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מכיוון לו בא נח של  חנו – תמיד לנגדי ה '
עת  בכל עיניו לנגד ה ' את שהעמיד

 óåñá úéùàøá 'øô(ç å)ïç àöî çðå
 íé÷éãö åøàéáå ,'ä  éðéòá
ìëá åéðéò  ãâðì 'ä  úà  ãéîú  ãéîòäù

åì òøéà øùà ìëä åì  êìäùë ïä .
 çë åì  ïúåðä àåä  éë øëæ  ïéøùéîì
 íéøåñééäå éùå÷ä úòá  óàå ,ìéç úåùòì

(íéîù  éãéá äùòðäî)éë ...êìà  éë íâ' øîà
 íãà  éãéá åì äùòðä  óàå ,'éãîò äúà
 íéòéøîë íáéùçä àì  ïåîîá  åà óåâá –

ãîåòä 'ä øáã úà äàø àìà ,åì

 êë ìò íååöîå íéðéðò äîë ãåò  ïìäì 'ééò)

(ïç  úàéöîì íãàä úà íéàéáîä.dyxtd x`a ç ð -

 âäåðä'äá  åúëéîñå  åðåçèá ÷æçúé  ïë
÷"äâä  áúë ïëå ,úåîåöòúå æåòá

ò"éæ 'íééç õôç'ä äðåáúä øòù ì"äéîù)

(à"éô.ì" æå ,úãéîá  ãàî  ÷æçúé...
 ïåçèéáäàãçà íà  åì  òøé  àìù éãë ,

åéðéðòá åì òâé çúôéå  éî  éà àåáé íà ,øîåìë)

(åìùë 'øçñî  úéá' åì êåîñáá àåáé àìå ,
ïéáìäìå  åìì÷ìå  åúà  áéøìå  åúåðâá øôñì

, åèéð÷äìå  åéðô ïéîæé àåäù 'äá çèáéå

קיען א. משני לו באה ופרנסתו שחיותו זי"ע  מקארלין שלמה רבי הרה"ק  אמר פעם

הקודש]– בלשון 'כי' תיבת את  ומזכיר  'קיא' נקראת האידיש  בשפת בו כי '[פרה

לבנו בטחנו'כי ישמח קדשו Î‡)בשם ‚Ï ÌÈÏ‰˙) לי יש אני אף שיחו בן לו אמר ,

קיען שני שני (Â¯Ù˙)אותם לך  יש אכן, הרה"ק , לו אמר מצויה, פרנסתי אין ומדוע 

אותם קיען, חולבים והיאך  כיצד  לדעת  מהאדם נדרש  אלו  קיען ÈÈÊאבל ÈÂÊ‡ ÈÂÂ)

(Ô˜ÏÚÓ Âˆסמוך להיות אמיתי בבטחון האמונה את  בקרבו להשריש שיש כלומר ...

מאומה... יחסר לא  אכן ואז מחסורו, כל שימלא  בה' ÚÈ˜·ובטוח È·¯ ˜"‰¯‰ ˙Ò¯È‚)

(Ú"ÈÊ ˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ.

דאלערב. אלף של בסכום הוצאה עליו שנפלה ואביון', ב'עני אין („ÏÂ¯)מעשה ולרש ,

כתב, וכה עולם, לבורא מכתב  וכתב בדעתו התיישב עניי כל, ראה  שבשמים, אבי

דאלער אלף לי שלח רעב , מחרפת  הצילני פלוני ועמלי, בנך מנאי בסופו, וחתם ,

עליו וכתב מבחוץ, נוסף בנייר המכתב  את עטף פלוני, המלכים ,בן מלכי מלך  'לכבוד

פלוני...' מכתבמאת  להעביר הדואר' מ'אנשי אחד כבוא דואר', ה'בי ידי על ושלחו ,

בכגון  הורגל שלא מאחר המכתבים, שאר בין זה מכתב  דבר את וראה למעונו, מכתב 

ידע  לא  וגם כבודודא , מקום הנכתב,איה את  בראותו ויקראהו, המכתב את  פתח ,

דאלער, מאות  חמש עבורו ל'תרום' בנפשו אומר וגמר זה, עני על רחמיו נכמרו

– לשון' 'מטבע  באותו מבחוץ, עליו וכתב  בנייר, המעות  עטף למעשה, וממחשבה
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...åãé  ìò åì  øñçä  úà  øçà íå÷îî åì
 ä"á÷ä ,äæ  ïéðòá ùîî äæä øáãä ïë
áéúëãë  åéàåøá ìëì  ïåæî  ÷ìçî àåäù

(äë åì÷ íéìäú),'øùá ìëì íçì  ïúåð'
áéúëãë  åéðá íäå ìàøùé ìù ïäéáà àåä

(à ãé íéøáã) íîåìùá äöåøå ,'íúà íéðá'
 íãàùë  ïëì ...ïú÷åìçîá äöåø  ïéàå
 åúàî ù÷áå åøáç ìù  ÷ñòá òâåð  ãçà
'ä éðôì àáå .äöø àìå äæî áëòúéù
úøçà äðî åì  ïúéù  åéìà  ïðçúîå êøáúé

 àöîé  éàãååá åøáç íò  áéøì  êøèöé àìå
êøáúé 'ä  éðéòá ïç äæ øåáò åúãî øåáò

íøîàîë ,äùåã÷ä(.èô ïéìåç)éàî'
áéúëã(æ åë áåéà),äîéìá ìò õøà äìåú

úà íìåáù  éî ìò íéé÷ íìåòä  éî ìò
'äá  åðåçèá øåáòå .'äáéøî úòùá åéô
 íéãîì  åðàöîð .ì"ëò ,íééôà äæì  ïúé
 åéúåãéî ìò øéáòî íãàùë éë , åéøáãî
÷ôñéù åàøåáá ïåçèéáå äðåîàá ÷æçúîå

 åëøö éãë  åìâéðéòá ïç àùåð  åäéøä ,

המלכים ... מלכי מלך מאת פלוני, העני לכבוד  הוצרך  שוב  חדשים כמה כעבור

העולם, כדרך  וכתב  להשי"ת, מכתב  שוב  וכתב  התיישב  כזה, אבי לסכום לכבוד 

אלף בשנית לי לשלוח אבקשכם בברכה , נתקבלה פלוני בחודש  תרומתך שבשמים ,

אוסיף זאת אמנם הארי, את  משביע הקומץ אין ראש , למעלה  ההוצאות כי דאלער,

ובפעם מאחר  דואר ' ה'בי ידי על  המכתב  לי תחזירו  לא  הזאת  בפעם  'כי לבקשכם ,

בשמו... וחתם מהסכום', מחצית  לעצמם  לקחו  ואינו הקודמת  'מאמין זה עני הנה

שפלוני  היה סבור עדיין אבל המעות, את לו שלח שהקב"ה האמין כי היה, מאמין'

העני, מאותו אנו שונים האם במעשינו נפשפש נא הבה לעצמם... משלו נטלו ופלוני

מקצת לעצמו להפריש אחר אדם ביד שאין ונבין נשכיל 'למעשה ' בבואנו האם

פלוני  כי על ולילה יום ולבכות להתלונן ונפסיק  השמים... מן לנו הנשלח מחלקנו

אותנו. הפסיד ופלוני אותנו הזיק 

שהיו ג. בלבול, מלשון המבול' 'דור היו הם כי דורו, לבני בין ההבדל היה זה הלא

בו  כי מנוחה, מלשון הוא  'נח' אך בה', אמונתם מחוסר ושכלם בדעתם מבולבלים

חשש  לא בה' ובטחונו באמונתו כי ינהלני' מנוחות מי על צדק  במעגלי 'ינחני נתקיים

הזידונים. ממים ניצל ואכן מדבר,

לבאר כותב  זי"ע  מקאז'ניץ המגיד �Á)הרה"ק ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ ‰"„ Ô˙˘¯Ù·) אצל מדוע 

ותחרות , ושנאה קנאה שום ביניהם אין ואידך המלאכים החסד ממידת  שמיכאל  אף

במחיצתם שלום  זאת  כל עם מאתו מגבורה שהכל בבירור יודעים דהם והטעם, .

רק המחלוקת  אין 'כי ושנאה קנאה כל סר ובזה אחד (·�ÌÈ„¯Ù)בא  שכל למטה,

בו, שיש אחרת  מעלה איזה או שבקרבי חכמה מחמת אשתרר אני לומר מתנשא

כח להם  הנותן הוא היוצר כי ושוכחים האמת  מדרך שטועים  כיוון הוא  זה וכל
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 åúåëæá íéé÷úî íìåòä ìëå ,ä" á÷äã.

תמיד  שהיה ע"י לחן  זכה  – חן מצא  ונח
כעס  ולא בניחותא 

 áúë'íéãøçä' øôñá(äò  úåà å"ñô)íà

àì ,'ä  éðéòá ïç  àöîì  íãà äöåø
ñåòëéøîàðù ,(ç å  úéùàøá) àöî çðå'

 àìà ,äîì  åùøéô àìå ,''ä  éðéòá  ïç
 åùåøéô åîùáæîåøî ïçä  úàéùð  úáéñù åðééä)

('çð' - íùä íöòá,åøåáéãá çð äéäù

חיל ' הדברים לעשות אלו כל חסרו שלו דכשרואה ברעהו' איש 'קנאת בא ומזה .

עלמא בהאי המאמין אך  חבירו, את  נפשו ושנאה בו מקנא  ·˘ÈÓלכן ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙Ó‚Â„Î)

(ÏÚÓ.קטטה וכל קנאה כל בו אין שמיא מן מדוקדק בחשבון בא  שהכל

אמת ' ב'שפת ה'',(˙¯�"Â)איתא בעיני חן מצא ל'ונח נח זכה מה ידי על לבאר

אלוקים הצלם  עליו חל  ונקי מזוכך אלוקיםכשהנפש  צלם עליו שיש ואחר ממילא,

חן  לנשיאות  –זוכה ונקי מזוכך הנפש נעשה מה ידי ועל הנסיונות, על שיתגבר  בזה 

וכבוד' תאוה  'קנאה עניני העולם.בכל  מן האדם את  המוציאין

סוכה במסכת  איתא שמים(ËÓ:)וכבר ירא  שהוא  בידוע  חן עליו  שיש אדם ,כל

לחן. יזכה שמים יראת  שע "י נמצא

'טרף ד. ופירש"י בפיה' טרף זית עלה 'והנה דכתיב זי"ע, ישראל' ה'דברי הרה"ק כתב

חטף, מרורים ומדרש- מזונותי יהיו הקב "ה לפני יונה אמרה מזון... לשון אגדה

לבאר  יש ולכאורה ודם', בשר ביד כדבש מתוקין יהיו ואל הקב"ה של בידו כזית

שלפי פירש לא כדכתיב פשוטומדוע  'מזונות' לשון הוא 'טרף' ˜È‡)תיבת ÌÈÏ‰˙)

ליראיו נתן עלהטרף לה 'שנזדמן היונה חטאה מה קשה לכאורה כי אלא , מרורה'.

גדול  ומרירות בקושי לי באה שפרנסתי חטאתי מה  וכי השואלים מאתנו  וכרבים  –

כך  חז"לכל שאמרו וכמו חטף' לשון 'טרף פירש לזה ,(.„Ò ˙ÂÎ¯·) השעה את 'הדוחק 

שיזמין  בה' אמונה מחוסר – השעה את  ודחקה היונה שחטפה דמפני דוחקתו', שעה

וסובל  המאמין אך  מתוק, ולא מר עלה לה נזדמן לכן לה, הראוי בעתה מאכלה לה

צרכיו. ושאר בפרנסתו עניניו, כל לו יומתק הכל

המשנה דברי על זי"ע  מקאצק הרה"ק  משם אומרים È.)כיו"ב  Ó"·)את 'ראה

הרה"ק וביאר בה', זכה בה שהחזיק זה בה, והחזיק אחר ובא עליה, ונפל המציאה

דעתו שפיות כל את  שאיבד  באופן יתירה  השתדלות שעשה מאחר  קנה ' ש'לא 

המציאה על ו 'נפל ' שהסתער עד – –מחמתה האדם לו שיבור הישרה הדרך ואילו ,

נקצב אם שהרי יקדמנו, אחר שמא  פחד שום בלא  ויטלנה ה'מציאה' אל בנחת  שילך

יעסוק לא – הפרנסה עניני בכל וכן לידו, יגיע  ממילא הוא  הרי שמיא מן הדבר לו

המציאה. את לקנות יזכה אז לא, ותו ההשתדלות  חובת  כפי אלא פרנסתו בצרכי
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åëåìéäáå åéùòîáåä ùøãîá àúéàãë)

(÷"äåæ – íìòðä ç"ðå  ï"ç , ïç àöî ïëì ,
àåä ãç( úååù íäéúåéúåàù åðééä).ì"ëò ,

àúéà äæá àöåéë(: âé÷ íéçñô)'äùìù
ñòåë  åðéàù éî ,'ïáäåà'  ä" á÷äåéîå ,

 åîöò  ãéîòî åðéàù  éîå ,øëúùî  åðéàù
'åéúåãéî ìòæ.

