ועיני הלאה, וכן עקיבא רבי נשמת 

מפורסם  שהיה זי"ע מאלכסנדר העניך  חנוך רבי הרה"ק  לפני לבם את שפכו להם

הרבי  ציוה לפניו הבחור עמד כאשר הבחור, את  לפניו להביא ויצוום הרזים, כחכם

בו  הביט נשמתי', ומי אני 'מי הרבי שאלו ביחידות בהיותם מעלי', איש כל 'הוציאו

באזניו  ולחש מאלכסנדר הרה"ק גחן אז או מאלכסנדר, הרבי שהוא והשיב  הבחור

בהם, 'בקי' שאתה סודות  אותן כל יודע  איני כרבי אני גם 'וכי סוד בדבריו כממתיק 

מה  עוד תגלה לא שמעתה לי שתבטיח אבקשך , לשתוק ... גם לדעת  צריך  רבי אך 

לך הרי שגעונותיו. כל נעלמו לשתוק  מעט שהחל מאז כי ולפלא , יודע ...' שאתה

יודע הוא דלשיטתו וכיון הזולת , של במצבו המחנך ייכנס כיצד ומשל דוגמא
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øîàðù åîë ,ãáàðù(à â úåîù)äùîå'
ì"æç åøîàå ,'äòåø äéä(á á"ô ø"åîù)

,øãòä ïî çøá ïàöä ïî ãçàù
úãî åá âäðå åéøçà óãø åúìîçáå
ìù ïâéäðî úåéäì äëæ ïëìå ,úåðîçø
íäøáà éáø ÷"äøä øàéáå ,ìàøùé
ïéáäù íåùî ÷ø éë ò"éæ áå÷éøèñî

úåáéùç ùé ùáëå ùáë ìëìù äùî
ìù ïáø úåéäì ìåëé äéä ïëì úãçåéî
ñçééúäì ïéà 'êåðéç' éðéðòá éë ,ìàøùé
ãìé ìë àìà ,ììëä ïî àáë ãçà ìà
ìòå ,åîöò éðôá àìî íìåò àåä ãìéå
ìù éèøôä åáöîì ñðëéäì úåñðì áàä

êøãä úà åì øéàäì íùîå äæ åðáæèæèæèæè.

את לחנך  צריך  הדרך זו ועל סודותיו, לגלות לו אין וביה מיניה כן ואם נסתרות,

ובתבונה. בחכמה הילד

המסתובבים  בחורים יש שלפעמים ז"ל, אייזנער גד'ל רבי הגה"ח הגיד בזה כיוצא

יכולים  שאינם מתאוננים והם בצורות , וחומות  גדרים סביבם שיש דמיונות  עם

עמו  ויטייל בידיו הבחור את יתפוש מומחה 'מחנך ' שאינו מי והנה מהן, להיפטר

הנכונה הדרך  זו לא אולם וחומה, גדר שום כאן שאין להוכיחו כדי ואנה (ÈÎאנה

(·Â˘ ¯ÂÁ·‰ Ì‡ˆÓÈ '˘ÂÙÈÁ' È¯Á‡ הבחור של וטעותו דעתו לעומק לרדת עליו אלא  ,

לעבור  כדי הגדר את 'לפרוץ ' עמו ויחד והחומות, הגדרים את הוא  אף שרואה וכמי

שם. דרך 

ה'יסוד  הרה"ק אל פעם שהגיע  אחד חסיד על זי"ע שלום' ה'נתיבות  הרה"ק  סיפר

רעות רוחות  לראות  לאחרונה התחיל  עבודתו שבאמצע בפניו והתאונן זי"ע , העבודה'

המתגלים  השדים אלו האם הרבי אותו שאל נפש, ולהרגו אותו לחנוק הרוצים ושדים

ב'גארטליך ' לבושים ולבסוף (Â¯Â‚Á˙)לפניו עיניו שראו במה להיזכר וניסה האיש חשב  ,

השדים, אליך  שיתגלו הבא  בפעם כן, אם הרבי, לו אמר חגורות, להם יש שאכן פסק

החדרה, אלי אותם ומשוך  בחגורתם אותם תפוס אמי, ושם שמי את  לפניהם תזכיר

מדוע הרבי בפניו תמה לב , וטוב  שמח הרבי בית  אל חזר והחסיד רב  זמן עבר לא

והזכיר  פיו פתח שאך החסיד נענה יחדיו, שנדברו כפי השדים את עמו הביא לא

ידע כי זה, סיפור עומק שלום' ה'נתיבות והסביר מפניו... כולם ברחו הרבי של שמו

את אולם התמים, החסיד של דמיונו פרי אלא  אינם השדים שכל העבודה' ה'יסוד

'מציאות' מהם לייצר תחילה הרבי צריך היה לבטלם וכדי לגרש, מאד קשה הדמיון

ובשעה  ממשי, דבר שהוא ב'גארטל' בהם להחזיק ציווהו כן על אותה... לבטל ואז

ממש. בהם שאין מעצמו וישכיל יבין אלו בדמיונות לתפוס יוכל שלא 

בדרכם טז. מעלה, של ירושלים של ברחובותיה שהילכו ובנו אב  על אספרה, עוד

בקול  ומכריז מצעק ערבי אותו והיה אבטיח, פירות שמכר ישמעאלי לצד עברו
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הסכין... על אבטיח גרעינים... בלא אבטיח ומתוק... אדום  אבטיח ברצותו אבטיח...

את קורא בנו את האב שומע והנה בהליכתם בנו עם האב המשיך  קונים. למשוך

לעצמו, מצעק  הילד ואף במילה, מילה הישמעאלי של אבטיחצעקתו אבטיח...

הסכין.... על אבטיח  גרעינים... בלא אבטיח  ומתוק... אצל אדום  ונכנס האב  מיהר

שיש  לו שנראה צערו, את  לפניו ותינה הימים, באותם דשופריא  קרתא מגדולי אחד

רבה  ביגיעה עמו לומד הנני ויום יום בכל הנה והסביר, בנשמתו, פגם חלילה לבנו

שכח  כבר 'קורין' תיבת  באמרו כי אחת, תיבה אפילו בע"פ זוכר ואינו משניות, פרקי

'מאימתי' תיבת Ï‰)את  ˙Ó„Â˜‰) הישמעאלי את  אחת  פעם רק  שמע היום ואילו ,

במילה... מילה אחריו וחזר במוחו הדברים נחרטו וכבר האבטיחים, על ואומר מכריז

מקירות באה הערבי של 'הכרזתו' אלא מקצתיה, ולא  מיניה לא  ה'גדול', לו הסביר

'דברים  והרי ביתו, לפרנסת פרוטות  כמה ולהרוויח למכור נצרך הוא  שהרי לבו

וכן  באות ... אות  אחריו לחזור בידו זה ומטעם ללב ' נכנסים הלב  מן היוצאים

בדברי  בוער היית  אלא ולחוץ , השפה מן בנך  עם לומד היית  לא  אם ב'לימודים',

שהיה  עד בנך לב על נחרטים הדברים היו הקדושים, התנאים של דבריהם המשנה,

שאינך הפגם בך  אלא  חלילה, בו יש נשמה פגם לא  כן על קושי, כל בלי זוכרם

האמונה, צעקת את לבב בכל נצעק אם אנו, אף בתבערה... הדברים את לו מוסר

בחמימות להלהיבם שעלינו הצאן, צעירי בחינוך ובפרט בלבבו, ואחד אחד כל

העולמים. כל בצור איתנה באחיזה להחזיקם האמונה,

תורה אמרה ‚)הנה ËÈ) ישראל לבני ותגיד יעקב לבית  תאמר 'לביתכה וברש"י

ביאור, צריך  ולכאורה לזכרים...' פירוש - ישראל לבני ותגיד הנשים... אלו - יעקב

אמר בזכרים ישראל אם הנשיםלבני על לומר היה יעקב, אמרלבנות לביתומדוע

מהפסולתיעקב נוראים ייסורים וסבל בגרונו שחש לאדם משל בדרך וביארו .