 áúëå'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
 ïúùøôá ò"éæ øãðñëìàî øåáéãá)

גדר לדעת נפסק סמיכהולכשתרצה הנה מהו, ה' ˙˜Ù"‰)על ‡"‚Ó ,·Î „ˆ ·"Ó)

כישיבה', 'סמיכה כי עצמו לסמוך  לאדם אסור 'עמידה' חיוב שיש ושיעורדבמקום

הדבר אותו על  סמיכה  נחשבת  זו הסומך  ויפול הנסמך דבר  יינטל  שאם  .הסמיכה

עדיין ה'עסק ' ממנו יינטל שאם באופן עסקיו על סומך אם עמדוכיו"ב על  יעמוד 

לבו 'יפול ' שהוא ולא  לומר ואפשר העסק, על שסומך כמי נחשב  אינו סומך בקרבו

ה' .על 

פרשתןה. בריש הק' רש"י ע"ד העולם קושית ‡)ידועה Ê) נח אל ה' שדיבר שבשעה

ראיתי 'אותך לו אמר צדיק אמר בפניו שלא  עליו כשדיבר הפרשה בריש ואילו '

איש תמים'נח שלאצדיק וכולו בפניו אדם של שבחו מקצת  שאומרים מכאן - '

אומרים שבפניו כאן חזינן שהרי צ"ב , ולכאורה ולאמחציתבפניו, אדם, של שבחו

הרה"קמקצתרק  וביאר אחת . מעלה רק אמר ובפניו מעלות ב ' אמר בפניו שלא  כי ,

אף כי זי"ע, ברוך' מעלה אישה'מקור רק  אמר שבפניו נמצא גדולה... מעלה הוא

–צדיק אחת  שבחים בשלשה שבחו בפניו ושלא  תמים, צדיק, שבפניו איש , הרי

מקצת . רק  אמר

זי"עו. משה' ה'ישמח הרה"ק  אמר ˜Á)כה ‰"„ ‡˘� ,„ÂÚÂ ‰"„ :ËÎ ˙ÂÎ¯· Ò"˘‰ ÏÚ) על

ז"ל È)דבריהם · ˙Â·‡),לכעוס אדם ימהר לא  נפשך ' ד'ממה לכעוס' נוח תהי 'אל

זה  כעס ואם ולכעוס, עבירה מלעבור לו חלילה הרי - היא  עבירה זו כעס אם כי

נדרשת ל'מצווה' כי לכעוס למהר שאין וודאי כך אם הוא , מצווה ודבר הוא לש"ש

הדעת ... וישוב  'הכנה'

תשע "ז,ז. שנת במשך ממכריו אחד עם שהיה מעשה החבורה מבני אחד לי סיפר

ה'שדכנים' לכל דחופה אסיפה בארה"ק הקהילות  באחת  ערכו השנה בראשית

בפרט  מלאכתם לעשות לב על להשים ולזרזם לעוררם – הקהילה באותה אשר

רק והנה, בקהילה... העת באותה שנתרבו מבוגרים לבחורים הגונים זיווגים בהבאת 

נקר  לא  הקהילה מבני אחד אסיפהשדכן לאותה 'ÔÂ·˘Á')א ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ Ó"˜Ù� ÏÎ ÔÈ‡Â),

נכבד  סכום הובטח אסיפה שבאותה גם מה ובצדק... נשמתו, עמקי עד נפגע הלה

ב'הבטחה' נכלל לא  והלה גמר לידי שידוך שיביא שדכן לכל הקהילה מטעם שישולם
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(ïåùàøä íú åðéáøì 'øùéä øôñ'á àúéàù
 íãàä  éãéá  úéùôç äøéçáäù íâäã
 àöîé íà íìåà ,òøá  åà áåèá øåçáì
 ä"á÷ä  åäéáâî 'ä  éðéòá  ïç íãàä
 çøëåî àäéù – äøéçáä ïî äìòîì
÷øå  êà  úåùòì åúåäîå  åòáè ãöî
úàöì  ãéúòù éôì  åì àá äæ ìëå ,'áåè'

. ÷éãöå øùë òøæ åðîî

øàáîå øôñ'ä  éøáãã 'ìàøùé çîùé'ä
ãçà øáãì 'íéãøç'äå 'øùéä
 çð àåäå àæâåøå ñòëî øäæðä  éë åðååëúð
úåðáäì äëåæ  åéùòîáå  åëåìéäå  åøåáéãá
 äæáå .ïçì äëåæ àìéîîå ,øùë òøæá
 åúâäðäù ,'ïç àöî çðå áåúëä øàåáî

äúééäúçðá øéáòî äéäå , úåéøáä íò
 åéúåãéî ìòç òøæ åðîî àöéù äëæ êëì ,

כל  שקיבלו כמו לזיווגם הממתינים הבחורים רשימת  את לידו קיבל לא  גם זו,

בכוחות התגבר אלא שקיבל למכה לבו שת  לא הלה אמנם באסיפה... המשתתפים

העולם, לטבע  ממעל ונתעלה הקל,עצומים הנחילו  אשר הקודש  בעבודת המשיך

מהומות לעורר  כי מבלי ומצא  השדכן חישב תשע "ז שנת  בשלהי פלא  זה וראה ,

לעומת וכמה כמה פי מרובה זו כמות  גמר, לידי שידוכים 19 הביא השנה במשך 

קודמות . בשנים השיגיו

את פסח, בערב שורפים ה'לולב ' את  זי"ע חיים' ה'שפע הרה"ק אומר היה כעי"ז

הערבות נתעלו כיצד תמהתי גם ידעתי ולא  בשבט', עשר ב 'חמשה אוכלים ה'אתרוג'

אלאמידלעלות ריח'. ולא טעם 'לא בה אין זו ערבה והרי הקודש, לארון ממעל

בקרקע שחבטוה מכיוון מקום מכל מאומה, שווה שאיננה אף אדרבה, כי ביאורו,

מקבלי  של כוחם ללמדך הקודש , לארון ממעל להיות  במדרגה תעלה חבטות  חמשה

בושתם. את  בדומיה וסובלים חבטות

גדולה ח. התנגדות  זי"ע אמת ' ה'אמרי להרה"ק  היה אשר בעת הדברים, ידועים

עברו ‰ÏÏÎ)בימים È�È�Ú ˙Â„Â‡)להשתיק כוחו בכל ורצה מאד לו היצר והדבר

הרה"ק את  פגש מארינבאד המרפא עיירת  אל נסעו בעת  ויהי הרוחות . את  ולהרגיע

לו  ענה הסוערות, הרוחות את  להרגיע  שיפעל מאד בו והפציר זי"ע מנאוואמינסק

ומקובל  זי"ע  הק ' הבעש"ט מרן אחרי מתייחסים אנחנו מנאוואמינסק , הרה"ק 

על  ימים להאריך  יזכה לא התנגדות  עליו שאין צדיק  שכל בשמו במשפחתנו

יאריכו  ההתנגדות ע "י שהרי דעתו נחה דבריו את  אמת' ה'אמרי כשמוע  ממלכתו,

ובנעימים. בטוב ושנותיו ימיו

'יש  פרשתן בריש רש"י דברי את  זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק  בנו ביאר עפי"ז

לגנאי, שדרשו היו מדוע לו יקשה הרואה וכל לגנאי', שדורשין ויש  לשבח דורשין

האריך שנח מצינו ואכן ימים. יאריך  שנח לגנאי בדרשתם גרמו אלו ש'דורשים' אלא ,
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,íìåò é÷éãö ìëå åðéáà íäøáà – øùë
 äáåè ìëì äëæå 'ä  éðéòá  ïç àöî àìéîî

.äëøáå

התפילה כח  – ה' לך  תפילתי ואני

ïúùøôá(à ç),'çð  úà íé÷åìà øåëæéå'
ïéãä úãî íùä äæ' , é"ùøáå

àåä ìò  æîåøä 'íé÷åìà' øåëæéå' ïàë áéúë éøäù)

(ïéã  úâäðäéãé ìò íéîçø úãéîì äëôäðå ,
úìôú'íé÷éãöäè ìù åçåëá úîàáå .

 íéðéãä ìë  úà  êôäì éãåäé ìë
'ééçá  åðéáø'ä éøáãë , åúìéôúá ãë' øôñá)

 á 'çî÷ä(äìéôú êøò úìéçúì" æå ,çë äôé
äìéôúäéäìéôúä éë ...øæâðä  ìèáì

עוד  חי התיבה מן שיצא ולאחר שנה, מאות  שש בן היה המבול שבעת ביותר , ימים

שכזה  מופלג בגיל המבול בימי הכישו שהארי אף על שנה, וחמישים מאות שלש

(‰�˘ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ Í¯ÚÏ ˜¯ ÌÈÈÁ ÂÈ‰ ˙Â¯Â„ Ì˙Â‡· ÈÎ)ההתנגדות ידי על רק זה  לכל וזכה ,

המידה. על יתר ימיו את להאריך  – לגנאי הדורשין כוונו לזה ואולי עליו, שהייתה

לטובתנו, ורק אך זה שכל נבין 'מצירים' לנו שיש שבעת  לנפשנו, מוסר לקחת ועלינו

הרע . כגמולם להם ולהשיב עליהם לכעוס שלא  מידותנו על ונעביר

מידתט . שנתהפכה ומניין נח שהתפלל 'תפילה' כאן מצינו היכן ביאור צריך ולכאורה

דהרה"ק משמיה זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק וביאר תפילה, ע"י לרחמים הדין

זי"ע מפשיסחא שרשהרר"ב  בידיעה - נשבר' ב 'לב האדם עמידת  עצם  פעמים  כי

ביותר ומתקבלת מאליה  זועקת ' 'תפילה  היא יתב "ש , ה' עזר  מבלעדי לו  ואין ,הוא 

'וישאר נח אצל היה תפילה.אך וכן מכל למעלה עלה וזה מצבו על שגנח – נח'

פתחם  על המתדפק  מהעני לבקש עולם של ממנהגו כי דומה, הדבר למה משל

מהלך שהלה פעמים אמנם הוא. גדול ו'נצרך ' דבריו כנים אכן כי לראות  - 'המלצה'

היא עמידתו עצם אזי עניותו, על לשמים זועק ומעמדו מצבו וכל קרועים, בבגדים

ביותר  הטובה ה'המלצה' יחושו היא  והכל לשמים, עד מאליו זועק מצבו כי –

ברעב . ימות לבל מדחקו להצילו לעזרתו,

בעיה"קי. המפורסמות  הישיבות אחת  מתלמידי בחור שנים, כמה לפני שהיה מעשה

מגויי  אחד בא  כי רואה והנה שליט"א  המערבי' ב 'כותל בתפילה עמד ירושלים

הכותל  לאבני בינות  'פיתקא' מכניס הינו מכן לאחר בתפילה כפיו נושא הארצות 

עשה  טיבה', מה זו 'פיתקא  לדעת הרצון בקרבו שבער הבחור לו... והולך  ומסתלק 

בה כתוב ומצא והוציאה ניגש – אבתהמעשה ישראל, בני של אלוקיהם  ה', לכבוד 

פלוני במקום הכדור במשחק ניצח  מי לדעת soccerÚÂ„ÈÎ(נפשי ¯˘‡ ,Ï‚¯ ¯Â„Î -

ÏÎÂ ,ÂÊ „‚�Î ÂÊ ÌÈ˘�‡ ˙ÂˆÂ·˜ '· ÌÈÙ˙˙˘Ó ˜Á˘Ó· ,ÔÂÈ Ï˘ ‰˙Â·¯˙Ó ˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎ ·¯˜· ˘¯˙˘�

Ï·‡˙ Â„ÒÙ‰·Â ,Ì˘Ù� Ï‚˙Â ÁÓ˘˙ „ˆ‰ Â˙Â‡ ÔÂÁˆÈ�· ¯˘‡ ˙ÂˆÂ·˜‰Ó „Á‡ „ˆÏ ÌÓˆÚ ÌÈÁ˜ÂÏ ÌÚ‰
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‡Ï ÈÎ ,ÁˆÈ� ÈÓ ˙Ú„Ï ‰Ê ÈÂ‚ Ï˘ Â·¯˜· ¯Ú· ‰Ó ÔÈ·˙ ‰˙ÚÓ ,Ì˘Ù� ‰Î·˙ ÌÈ¯˙ÒÓ·Â Ì‰ÈÏÚ Ì˘Ù�

ÚÈ‚‡Ï‡�ÎÚË‰ ˙ÓÎÁ ÏÎ Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·Â ,Ï·‡ ÌÂÈ Â‡ ‰ÁÓ˘ ÌÂÈ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï Ì‡ Ú„È

(ÂÙÂÒ „ÚÂ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒÓ ‰ÓÂˆÚ ˙Â¯È‰Ó· '˙ÂÚ„Â‰' ÚÈ„Â‰Ïכה ניצח, מי הודיעני ממך אנא

פלוני  מס' בחדר פלוני ב'מלון' כעת השוכן פלוני החליט דברי היה שנער הבחור .

ניצח  צד איזה שיברר ממנו וביקש יארק בניו הדר לאביו במהרה התקשר בו, לשחק

את מששמע אך בנו, של המשונה בקשתו לשמע  האב  נבהל תחילה פלוני, במקום

פלוני  צד כי לבנו והודיע  שב ומחצה כשעה לאחר ובירר, הסכים המעשה דבר כל

ונכרי, גוי אותו של מלונו לבית פעמיו החיש רגליו, הבחור וישא זה... במשחק ניצח

ניצח  פלוני כי להודיעו – עולם בורא של 'שלוחו' הוא  כי הגוי לפני עצמו 'גילה' ושם

ובקשתו  – שלוחו את  אליו שלח עולם' 'בורא  כי דמעות  עד שנתרגש הנכרי במשחק ,

הגונה יד מתת לו והעניק  מאד לו הודה תומה עד „‡ÚÏ¯)נתמלאה ÌÈÈ˙‡Ó) כראוי

'מטעמים' עשה שם לישיבתו, הבחור פנה משם הקב"ה... ממ"ה של לשלוחו וכיאות 

בנפשו  מדמה אכן וטיפשותו לתומו אשר הגוי את שרימה איך  – המעשה דבר מכל

אליו נגלה הקב"ה ‰·ÂÁ¯)כי Ï‡)...'פינו שחוק  ימלא 'אז ואכן המלון... לבית  ושילחו

את לו ויאמרו ויענו עושה', זה מה 'לשחוק  ושאלם הישיבה' 'ראש שם שעבר עד

אכן, ובהתרגשות , בקול ואמר נענה ולאחר הישיבה ראש נשתתק  המעשה... דבר כל

את אליו שלח ובעצמו בכבודו הקב "ה אכן כי לראות  ותווכחו היטב , נא  התבוננו

'שגעון' זה בבחור הכניס – נכרי של תפילתו שתתקבל הקב "ה גלגל כמה ראו שלוחו,

עוד  ולא  התשובה, מהי לו שיברר אביו את להטריח מיהר משם הפתק, אחד לחקור

ה' מעשה לא  וכי תשובה, לו להחזיר מלונו בית  עד ארוכה דרך  כברת  שעשה אלא 

השמים'... 'מן תשובתו את  הנכרי שיקבל כדי כאן הייתה ממעל ושליחות 

תפילה  כל ולהשיב  לענות הקב "ה מגלגל כמה נא  חשוב כן, העולם באומות  ואם

שם... הוא  באשר יהודי כל של

רפואות ' 'בורא  שבאמירת החזו"א  משם ידוע  לענין, ÂÈˆ¯)מענין ˙Î¯··) יכוון

הידועה מהמחלה ובפרט מחלה, מכל Ï"ˆÊ)להינצל Í‡·¯ÚÈÂ‡ „Â„ Ï‡Ù¯ È·¯ ÔÂ‡‚‰).

יום' בכל בטובו ב 'המחדש לכוון זי"ע  מקאז'ניץ  המגיד מהרה"ק  אומרים כעי"ז

חולי... מכל נתרפא  וממילא  חדשות רפואות  שיברא והיינו מחלה, מכל  להינצל

שפעם  המעשה דבר וידוע לך , וירווח המקום לפני מתפלל הוה ודבר דבר כל על

עשרה' 'שמונה תפילת אחר מתפלל רבם את  זי"ע  מקאריץ הרה"ק  תלמידי שמעו

על  רבם כוונת בודאי כי סבורים התלמידים והיו לביתי' המשרתת  שתחזור רצון 'יהי

ונעלמיםסודות  ‡Â¯Á˙)טמירים ˙Â¯ÈÙÒ ÏÚ ÊÓÂ¯ 'È˙È·'Â ,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â¯ÈÙÒ ÏÚ ÊÂÓ¯˙ '˙˙¯˘Ó'‰Â),

הרבנית כי ממש, פשוטו פי על הדברים כוונת  כי פשטות רוב  להם ביאר ז"ל הוא  אך 

ועזבתה... עליה נתכעסה הבית  בעבודות  לה שעזרה והמשרתת  בימים באה כבר
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äìòîì äìéôúä ...øæâðä  úìèáî
øîåìë ,äàåáðä úìòîî(äìòîì)

äàåáðä  úåàöåú íùîù íå÷îäî
. íéàéáðì

çëå åøîàù  åîë ,åðéôá åðì ùé ìåãâ
ì" æç(è çìùá àîåçðú)ïåùì ùøôì

 áåúëä(ãé àî äéòùé)úòìåú éàøéú ìà'

 äî , úòìåúì ìàøùé åìùîð äîì' ,' á÷òé
 àìà íéæøàä úà äëî åðéà äæä  úòìåú
êë .äù÷ä úà äëîå äëø àéäå ,äéôá

'äìéôúá àìà íçåë  ïéà ìàøùéàé äðäå .
àøîâá àúéà(:ãð úåëøá)êìî âåòù

úåàñøô ùìù ìù äåáâ øä ø÷ò ïùáä
 ä"á÷ä  êà ,ìàøùé éðá ìò å÷øæì éãëá

 åìåîâ åì  áéùäåùàøáúà íéøä øùàëå

לביתי, שתשוב בקשתי ע "כ בעצמה, אלו עבודות  לעבוד עליה אפנהוקשה למי כי

וקוני... לצורי לא  ‚)אם ¯� ‰ÎÂ�Á 'Ï‡ÂÓ˘ È¯·„').

אופנים.יא. בב ' לתולעת  התפילה עניין לדמות  שבא המדרש דברי ביארו וכבר

רק אלא  אחת , פה בנגיסת הארז את  להפיל התולעת בכח שאין כשם ראשונה,

להפילו, תוכל אז או רבות פעמים ונוגסת  וחוזרת  נוגסת שהיא  זהלאחר דרך על

נאמנה ידע  אלא יתייאש  לא  נושע  לא  עדיין אם אף  ויתפלל ויחזור  האדם יתפלל

לבוא וסופה הישועה , את  מקרבת  ותפילה תפילה הפסוקשכל  את ביארו זה בדרך  .

(ËÈ · ‰ÎÈ‡)הלשון ומהו ה''. פני נוכח ליבך  כמים בשעה 'כמים''שפכי העולם, שמדרך  ,

שלא ודאי המים, כל לו ונשפכו בדרכו ונתקל לרוויה, לשתות  מים כוס האדם שנוטל

ואם  צמאונו, להרוות  מים כוס בשנית יטול אלא  בצמאונו, להשאר זה מחמת  יסכים

ובבעותא, בצלותא  הדרך נמי כך  הלאה, וכן שלישי' 'כוס מיד ימזוג יישפך זה גם

מלהתחנן  יפסיק  לא הראשונה בפעם נתקבלה לא  שתפילתו האדם רואה אם אף

שמיא . מן יענוהו שלבסוף עד ועוד עוד להתפלל ישוב  אלא בוראו, לפני

על  עולה ואין בפיה, ורק  אך  בוטחת שהתולעת כשם - מהתולעת נלמד עוד

כן כמו העץ , את  בו לגדוע  אחר כלי כל כל או גרזן להביא  וכלל כלל נעמודדעתה

שום על  נסמוך  ובל  שבשמים , אבינו יושיענו  ידה על  שרק אמונה  מתוך בתפילה

בעזרנו יהא  שהוא אחר  .דבר 

'שפכי של הדמיון יבואר בזה נשארים כמיםאף הם כי ושמן, כיין אמר ולא  לבך'

שהמתפלל  לומר האחרונה, הטיפה עד נשפכים המים ורק  הכלי, בשולי מעט דבוקים

ההשתדלות בפעולת  ולא  התפילה בזו רק תקוותו כל וישים בתפילתו לבו ישפוך

עושה. הוא אשר

שנאמר מה פירשו זה ·)בדרך ‚Î˜ ÌÈÏÈ‰˙) אדוניהם יד אל עבדים כעיני 'הנה

העבד  שכדוגמת  שיחננו', עד אלוקינו ה' אל עינינו כן גבירתה יד אל שפחה כעיני
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 åàá ä÷æçá å÷øæì  éãë  åùàø ìòî øää
åá÷ðå íéáø íéìîðíäéôá ùàøá øåç

úòìåúäù à"ùøäîá íù àáåîë ,øää
'äôá àìà äøåáâ äì  ïéà' ìù åùàø ò÷ùå)

'áì øäì õåçî åéðéù åçîö ãéîå øää êåúá âåò

 ÷éæäì åúàî  òðîðå ,åúøåá÷ äéä íùù ãò íéããöä

(ìàøùé  éðá íòì ìò åðà íéãîì ïàëî .
 íéîòôì  éë ,'äôá' ùéù ìåãâä çåëä
 ìåòë ìåáñì  åçåëá  ïéàù íãàì äàøð
úåøö ìù íéøøä äáøä  êë ìë åùàø ìò
 äéì ïðéøîà àã ïåâë ìò ,íéøåñééå
êì øùôà äìéôúá – ' êéô øîàî' á
úåøéæâ ìù úåòáâå íéøä óà øøåçì

. êîòî í÷ìñìå  êéìò íéàáä úåòø

àìå çë'  úàéøá ø÷éòù àìà , ãåò
êåôùéù éãëá äéä ,íãàì 'øåáéãä
 òîåù  êìî éðôì äù÷áå äìéôúá çéù
ïåùàøä íãà úàéøáá  áéúëãë ,äìéôú

(æ á  úéùàøá)'äéç ùôðì íãàä  éäéå'
,'àììîî çåøì íãàá  úåäå' ,íåâøúáå
 ìò  úàø÷ð íãàä ìù åúåéç ìëù àöîð
ïééãò  éøäå ,åì  ïúéðù 'àììîî çåø' íù

çåùì éî íò  åì äéä àì äàøáð àì ïééãòù)

(äååçéãëá àøáð  åéôã , éàãåå àìà ,
.íìåò àøåá  éðôì ììôúéù

לזש "ק כסגולה – טובים חסדים  הגומל 

ïúùøôá(é å),'íéðá äùìù çð ãìåéå'
'åðøåôñ'ä áúëå æàî

íéðáì äëæ åøåã éðá çéëåäì ìéçúäù,
 íéðéúîî åéä àì øáë øåãä  åúåà éðá éë

÷"ùæì íéðù äáøä  êë ìë ùîç  ïá çð  éäéå)

(äðù úåàî ìáà ,íäì íéîãå÷ä  úåøåãáë
úåëæá  ÷øå ,ïèá éøôì äëæ àì ïééãò çð
ãìåéå'ì äëæ 'íéáøä éåëéæ' á ÷åñòì ìçäù

.'íéðá äùìù çð

ïééðòá íúç'ä  ÷"äøä éøáã íéòåãé äæ
ò"éæ 'øôåñ åãéîìúù ÷"îëá àáåä)

 åéðôì úàæ øîà 'íäøáà  éøáã'ä  áåéãøáî ïåàâä

(ãàî åñìé÷åáåúëá øàáî äéäù , íéìäú)

(åë  æì'äëøáì  åòøæå äåìîå  ïðåç íåéä ìë'
éë - éãé  ìò äååìîå  ïðåç íåéä ìë àåäù

úàæ øëùá , úåéøáä íò  ãñç ìîåâå
 íéðáì äëæéù ,'äëøáì  åòøæå'  åá íééå÷é

 íéøùëå íéáåèáé.

אדונו, של מרותו תחת  כולו להעניק הנתון יכול אשר  היקום בכל נברא  שום  ואין

אדונו אלא מעבדותו  ולהוציאו שחרור שטר  אל לו  רק  הימים כל ולבו עינו לכך  ,

לישועההאדון, ולקוות  לפנות  מי אל  לו  שאין ברורה בידיעה לחיות  יהודי כל על כך 

סיפוקו כדי לו להיטיב  יכול  הוא  ואך שבשמים , אביו אל  אם  כי .ולרחמים 

קימאיב. של לזרע  לישועה שהמתין חתנו את הזכיר זי"ע מזיכלין ברוך  רבי הרה"ק 

לו  אמר מעשה, הוה נח ובפרשת זי"ע מאלכסנדר העניך  רבי הרבי הרה"ק לפני

'עיקר  הק ' ברש"י ואיתא  נח' תולדות 'אלה כתוב  מתחילה הנה העניך , רבי הרבי
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 úîàáåàøîâá àéãäì àúéà ïë á"á)

(:è:øîà  éåì  ïá òùåäé éáø
 åì ïééåä äëåæ - ä÷ãö  úåùòì ìéâøä ìë
éìòá ,øùåò éìòá ,äîëç éìòá íéðá
 àìù  éî äæ ììëáå .äîëç  éìòá .äãâà
óàå ,íéðáì äëæé éàãååå íéðáì  ïééãò äëæ
.'åëå äîëç éìòá  åéðá  åéäéù  úàæ íâ

ïëå'øôåñ íúç' á àúéà äéà ä"ã àøéå)

(äøù.ì" æåúìòá àéäù  äùà
...íéøëæì äëåæ  ä÷ãö

לכל האור את להמשיך  – עלי יתמשך 
ובחשיבות  טובה קבלה  ע"י החורף ימות 

חשון חודש 

ïééãò íéîéì äàøðå êåîñ  åðà íéãîåò
 íéîé ,íéðúéàä çøé – íéùåã÷ä
 àìà  åðì  ïéà ,'äá úå÷áãå úååöî  éàìî
úà åðáø÷á êéùîäìå íúáåèá øéëäì
 íåøîî åðéìò òôùðù äçîùäå äøåàä

íéîéáíéáåèúåîé êåúá  óà ... åìà
 åðà íäéøòùáù  óøåçä  éîé – ìåçä

 íéãîåòâé.

בנים  שלשה נח 'ויולד – הכתוב  ובהמשך  טובים', מעשים צדיקים של תולדותיהם

צרי  ולכאורה יפת ', ואת חם את  שם נח'את 'תולדות  מתחילה פירש מדוע  ביאור ך 

בניו  שלשת לידת  על קאי מקרא  של פשוטו כשלפי הטובים ומעשים המצוות  על

לבני  נשפע משם אשר תולדה' 'שערי יש ממעל בשמים אלא , בסמוך, מיד הכתוב 

חסדים. גמילות  לשער בסמוך עומד והוא קימא' של 'זרע  ששערי האדם ופעמים 

הסמוך  השער אל להכנס  היעוצה , העצה  אז  לפתחן, ביותר וקשה  סגורים תולדה

ולזכות התולדה' 'שער את  גם  לבקוע בנקל  אפשר ומשם  חסדים ', גמילות ב'שער

קודש של לזרע לזרע  שנה מאות  חמש שהמתין צדיק ' איש 'נח אצל היה נמי וזה ,

חסדים, וגמילות במצוות עסק כן ועל ולזה ומשםקימא , התולדה, שער גם לו נפתח

טובים' מעשים צדיקים של  תולדותיהם 'עיקר רש"י נח שעי"זכיוון ל'ויולד זכה

ממש. כפשוטו בנים' שלשה

בדרגתם,יג. פחותים החורף ימות – החול ימות  כי לחשוב העולם בני רגילים הנה

צדיקים  ביארו לזה רוח... ונמיכות ידיים ברפיון אלו לימים יגשו מלכתחילה ע"כ

בזמן  וכי התמיהה ותגדל עריות' ב'פרשת הכיפורים יום של במנחה קוראים שלכן

הודיעו  בזה אדרבה, אלא, כאלו... נמוכים' מ'דברים לקרוא לנו יש כזה וקדוש גבוה

או  כאלו ל'נסיונות ' ח"ו לפעמים כשנקלע  החורף ימות  בתוככי האדם בעמוד כי לנו

אדרבה  אלא ש'נופל'... כמי עצמו על יביט ולא  לבבו, ירך אל אלו, מעין אחרים

יום משם ואין הכיפורים' 'יום של בעיצומו שוב  שעומד וכמי להתקדש בידו יש

ממעל. בהתעוררות בא וזה ביגיעתו לו בא שזה אלא  זה כיפורים ליום זה כיפורים

חג 'אסרו בקרא  המה שניים כי זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק אמר בעבותים'וכן
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(ÊÎ ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙)ממנו ונשליכה מוסרותימו את  ‚)עבותימו 'ו'ננתקה · ÌÈÏ‰˙) מי יש ,

יאמר, והמשכיל ל"ע, החג עניני מכל עצמנו ננתק  הבה תורה' 'שמחת  אחר שאומר

הפני  הרה"ק  בנו ע"ז הוסיף העבר. לחג וחבלים בעבותות עצמו נקשור הבה אדרבה,

את לקשור שצריך  – בעבותים' חג 'אסרו לומר העולם בפי שגור כי זי"ע , מנחם'

נכון, זה אין ובאמת  אלינו, טוב' לנוה'יום אלא  וכלל, כלל בורח איננו  היו"ט כי

אליו עצמנו  ונקשור נחבר  אלא  ממנו  נברח  שלא  .ייאמר ,

אנו יוצאים החג לאחר אומר היה מראפשיץ  שהרה"ק גדולים מימיםידוע

ÚË‚)וקדושים Ú‚ÈÏÈÈ‰ È„ ÌÈÓÈ‰ ÂÏ‡ ‰�Î˙�˘ ÈÙÎÂ)אנו נכנסים גדולים ללילותמעתה

וקדושים.

הדורות  צדיקי אותם כינו נעכטוכן ווינטער  הייליגע  Ë‡˜�ÂÓ˘,די ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ ÈÎ¯„)

(È˙˙תורה קנין בנפשו להרבות איש כל יוכל בהם כי מחמת זה הרה"ק(Ï"ÎÚ)וכל ,

אותם קורא  היה זי"ע נעכטמקאריץ גאלדענע  Èדי '‰ ˙„Â·Ú ¯Ú˘ ,ÌÏ˘‰ Ù"Ó‡)(‚ על ,

להם קורא שהיה מסופר זי"ע  בונם רבי הרבי פריינד הרה"ק גוטע  ·'�˙Â·È˙די ‡·Â‰)

('ÌÂÏ˘מזידטשוב צבי' ה'עטרת  הרה"ק בשם אמר זי"ע מבעלזא  המהרי"ד הרה"ק .