חריפים, מרפא  סמי ע"י א . לרפאותו, הרופא יוכל דרכים בשני בגרונו, שנתמלאה

ויהא ומסוגר, סגור לבית להכניסו – יש דרך  עוד הפסולת , כל את ממנו יבטלו שהם

מתוך יתרפא  ממילא שם החולה שהיית  וע"י מרפא , בעשבי מלא  מתוכו חם הבית 

והוא חריפים מרפא סמי יקחו ה'זכרים' מיצרו, האדם רפואת  לענין כיו"ב, החמימות.

שאמרו כמו התורה Ï:)עסק ÔÈ˘Â„È˜) ע"י כי תבלין', תורה בראתי הרע, יצר 'בראתי

בו מתקיים �·:)התורה ‰ÎÂÒ) אבן אם המדרש, לבית משכהו זה מנוול בך  פגע  'אם

את ומכתת המשבר חריף סם כאותו הוא  והרי מתפוצץ' הוא ברזל ואם נימוח הוא

הרעות . השפעותיו כל ואת הרע היצר

השניה, העצה את יקיימו הם בתורה, עוסקים שאינם הנשים אלו יעקב  בית אך 

לתורה  בביתם ואמם אביהם שישפיעו החמימות  בבית , שיהיה החמימות ידי על

אצלם  אמר לא  כן על מהם. הרע  יצר ויצא  הנשים אף יתחממו כן ידי על  ולאמונה,
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יעקב אמרבנות  דיקא אלא  יעקב, הואבית  המשחית  המלאך  נגד חיזוקם עיקר כי

ה  ידי ולתורתו.ביתעל לה' הראויה החמימות את  להם יש פנימה שבבית  ידי על

חז"ל דרשת את  ביארו אף ‚:)כך  ÔÈ˘Â„È˜) נעורים שבח כל - אביה בית 'בנעוריה

לזכות נזקף זה הרי כשירה, ישראל לבת  לה שיש שמים ביראת  שבח שכל לאביה',

אותה בית מעלה, של לקדושה הקשור ולכל שמים ליראת  החמימות  לזכות אביה,

הבית . כותלי בין האב  מכניס

בבית כי זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק של בתו קאפ הרבנית  מספרת

וחדרו  הרבי בית את  מסדרים שהם בשעה אף כי בקודש המשמשים כל ידעו אביה

והסידור, הגמרא  קבע דרך  מונחים היו עליו הרבי, של בשולחנו לגעת להם הותר לא

Á¯‰Ï‰)הטאביק ˜·Ë) אנוש לבר ואין הרבי של רשותו תחת  אלו כי - שלו והסגרי'

עסקנות לצורך גדול ועשיר נכבד איש הרבי לבית  הוזמן אחת פעם בהם. לגעת 

מאד �Ù˘)חשובה ÁÂ˜ÈÙ· ˘ÓÓ Ï·‚ ¯˘‡ ÔÈ�Ú·)הבית את לסדר רצו הבית ובני הגבאים ,

נאותה, ובצורה גדול בכבוד יתקבל למען האיש, לקראת הרבי שולחן את  זה ובכלל

לשעת והמתינו החדר כל את  סידרו תחילה הנדרשת... התועלת  ממנו שתצא כדי

שעל  המפה את והסירו מיהרו רגעים לכמה החדר את  הרבי כשעזב ואכן, הכושר...

בבית נשארה קאפ הרבנית  רק מהבית, וברחו חדשה מפה פרשו Ï‡שולחנו ‡È‰)

(„‡Ó „‡Ó· ‰·È˘Á‰Â ‰„·ÈÎ È·¯‰ ÚÂ„ÈÎ ,˙È·· ¯‡˘È‰Ï ‰˘˘Á אשר את  וראה החדרה בחזרו

זועק שהוא  תוך קודש, בשרעפי אחוז ואנה אנה בחדר מהלך  והחל נחרד נעשה,

מענטשען... פאר מענטשען... פאר וועמען... 'פאר ותעצומות בעוז כוחו ÈÓבכל È�ÙÏ)

(...Ì„‡ È�· È�Ù· ˙ÂÙÈÈ˙‰Ï È„Î ÔÎ Â˘Úופחד...לפניו ביראה ביראה לפניונעבוד נעבוד

הבגדים, לארונות הרבי מיהר הבית, שערי על האיש דפק דקות כמה אחר ופחד...'

בעקיטשע  משם את(ÏÈÚÓ)הוציא פתח וכך לבשו צבעו, כל איבד שכבר נושן ישן

פעולות לעשות  אין כי האיש, לפני מענטשען הדלת מעשה פאר  כי הרבנית מוסיפה .

מעשה, אותו מאז תמימות  שנים כשישים לה שזה עד נשמתה בעמקי נחרט זה

ללמוד  לנו שיש מה מלבד והנה מענטשען. פאר פעולה איזה לעשות מסוגלת ואיננה

מענטשען, פאר ומעשים פעולות עשיית הנחיל בגנות  כיצד  ללמדנו  כדי הרבה בו  יש

עליו המאוסה  ההנהגה  את  עליהם שהמאיס  עד הבית , לבני חייו  משנת את  הרבי

שפרצה בו  הבוערת האש  את  לראות להם היה ודי ודיבורים, דרשות כל  ללא –

מכן  ויותר שנה  לשישים עולם  לזכרון .חוצה 

יהדות בקרב  ונצורות גדולות שפעל כמי זצ"ל מיללער אביגדור רבי היה ידוע

היהודי  הבית  שמירת אודות נערים בפני דיבר אחת  פעם הקודם, בדור ארה"ב

מכשיר  את  בפניהם המאיס טעם וכל צוף ובנופת הרחוב , מזוהמת  וטהרתו

אביגדור (ÈÊÂÂÏË‰)הטעלעוויזשען ור' התקופה באותה בתים בהרבה נפוץ היה אשר
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באותה  מעשה... לעשות והחליט לביתו חזר הנערים אחד עוז... בכל זה בנגע לחם

בצייטונ"גשעה בשטויותיו, עסוק  העליונה שבקומה בחדרו אביו וסגרי'(ÔÂ˙ÈÚ)ישב

כנשוך עבר, לכל המתפזרים זכוכית ורסיסי עזה חבטה קול שומע  הוא והנה שלו....

עומד  והנו בידו כשפטיש בנו את  רואה הוא והנה התחתונה לקומה האב  קפץ  נחש

הטעלעוויזשען כלי את ‰ÌÈÓÈ)ומנפץ  Ì˙Â‡· „·ÎÂ ÏÂ„‚ ‰È‰˘)כשעמד אבינו כאברהם 

זה אחר  בזה אליליו  את  וניפץ תרח  של  וכי בחנותו מעשיך... מה האב בו גער ,

אלא מקצתיה ולא  מיניה לא הבחור, ויען ראשך ... על נפלת  או דעתך, נשתבשה

לקיים  אומר גמרתי כן על יהודי... בבית כזה לכלי מקום שאין עתה דרש הרבאיי

מתוך ומנתץ משבר והבן צועק  כשהאב ה'מחזה' נמשך וכך מקרבך ...' הרע 'ובערת 

אל  האב התקשר האלה הדברים אחר ויהי כן... לעשות  ציוה הרבאיי כי הסברים

פרטיים, בענינים להתערב העזת כיצד – וחימה כעס מתוך  פיו ופתח אביגדור ר'

ותיטור', 'תקום בו אקיים אנוכי בביתי, השחתה פעולות  לעשות בני על תצווה כיצד

בכל  תומם, עד ההיזק  תשלומי ותשלם לביתי תבוא זה שברגע עליך  תביעתי גם

בנועם  ר"א ענהו לדבר ככלותו מאומה... ענהו ולא לדבריו ר"א  הקשיב העת אותה

עוז  לו מנין כזו, קודש' 'אש בנך 'ירש' מנין תמהתי מעודי ובניחותא , לשונו מתיקות

כאלו, מעשים לעשות  נודעותעצומות  באש אכן 'בוער' אותך מששמעתי הדבר

– הירושה ממך כי ידעתי גם ידעתי דעת... ועל דעתך  על  אותך המעברת  קנאתך

כזאת עשה בנו כי שהבין אחר לטובה האב  של מחשבו הילך  את ר"א הפך  בזה

להיות ונהפך צודק  ר"א כי להבין לבו נפתח כבר כעסו ומששכך  תכונותיו, עפ"י

ודעה. בממון מתומכיו

ל'חנך' ר"א  הצליח 'חכמה' ובדרכי בהתאפקותו כי לומר, יש האב(‚Ì)והאמת  את 

טוב . דרך על להעמידו ובעצמו, בכבודו

אשר  רבי הרה"ק  אביו על זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק חביב היה ילדותו משחר