המועדזי"ע חול  קדושת בהם  יש  החורף האדם שבלילות יכול מה ידעו הצדיקים כי .

שאפשר  זי"ע, מזידטשוב  צבי' ה'עטרת  הרה"ק שאמר וכפי אלו, קודש בלילות  לפעול

הבוקר לפנות  החורף בימי לטוב  נעילהלפעול בעת הקדוש ביום  Ï‡¯˘È)כמו  ¯ˆÂ‡).

חבורת באה שפעם מנאראל, זצ"ל שפירא  יחיאל מאיר חיים רבי הגה"צ סיפר

בחודש  זי"ע  מבעלזא מהר"ש הרה"ק של קדשו בצל לשהות  רוסי' ממדינת חסידים

לעבור  אפשר איך  רבם, את  ושאלו הקודש, אל נכנסו תורה שמחת במוצאי תשרי,

בגשמיות כפור – משמע תרתי ברוסי' השורר הכפור אל אלו נעלים מימים

כיצד  עצה לטכס שהתאספו חלם, חכמי על להם וסיפר הרה"ק  פתח וברוחניות,

ישלוט  שלא להרוויח רצו ובזה ערב , לפנות תשקע  שלא  השמש את להחזיק  ניתן

יעכבו  והם הים מי בתוך  גדולים סירים להניח וגמרו שנמנו עד הלילה. בשעות הקור

בלילה  ראו כאשר אכזבתם גדלה אבל, עשו. וכך הערב, בשעות  מלשקוע השמש את 

עם  קרה מה בדקו וכאשר הימים, בשאר כמו שקעה והחמה נוהג, כמנהגו שעולם

שטען  אחד 'חכם' שם היה הקור, מן הוקפאו כי קרח, מלאים שהם ראו הסירים

הקרח  את ישברו ואם לקרח מתחת  הסירים לתוככי ונכנסה השמש ירדה שבודאי

בעיני  חן מצאו דבריו ואפילה, לילה באישון גם השמש אור קרני את שם ימצאו

'גדולה  והנה הקרח, את לשבור כדי עבודה וכלי קרדומים נטלו וכולם האחרים

בעליה' את  שמחממת ÊÒ:)מלאכה ÔÈËÈ‚) התחממו ועמלם עבודתם ידי ועל ,

שעליהם  הרה"ק , להם רמז בזה השמש... של בבואה ומצאו הקפואים, עצמותיהם

החורף. כל במשך  עצמותיהם יתחממו ובזה הקודש עבודת 'לעבוד' חיל לאזור



נח  - הפרשה âéבאר

לאנדאן הבירה בעיר היה וכמה (ÔÂ„�ÂÏ)מעשה כמה על בעה"ב  שהיה ביהודי –

היה  הלה פרנסתו, מקור ומהם לאחרים משכירם והיה גרין גאלדרעס בשכונת בנינים

קשה  כעם ידועים בהיותם שחורים כושים – לגויים מדירותיו להשכיר שלא  מקפיד

קשים  זמנים שהגיעו עד, השכירות... בדמי חובם פורעים שאינם וגזלנים גנבים –

העולם ˘�ÌÈ)על ‰�ÂÓ˘Î È�ÙÏ) הרבה ועמדו מטה, מטה ירד הנדל"ן מסחר וכל

אחת לשכור שרצה כושי' 'גוי לפניו בא  הימים באותם משוכרים, ריקניות  מדירותיו

וכמה  כמה רשותו שתחת סיפר ואף גדול וסוחר עשיר פני העמיד הלה מדירותיו,

ריקם. ממילא שעמדו מדירותיו אחד לו והשכיר היהודי הסכים כן על מסחר, חנויות 

כגנב נתגלה הנכרי ועונה, ואין קול ואין וארבעה שלושה גם ושניים חודש עבר

הקיצין  כל משכלו אחת... פרוטה לא אף הדירות שכירות על לשלם אבה ולא  מומחה

ושאל  טענתו את  השופט שמע  המשפט עת בהגיע  המשפט', ל'בית היהודי קראו

כי  לבעליו לשלם צריך  שאינו ויאמר, הנכרי ויען לך, יש 'תשובה' ומה הגוי את 

הבית קירות  של צבעם מעולם, הוחמו לא  המים – בדירה צרות רק  לו היו מתחילה

מחמת נורא ברעש הרעישו הבית דלתות  ויותר, יותר עת  בכל מתקלפים היו

– החום שלט ובקיץ  הצינה שלטה בחורף דלוחים, היו בכיור אשר המים החלודה,

היה  וכבר עמו. הצדק  שאין להוכיח אפשר שאי ותירוצים מטענות הרבה וכיו"ב 

ידועים  שם שה'שופטים' אחר בפרט – במשפט להפסיד עומד הוא  כי ליהודי נראה

השוכרים, על להגן הרבה מסייעים המדינה' ש'חוקי אלא עוד ולא ישראל כשונאי

את פרעת האם הנכרי, את  השופט ששאל עד מאומה... עשות בידו היה שלא  אלא 

דיר  על לשלם עלי וכי ולא, לא הגוי, נזדעק  אחת, פעם לכה"פ השכירות  ה דמי

רואים  היינו אם כי אתה, וגנב  רמאי כי הדבר, נודע  אכן השופט, נענה אז כזאת ...

כל את  לקבל מקום היה חובך את שילמת  שמעולם טענותיך שבתחילה ברגע  אך ,

אלו  וכל לשלם, בדעתך היה לא שמעולם מוכחת הוכחה לנו הרי שילמת, לא

אלאהטענות צאתירוציםאינם פרוטה, שווה אפילו מכיסך להוציא ברצונך אין כי

הבית . בזה ישיבתך מימי גמירא ועד מרישא לו ושלם עתה

גרין, בגאלדרעס דר שהיה זצוק"ל ראדומישלא גאב "ד היילפרין אלחנן רבי הגה"צ

בימים  ע "ע  מקבלים הנני אשר והקבלות ' ה'תשובה על זה ממעשה ללמוד מוסיף היה

עם  אחד כל מתחיל ומיד הקדושים הימים עוברים אך  כי והקדושים, הנוראים

הישיבה  טובה, שאיננה ה'חברותא ' או בנים, וגידול פרנסה מעניני אם – תירוציו

יש  קבלותיו את הדרך  בתחילת לכה"פ 'שילם' אם והנה וכו', טובים אינם והכולל

כשעדיין  השנה בראשית שמיד מי אבל אלו, בתירוצים יש צדק אכן כי לומר מקום

מטיל  הרי"ז קבלותיו, להשלים בידו אין מדוע תירוצים מוצא  כבר תשובתו קיים לא

באמת ... קבלותיו היו לא מעולם כי ספק
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ïúùøôá(âé è),ïðòá  éúúð éúù÷  úà
 ïéáå éðéá  úéøá  úåàì äúéäå

 õøàä àéáé àìù ä"á÷ä òáùð ïàë ,

ïðòäå ' úù÷'äå ,õøàä ìò ìåáî øúåé
 äðä ääéîúäå .ìåëéáë  êë ìò  åäåøéëæé
úåàì êéøö ' úé àøåáä éëå ,äìåò úàæ

זי"ע אהרן' ה'בית  דהרה"ק משמיה אומר היה זי"ע מלעלוב הרמ"מ הרה"ק 

מאור  להתחמם עוד יוכל מהיכן כי עליו, דואבת  נפשו הנוראים הימים שככלות

ישאף  כעבד נפשו נחה בזה הארוכים החורף לילות משמגיעים אך  הקדושים. הימים

מקארלין  להרה"ק לו יוסיף ומה לו יתן מה לכאורה כי מלעלוב , הרה"ק  וסיים צל.

אלא כבחורף. בקיץ  וליל יומם ה' בתורת הוגה היה הכי בלאו הא  הלילות , אריכות 

לצאת לאדם קשה כאפר כפור תשכל ומחוץ רבה כשהצינה הלילות  באלו כי

עבודה  כי הקדושים, הצדיקים אלו אצל  מאד יקרים הימים אלו היו כן ועל ממיטתו,

ערוך . לאין היא חשובה ביגיעה הבאה

השטן  ידאג שלפעמים שאמר, זי"ע  מסטריקוב פישל רבי הרה"ק דברי את  ויזכור

כארי  להתגבר עי"ז יתעצל אחד שיהודי כדי שלימה מדינה על שלגים להוריד

פשוטו  לכך  עולמות הופך שהוא  וממה משנתו, בקומו יתב"ש הבורא לעבודת

יקשיב ולא יפן לא  ואם הקב "ה, בעיני התגברותו חשובה כמה להבין לנו יש כמשמעו,

למאד. הרבה שכרו יהיה היצה"ר לדברי

השחר, להשכמת גדול מעורר שהיה - זי"ע  ישראל' ה'בית הרה"ק  משם ואומרים

היה  שלא  הרי השחר, קימת כוח של הנשגב  הסוד עולם באי לכל ידוע היה שאילו

ויום. יום כל של השחר עלות בשעת במיטתו בודד אחד יהודי אפילו

את פתח פרנסתו ולצורך בנסיון, עמד שלא ביהודי מקדם, בימים היה מעשה

הרי  זי"ע , מליובאוויטש מהר"ש הרה"ק – רבו וישאלהו השבת , יום בעצם חנותו

ויאמר, היהודי ויען הוא ... היכן עד שבת' 'חילול חומר ידעת גם וידעת  אתה יהודי

שטיקל ... פעטע א איז שבת דער ÈÏרבי, Ï·ÁÂ ,ÔÂÓÓ ÁÂÂ¯ Ï˘ ÔÓ˘ Á˙� ‡È‰ ˙·˘‰)

(Ì„ÈÒÙ‰Ï'כלב 'מחיר תורה אסרה מדוע  הידעת הרבי, לו אמא  ,ÂÈÏÚ· ÂÙÈÏÁ‰˘ ıÙÁ)

(·ÏÎ ˙¯ÂÓ˙· של טבעו הוא כך  כי הטמאים, ושאר כחמור חיים בעלי משאר יותר

שטיקל פעטע  א בראותו – ˘ÔÓ)כלב ¯˘· Á˙�)לקראת ועט בעליו את  עוזב הריהו

לדידן  הנהגתך . דומה ולמי למה נא הבט הרבי, לו רמז ובזאת  שמצא... ה'שלל'

לידוייאמר, ונקלע  ותפילה  בתורה  עסקו בעת נסיונות מיני בכל - בשלו  איש כל

אל  לידו ... כשנקלע  וגדריה  הקדושה  בשמירת או  הרע ', 'לשון שיטקל  פעטע  א

שטיקל  פעטע  איזה בעבור שבשמים אבינו את נעזוב  ולא לכלב  נדמה  נא

לפנינו .שנקראת



נח  - הפרשה åè באר

,íìåòì ìåáî  ãåò àéáé àìù ïåøëéæìå
 äîå ' êãåáë àñë  éðôì äçëù  ïéà' àìä
úåàì ' úù÷'ä úà ä"á÷ä çéðä íòè
 çéðä åîöòì àì éë ,åøîàå .ïåøëéæìå
,ïãéãì àìà , ïîéñäå  úåàä  úà ä"á÷ä
 éðôá ãåîòì äá  êìð êøãä úà åðãîìì
êìäîá  åðçúôì  úåáøåàä  úåðåéñðä ìë

íééçäúåìá÷ ò"ò ìá÷ì íãàä ìòù ,
,íéáåèä íéðîæá úåáåè úåìçúäå úåáåè
ïîéñå úåà  åîöòì ãéîòé  úòä äúåàáå
úîéà ìë  ãéúòá åúåà òðîé øùà
úòùá óà äæáå ,àèçä ìà áø÷úéù
 ùã÷úäì äëæéå êëá øëæé ìåùëî

. ïååòä  ïî øåîù  úåéäì ,øäèéäìå

äìòî– äæ ùãåçá  ïì ùé úãçåéî
ìâåñîä ïååùçøî ùãåç÷ìñì

 ùãç  áì ìá÷ìå ïáà áì åðúàî åîëå ,
ò"éæ í"éøä éùåãéçä  ÷"äøä øàéáù çéù)

(ïååùçøî ùãåçì í" éøä  éøîàá àáåä ,ùãå÷  éôøù

 ïåùìî àåä ' ïååùç'ù(á ,äî íéìäú) ùçø'
– 'áåè øáã éáìåøøåòúé  äæ ùãåçáù

 áåèì  ìàøùé éðá úåáìãé. äî øàáî äæáå)

 íéùãçä úåîù' (á ,à ä"ø  éîìùåøé) ì"æ åøîàù

,íéùãçä ïéðò åãîì úåìâáù – 'ìááî íäîò åìò

(íéæîøî íä äîìå.