עוסק שה'מלמד' איך אביו ראה פעם פקיחא , בעינא  עליו שהשגיח זי"ע מסאטלין

הפסוק את לימודם בעת  זה והיה ופירש"י, בחומש �)עמו „Î ˙È˘‡¯·) לבן 'ויען

דברי  את  קורא  המלמד והיה אביו, לפני להשיב וקפץ  היה רשע ופירש"י, ובתואל',

לפליאת בבני... שמים' 'יראת תכניס כזה בלימוד וכי הרבי בו גער בניחותא ... רש"י

כך הארץ על ברגלו כשהוא הרה"ק  ביאר בלימודו יש חסרון מה ידע  שלא המלמד

גדול וקול בהתלהבות  – אביותלמדנו לפני להשיב וקפץ היה... רשע  היה ... ,רשע 

ללכת אין כי יבין כואבים הדברים כמה עד והתלמיד הבן כשיראה רק כי כלומר,

זו. בדרך 



יתרו - הפרשה èéבאר

חשיבות  עיקר - כגיגית הר עליהם  כפה
לכוף  ועליו יצר שוכן  שבקרבו על האדם 

עליו  להתגבר עצמו 

ïúùøôá(æé èé)úéúçúá åáöééúéå'
àøîâáå ,'øää(.äô úáù)

àñç øá àîç øá éîéãáà éáø ùøã
øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî

'ñåúä '÷äå ...úéâéâë(äôë ä"ã)éøäù
ïåöøîå òîùðì äùòð åîéã÷ä øáë
úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷

íäéìò(åöøéúù äî ù"ééòå)ïøî øàéáå .
'÷ä è"ùòáä(æî áåè íù øúë)ïéà éë

'òîùðå äùòð' æéøëäì àúåáø êë ìë
äøàä áöîá íééåøù íäù äòùá(úåøåà)

äøéôñä éîé è"î øçà íéçöçåöîå íéëæ
ïååéëî ,ú"äá÷ úàø÷ì íîöò åðéëäù
áöîá åøàùéé íìåòì àìù ä"á÷ä òãéù

áåèäëéùçä éîé åàåáéåäôë ïë ìò ,
úéâéâë øäìåò íîöò ìò åìá÷éù

íäùë óà Y áöîå ïôåà ìëá äøåú
àéä àéäå ,êëì íîöò óåëì íéëéøö

äøåúä úìá÷ ø÷éò.

æ"éòëáåìòìî î"îøä ÷"äøä øàéá
ä÷ñô éðéñ øäá åãîòùëù ò"éæ
äæë áöîáå ,òøä øöé íäî ìèáå ïúîäåæ
éøäù ,íúãåáòá ä"á÷äì õôç ïéà áåù

úåááø éáø ìòîî íéîùá åì ùé øáë
øöé íäá ïéàù íéðôåàå íéôøù íéëàìî

,òøäíà äèî éàåøáì íâ êøöð åðéàå
òøä øöé íäá ïéàíäéìò äôë ë"ò ,øä

'øä'ì äîãðä øöéä àåä(.áð äëåñ),
òøä øöéä úà íäì øéæçäù øîåìë

äðåùàøáëæéæéæéæé,íúìòî äøæç äæáå
éîá íäì àäé äúòî éë ,äîå÷îì

íçìäì äîáå.

÷"äøäò"éæ 'ìàåîù éøáã'äïúùøôá)

(òîùéå ä"ãé"ùø éøáã øàáî
,àáå òîù äòåîù äî' äùøôä ùéøá
ììëã ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷

,êãéá èå÷ð äæìåôéì åãéáù éî ìë
ìéôòäì çë íâ åãéá ùé ÷åîò ÷åîò

äìòî äìòîíéìåãâ àîòè éàäîå ,
úøùä éëàìîî ìàøùé(.âö ïéøãäðñ),éë

ìåôéì íéðëåñî íä íäáù øîåçä ãöî
íãéá ïë íâ ùé àìéîî ,äèî äèî å"ç

ìåáâå øåòéù àìì úåìòúäìë"àùî)

òøä øöé íäì ïéà íéëàìîä[.èô úáù]êééù ïéàå

íä ïëìå íäá ïéà 'äéìò' óà ë"à ,'äìéôð' íäá

('íéãîåò' íééåø÷úà äàøù åøúé äðäå .
àìì åìòúäå åìòù ìàøùé ìù íúìåãâ
úà äàø óàå 'óåñ íé úòéø÷'á õ÷
Y '÷ìîò úîçìî'á ë"îçàì íúìéôð

·)בפרשתןיז. ËÈ)מוצא שאתה מקום כל וברש"י, ההר', נגד ישראל שם נגד'ויחן

מוצא  שאתה מקום 'כל זי"ע מקאצק הרה"ק בשם מתאמרא למזרח'. 'נגדפנים

ש'פנים  מובהק  סימן הרי"ז ה', מעבודת  אותך  המונעים מפריעים לנגדך  שעומדים –

והטוב הישר בדרך הולך שהנך כלומר למזרח',
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êøãá êø÷ øùà(íù é"ùø äàîåè ïåùì)

êéøçà íéìùçðä ìë êá áðæéåíéøáã)

(çé äëìàøùé éðá íéøåîà äúòù ïéáä ,
ìò ,øåòéù àìì áåù úåìòúäìå úåìòì
äðéëùä ìöá óôåúñäì àåáì øäéî ïë

ùåã÷ íò åéðáåäøåúä ìá÷ìåçéçéçéçé.

,øúåéáïéøáà÷î ÷"äøä øîåà äéä
ò"éæ(äùîå ä"ã úåáà úøåú)éë

ìôøòä ìà ùâéð äùîå' äøåú äøîà
'ìôøò' úáéú ,'íé÷åìàä íù øùà

äìéôð åðééä 'ìàô-ôàøà' ïå÷éøèåð
äìéôðä úòá óàù ,äðååëäå ,äãéòîå

ïéáäìå úòãì íãàä ìò äãéøéäåøùà
íé÷åìàä íùàåä 'íù' äáøãà éë ,

åì øùôà åúìéôð êåúî éë ,íé÷åìàä
øúåéå øúåé úåìòúäìèéèéèéèé.

êëåò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá
áéúëã ïúùøôá(ã èé)àùàå

íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà
éìàïúðåé íåâøúáå ,(ùãå÷ä ïåùìì íâøåúî)

הקב"ה יח. אזי כן יעשה ואם כוחותיו, לפי שיעשה אלא מהאדם מבקש הקב "ה ואין

צדיקים ביארו כך  השאר. את לו ˆÌÈÙÂ)ישלים ÌÈÈ˙Ó¯) מה' דלעיל רש"י בדברי

שמועה  איזו שהכוונה, וביארו, עמלק ', ומלחמת סוף ים קריעת ובא, שמע  שמועה

לעמוד  ושיוכל ישראל, מבני להיות בכוחו שיש והרגיש הבין שממנה יתרו שמע

ו  סוף ים קריעת ששמע  אלא  ומצוותיה, כולה התורה כל עמלק בקיום שאין מלחמת ,

בו, המלחמה הוא  רצונו כל אלא היצר על בנצחון הקב"ה היהדותחפץ  יסוד  וכל

הרע היצר עם  התמידית  המלחמה אף הוא כולה, התורה עיקר זה אם אמר, כן על ,

בי  אין אם שאף יצרי, עם להילחם ישראל, מבני כחלק  נמנה להיות עמוד אוכל אני

המלחמה. בקשרי לעמוד בכוחי יש מקום מכל לנצחו, כח

בטעקס"י  נוהג לפרנסתו אשר ושלם, ירא  יהודי מתגורר יצ"ו ברק בני בעי"ת 

(˙È�ÂÓ) התאונן הנסיעה כדי תוך  זי"ע, ה'סטייפלער' הגה"ק  את  והסיע זכה שנים לפני ,

כל  עמל שהוא לאחר כי באמרו התורה, מלימוד מונעתו הפרנסה טרדת  כי בפניו

ממילא כי ביודעו אחד, תורה לשיעור אפילו הולך  אינו כבר ערב ועד מבוקר היום

תלך שבאם יהודי, לך  דע  הגה"ק לו אמר שינה. תחטפנו מקומו על כשיתיישב מיד

שכרך את  תקבל ותירדם, עיניך שמורות  יעצמו אם אפילו אזי היום, בערוב  לשיעור

כולו, השיעור כל את  שומע שהיית  כמו מאדםמשלם דורשים אין  משמיא כי

הבורא לך משלים השאר ואת  יכולתו , כפי אם כי .שיעשה

עומד יט . בזה גם כי וריק , בהבל זמנו יאבד שלא  ויזהר בנפילתו, ישאר שלא אלא 

נשלח  מה לשם תמיד לזכור העולם בזה האדם ותפקיד תמידי, ב'נסיון' האדם

שהיה  מעשה זי"ע. הסטייפלער הגה"ק  סיפר ובבא. בזה לו וטוב  העולם לזה

בהיותו  ימים, לכמה לביתו נסע  תרע"ד בשנת  נובהרדוק. בישיבת כשלמד בצעירותו
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íëúà éúéìòä íéøöîî íëúåéäá ãåò'
íå÷î ìà íúàáå ,íéøùð éôðë ìò

ïáø÷ úà íù êåøòì ùã÷îäå ùãå÷ä
úà ìá÷ì íëúà éúáø÷ä íùîå ,çñôä

לישיבה. אשוב  היום למחרת  א "ל, לישיבה, ישוב  למתי ושאלו יהודי אליו ניגש בעירו

הוא אף הלומד לבנו שימסרנו – צדדיו מכל וחתום צרור מכתב  היהודי לו מסר

הנה  מליסע  שיירות ופסקו הראשונה העולם מלחמת  פרצה והכי אדהכי בישיבה.

בכיסו. שמור נשאר וה'מכתב' לישיבה, הסטייפלער חזר לא  וכבר והנה,

פגש  והנה חי. לכל חיים האב שבק  השנים אלו ובתוך שנים, שמונה אחרי ויהי

שיש  לפניו וסיפר אליו ניגש מיד עיר, של ברחובה מהלך  הנ"ל הבן את  הסטייפלער

הבן  פתח גדולה בהתרגשות שנים. כשמונה לפני שנלב"ע המנוח מאביו מכתב לו

יקירי  בני 'אל בו כתוב  ומצא ז"ל. מאביו אחרונה' 'צוואה לראות – המכתב את 

בחזרתך תשכח, ואל זכור אבקשך, הטוב , שלומך דרישת אחרי שלומך... מה אהובי,

הביתה, מלוחים'...מהישיבה דגים  משם לי להביא מסיים זכור  הסטייפלער היה

סביבות עליו עוברים הזה בעולם חייו וכל לב, על שם שאינו מי נראה כיו"ב  ואומר,

של  דין בית לפני בעמדנו נתבייש וכמה וקצף... בזיון וכדי וכיו"ב . מלוחים' 'דגים

אודות אחת ' 'בקשה אם כי נשאר לא  חיינו ימי שמכל בעין' 'עין כשנראה מעלה,

נוצרנו. לכך  כי נצח'. 'קניני עלמא  בהאי בעודו לקנות  יזדרז והמשכיל מלוחים... דגים

ותיקון, תשובה ימי - כמתנה לנו שניתנו השובבי"ם ימי לענין גם  אמורים הדברים

מידי... לא  ותו מלוחים ' ב'דגים שקועים להיות  שלא ניזהר הבה

הגדול, ב'יריד' להשתתף למרחק שנסע  כאדם הוא  לעוה"ז שהיורד הידוע וכמשל

הוצרך ושתיה אכילה בעבור וכי נסע, מה לשם לביתו להביאה 'סחורה' קנה לא  שאם

בביתו... גם לו היה זאת – גדול כה למרחק  ולהתרחק גדולה כה טירחה לטרוח ליסע

ה'בית הרה"ק  בשם ז"ל קאסטילאניץ שמעון ישראל רבי הגה"ח אמר וכבר

זועק שהיה זי"ע , �ÌÈ)אברהם'˙È‡ Á¯È·) דרייען נישט זיך זאל 'מען הטהור לבו מנהמת 

ו  שוטה לאותו ידמה שלא  – מארק ' אויפן נאר א  השוק,ווי ביום המסתובב סכל

השנה  במשך רב  הון ולהרוויח בזול טובה' 'סחורה לקנות הזמן את לנצל ובמקום

ושטויות ... בזוטות מתעסק הינו הבאה,

זי"ע  יוסף' יעקב  ה'תולדות  הרה"ק  ˘ÁÏ)כתב  '¯Ù)'הק הבעש"ט מרן מורו בשם

חז"ל דברי בביאור ‚:)זי"ע, ‰‚È‚Á)'ה'שוטה כי הקברות', בבית הלן שוטה 'איזהו

שהוא עד פעמים, כמה וכך מיתתו, אחר שוב מתגלגל בעוה"ז מעשיו מתקן שאינו

מעצמו  ויחסוך הזה, בעולם בעודו מעשיו את יתקן והמשכיל קברות', 'בתי בכמה לן

הזה. הצער כל
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,äåîúì ùé äøåàëìå .'äùåã÷ä äøåúä
ìò íéìùåøéá íäéìâøá åãîò øáë íà
ä"á÷ä íøéæçä òåãî úéáä øä

äîéøöîúàéöé' áåù íäá íéé÷ì
íéáùåé úåéäì íù íøéàùä àìå ,'íéøöî
Y úåçåðî éî ìò ùáãå áìç úáæ õøàá
àìà .ìàøùé õøàá äøåúä úìá÷á
,äøåú ìù äëøã àéä êë àì éë ,ïàëî
êåúî 'äøåúä úà ìá÷'ì øùôà éàå
çøåèå äòéâé éãé ìò ÷øå ,úçðå äáåù
úà âéùäìå ìá÷ì íééåàø åéä êøãä
'ä øäá äìòî äìòî úåìòì ,äøåúä

.åùã÷ íå÷îá íå÷ìå

ïúùøôá(æë-â çé)äùî ìò íòä ãîòéå
àøéå ,áøòä ãò ø÷áä ïî
øùà äæä øáãä äî øîàéå ...äùî ïúåç
êãáì áùåé äúà òåãî íòì äùò äúà
...áøò ãò ø÷á ïî êéìò áöð íòä ìëå
øáãä áåè àì åéìà äùî ïúåç øîàéå

,äùò äúà øùàäúà íâ ìáú ìáð
êîî ãáë éë êîò øùà äæä íòä íâ

øáãääúò ,êãáì åäùò ìëåú àìòîù
íäìò úîùå ...êöòéà éì÷áíéôìà éøù

,úåøùò éøùå íéùîç éøù úåàî éøù
úìåëéå ...äùòú äæä øáãä úà íà

.ãîòåì êìéå åðúç úà äùî çìùéå
åöøà ìàíéøôñá øàáúð .ùøãî 'ééò)

(ãåòå ,ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøäì äçîùéë
äãåáò éë ,åéøáãá åøúé ÷ãö úîà é"ôò
àìà ,äùî ìò ãàî ãò äúééä äù÷ åæ
íéîùä ïî åì ïî åòééñ äìéçúîù

- äæá ãåîòìùåðà úåçåëî äìòîìãò .
éøä Y úåìàùå úå÷ôñ øøåòå åøúé àáù
åîøâ åìà úå÷ôñ ,äæá ãåîòì êçåëá ïéà
ïôåàá åîöò ãéîòäì äùî êøöåäù
úãåáòá ãåîò ìëåé òáèä êøãá íâù
äùî åçìéù äæ íòèî ,ïëàå .ùãå÷ä
åùéìçä åììä 'úåìàù' ÷ø éë ,åùôðì
ãåîòìî åäåòðîå úå÷éôñ åøøåòå ,åçåë
åùôðì ùéà ìë ãîìé ïàëî .åãé÷ôúá
ïúåðå ìòîî åòééñî ä"á÷äù úòãì
øùà ìëá çéìöäì íéøéãà úåçåë åáø÷á