יגיעתו  מתוך דיקא - הארץ מעל  ותרם
טוב כי האור אל יתעלה  נפילה  בעת

ïúùøôá(àë ç) çéø  úà 'ä çøéå'
 àì  åáì ìà 'ä øîàéå çåçéðä
 øåáòá äîãàä úà ìì÷ì  ãåò  óéñåà
,' åéøåòðî òø íãàä  áì øöé éë íãàä
,äøåñîá ' á - çøéå ,'íéøåèä ìòá' áúëå
'åéãâá çéø úà çøéå' êãéàå ,àëä

(æë , æë úéùàøá)÷"äøä øàáîå øàáîå ,
 øîàù äî  éô ìò ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä

, éáøå éøåî  éáà  éðåãà ãåáëúà 'ä çøéå
çåçéðä çéø'äì çåçéðä çéø àá  ïëéäî ,

íòèäå ,øîåçî õåø÷ä íãàäî – éë
åçéãäì  åúéñîä  òøä øöé ïëåù åáø÷á
åéìò øáâúî àåäå ,êøáúé åúãåáòî
çéø äìåò åæ  úåøáâúäî ,'ä  úà ãåáòì

' äì  äùà çåçéð àø÷ä øîàù  åäæå .
 àì 'ä øîàéå çåçéðä çéø úà çøéå'

éë ãåò óéñåàåè òø íãàä  áì øöé

שהואיד. 'מרחשוון' החודש בשם לרמז מתאמרא זי"ע  מרוז'ין דהרה"ק משמיה

יש  זה בחודש כי בשפתיים, התפילה היינו שפוותיה' מרחשין 'רחושי מלשון

לפנ בתפילות להרבות  מיוחדת עליון.סגולה קל י

זי"ע טו. אמת' ה'שפת  הרה"ק  ‡Ï‰)הקשה ‰"„ ·"�¯˙ Á�) לפניו וידוע גלוי הכל הרי ,

מנח  רק העולם את לברוא  לו היה כן אם במבול, העולם יחרב כי וידע  ית "ש,

ממעשה יותר צדיקים מעשה שגדולים להודיענו רצה שהבורא אלא, (·¯È‡˙)והלאה,

וארץ  ‰.)שמים ˙Â·Â˙Î) קיום לזה היה לא העולם את ברא יתברך שכשהוא  נא וראה ,
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'åéøåòðîæè äìòî àåäù øçàî ,øîåìë ,
'åéøåòðî òø  åøöé'ù é"ò ,'çåø  úçð' éðôì
óéñåà àì' ïëì . åéìò øáâúäì åá íçìðå

.'äîãàä  úà ìì÷ì

 óéñåîåéøáã úà àéáäì ' éåì úùåã÷'ä
'ì" æ øòá 'ø  ÷éãöä' ãéâîä)

(ò" éæ ùèéøæòîî ìåãâäãáìá åæ àìù
'çåçéð çéø' äìòî ìàøùé  éðá úãåáòù
 äùåò ìåëéáë åäéøä àìà ,'ä éðôì

 äæáå , åá ùáìúîå ,íúãåáòî  ãâá  åîöòì
÷åñôä úà øàáî(â èî äéòùé)ìàøùé

øàôúà  êá  øùà àåä 'øàôúà'ù ,
áéúëãë 'äøéôú'  ïåùìî(æ â)éìò åøôúéå'
.'äðàú

,ãåòå àìà  åîöò ùéáìî ä" á÷ä  ïéàù
 àìå ìàøùé éðá íò  úãåáòî
 íéìòî íäù íòèäå ,íéëàìîä úãåáòî
ïëåù íáø÷á  éë ,íúãåáòî âåðòú êë ìë

יצאו  וממנו יחידי נשאר האלוקים ה' את  לעבוד נפשו את מסר כשנח ואילו כביכול,

האדם. בעבודת תלוי העולם שכל ללמדך  הזה, היום עצם עד עולם באי כל

שהיו טז. נגן יודעי רבים שרים לו שהיו ונישא רם למלך העניין את  שהמשילו יש

מזמרת הייתה שגם ציפור לו הייתה ולצידם ובזמרה, בשירה תדיר לו מנעימים

רוח  וקורת  הנאה לרוב  מגעת היתה לא  השרים משירת המלך הנאת  כל והנה לפניו,

הציפור  משירת  מונים עשרת עריבה שירתנו הרי השרים שאלוהו הציפור, לו שגרמה

כל  אין משורר שאדם בזה המלך, להם ענה מהציפור, כך  כל המלך  מתפעל ומדוע

שירת בשמיעת שיש והתענוג ההנאה לידי מביאה שירתו אין ולכן בדבר, חידוש

'תורה  בספה"ק זי"ע ה'תניא ' בעל מהרה"ק איתא  זה וכעין בכך. דרכו שאין הציפור

‰'Ó„·¯˙')אור' ¯ÂÙÈˆÏ Ï˘Ó· - ˙Â�·¯˜‰ ‰�‰Â ‰"„ ÁÏ˘ÈÂ '¯Ù),ועבודת שירת  ייאמר , ולדידן

המלאכים משירת מונים  עשרת יתברך  הבורא לפני כביכול  עריבה  חומר קרוצי

שנאה' ולא קנאה ולא יצר לא בהם  'אין הם כי ËÙ.)ועבודתם, ˙·˘ ÔÈÈÚ) כל ואין

המתגבר הרע 'יצר בקרבנו ששוכן אנן אבל יתברך, לפניו  ומזמרים  שעומדים חידוש 

יום ' בכל �·.:)עלינו  ‰ÎÂÒ)שלא אנו ומתחזקים ה' עבודת  של זיקה כל מאיתנו למנוע 

לאבינו  מרובה רוח קורת  מעלה כזו עבודה הבורא את לעבוד אלא לו לשמוע

ימים  כמה האדם יתענה שבאם רואות עינינו כי אור', ה'תורה שם ומסיים שבשמים,

שאר  וכן וכדו', שבתהילים אחד פרק  אפילו לומר יוכל ולא  כוחותיו כל ייחלשו

מאכל, דבר איזה פיו אל יכניס אך אם והנה וכיוצא  וחום מקור לאדם שיש מניעות

הגשמיים  דברים שאותם נמצא  לבוראו, לרנן יוכל וכבר אליו לשוב הכוחות  יחלו מיד

גשמי  שדבר הבורא, קמי מזה גדול חיך  לך  היש ה', לעבודת  הכח את הנותנים הם

ולעבדו. לו לזמר בכדי מתרומם
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 íéùáåë íäå ,'ä úãåáòî íçéãîä øöéä
 åúåàæé- íéëàìîä éáâ  ïë  ïéàù äî ,

àøîâá àúéàãë(.èô  úáù)úáåùúá

 ùé òøä øöé íåìë' íéëàìîì  åðéáø äùî
 àúåáø íúãåáòá  ïéà ïë ìò ,'íëéðéá

(ùåãéç)êë ìëçé.

ובן יז. חשוב בחור בפניו ושיבח זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק לפני שבא  אחד על מסופר

יצר  לו אין זה 'בחור בחור אותו על הלה אמר השבח דברי כדי כשתוך  עליה,

לו  שיש – האדם כל זה כי מום'. 'בעל אלא אינו א"כ איש', ה'חזון ענהו כלל', הרע

קונו. רצון לעשות  עליו מתגבר והוא  יצר

הרעיח. יצרו על זי"ע  מוויטעפסק הרמ"מ הרה"ק בפני שהתאונן אברך על מספרים

מיד  האחד, הניסיון על ולהתגבר לנצחו בידו שעולה ועד הרף  ללא בו הנלחם

בכוחי  אין וכבר הקיצין כל כלו רבי, האברך, ונענה חדש, ניסיון היצר עליו משית

איתא  הרה"ק  ענהו עמו, בגדלהלחם נעשה  בנסיונות ישראל בני שמעמידת

מתרגלים מה  זמן אחר כי בגדיהם , את לפעם  מפעם לשנות  העולם ומדרך להקב"ה,

את כביכול  מחליף  יתברך  הבורא  כן כמו ממראהו , נהנים אין וכבר  הבגד  למראה 

לאבגדיו ולילה יומם - האדם של לפתחו המשחרים החדשים הניסיונות ידי על

כביכול. 'חדש' בגד לו נעשה האדם בהתגברות  כי ישבותו,

להתגבר  בוראו בעבודת  לאות  ללא  כוחו בכל ולהתייגע לעמול האדם, חובת  זאת 

זי"ע  מקאצק השרף הרה"ק אמר וכה יצרו, Ó‚)על '‰ ˙„Â·Ú ,ÌÈ�Â˘ ÌÈ�È�Ú שבשעה (˘˘"˜

תחתיות עד שמים מרום גבוה בסולם הקב"ה מורידה עלמא להאי הנשמה שיורדת

אתה  העפל ואילך מכאן לאדם, ואומר הסולם את  הקב"ה  נוטל לארץ  בהגיעה ארץ ,

ויש  לקפוץ , מנסה שאינו יש – ה' בעבודת ההתחזקות  ידי על קל בית  העולה בדרך 

שירחם  עד ושוב שוב למעלה שקופץ מי ויש מתייאשים, ואז ונופלים, הקופצים

אותם... ומעלה הבורא עליהם

הרבים  ויסוריו מכאוביו רוב  את בפניו ותינה רבו אצל ובא  שנכנס באחד מעשה

מדורות קדוש צדיק  של דיוקן דמות הרבי לו הראה ובנפש, בגוף עליו עוברים אשר

הוסיף  פלוני, צדיק דמות  אני רואה הנה לו, ענה רואה, הינך  מה ושאלו הקודמים,

רבבות אני רואה לו, ואמר שוב הביט לעומק , יותר שתתבונן אבקשך  לו, לאמר הרבי

שחורות נקודות �È˘Ú˙אלפי ˙Â„Â˜�‰ ÛÂ¯Èˆ·Â ,˙Â¯ÂÁ˘ ˙Â„Â˜� ‰·¯‰ ¯ÈÈˆÏ ÌÈ¯ÈÈˆ‰ Í¯„Ó ÈÎ)

(„Â‰ ˙�ÂÓ˙ בהאי האדם חיי לימי הוא  משל זה כל שפתיים, במתק רבו לו הסביר ,

מהרבה נבנים האדם של חייו ימי כל - שחורותעלמא  ייסורים נקודות והיינו

הנקודות את יקח המשכיל אך  ומרים, שחורים חיים מהם העושה יש ומכאובים,

והדר. הוד תמונת  מהם ובונה ה' ועבודת האמונה באור אותם ומאיר השחורות
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äæå ìòá'  áúëù 'äøåñî'á äðååëä
,'íéøåèä–––– çåçéðä çéø 'ä çøéå

' åéãâá'  çéø  úà çøéå çåçéð çéøäù ,
'åéãâá' ìåëéáë àåä íãàäî  åì àáù

 åá ùáìúîùèé.

ãåò ìîòä úåáéùçá ïúùøôá åðéöî
, åéúååöî íåé÷å 'ä úãåáòá äòéâéäå

 áéúëã(ë å) äîäáä ïîå åäðéîì  óåòäî'
ìëî íéðù...äðéîìåàåáé,'úåéçäì êéìà

 åàåáé íîöòî  éë  åòéãåä' ï"áîøä áúëå

לשמים' ה'אור הרה"ק ביאר וכך  מאד, עד האדם מתעלה  הנסיונות מתוך כי

‰˘�È)זי"ע  '‰ ¯Ó‡ÈÂ ‰"„ ÍÏ '¯Ù) הגמרא דברי ËÎ:)את ˙ÂÁ�Ó)עקיבא רבי 'עתיד

כל על וקוץ לדרוש כלקוץ שעל והיינו הלכות'. של תילים וקוץ תילי שהכאיבקוץ

מהם  הנסיונות – המכאיבים הקוצים כי הלכות, של תילים תילי לדרוש  זכה לו

האדם. מתעלה

אודות פעם נשאל זי"ע סופר החת "ם עובדא, בהאי לראות אפשר לדבר רמז

את שיבחנו החת "ס נענה ערל, או כתבו ישראל בר האם ספק שנפל תורה' 'ספר

מיושר  שלא  וכתובים מטושטשות הם אם התורה, ספר שבסוף האחרונות  התיבות

'סיום  לערוך ישראל מנהג כי כשר, יהודי ידי על נכתב שהספר הוא סימן אזי כך כל

אין  כך ומשום אותיות , בכתיבת וגאונים צדיקים לכבד עם, ברוב  תורה' ספר כתיבת

מיושר  כתובות  שהאותיות  יראו אם אך  במראיהם, שוות הספר שבסוף האותיות  כל

כתבו. שנכרי הוא סימן ממש בשווה

היות תורה', 'ספר עם אנו רוקדים תורה' שב 'שמחת ולומר להוסיף ואפשר

שוות כולם שאין אותיות  ידי על דיקא  נעשית הספר וכשרות ששלימות

וגורמים  האדם את  המרוממים הם כסדרן' וה'שלא הטשטוש כי ולרמז ומיושרות,

ושלימותו. להתעלותו

הגידה יט . הרבי שאלו דיבורם ובגמר רבו, אצל להתברך שהגיע  יהודי על מספרים

דווקא ' ש'לאו התלמיד נענה התורה, לעסק  עיתים קובע הינך האם לי (ÓÂ‡Î¯נא

(‡Ï ‡˜ÂÂ„ לאין - מעלה מלאכי ממעל בשמים לבורא  יש דהרי עצמו את תירץ  ואף ,

מקצת עוד יוסיף ומה יתן מה כן ואם ויראה, באהבה לפניו עובדים והם מספר

נאים  ציורים אנכי מצייר התלמיד ענה לפרנסה, עיסוקו על הרבי שאלו שלו. 'עבודה'

ומה  לשאלו רבו המשיך  וביתי, אני מתפרנסים וממכירתם ביותר ביותר היפה הציור ו

'שקיעת הוא  ביותר הנאה הציור לו, אמר בציור, עסקיך  שנות  בכל עיניך  שראו

אלפי  רבבות של עתק  בהון נמכר זה שציור לומר והוסיף הים', שפת על החמה

יכול  אדם כל הרי זה, ציור עבור כך  כל לשלם יש מה על וכי רבו, שאלו דאלער,

מצלמה עם לו (˜‡Ú"¯ÚÓ)לבוא  יעלה לא  ואז ים של שפתו על השקיעה את ולצלם



נח  - הפרשה èé באר

 íãåöì çð êøèöé àìå ,íéðù íéðù åéðôì
 ä"á÷ä óéñåä ïë  éøçà ,íééàáå íéøäá

 åúååöì(á  æ) äøåäèä äîäáä ìëî ç÷éù
 åàåáéù øîà àì äìàáå ,äòáù äòáù
 øæçì  êøèöé àåäù àìà  åéìà íîöòî
éë ,äáéúä  êåúì íàéáäìå íäéøçà

òøæ íäì úåéçìå ìöðäì íéàáä êéùîäì)

(íìåòá  ïéîä íåé÷ ìáà íäéìàî íéàá
 åàåáéù øæâ àì  úåìåò  áéø÷äì íéàáä
áúë øáãä íòèå ,'èçùéì íîöòî

 ïî÷ì ï"áîøä(è - ç  æ) íåé÷ì íéàáä  éë
 çåøèì êøáúé àøåáä  åëéøöä àì ïéîä

,äæ  ìò ïáø÷  êøåöì íéàáä  ìáà
äåöîá  çøèé äáøãà äôé äåöîä  éë ,

 ìîòá çøåè  éãé ìò äàá àéäùë øúåéá
.äòéâéå

ìàåêìîä øáãë äùòà êéà áåùçé
äãåáò  ãåáòì éðúîá éçåë ïéàå

äù÷  äëéë , åãéá äìåãâ  úåòèù òãé ,

, åçåë  éôë àìà íãàì äñðî ä" á÷ä ïéà
ò"éæ 'à"øâ'ä ìù åðåùìëå .àì åúåøëéð

øöéì ÷éæçîù  ù" úé àøåáä  úåàìôð
íéçéðî ïéàå , ìáçá øåù÷ åîë òøä
øåòéùä  éôë àìà íãà íåùì åúåà

. åúåà  øåáùì íãàä  ìëåéù à"øâä  úåøåà)

(â  úåà úåçéù -.