,àøåáä åì ãéîòîäôå÷ú éðôá åàåááå
åáì ìåôé àì á"åéëå äù÷ ïéðò åà äù÷
éë ,äæá ãåîòà ãöéë áåùçì åáø÷á
ãåîòì úåçåë úòë åáø÷á ùé éàãååá

äæáæà úå÷ôñ øøåòéå ìàùé íà ìáà ,
úåöò ñëèì êøèöéå ãåîòì ìëåé àì ïëà

...úåìåáçúå

האדם  קדושת  - ומחר  היום  וקידשתם 
המחשבה ובשמירת בלבו

ïúùøôá(é èé)êì ,äùî ìà 'ä øîàéå'
íòä ìàíåéä íúùã÷å

øçîåãåñéá ìåãâ ÷åæéç åðãîì ïàë ,'
ùéà ìù 'åééç úùåã÷' àåäå úåãäéä
'íäøáà úéá'ä ÷"äøä äá øàéá .éãåäéä

ò"éæ(àé à"èå÷ì)íãàä ìà àá øöéä éë
øçîä íåéî - åééåúéôá åúåà ìáìáîå
äúò úòìå ,éåàøë 'ä úãåáòá ìéçúú
äøåú äøîà æ"ò .êáöîá øàùú

íåéä íúùã÷ååúåàá êøöéì äðòú Y
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,'ïåùì ì÷ùî'íåéäéîöò ùã÷à
éàøåáì áø÷úàåëëëë.øçîå...äàøð Y

íéøáåçìù ùåã÷ä åøåàéá ,íéøáãì
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä

ò"éæ ÷ñðò'æéìî(çð 'øô êìîéìà íòåð)ìò
ì"æç éøáã(ã æñ ø"á 'éòå .ð ÷"á)ìë'

.'éäåòî åøúååé ,ïøúåå ä"á÷ä øîåàä
ù ,åøåàéáåøîåàä ìëäöåøä ìë -

øúååé ä"á÷äù,åéòùôå åéúåðååò ìò åì
åúöòéäåòî øúååéèòî øúååé -

úà ùã÷éù ,øîåìë ,åéòî éðá úàðäî
éâåðòúå äéúùå äìéëà úùåã÷á åîöò
øúåé íäá ùîúùé àìå äæä íìåò

åëøö éôëîàëàëàëàëéðéòá ïç àöîé æ"éòå ,
ìò åì ìçîé ïåðçå íåçø ì÷å ,íé÷åìà

äååòä øùà ìëáëáëáëáë.

ø÷éòäåúåé÷ðá åúáùçî úà øåîùì
íéøáãäå ,äøäèå äùåã÷á

ùôð ìëì íéååùøôñ' ìù åøåàéáë ,
úååöî úåäî øåàéáá ïúùøôá êåðéçä

בפסוקכ. רמזו רשומות ‰)דורשי ËÈ)היא סגול נקודת צורת כי סגולה' לי 'והייתם

אחת נקודה ותחתיהן עינים, לשתי מרמזות  והן העליונה, בשורה נקודות  משתי

יתנו  זה ש'סגול' סגולה' לי 'והייתם האדם מן מבקש שהקב "ה מה וזה לפה, הרומזת

עליהם  השמירה ידי על – לו

מכיוון כא. אך  בסוכה, יושבים שהם עליהם, שהמליצו אלו בין חלילה יהיה ולא 

רבי  הגה"צ לסוכה... מחוץ שאוכלים נמצא הקערה בתוך  מונח ורובם שראשם

אהרן  רבי הרה"ק של מתלמידיו היה הש"ס, על אהרן' ה'בית  בעל זצ"ל כהן אהרן

זי"ע  ‡˙ראטה ÍÎ ÏÚ ¯·ÈÁ Û‡Â ‰¯‰Ë·Â ‰˘Â„˜· ‰ÏÈÎ‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈÈ�Ú· ˙Â·¯ ¯¯ÂÚ ÚÂ„ÈÎ ¯˘‡)

('¯Â‰Ë‰ ÔÁÏÂ˘' '˜‰ Â¯ÙÒ עצה מעמו וביקש זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק  אל ר"א  פנה פעם .

אמר  ובמתינות. צורכו כפי אלא לאכול ולא האכילה תאוות על להתגבר איך  ותושיה

שווים  רצונות שתי האדם שירצה שא"א בבריותיו הקב "ה הטביע טבע החזו"א , לו

יותר  ותקיף חזק  מהם שאחד להיות חייב  רצונות כמה לו יש ואם תאוותם, בחוזק 

ותתאווה  הקדושה התורה ללימוד הטוב הרצון את בלבך לחזק  עליך כן על מחברו.

שהגה"ק בטוחני החזו"א, וסיים האכילה. רצון על יגבר זה שרצון עד בוראך באהבת 

בתורת ויגיעתו חשקו מרוב שאכל, בקוגל טעם מרגיש היה לא החושן' 'קצות בעל

תמימה. ה'

מיד כב. קלקלתו, בשעת גנב אחד שוטר תפס שפעם זצ"ל, מנובהרדוק הסבא  סיפר

האסורים לבית  בדרכו אותו ונטל ברזל ובכבלי בזיקים ‰˘ËÂ¯אסרו ‰È‰ Ì‰‰ ÌÈÓÈ·)

(ÁÂ¯·Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ·�‚‰ Ï˘ Â„È ˙‡ Ï·Î È�˘·Â ,˙Á‡ Â„È Ï·ÂÎ עבר בדרך  בהיותו ,

מעשים  ועשה שנכשל על בבוז עליו הביטו וקרוביו מכריו וכל מגוריו בשכונת הגנב 

לעשות החליט הבזיונות צער את לסבול יכול היה שלא  מכיוון יעשו, לא  אשר
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'êòøì øùà ìë úà ãåîçú àì'äåöî)

(æ"èúäéäé êéàå ,øîåì äîúú ìàå' .ì"æå
ìà úååàúäî åááì òåðîì íãà ìù åãéá
úåùøá äàøéù äãîç éìë ìë øöåà
êéàå ,í÷éøå ÷éø íìåëî àåäå ,åøáç

äøåúá äòéðî àåáúøùôà éàù äîá
åéìò ãåîòì íãàì åìâëâëâëâëøáãä äæù .

íéùôéèä éúìåæ åúåà åøîàé àìå ,ïë åðéà
,íúåùôðá íéàèçäå íéòøäíðîåàä éë

åéúåáùçîå åîöò òåðîì íãàä ãéá
åúåùøáå ,äöøéù äî ìëî åéúååàúå
ìëá åöôç áø÷ìå ÷éçøäì åúòãå
ìò åãéá øåñî åáìå .åðåöøë íéøáãä

åðèé õåôçé øùà ìëåéðôì øùà íùäå ,
ïèá éøãç ìë ùôåç ,úåîåìòú ìë åìâð
åà äðè÷ úçà ïéà ,áìå úåéìë äàåø
úåáùçî ìëî äòø åà äáåè äìåãâ
ãâðî úøúñð àìå åðîî úîìòð íãàä

לפני  ורץ התקדם אחריו רגליו ישרוך והוא לפניו ילך  שהשוטר במקום מעשה,

ממהר  אינך מדוע  – בו גוער והחל האסורים, לבית  כמובילו עצמו ועשה השוטר

שלא השוטר השיב  לעומתו עשה, אשר הנלוזים המעשים על והוכיחו אחרי, לבוא 

וכך שעשית , הגניבה מעשה על האסורים לבית אותך  המוביל אני אלא הוא, כן

ושאל  אחד חכם שהגיע  עד להאמין, למי ידעו לא  העיר ותושבי ביניהם התווכחו

ומי  השוטר מי ידעו ומזה האזיקים את  לפתוח המפתח את יש משניהם למי אותם

את הרע היצר כובש שלפעמים מוסר, בדרך  לומר הסבא התכוון ובזאת העבריין,

היצר  כי לדעת האדם על אבל ח"ו, לגמרי עליו שולט שהוא שנראה עד האדם

ובאמת היצר, באזיקי אסור שהוא  האדם שירגיש פיה על הקערה את  להפוך  מנסה

אמור  היצר, בידי ולא בידיו נמצאים להצלתו ה'מפתח' אדרבה וכלל, כלל כן אינו

כן, לעשות  מחליט שהוא ברגע  מהם להתנתק ובידו הבית ...' 'בעל שהוא  מעתה

מעלה. מעלה לעלות  ויוכל היצה"ר של כוחו כל ויתבטל ירד וממילא 

זצוק"לכג. הלוי' ה'בית  למי (·Ô˙˘¯Ù)הרה"ק במשל זו, לשאלה משל בדרך  תירץ

לרדוף  והחל עיר של לרחובה הלה יצא תאווה. לאיזו זרה' 'אש יצרו בו שהבעיר

החפוזה  מרוצתו כדי תוך העז, ובכפור בשלג מתבוסס בעודו להשיגה תאוותו אחר

ובין  בינו כפסע וכמעט נשיה תהום עבר אל להתדרדר והחל הקרח גבי על החליק

נשאל  אם עתה בנס. לו נתנו וחייו כלשהו חפץ ידי על נבלם האחרון ברגע המוות,

בערה  אז גם תחתיו פעורה התהום כשהייתה איומים רגעים באותם האם פיו את 

מחשבות לא דעתי על עלו לא הרגעים באותם הלה, יענה בוודאי הרי היצר... אש בו

בכל  אם לדידן, כיו"ב אליה. שנקלעתי המוות פחד מחשבת רק  דומיהם ולא אלו

אם  כי דבר לשום נתאווה ולא נחמוד לא ומוחנו בדעתנו שמים' 'יראת  תהיה רגע

חלקינו. צורינו חי לקל
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,íááìá åðåöø éøáåòì í÷ð áéùé ,åéðéò
íéðôîä åéáäåàì íéôìàì ãñç øöåðå

.íúåáùçî íúãåáòìíãàì áåè ïéàù
àéä éë ,äëæäå äáåèä äáùçîä åîë
éôì åäæå ,ïôåñå íéùòîä ìë úéùàø
íéîëç åçáùù 'áåè áì' ïééðò äîåãä

úåáà úëñîá(è á)ì"ëò ,ãëãëãëãë.

להם  יש ישראל כל  – העם כל  ויענו 
בתורה חלק 

úáùùåã÷ íò úåéôá àø÷ð åæ ùãå÷
ïë åîùëå 'äøåúä úìá÷ úáù'
'ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä' éøäù ,àåä
àé àá 'øô ÷éãö éøôá àåä ïëå ,äú à"ç ÷"ùù)

('äæåä'äîåðúùøôá éðéñî äøåú úìá÷å ,
íéööåðúî åæ ùãå÷ úáùá .äéåðù àéä
äøåúä úìá÷ ãîòîî äøåà éöåöéð
äæ ìâåñîå ,ìàøùéî ãçà ìë ìù åááìá
äáåè äìá÷á ,ùãçî äøåú ìá÷ì íåéä

.äùåã÷ä äøåúä ãåîéì ìù

ïúùøôá(å ,èé)øùà íéøáãä äìà' ,
'ìàøùé éðá ìà øáãú
áúë ,'øúåé àìå úåçô àì' Y é"ùøáå

ò"éæ 'øôåñ íúç'äúåòåáù ,ñ"úç úåùøã)

(:ã"ñù 'ãàéäù åðééä - 'øúåé àì'
úéøùôàáù äðåéìò øúåé äâéøãî
ìåëé àìå åëæ àì úøùä éëàìî åìéôà
,íéàéáðä ìåãâ åìéôà äæî øúåé úåëæì
úåçô åà äùà ïéà ùåøéô 'úåçô àì'å
éë ,äæì úåëæì ìåëé àìù íéúåçôáù
úåìòì åãéá çë ùé ìàøùéî íãà ìë

åæ äâéøãîìäëäëäëäë.

ãåò'ñ"úç'ä áúë(:ç"ôø íù)íåùîå' ,
øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë
úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå
,äæì íéàãë åðééä àìù óà íéøöî
ùàééúé àìå øåöòî ïéà éë úåøåäì
äéäé íà åìéôà äøåúá å÷ìçî íãà
åîë åäåîë íå÷î ìëî ,äâøãîä ìôùá

íéìåãâáù ìåãâä'åëåëåëåë.

הכתובכד. דברי על צחות בדרך  אומר היה זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי ‡)הרה"ק ,ÂË)

שם  על היו"ד כי ישיר, אלא נאמר לא  שר דרשו, ורבותינו משה' ישיר 'אז

ואמר, נאמרה. אידיו "דהמחשבה המחשבה(È„Â‰È)א  שם שם על  על נקרא  כולו

כראוי. המחשבה שמירת  הוא  העיקרים עיקר כי  מחשבתו,

זי"ע כה. אמת ' ה'שפת הרה"ק  בשם זי"ע אמת  האמרי הרה"ק פירש Â‰È„‰וכך ÈËÂ˜ÈÏ)

(Ô˙˘¯Ù· בפסוק(„ ËÈ) שהנשר אלי', אתכם ואביא  נשרים כנפי על אתכם 'ואשא 

בשפלות נשר בחי' מתוך  שאפילו לאדם להורות  הכתוב ובא  כידוע , טמא עוף הוא

ישראל  בצאת שהיה וכמו אליו, ויביאהו הקב"ה יקרבו בתורה יעסוק  אם רוחני, מצב

לעבודתו. המקום וקרבם טומאה שערי במ"ט משוקעים שהיו ממצרים,

פנימה כו. בקודש אצלו שהיה לבחור זי"ע מבעלזא  שלום' ה'שר הרה"ק  שאמר כעניין
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ïúùøôá(æé èé)úéúçúá åáöééúéå
øääúéá'ä ÷"äøä øàéáå .

ò"éæ 'ïøäà(úåòåáùì)ïàëá æîåøîù
'ä øä - øää úéúçúá ãîåòä óàù

.åéúåðååò áåøîáöééúé.éððä ,øîàéå
ïîåæîå ïëåî éððä éáöî êåúî óà
úåâäìå äãåîéìå äøåú ìåò éìò ìá÷ì

àúééøåà éîâúôáæëæëæëæëùéà ïéàå .
÷ñò éðîî ÷çø øîàéù ìàøùéî
äå÷ú ùé ãçà ìëì éë ,äøåúä
úéååæ ïø÷á úçðåî äøåúå ,åúéøçàì
øúëá øèòúéå äðìèéå àåáéù äôöîå
äëæé óåñáìå èòî èòî ìéçúé ,äøåú

äøåú øúëáçëçëçëçë.

בתורה  עוסק שאינו כמי פחותה דרגא לך  אין - פחות' ש'לא  אלו, רש"י בדברי לבאר

לשמה. בתורה מהעוסק  יתירה מעלה לך ואין - יותר' ו'לא כראוי,

לתורה, עתים קובע  אינו מדוע ליהודי פעם שאל זי"ע  מוואלאז'ין חיים רבי הגה"ק 

לעסוק בידו עיתותיו ואין הפרנסה, בטרדת טרוד שהוא עצמו את  לתרץ  היהודי החל

שאל  הקב "ה כי כלום, ולא  העולם אומות לבין בינך  אין א"כ, הגר"ח לו אמר בתורה,

בני  בכה, וזה בכה זה לו ענו התורה, את לקבל ברצונם האם העולם האומות  את 

שאר  וכן תחיה' חרבך  'על אביהם נתברך  וכבר מרציחה הוא חיותם שכל ענו עשו

האומר  אף כן ואם וחיותם, פרנסתם מפני התורה את  לקבל שמאנו והרי האומות ,

האומות ... כאותם הוא  הרי פרנסתו מפני לתורה עיתים קובע ואינו לומד שאינו

מצב על לו וסיפר זי"ע  מליובאוויטש הריי"צ הרה"ק  אל שנכנס באחד מעשה

בביהמ"ד  מקומו מיד בהרחבה פרנסה הקב"ה לו יספק  אם כי וסיים הדחוק, פרנסתו

הרה"ק לאביו ואמר ל"ע שחלה באחד מעשה היה כך  הריי"צ לו אמר התורה, בעסק

הגון  סכום לתרום מבטיח הוא  שלימה רפואה הקב"ה לו ישלח שאם המהר"ש

יהיה  ואזי תחילה תרומתו שיירים המוטב  מן כי הק ', אביו ענהו הישיבה, להחזקת 

השי"ת ירפאהו שתחילה מאשר עדיפא וזה ולהחלימו, לרפאותו חובו' 'בעל הקב "ה

בית אל נא היכנס הריי"צ אמר אתה, אף כך תורתו, שילמוד בחובו עמו ידקדק  ואז

בריווח  אליך  תבוא  והפרנסה בעסקיך  לך  ירווח והקב "ה התורה, על נא ושב המדרש

רב . ובשפע

חז"לכז. אמרו �„.)ע "כ ÔÈ·Â¯ÈÚ) בראשו שחש בעת כי בתורה', יעסוק  בראשו 'חש

כדאמרו מאה פי חשוב  כזה לימוד והרי מאד עד הלימוד לו Â)קשה ‚ �'שטוב(‡„¯"