íàåéúåà øøåö øöéä éøä ,íãàä øîàé
 øáâúà íà  óàå , úåðåéñð éðéî ìëá
á"åéëå  úåäåáâ úåâøãì òéâà àì –  åéìò
÷"äøä øîàù äî øåëæé , åììä úåðòèî

ò"éæ 'íäøáà  úéá'ä(çìùéå ä"ã çð)÷åñôá
ïúùøôá(àé ç)óøè  úéæ äìò äðäå'

àøîâá  åøîàå ,'äéôá(:çé ïéáåøéò) äðäå
éðôì äðåé äøîà - äéôá  óøè úéæ äìò
éúåðåæî  åéäé ,íìåò ìù  åðåáø ,ä"á÷ä
 åéäé ìàå , êãéá  ïéøåñîå  úéæë  ïéøåøî
.' ã"åá  éãéá ïééåìúå ùáãë  ïé÷åúî

ה'מחזה' להעתיק כי בנמקו, לרבו היהודי הסביר בודדות, פרוטות  מכמה יותר הדבר

משקיע הוא הרי זאת מצייר כשהצייר אבל יגיעה, או עמל נדרש לא המצלמה בכלי

ודמים'בציור 'ממון דורשים  כך ועל ויגיעה עמל של  רבות  אמר שעות מהקונים,

ההעזה  מניין אך  ויגיעתו, עבודתו שעות כפי לו שישלמו אבין זאת  אכן רבו, לו

התלמיד, ענה כך , כל מופרז סכום המיוחדלדרוש בכלי משתמש שהאדם בשעה

לתפארת הדבר ויצא בזה שיצליח הדבר  ברור  הדבר לכך מצייר שהצייר בעת  אך  ,

ולהתבונן  להביט הוא  שנצרך  כיוון בעבודתו יצליח שלא צדדים יותר ישנם הרי בידו,

בכולם  כשיתבונן ורק הארץ ', ועל השמים על וגליו, הים ועל השמש 'על אחת בפעם

לו  משתלם זה ועל כך, כל רבה עבודתו חשיבות  לכן והדר, בפאר הציור יצא כאחד

קרוצי  של ועבודה תורה לענין הדברים פני ממש כך  הרבי לו אמר משלם. שכרו

עלמא , בהאי כאן הנמצאים וניסיונותיוחומר הרע  יצר  להם שאין מעלה  מלאכי כי



 ë נח - הפרשה באר

åìéôàù àéä äðååëäåäìò–  ïè÷èòî
äãåáòàåäù àìà , ïéøåøî àáù –

ïåöø úåùòì  úåøéøîáå éùå÷á íãàì
,'úé  åéðôì ìáå÷îå  áåùç äæ øáã ,åðå÷
 àìá íä øùà úåìåãâ  úåãåáòî øúåé

àìà äòéâé ùáãë ïé÷åúî.

עיניים  בשמירת  הזהירות  – ה ' בעיני

÷" äøäò" éæ 'íäøáà úéá'ä úéùàøá)

(åàøéå ä"ã çðå' ÷åñôä  úà øàéá
- ''ä éðéòá ïç àöîåéðéò  ìò  øîùù  é"ò

úåàøì åì  éåàø  åðéàù äîá ìëúñäìî.
 äøåúä íåéñ úåëéîñá  éàî÷ åæîø  ïëå
,'úéùàøá - ìàøùé ìë éðéòì' äúéùàøì
 ìò øáã 'úéùàø'ù  ïðéôìé äéðéî éë
'ìàøùé ìë  éðéòì'  ïééðòá ÷æçúäì íãàä
,òøá úåàøî øîùî ìëî åéðéò øåîùì -
 ìëá  åîòî ù÷áìå  åàøåá ìà ììôúäìå

.'àååù úåàøî éðéò øáòä' àöî  úò

ïëå÷åñôä ìò  ïúùøôá 'êéùìà'ä áúë
(âë è)äìîùä úà úôéå íù ç÷éå

úéðøåçà åëìéå íäéðù íëù  ìò åîéùéå
íäéðôå íäéáà  úååøò úà åñëéå

åàø  àì íäéáà  úååøòå , úéðøåçàë.
 åëìéå' òåãî ÷ééãì ùé äøåàëìå
úà øåîùì  åöøù  úîçî íàå ,' úéðøåçà
 íäì äéä  ÷éôñî ,òøá  úåàøî íäéðéò
úà íâ åëôä òåãîå ,íééðéòä øåâñì
 åðéàù äàøîù ,àìà . úéðøåçà íäéðô
 àöîðä 'íé÷åìà íìö'á òâåô øåäè
÷åô . úåçå÷ô  åéðéò  ïéà íà óà , åãâðì

.íéøáãä íéøåîç äîë ãò éæç

 úåàøåðúéá'ä  ÷"äøä øàéá äæ ïééðòá
 áåúëä  úà ò" éæ 'ìàøùé,è)

(ãëäùò øùà  úà òãéå åðééî  çð  õ÷ééå
 ïè÷ä  åðá åìàøîâáå(.ò  ïéøãäðñ) åùøã

 åéáàá íç òöéá íúåà íéàøåð íéøáã éë

בקרבו שיש מי כמו כך כל  חשובה אינה  עבודתם  כן על בעבודתם שיצליחו  ברור 

העת בבוא  יגיעך  אשר השכר לגודל  ערוך  ואין ומניעות .יצר 

אביהםכ. נח את  ויפת שם כיסו כאשר - ברש"י איתא לענין, Î‚)מענין Ë) שם' ,

לבניו',שנתאמץ  לקבורה זכה ויפת  ציצית  של לטלית בניו זכו לכך מיפת יותר

לקחת נצרך  התאמצות  איזו מיפת , יותר שם 'נתאמץ ' מה ביאור צריך  לכאורה

אביהם, את  לכסות בחיות'שמלה' בזריזות לעשותה ש'נתאמץ' הכוונה  אלא

אך  כולם . המצוות כנגד  שקולה  שהיא ציצית  למצוות זכה  כך ועל ובהתלהבות,

- חיות כל  ללא עשאה אבל שם, כאחיו  המצווה  מעשה אותו  עשה שאכן יפת 

כי  לקבורה, לבא  בניו  שיזכו  מידה, כנגד  מידה  לשכר אם  כי זכה לא לכן כמת,

לקבורה ... נצרך המת

לו' יהיה 'והמת  בתורה כתוב  'בור' דבנזקי במליצה אמרו זה Ï„)מעין ‡Î ˙ÂÓ˘),

הארץ ... ועם 'בור' נשאר ל"ע , כמת  חיות בלא הלומד כי



נח  - הפרשה àë באר

 íðéà åìà íéøáã  êà , åúðéù úòá
 ìù åèåùô éô ìòå .äøåúá íéòéôåî
 åéáà  åìì÷  åéìò íç ìù åúòø ìë àø÷î

øîàå(äë ,è)ãáò ïòðë øåøà  øîàéå
åéçàì äéäé íéãáò ìò àìà äéä àì

 ùåéáà  úååøò  úà ïòðë éáà íç  àøéå
 äøåñà äéàøá åùôð óðéèù øåáòáå
 íéîìåòì åæ  úöøîð äìì÷á ìì÷úð

( ú" éãâé).

על להתגבר עצה  – תורה  נח שלמד
ע"י ה' וקרבת התורה בעסק  המניעות

התורה

ïúùøôá(ë è  úéùàøá) ùéà çð ìçéå'
 øåàéáä òåãé ,äðäå ,'äîãàä

ùøãîä  éøáãá(éú÷çá 'øô ùéø ø"÷éå),
' êéúåãò ìà éìâø äáéùàå  éëøã  éúáùç'

(èð èé÷ íéìäú) ìëá ,ò"ùáø  ãåã øîà ,
 íå÷îì øîåàå áùçî  éúééä íåéå íåé
éúåà  úåàéáî  éìâø  åéäå ,êìåä éðà  éðåìô
,øîà  êìîä ãåãù åðééäå .ùøãîä  úéáì
 ùøãîä úéáì  éìâø éîòô  éðà íéùî  êà
 äöøå øöéä  éìà àá ãéî ,äøåú ãåîìì

 åðàåúá íùì êìäìî éúåà òåðîìú
 äúà óéò ... êøãá  éøà ...úåðåùîå  úåðåù

,' åëå,éîöòì  éðà øîåà äòù  äúåàá
 ïåîî é÷ñòì –––– 'éðåìô íå÷îì' éøä
úà áùçî éðéàå - 'êìåä éðà' ,'åãëå
úéáì óà ïë  íà ,úåðåáùçä åìà ìë

úåìöòå  úåôééò àìá êìà ùøãîäàë.

לפני כא. היה מעשה טוב ... שכולו לעולם עמו ישא  אשר אדם של 'רכושו' כל זה כי

הלה  ז"ל, פערי אייזיק ר' ושמו יארק  ניו העיר מדרי יהודי באיש שנים, כמה

משמואל' ה'שם הרה"ק  ספרי את  מחדש להאדיר וזכה מאד עד היה  גדול עשיר

המפוארים אבנ "ז ספר ‡¯‰"·)זי"ע ˙¯Â„‰Ó) נתבשר הימים מן ביום ספרים... כמה ועוד

ממרביצי  הרבנים אחד אל פנה שכן מכיוון הנוראה במחלה ל"ע  חולה שהוא  ר"א 

ביניהם  לקבוע  ממנו ביקש ובזאת כהוויתן, דברים לו סיפר בארה"ק , והיראה התורה

שבוע מידי ·˘·ÚÂ)'חברותא' ‡"Ù)הטלפון ע "י – משמואל' 'שם הקדוש (˘‰¯Èבספר

(˜"‰¯‡· ·¯‰Â È"�· Â·˘ÂÓ ÌÂ˜Ó שגברה עד ארוכים, חדשים וכמה כמה לימודם נמשך כה .

מחלתו  'ארונו ל"ע בהודעת ארה"ק בני ונתבשרו חי, לכל חיים ושבק  אייזיק ר' של

יצא וכבר ההלוויה סדר כל בגמר היה... המלווים בין הנ "ל ה'חברותא ' הרב  גם בא '...

לקבר  סמוך  המלווים מאחרוני כמה עמדו כשעדיין החיים'... מ'בית  הציבור רוב

מתוך ועולה בוקע פלאפון'' 'קול שומעים הם והנה עתה, זה נכרה אשר החדש

אדם... של קברו מתוך שופר קול נשמע  לא  מעולם כי מאד... האנשים ויחרדו הקבר,

לו  שאבד לביה"ח מחוץ עמד שכבר הרב ראה שעה באותה כי הדבר, ונתברר

מצא,(ÔÂ‡ÙÏÚÒ)ה'פלאפון' ולא  והנה הנה ויחפש קבע ... בדרך עמו נושא  הוא  אשר

לפל' משם מתקשר והחל שלו הפל' את  שילוונו הנמצאים מאחד ביקש שכן מכיוון



áë נח - הפרשה באר

ìò çð' úà  åðéëù äî øàåáî êøãä äæ
 ùéà' åúåà åðéë íâ '÷éãö ùéà

ìéòì àéáä é"ùø  éøäù ,'äîãà(á  æ)

äéä äæìå ,äøåú çð ãîìù ïàëî ùéà
äîãà äøåúá ïåéñð  åãéì àáùëù øîåìë

 åìòô ìò ïðåáúî äéä ,'ä  úãåáòå
 úãåáòáäîãàäêøöð  éúééä íà ,øîåàå ,

äîãà úãåáòì úåðôì  úòë éì äéä éøä
äúåùòìå  äãåáòä  ìà  øäîì ' çåîå  çë'
äøåúä òøâú äîì ïë íà , úåîéìùá

úååöîä íåé÷å äùåã÷ä íîéé÷à àìù
úåáùçîáå , úåáäìúäå äçîùá úåæéøæá

. úåòéðîä ìë ìòî äìòúð  åìà

æ" éôò ì"æç  éøáã  úà íéøàáî ùé
(.ä úåëøá)ùôùôé'åéùòîá,

,'äøåú ìåèéáá äìúé àöî àìå ùôùô
 íéìôåð  ãéî äøåúá  ÷åñòì åàåáá øîåìë
ïéà íåéäù íéöåøéúî íéöåøéú  åúòãá

ùôùôé æà ,' åãëå ãåîìì åçåëáåéùòîá,
,' åãëå äñðøôë íééîùâä åéðéðòá ,øîåìë
 àìà 'íéöåøéú' àöåî  åðéà íäáù äàøéå
áøò ãò ø÷åáî  åúãåáòì àöåé àåä
 äæî ç÷é àì òåãîå ,ùîî ùôð úåøéñîá
 äùåã÷ä äøåúä ãåîéìì åîöòì ç÷ì

 äøåú éøáãá ÷åñòìáë.

וחשיבותם  מעלתם – העליונה  בקדושתך
בקושי לו  בשבא ובפרט תורה  לומדי של

àúéààøîâá(:ã äèåñ)÷åñôä ìò
 äøåúä ÷ñò  ïéðòá øáãîä

äùåã÷ä(åè  â éìùî)'íéðéðôî àéä äø÷é'

בקול מנגן קולו את לשמוע בכדי ‰Â‡ˆÂÓ)שלו Â‰�ÚÈ˘ Â‡)למצוא בידו יעלה וכך

מששמעו  סביבו...עתה אשר האמות  ד' בכל הקול את  שמע שלא  אלא אבידתו,

בעפר  ולכסות  קבורה מצוות לקיים עצמו כופף שהרב  שבשעה נודע הקול את 

והיו  הקבר... בתוך נערם אשר העפר הר לתוככי בגדו מכיס הפל' ונפל נשמט

כי במליצה לקברו ,אומרים משנכנס מאומה עמו  נטל לא  ר "א  של הרב  רכושו מכל 

בספר התורה דברי את החברותא הרב  עם שבוע בכל  למד שדרכו פל' אותו  זולתי

משמואל '... 'שם

חז"לכב. בדברי מדוייק וכן דקדושה, חיות  מתוך  שילמד Î:)והעיקר, ˙È�Ú˙) שאלו

להם  אמר דבריו ובתוך  ימים, הארכת  במה אהבה בר אדא  רבי את תלמידיו

המדרש  בבית  היה שלא  הייתה שכוונתו וביארו, המדרש' בבית ישנתי לא 'מעולם

ובחיות .כישן  גדולה בהתחדשות  בהם' 'וחי תמיד אלא ,

מפה  כסדרן תמידין שומעים אנו הנה זי"ע , אמת' ה'אמרי הרה"ק את שאלו פעם

הדבר  נראה ולכאורה מצב , ובכל עת  בכל ההתחדשות עניין על הרבי של קדשו

' מבקשים שאנו התפילה את  אנו שתרגילנוכסותר שמבקשים שמשמעו בתורתך '

האדם  עבודת  עיקר שוודאי אמת ', ה'אמרי נענה ההתחדשות , על ולא  הרגילות על
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–... íéðôìå éðôì ñðëðä ìåãâ ïäëî
ãîåìå  áùééúî íãàäù äòùáù , åðééäå
éøä äùåã÷ä äøåúä  éøáã  úà åìëùá