אמרו עוד בריווח'. ממאה בצער אחד דבר לאדם È„)לו Á בצער (˘‰˘"¯ הלומד אחד

לעסוק ואכול' חטוף ואכול 'חטוף כן על מאתיים, בשכרו נוטל בצער שלא  אלף נוטל

וכמה. כמה פי חשוב  כזה לימוד כי בתורה,

שימש כח. החרדית  העדה ביד"צ חבר זצוק "ל ראבינאוויטץ בנימין רבי הגה"צ
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והווית  אלוקים  קרבת  – תמימה  ה' תורת 
התורה לימוד ע"י האדם

ïúùøôá(àë ë)øùà íå÷îä ìëá'
êéìà àåáà éîù úà øéëæà
ì"öæ ïé'æåìàååî á"éöðä áúë ,'êéúëøáå

(ïúùøôá 'øáã ÷îòä')äéäù ,á"ö äøåàëìã
øùà íå÷îä ìëá' øîåì åìøéëæúúà

úøîåà äøåúä éøäù ,çëåð ïåùìá 'éîù
úà øéëæé àåäù íå÷îáù ,íãàì ïë

àåáà' ä"á÷ä ìù åîùêéìà.'êéúëøáå
àúéà éë ,åøåàéá àìà(:áì ãéîú)

äøåúá ÷ñåòäù(äìéìá)'åãâðë äðéëù'
ïáåé ,äúòî ,åãåîéìì úôøèöî ìåëéáëå

øùà íå÷îä ìëá'øéëæà'éîù úà

ù"áúé àåä óàù ,ä"á÷ä ìò éà÷
äìåë àéäù äøåúä åæ 'éîù úà' øéëæé
äëæé àìéîîå ,ä"á÷ä ìù åéúåîù
úåëøáä ìëá 'êéúëøáå' àø÷ã àôéñì

.äøåúá úåáåúëä

àúéà'îâá(.á æ"ò)àéáî àåáì ãéúòì'
êåúá åçéðîå äøåú øôñ ä"á÷ä
ìåèéå àåáé äá ÷ñòù éî øîåàå ,å÷éç

ì"øäîä øàáîå ,'åøëù(ãéúòì ä"ã ,íù)

ä"á÷ä ìù å÷éçá àéäù äøåúä éë'
åìöà äáåø÷å,(ïë íà)ïë íâ äá ÷ñåòä

'ú"éùä ìà áåø÷'úé íùä ìà áåø÷äå ,
'ú"éùäî øëù ìá÷ì éåàøèëèëèëèëøáãå ,
øúåîì êà íééúôùìììì.

איך הבחורים אחד הבחין פעם אהרן', 'תולדות בישיבת כר"מ מסוימת  בתקופה

זע ולא קם ולא בתמוז, י"ז של בבוקר רבה בהתמדה ללמוד מתיישב  שהגה"צ

הנה  מסביבו מהלכים היו רבים שבחורים אף – רצופות שעות כתשע משך ממקומו

ל'התמדה' הגיע האיך  הגה"צ את ושאל בנפשו עוז הבחור הרהיב זמן אחר והנה,

וקיבלתי  גדולה, בהתמדה ללמוד רציתי צעיר נער בהיותי הגה"צ, השיבו כזו, נעלית

נהגתי  וכך יעבור, ולא  כחוק  רציפות – רצופות ' דקות 'חמש לימוד עם להתחיל ע"ע

הוספתי  אז נפש'. כ'קנין אצלי נעשו אלו דקות' ש'חמש בעצמי שהרגשתי עד רב, זמן

דקות, חמשה עוד... הוספתי שבועות כמה אחר מידי. לא ותו דקות ' 'חמש עוד...

שעות וללמוד לשבת  זכיתי ושנים ימים אורך לאחר שכעת  עד דקות, חמשה ועוד

ביותר. קטן אפילו הפסק  כל מבלי שעות גבי על

זי"עכט . חיים' ה'חפץ להגה"ק  מצינו מצוא , עת בכל התורה עסק  ומעלת בחשיבות 

(‰"Ù ÌÏÂÚ Ì˘)המשנה דברי È)בביאור „ ˙Â·‡)לך יש התורה, מן בטלת הרבה'אם

שכר לו יש בתורה עמלת  ואם כנגדך  נקט הרבהבטלים מדוע  לבאר וצריך לך '. ליתן

הנה  כי חיים' ה'חפץ  ומבאר בקיומה. והן התורה בביטול הן 'הרבה' בלשונו התנא

פנאי  להם ואין הכלכלה, ועל המחייה על כולו היום כל וטרודים העמלים יהודים יש

ובזה  תורה, בדברי לעסוק  מדרשא בבי להתיישב ערב  ועד מבוקר - כולו היום במשך 
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לבית לפנות מיד יזדרז כפיו, ויגיע  מ'עבודתו' בשובו לביתו בבואו אם - האדם ייבחן

וכל  בתורה, נפשו חשקה שבאמת  מוכיחין מעשיו הרי לתורה, עתיו לקביעת  המדרש

ואילו  צווארו, על שריחיים מאחר אלא  אינו עליו, העבר היום במשך למד שלא מה

ומהאי  ולילה, יומם בתורה עוסק  היה - אחרת  בדרך מזונו את  לו ממציא הקב "ה היה

שכר מקבל אךהרבהטעמא כולו. היום כל משך תורה בדברי העוסק  כמו פירוש ,

בבוקי  זמנו את ומעביר ולשתות  לאכול היהודי פונה ערב' עדי 'עבודתו לאחר אם

תורה, בדברי מלעסוק עכבוהו ועבודתו טרדותיו שלא מוכיח הוא בכך הרי סריקי,

ולא התורה, מן כולו היום כל שביטל כאילו מעלה, של דין בבית לו ייחשב כן ועל

קודש. כעבודת הפרנסה עיסוק  את  לו יחשיבו

המשנה בלשון חכמים ששנו במה הדברים ביאור תורהוזהו בדברי עמלת  אם 

תדירא, באורייתא גריס היית בידך סיפק היה שאם בזה הוכחת  הרי הפנאי, בעיתות 

כן לך ועל ליתן הרבה  שכר לו  אך יש כולו. היום בכל 'הרבה' ולמדת אםכאילו

התורה מן מעבוד בטלת  בשובך אף לתורה עתים קבעת  הראיתולא בכך תך,

ע"כ בתורה עוסק  היית  לא  כנגדך שממילא הרבה  בטלים לך כביטול יש לך ייחשב 

התורה. מן שעות הרבה

Î)בפרשתןל. ÁÈ)הדרך את להם והודעת  התורות ואת החקים את אתהם 'והזהרתה

יונתן, ובתרגום בה, כנשתהון ילכו בבית  דייצלון צלותא ית  להון פירוש,ותהודע ,'

בפסוק נזכר שלא ואע "פ המדרש. בבית להתפלל להם שיש התפילות  את תלמדם

בתורה  להצליח כדי מקום מכל התורות ', ואת  החוקים 'את – ההלכות  מלימוד אם כי

ומצוות . בתורה ההצלחה על ה' לפני לבו לשפוך התפילה נצרכת

שיח  ולשפוך  לבכות א "א  כי בתורה, לעסוק יפנה תפילתו, אחר מיד אמנם,

'למעשה' וכשבא בתורה עיניו ה' שיפתח רבה' איננוב'אהבה המשיל הילד וכבר .

עשיר  לפני שליש בדמעות והתחנן שביקש לעני זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק זאת 

פלונית בשעה אלי גש מעות , ידי תחת  מחזיק  אינני העשיר לו אמר שיפרנסו, מופלג

שב למחרת  שעה, באותה הופיע לא הלה במטבעות, ידך  ואמלא  שלי העסק  בבית

מדוע עסקי, לבית לבוא אתמול הוריתיך  כבר העשיר לו אמר שליש, בדמעות לבקשו

לבו  לשים העשיר עוד יוסיף וכי ימים, כמה הווה וכך היום.... בוא נו, באת, לא

ÌÈ¯˜È)לבקשותיו... ÌÈ�È�Ù).

חג  ביום בתפילתו שעמד אברך  ראה מראפשיץ  שהרה"ק  המעשה דבר ידוע

ושב מאד, ארוך  זמן משך  בתורתך' עינינו 'והאר בתפילת  כמים לבו ושפך השבועות

הרה"ק אליו ניגש התפילה בגמר ושוב, שוב  אביו אצל המתחטא כבן להתחנן

נשאה  שתפילתך  וראיתי בשמים הייתי לו, אמר וכה בידו, גדולה ו'גמרא ' מראפשיץ 

בלימודך ... ותתחיל גמרא  לך  הא לרצון, באהבה ונתקבלה פירות
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ïéàäìòúî äãé ìòå ,äøåúë äùåã÷
ïëå .'ä êàìîë úåéäì íãàä

ïúùøôá áéúëã ïçëùà(ä èé)åøîàù
àìå 'äùòð 'ä øáéã øùà ìë' ìàøùé
úùøô óåñá ÷øå ,'òîùðå' øîàð

áéúë íéèôùî(æ ãë úåîù)ìë åøîàéå'
øàéáå ,'òîùðå äùòð 'ä øáã øùà
úùøôáã ,ò"éæ àæìòáî é"øäî ÷"äøä
úéøáä øôñ ç÷éå' íãå÷ áéúë íéèôùî

íòä éðæàá àø÷éåúéøáä øôñ' é"ùøéôå '
úåöîå ,äøåú ïúî ãòå úéùàøáî -

'äøîá ååèöðù÷ñòù øîåìëå)Y äøåúá å

(äùîî åòîùùåëæ äøåúá å÷ñòù ïåéëå ,
ïåùì àéäù 'òîùðå äùòð' øîåì
äá ïéùîúùî úøùä éëàìîù

(.çô úáù)äøåúä ãåîéì çëá ÷øù éðôî ,
'÷ä äøåúä éë ,êëá úåëæì øùôà
åúîùðå åôåâ åùôð úà úøäèîå úùã÷î

.íãà ìù

æ"éòë'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øàéá
ò"éæ(ïúùøôá)é"ùø éøáã úà

äî - åøúé òîùéå' äùøôä úìéçúá
óåñ íé úòéø÷ ,àáå òîù äòåîù
äî ,íéáø åù÷ä øáëå .'÷ìîò úîçìîå
äøáãîä åùéçäì åìà íéø÷î éðùá äéä
åøúé éë ,øàáîå .åéãçé ìàøùé íò ïåëùì
øçàù ïëúé ãöéë ,åùôðá ïðåáúä
úåúåàá íéä úà òø÷ ä"á÷äù

ìëå ,ïåæâøé íéîò åòîùù ãò íéúôåîå
åòåøæå ä÷æçä åãé úà åàø íìåò éàá
ãöéë Y íçìäì ÷ìîò àåáé ,äéåèðä
úà ,'æçà ìéç'ä ìë úà ãáàì êééù
íò íò íçìéäì àåáì 'íéîù úàøé'ä
íãàì åì àá äæ ìëù ïéáä äæîå .'ä
÷ø éë äùåã÷ä äøåúá äæéçà åì ïéàùë
ïëì .åúàøéá ùéàä ãåîòé äøåúä é"ò
úà ìá÷ì ,øáãîä ìà àåáì øäéî
.ìàøùé ìë íò ãçé äùåã÷ä äøåúä

àúéààøîâá(:áò àîåé)åì úéùòð äëæ'
íñ åì úéùòð äëæ àì ,íééç íñ
äøåú ãåîìì - äëæ é"ùø ùøéôå ,'úååîä
éî éà àåáé äøåàëìå ,äîéé÷ìå äîùì
éãé éúàöî àìå - éúãçô ãçô øîàéå
øùà äæ àåä éî éë ,ùøãîä úéáá éìâøå
ãîåì éððäå éááì éúéëéæ øîåì ìëåé
éæà äîùì àìù ãîåì íà éøäå ,äîùì
éúôù'ä øàéáå .úåîä íñ åì úéùòð å"ç

ò"éæ õìéôî '÷éãö('è úåà á÷ò 'øô)íùá
íàù ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä åñéâ

äëæéæà äîùì äøåúá ÷ñåòååì úéùòð
íééç íñúéðçåø úåéç ïúåðä íñ åðééä ,

íà íìåà ,íãàìäëæ àìàìù ãîåìù
íñë äøåúä ïéàù óà éøä ,äîùì
íå÷î ìëî êà ,íééç çåø åá çéôäì

úåîä ãâðë íñ åì úéùòðàäé ìáì ,
éðçåø úîëàìàìàìàì.

בדיוקלא. ידוע אין שהרי זצוק "ל, סלנטער ישראל רבי דהגה"ק משמיה מתאמרא 

המעמד  היה יום באיזה ידוע  אין נמי וכן לבנ "י, התורה ניתנה שבו המקום איה
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íâ,íéîùä ïî ìôåëîå ìåôë åøëù äéäé
'ìàåîùî íù'á àéáäù åîëäîåøú)

(á"òøúéð÷æå'[÷öà÷î 'óøù'ä],ä"äìì÷åöæ
,øîà ,åúå÷ìúñä íãå÷ íéðåøçàä åéøåáã
éððä ,äøåúá åùàø úà çéðéù éî ìë
äîå ,àááå äæá åðîî äéäéù åãòá áøò

'íéùèåùèî éùèééì' àåäùùâø ,ùåøéô]

[í÷éø'äáø àîåäúã àá÷åðì êìéáìáìáìáì.

åðéúåå÷úé÷åìà úàî åðéúù÷áå
áåø åðì äáøéù ,äëøòîä
éøòù äáçøäá åðì çúôéå äøåàä
úåçøàá êìäì ìëåðù ,àéîùã àúòéñ
ìòå ,äàøéäå äøåúä éëøãá òåñôìå øùåé
úåëøáä ìëá êøáúäì äëæð äæ éãé
úîçðá äàøð äøäîáå ,äøåúá úåáåúëä

.ø"éëà ,íéìùåøéå ïåéö

('Ê· Â‡ ÔÂÂÈÒ 'Â· Ì‡ ÌÈÓÎÁ‰ Â˜ÏÁ�בבית(˘ במקומי, כאן אדם, יאמר שלא  ללמדנו, .

להצליח  בעצמי לנכון מוצא איני נמצא אני בו זה ובכולל זו בישיבה או מדרשי,

ה'זמן', לענין וכן בלימודים, מצליח הייתי בוודאי מקומי משנה הייתי ואילו בתורה,

מקום  שבכל ידע  אלא  בתורה, לעמול יכול איני הנוכחי ובמצב  הזה שבזמן יאמר לא

בעולמו. חובתו היא  וזוהי  ללמוד הוא  מסוגל זמן ובכל

זי"ע מקאצק  הרה"ק אמר ˙Ú·)כעי"ז ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡)זמן היה סיון מתן שבחודש

אבלתורתנו יום.קבלת, בכל מחדש ע"ע לקבל שעליו זמנה, יום כל התורה

עתים לב. לקבוע עצמו על שהמקבל מתאמרא, זי"ע  מבעלזא  מהר"י הרה"ק של משמו

רוח  כל מפני ללימוד לו הקבועה מהשעה לזוז שלא  קבלתו את ויקיים לתורה,

מזון. לו יחסר ולא  הראוי, בכבוד לו תבוא שפרנסתו לו מובטח שבעולם,
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