 ñðëðä ìåãâä ïäëî øúåé ùã÷úî àåä
 äùåã÷ä äøåúä éãé ìòå ,íéðôìå éðôì

'íéùã÷ ùãå÷' úåéäì êôäð àåä éøäâë

ז"ל כאמרם תמיד להתחדש ‡)היא ËÈ ˙ÂÓ˘ È"˘¯· ‡·Â‰) חדשים תורה דברי 'שיהיו

רגיל  האדם שיהא - בתורתך 'שתרגילנו' התפילה פירוש אך ניתנו', היום כאילו עליך 

דאכילה, במידי כמו פי בה על ואף  ומשתה במאכל  ליבו  את סועד ויום יום שבכל 

מחדש ופרישקייט התחדשות מתוך  זאת  עושה  אלא 'רגילות' שום  מרגיש  אינו כן

התורה בדברי יהא ממש  כך ויום, יום כי בכל האדם יחיה לבדו הלחם על לא  'כי

לשמוע ה'רעב ' כמו בהתחדשות  יום בכל שילמד – האדם' יחיה ה' פי מוצא כל על

ה' דבר

הלשון על תמה זי"ע מקאצק  השרף ‰Ï'הרה"ק „ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ 'Ï‰ Ì"·Ó¯ 'ÈÈÚ)

'מילאכריסו'מילא‚) למימר ליה הוה וטפי ופוסקים' ובפוסקים',ראשובש"ס בש"ס

במאכל  לבו סעד שכבר שאף אדם, של ככריסו להיות צריך התורה שלימוד אלא 

יסתפק לא בתורה, יהא כך רעב , להיות הוא שב שעות  כמה לאחר הרי ומשתה

תורה  דברי על וצמא רעב להיות ישוב  תמיד או...אלא היום למד שכבר במה

כתכג. זי"ענוראות  איש' ה'חזון הגה"ק  È‚)ב  ‡"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜)לידיעת שזוכה 'האיש

עם  התאחד השדה בגומת כגרעין בנפש הניתן שהשכל לומר, רצה התורה,

אחד, לבשר והיו כבן החכמה לעיניים  הרואה  לאדם  ונדמה אנשים  בין הולך הוא

על  ומרומם  אצילות חיי וחי תמותה, בן עם  הגר 'מלאך' הוא באמת אבל , אדם,

ותהילה ברכה  '.כל

באם  מקום מכל ודם. בשר גשמי, גוף שהוא  אף האדם, הדברים, מבהילים כמה

הרי  ולימודה, הקדושה תורה רק יהיה כולו שכל עד הקדושה בתורה רבות  יהגה

בהם  הרמות , למעלות ותכלית שיעור אין כי כמשמעו, פשוטו אלוקים' 'מלאך  הוא

לשמה. בתורה העוסק  לזכות יוכל

רבי  הגה"צ ושמו בסילודין, ה' ועובד קדוש יהודי דר היה מעלה של בירושלים

שביום  מבניו, אחד סיפר בתענית. רבים ימים יושב היה ר"נ  זצוק"ל, שאדיק 'ער נחום

במהרה  אליו להביא  וביקשו החמה שקיעת  לפני דקות כמה אביו קראו הימים, מן

אינך וכי בחשש, בנו שאלו שולחנו על המים משהובאו נפשו. את  להשיב מים כוס

נחום, רבי ויענהו בשופי, לשתות  ותוכל הליל ירד מועט זמן בעוד והרי בטוב, חש

בתוספות כעת אני שעוסק אלא גופי. את פוקדים מיחושים ואין בטוב  אני חש ב"ה

ממך ביקשת  כן על דברים. של לעומקן לרדת  מסוגל איני התענית  ומחמת מוקשה,
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 øåëòä  óåâä êåúá åðãåòá óàãë.

 åøîàå÷ñåòå áùåéäù íéðåîã÷
 àåä  éøä ,àúééøåà  éòåùòùá

àåä  êéøá àùãå÷á ÷åáãå æåçàâ"ç ÷"äåæ)

(à ,è íöò àéä äùåã÷ä äøåúä éë ,
ä"á÷ä(à ,ñ á"ç ;à ,ãë à"ç íù) äúòî .

 ì -,äøåú éøãç åìà êéøãçá àåá  éîò  ê
 äøåúä ÷ñòá  éë ...íöøîå íçåë ìëá
 àåä éøäå ,íéîùä  ïî äáø äùåã÷ äð÷é
 äøåúä  ïúåð ä" áå÷á  ÷áãúîå øù÷úî

(ä"ôå ã"ô 'àéðú' ' ééò).

ïëàåì"æçá àúéà(.ä÷  úáù)úáéú ìò
úà ä" á÷ä çúô äáù ' é" ëðà'
ïå÷éøèåð àåäù 'äøåúä  úìá÷'  ãîòî

ààððéùôëúáéú éãçéù øîåìë ,úéáä
, åîöò  úà ìåëéáë  åðì  ïúð äøåúä íò
 äùåã÷ä ìãåâá ïðåáúäì  åðì ùé ïë íà

.äùåã÷ä åðúøåú  éëëåúá øùà

àúéààøîâá(.æ" ò) àéáî àáì ãéúòì
, å÷éçá  åçéðîå ú"ñ ä"á÷ä
, åøëù ìåèéå àáé äá ÷ñòù éîì ,øîåàå

ì"øäîä øàáîå(æ" ò úåãâà éùåãéç)ïëìù
úåàøäì  å÷éçá åçéðîäøåúä  é" ò éë

, åìöà äáåø÷å ú"éùä  ìù å÷éçá  àéäù
ú"éùä  ìà áåø÷ ë" â äá ÷ñåòäéîå ,

 ìá÷éù  éåàø ú"éùä ìà  áåø÷ àåäù
. ú" éùä  ïî  åøëù

ãåò íééç éáø ÷"äâä éøáãá øàáúð
ò"éæ é'âàìàô íéìäú ,íééçì áåúëä)

('íéðåùàø'á íéøáãä øå÷îå ,î  úåà èé÷

 ä"á÷äù éîë  åäéøä äøåúá ÷ñåòäù
 äáéúå äáéú ìëå , ãåçééá åéìà øáãî
 àåä  åìéàë äîåã øáãä  éøä ,äâåä àåäù

 äøåáâä éôî äúåà òîåùäë.

ìàåéúëøáúð àìå äùòà äî ,øîàé
 äãîúä çåë  åà äðáää úåðåøùëá
 àìà éãéá äìåò åðéà  éãåîéì ìë ,'åëå

דברי  את להבין מקווה הנני ובזה לשתות שאוכל בכדי מים כוס מהרה לי שתביא

צומות ... וכמה כמה מלהתענות יותר חשוב התורה עסק  כי בוריין, על התוספות 

היצר כד. של כוחו נגד הזיין וכלי התבלין שהיא הזאת , התורה רק  שיור לנו ואין

לצאת שכדי צרפת, מלך נאפוליון של המפורסם מאמרו על אמרו וכבר הרע ,

געלט' נאכאמאל און געלט, ווידער און 'געלט, אחד דבר צריכים [-כסף,למלחמה

כסף] פעם  ועוד כסף, פעם ווידער ועוד און 'תורה, צריך היצר במלחמת גם וכך  ,

תורה...' נאכאמאל און תורה,

הפסוקכה. את  מבאר Ë)ושם ,ÁÎ ÈÏ˘Ó),'תועבה תפילתו גם תורה, משמוע  אזנו 'מסיר

אל  האדם מדבר בתפילה ואילו ומלמדו. אליו מדבר הקב"ה התורה בעסק  כי

הכתוב דבר וזה תורההקב"ה, משמוע אזנו  זה מסיר  הרי בתורה עוסק אינו אם



נח  - הפרשה äë באר

áåùç ãåîéìä äæ éë ,äòéâé  êåúî
êåøò ïéàì ,íå÷îä  éðôì øúåéá ìáå÷îå
 åøàéá ïëå .ì÷ðá ãîìä äæ ìù  åãåîéìî

íéðåîã÷ä'÷ä 'íééçä øåà'ä ìù åøåàéáá 'éò)

(ãåòå 'àéðú'ä ìòáî à"ëå ,éúå÷åçá ô" éøúà
 áåúëä(â åë àø÷éå)åëìú éúå÷åçá íà

.'äøåúá íéìîò åéäúù' øàéá é"ùøáå

 íùá äøåúá ìîòä äðåëî ïë ìòù
 äùåã÷ä äøåúä  éøáã éë .'éúå÷åçá'

á óì÷ä ìò íéáåúëäáéúë ìîòä ìáà ,
 äëåæ  åòáèë àìù äòéâéá äøåúá

á íéøáãä å÷÷çéùä÷é÷ç, åáì çåì ìò
 øúåé äáøä øëéð äîåùéø 'ä÷é÷ç'äå

'äáéúë'îåë.

הקב"ה לו אומר אלי מדבר קולך את  לשמוע חפץ  אינני להקב "ה, שאומר גםכמי

תועבה ל"ע .תפילתו  לדברך  אקשיב  לא אני אף

שאומר  כמי דומה שהדבר וכיו"ב , בעסקיו ממשנתו להפסיק  שלא שיזהר וכ"ש,

אך כביכול, אלי מדבר אותך לשמוע נעים ומה עלי חביבה התורה אכן להקב "ה,

אלו מדבריך  יותר חשובים עניינים לי יש ‚ÂÓ¯כעת ÔÂ¯ÒÁ ÏÚ ‰¯ÂÓ ¯·„‰ ,˙‡Ê ÏÎ „·ÏÓ)

È˘ÚÓ'· ÂÏ ‰‡· Â˙Ò�¯Ù ÂÏÈ‡Î ‰‡¯Ó ,Â„ÂÓÈÏ È„Î ÍÂ˙ Â˙Ò�¯ÙÏ ˜ÂÒÚÏ ‰�ÂÙ‰ ÈÎ ,‰¯Â‰Ë‰ ‰�ÂÓ‡·

˙Â˘Ù� ˙‡Â ÂÓˆÚ ˙‡ Ò�¯ÙÏ È„Î· Â„ÂÓÈÏÓ ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ ‡Ï ,ÔÎ ·˘ÂÁ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÈÎ ,¯‡Ù˙‰Ï 'ÂÈ„È

(‰‡· ‡È‰ '‰ ˙‡Ó ‰Ò�¯Ù‰ È¯‰˘ ,‰¯ÂÓ‚ ˙ÂÒ¯Â˜ÈÙ‡ ‡Ï‡ Â�È‡ ‰ÊÂ ,Â˙È·.

ה'בימה' אל התורה' 'ספר את  המוליך  הציבור לשליח דומה ממשנתו המפסיק

ולפתע ... התורה. ספר את  מנשקים כשהקהל לאיטו מהלך הוא  והרי התורה לקריאת

המדרש, בית רצפת על המונחים ותקילין טבין דאלער מאה של בשטר הש"צ הבחין

להגביה  הארץ  על גחן והוא... לארץ, ונפל מידיו שמטו – התורה ספר את  ויעזוב 

ס"ת את  ומניח העוזב הש"ץ  זה ייחשב  ורשע  ל'שוטה' אך והרי הדולרים... את 

תבהל  כמה הרצפה... על המונח שטר בשביל והכל לארץ , שהפילו אלא עוד ולא

המתבונן... נפש

שהוא ביגיעה ושונה היושב חברו אל ניגש או ממשנתו, המפסיק  פשוט, והנמשל

התורה מספר יותר אף החשוב  רבה' ÔÏ‰Ï)'גברא  ¯‡Â·ÓÎ) בהבלי מלימודו ומפסיקו

ל"ע . מידיו התורה ספר את  השומט דעה חסר מאותו במאומה עדיף לא  הבלים

בזכירתכו. עצום לכשרון שזכה בבחור הקודש, בארץ  קדמוניות  בשנים שהיה מעשה

אחת פעם בלימודו ואף היטב, במוחו נחקק היה לומד שהיה מה וכל התורה,

שביום  עד... שנה. שבעים במשך הדברים את  שינן שכבר כמי הדברים את  זוכר היה

מאומה  זוכר ואיננו האדם כאחד להיות  שהפך  לראות  נחרד משנתו בקומו אחד

רוח  שבה ולא ואניה... תאניה יהודה בבת ותירב  היטב. היטב  'חזרה' אחרי אלא 

לבו  את ושפך זי"ע הסטייפעלער  הגה"ק  אל ויפן כן. לו שאירע  אחרי אליו הבחור
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äæáååøîàù ì"æç  éøáã åøàåáé úåëî)

(:áëéàùôè äîë ,àáø øîà'
 äøåú øôñ  éî÷î éîéé÷ã , éùðéà øàù
,ùåøéô ,'äáø àøáâ éî÷î éîéé÷ àìå
 íéî÷ä íéùðàä íúåà íä íéùôéè äîë
 íéî÷ íðéàå äøåúä øôñ  ãåáë éðôî
 øáåòä 'ìåãâ íãà'  ãåáëì íîå÷îî
 øôñáù ,øéôù øàåáé  úòëå .íäì  êåîñá

íéøáãä ,äøåúäíéáåúë åìéàå , åéãá
 äøåúä ,äøåúá òâéä äáø àøáâä ìöà

ä÷å÷ç àéäù ä÷é÷çá  åáéì çåì ìò

ïëù ìë  ïë íà ,äáéúëî øúåé úéìòð
.åãáëìå åéðôî íå÷ì ùéù

íéøáãä ùéàå ùéà ìëì íéøåîà
 ä"á÷ä éë ,ìàøùéîãîìî

ìàøùé åîòì äøåú,ììëä  ïî àöåé àìì
ì"æç éøáãá  åæîø  êëå(.é úéðòú)ãò

úøô  øäðì ìàøùéáù ïåøçà òéâéù,
 åøàéáå òéâéù  ãòéë ,äòéâé ïåùìî -

àåäù ùéâøîù éî  åìéôà ïåøçà
ìàøùéáù,íòä  úìãå íòä éúåçôî -

ורק היגיעה, – הלימוד עיקר וזהו יולד, לעמל 'אדם הגה"ק  א"ל לו, אירע  אשר על

ששוב יברכהו הפחות שלכל והתחנן המשיך  הבחור בנפשו'. קנין אותה יקנה כך

בגערה: הסטייפלער לו השיב ימימה. כמימים נפלאה בבהירות  התורה את לזכור יזכה

מאליה  התורה זכירת  אנשים...' מקלל איני אך אני מברך  אותך, שאקלל ברצונך  'וכי

התורה. מיגיעת היא ומפחיתה מאחר כלל, ברכה איננה

בכשרונות פרידא' רב  של ל'תלמידו נדמה של"ע  אחד בבחור מעשה היה שוב

מאמצים  לאחר הצליחו כאשר אף אלא  מאומה הבין שלא די ולא מאד, עד חלושים

פרחו  וכבר הרגעים ארכו לא  משניות  או הגמרא מדברי מאמר איזה להבינו מרובים

ולימדוהו  בינה, לאלפו הסכימו מחביריו שכמה בעזרו ה' היה אמנם מזכרונו, הדברים

גם  שהוסיפו עד ה'חומש', ללימוד עברו ומשם ה'עברי', קריאת  את  עצומה בסבלנות 

ולהבין  עצמו בכוחות  משניות  ללמוד היה יכול כבר י"ח' ל'בן בהגיעו וכך  'משניות',

גילו  את  בראותו שברים לשברי בקרבו נשבר שאז עקא דא  אך לפניו. אשר את 

אחרונים  בראשונים וק"ו ב'גמרא' ושיח שיג כל לו שאין התורה בלימוד מצבו לעומת 

הגה"ק' לבית מיד החישוהו ה'משבר', את המסורים החברים בראות וכו', ופוסקים

מבטיח  'אני לקראתו זעק  מרחוק הגה"ק ראהו אך  כאשר ויהי זצוק "ל, ה'סטייפעלער'

לך' לישבע  אני ומוכן – ÏÏÎÂ)לך ÏÏÎ ÍÎ ¯·„Ï ˜È„ˆ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÎ¯„ ‰˙È‰ ‡Ï ÚÂ„ÈÎ),

הוסיף הבחור והנך וכשהתקרב קשייך  על מתגבר שאתה  שבשעה  לך ' נשבע  'אני

- דיליה פמליא  לכל  הקב "ה  אומר  ברגע בו  הקדושה , התורה את  ללמוד מתיישב

ופלוני  פלוני בני של לימודו את  לשמוע ברצוני כי עתה , מתוךשיתקו  לו בא אשר ,

גדול. וקושי נסיונות



נח  - הפרשה æë באר

òâééúäì  åéìò  ïë íâúøô øäðá åðééä -
,'éìáá ãåîìú'ì æîøîä àåäå ,ìáá
ãåò åúâøãî éôì äìòúé òâééúé øùàëå

 äâøãîä íåøì  åòéâä ãò ãåòåæë.

ברוחניות  רב שפע – למו  דת אש 
התורה עסק  ע"י ובגשמיות

ïúùøôá(é  é) åúëìîî úéùàø  éäúå'
 äùî éáø ÷"äøä ,'ìáá
 øàáì âäåð äéä ò"éæ áåìòìî  éëãøî

 àèôàî 'íéîùì øåà'ä  ÷"äøä íùî
ò" éæ(íéáöð 'øô),úéùàøù ìåò  úìá÷

úåëìîãåîìúá  ÷åñòì àéä íéîù
ìáá åì àåáú íùîå ,éêøàúåëéøà –

 äàåôø ïåùì àåä íâå ,íéîéçë.

÷" äøä øîà ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä
÷"äøä ìù íéðåøçàä  åéøáãù
 íìåòä  ïî  ÷ìúñä íøèá ò" éæ é÷øàååî

שבאכז. עד עצמו, להציל ניסה כוחו ובכל ים, במצולות טובע שהחל לאדם משל

המציל  פנה מכן לאחר חייו. את והציל הזידונים המים תוככי אל וקפץ ידידו

ששהית הרגעים באותם במוחך עלו 'מחשבות ' איזה לי נא הגידה אותו, ושאל לידידו

זולתי מאומה חשבתי לא הניצול, ויענהו ל... חיים בין המים נחשולי מחשבהבין

אחת נשימה עוד  לנשום  אצליח היאך – והיאאחת  חיינו, היא  התורה לדידן, כיו"ב .

אחד, דבר אם כי לחשוב  לנו אין עולמנו את  השוטפים הזידונים ובמים עלינו, מגינה

הקדושה. התורה – לנשימה' 'אויר קצת  עוד אקח מנין

בתורה  לעסוק  לו קשה מאד שמאד זי"ע איש' ה'חזון להגה"ק  כתב  אחד יהודי

ההחלטה' ש'רגע אדם של טבעו הוא  שכך איש' ה'חזון ענהו ביום, קצר לזמן אפילו

הדברים  ומציאות  מדרגתו כפי – נחושה החלטה שיחליט ברגע  אמנם, עליו, קשה

החלטתו. לקיים קושי כל בפניו יעמוד לא וכיו"ב , יומו מסדר

קדישאכח. ה'ינוקא' דהרה"ק  משמיה זי"ע מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק  אמר וכך 

ללחם משולה הקדושה שהתורה זי"ע , ÂÊ·Â‰"˜מסטאלין ˘¯„Ó· „ÂÚÂ ,‰ Ú ¯"¯·)

(ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó·בה כחמאה הם הרי וחסידות  מוסר לימוד ואילו הפת,, את מלפתים

האוכל  אך  שהוא , כמות  לאכלו ניתן עדיין אך לחיך  ערב  אינו חמאה ללא  לחם והנה

בד  - תמיד לעסוק האדם על וכך  מאכלו. כל את מקיא הוא הרי לחם ללא  חמאה

וד"ל. ופוסקים.. גמרא  בלימוד יעסוק והמוסר החסידות  עם בבד

יש  וחסידות' ב'מוסר לומר, זי"ע  מלעלוב הרה"ק  של בפומיה מרגלא  היה עוד

סוף. ובלי גבול בלי ללמוד יש 'גמרא' אך  בדיליה, חד כל מסויים זמן הגבלת  עם לעסוק 

אפילו  חושש אינו שהיצר אמרו זי"ע אמת' ה'שפת דהרה"ק  משמיה ואילו

השגה  כל לו ואין עשתונותיו יאבדו הגמרא מלימוד ורק  הלבבות ', 'חובת  מלימוד

להביסנו .(È„‚È"˙)איך 



 çë נח - הפרשה באר

åéääìåãâä äøäèä àåä àøîâä  ãåîéì
øúåéá(ä àöú ìàøùé çîùé).

äøîàäøåú(â åë àø÷éå)éú÷åçá íà'
åéäúù'  é"ùøéôå ,'åëìúíéìîò

'àáø äéìà' á àúéà .'äøåúá(ä  æî 'éñ)

é"ùøì  åì  ïéðî øåàéá êéøö äøåàëìã
ì" æçá  àúéàã ,àìà , ïë øîåì(.çë ÷"åî)

 àéìú àúåëæá åàì éðåæîå ééç éðáù
,àúìî àéìú àìæîá íà  éë àúìéî

íù 'ñåúá àúéàå(ïéà ä"ãåð÷ úáù)

 äëåæå áåèì ìæîä äðùî 'ìåãâ úåëæ'ù
,éçéååø éðåæîå  éëéøà  ééç éìòî éðáì

'àáø äéìà'ä øîåàåãîåìùë éì äàøðå
àúåëæá åàì ïðéøîà  äøåúä éèåùô
ìãúùîå ÷ñåòå  ìîåòùë  ìáà ,àéìú

ìåãâ  úåëæ éåä äøåúá ùøôî äæáå ,
 ùåã÷ä øäåæä  éøáã úà 'àáø äéìà'ä

ñçðô úùøô(: æèø óã â"ç)ìãúùéàã  ìë'
àéáëåëã  àéáåç  äéðéî ìèá àúééøåàá

כי  מרעיתו, צאן עדת קהל בפני פעם נענה זי"ע  מקאמינקא  שלום רבי הרה"ק 

הטומאה  וזאת  וחלאה, בטומאה מלא  הוא  הרי משנתו, בבוקר קם שאדם בשעה

בלאט בלימוד העסק ידי על מוריד שם („Û)הוא נכח שעה באותה ותוס', גמרא 

גמרא מצא  לא  שם ביהמ"ד בצידי חדר אל מיהר הדברים, את שבשמעו אחד אברך

הקדוש, רבו לפני וניצב שב  מכן ולאחר משניות  פרקי כמה ולמד משניות, אם כי

כטהרת כמוה המשניות שטהרת  חושב זה אברך  הנה ואמר, פנה שהות ללא אשר

גמרא . לימוד ע "י דיקא היא  בה דברנו אשר הטהרה אלא  כן, לא  הגמרא ,

והמהגמראכי הכבוד כיסא  נושאי המלאכים ארבעת פאל ריכאלמ בריאלגר"ת

ומשמאלו א מיכאל מימינו להצילו, לו סביב ה' מלאך חונה בגמרא  והעוסק  וריאל,

בדברי  הבוחר הקל שכינת ראשו ועל רפאל, ומאחוריו אוריאל, ומלפניו גבריאל

Ù"·)חכמים ˙ÂÈÎÊ ¯ÙÒ ,Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ‡Ï ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ).

המרכבה, רגלי הנם הללו שמלאכים כתב  זי"ע מקוסוב להרה"ק חיים' וב'תורת 

הקדושה. לשכינה כמרכבה נעשה כן גם גמרא והלומד

זי"ע  נזר' ה'אבני בהרה"ק  מעשה היה Ò‚)עוד ˙Â‡ ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡· ‡·Â‰) נחלה שפעם

בספר  ללמוד ישב  כן על תורה, בדברי ל'עיין' הרופאים עליו שאסרו עד מאד וחלש

ישרה  מליצה דברי המדבר הראשונים מגדולי הפניני ידעיה לרבינו עולם' 'בחינות 

הרה"ק הק' חמיו לפני וכשנכנס רוח. ורעות  הבל אם כי אינו עלמא  האי שכל לבאר

חמיו, לו אמר העולם'. 'בחינות לו ואמר היום, הביט ספר באיזה שאלו זי"ע מקאצק

יודע הכי בלאו האדם של שכלו הרי העולם, את  שמהביל ההוא  המחבר חידש מה

האדםמזה, של החומר  בשר  זאת ידע  מנין גמראאבל  דף לימוד ידי על ורק אך ,

הבל. הכל כי האדם' 'בשר גם יודע  ויגיעה בעיון



נח  - הפרשה èë באר

' àéìæîå åìæî òåø  åðîî ìèáù åðééä ,
éô ìò .äëøáìå äáåèì ìæîä äðúùîå
 åì äù÷ äéäã é"ùø  éøáã íéøàåáî äæ
 íéãåòééä ìë äøåú äçéèáä êàéä
éøä '...íúéòá íëéîùâ  éúúðå' íéáåèä
 ùøéô  ïëì ,ìæîá íééåìú íéøáãä åìà

åéäúù'íéìîò íëì äéäé äæå ,'äøåúá
 äáåèì ìæîä äðùîù 'ìåãâ úåëæ'

,äëøá  éîùâ  åãé ìò ìåòôìå ,äëøáìå
úåòåùéä ìëå äñðøôèë.

ãåò÷"äøä éøáãá äæì åðéöî  êîñ
ò"éæ ' éåì  úùåã÷'ä úåãìåúá àáåä)

(âð  úåà  éåì  úùåã÷ ì"æç  éøáã úà øàáîä ,
(.ãî  úåëøá)øîåà åàîöì íéî äúåùä

øîåà ïåôøè  éáø åøáãá äéäð ìëäù

נסיעות,כט . בעריכת  לפרנסו המתעסק  חבורתנו מבני אברך  דר שמש בית בעי"ת 

שנשאר  אף נישואיו לאחר אך  חכם, ותלמיד מתמיד בבחרותו היה זה אברך  והנה

למצב שהגיע  עד הלימוד, את אט אט עזב כבחמורה קלה על ומקפיד שמים' 'ירא 

אחריתה  ועד השנה מראשית  אחר קודש ספר כל או גמרא  פותח היה שלא  נורא ,

עמד  – נסע  ולפניהם לעיר, מחוץ  נוסעים כמה  ברכבו הסיע  אחת פעם בכלל. ועד

הנהג  של רוחו קצרה כי ויהי רגל... הולכי של במהירות  הייתה שנסיעתו רכב איזה

הנסיעה. כללי פי על האסור במקום כן ועשה הלז, ה'זוחל' את בדרכו לעקוף החליט

שוטר  כמה זה 'זוחל' מתוך  קפצו רגע ¯‚ÏÈ)יםבאותו ·Î¯ ÍÂ˙· Â¯˙˙Ò‰˘) החלו הללו ,

ובפרט  זאת, 'עבירה' על כעונש עליו מוטל גדול קנס כי לו וגילו מעשיו על בו לגעור

ישב שלא תינוק עמו ונטל בפלאפון שדיבר – שרצים' של 'קופה בו לתלות  מצאו כי

את להנהיג עליו לאסור עומדים שהם אלא בלבד זו ולא  לתינוקות , המיוחד במושב 

ביתו... אנשי ופרנסת  פרנסתו תלויה בו והרי  – תמימה שנה למשך  הרכב

קבל  לו, ואמר אליו פנה בחרותו, משנות הנהג את היטב שהכיר הנוסעים אחד

הנהג  אך פלאות, ותראה ויום יום בכל גמרא  דף והלאה מהיום ללמוד עצמך  על

'תהילים  יום בכל לומר - ניאות  בזאת  אך בתורה, לעסוק  לו אפשר שאי לעומתו טען

כלתה  כי הנהג כראות במלאכתם... השוטרים המשיכו לבינתיים לא. ותו המחולק'

נענה  ברירה בלית  תמימה, שנה למשך  פרנסתו מקור יאבד שכעת והבין הרעה, אליו

הדברים  יצאו יצוא  אך  ויהי גמרא. דף יום בכל ללמוד עצמי על אני מקבל ואמר,

באמרם  לנפשו, והניחוהו יהודי, איזה להציל בדחיפות  השוטרים נקראו ומיד מפיו

והנהג  עונה, ואין קול אין וחדשים, ימים כמה עברו וכבר נמשיך... המשפט' ב 'בית לו,

התורה. בעסק קבלתו בזכות  לגמרי ניצל

במשנה הדברים מפורשים ‰)וכבר ‚ ˙Â·‡) מעבירין תורה עול עצמו על המקבל כל

בקבלת  כי ארץ, דרך  ועול מלכות  עול כלעול ממנו מנו יוסר אחר.עול תורה



ì נח - הפרשה באר

 ïðåøñçå  úåáø  úåùôð àøåá øáë éë .
'äøåú àìà íéî ïéà'  åøîà(:áð äëåñ),

 ååàîöì íéî  äúåùäúà äúåùä –

úáäàî – áø  éë  åðåàîöá äøåúä  éøáã
,'äøîåàä"á÷ä -åøáãá äéäð  ìëäù

óéñåä .íéé÷úé äæ íãà øåæâéù äî ìë –

 ïåôøè éáø äáúåáø  úåùôð àøåáéë -
úåùôð àåøáì äøåúá  ÷ñåòä ìù  åçåëá

øîåìë –íéðá òéôùäìå íéìåç àôøì
àîéé÷  ìù  òøæ.

àùéð äðéçúá íééôë ìà åðéááì
 äëæðù íéîùáù  åðéáàî äù÷ááå
,ù" áúé åðåöø  éôë äìéôúå äøåúá åãáòì
áåø÷á äëæðå ,äðåîà ìù äøåà  êåúî

.à"áá åð÷ãö çéùî úàéáì
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