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להאמין  האדם על לכל  ראשונה  – מאמין  אני
מגונה מידה  מכל  וינצל בה' ולבטוח 

ìéâøò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù éáø ÷"äøä äéä
'úéá Y óìà'äù øîåìààààíéùðà ìùî àåäå)

'á 'à úåéúåàù åîë ,åéãòìáî ìéçúäì øùôà éàù øáã úåðëì

(úåéúåàì äðåùàø íääðåîàá ÷æçúäì àåä éãåäéä ìù
øáã ïéàå ,'íéîù éãéá ìëä'ù ïéîàäì ,äîéîú
'ä éååéö éô ìò àì íà íéøçà íòå åîò äøå÷ä

.èøôå èøô ìë ìò ÷ã÷åãî ïåáùçádyxtd x`aøáãîá -

àåä,øîåà äéäåðéà 'äá äðåîà êåúî éçä éãåäé
íåùî òâôð åðéàå íìåòáù äéøá íåùá òâåô

íùâá àìå çåøá àì íìåòáù äéøáàåä òãåé éë .

àìîë åìéôà åøéáçì ïëåîá òâåð íãà ïéàù ïåëð ìà
àîéð(:çì àîåé)ááááíìåòáù äéøá íåùì øùôà éàå ,
úúìàìå åäòøì øáã äæéàúç÷ìàì íà åäòøî

.äéäé êë éë 'ä äååéöåøáçá òâôé äî ìò ,ïë íà
(äòø åì íøâå åì ììåòù äî ìò ,ùðåò åà äî÷ð - äáåùúë)

åì äî ë"åîë .äîåàî åì ììåò àì åøáç éøä
ìë éë ,äîåàî åì íøâ åäòø àì íà åðîî òâôéäì

äéä 'ä øîàî éô ìò åäòø åì äùò øùà.

,ïëàåúàæ äðåîàá äéçé øùàëââââêåìä'ä ìëå -
êåñçé 'äðåîàä êøã' é"ôò äéäé åìù 'êìé
äàð÷'î íãàì àáä áì áàëå øòö ìë åéìòî

'ãåáëå äååàúàåä òãåé åúðåîàá éë ..àïéàù

והיינוא . ב'. בא' אלא עסק  לו שאין אומר היה טחון.במונהא הוא

אומריםב. שאנו  הנוסח  את לבאר ירושלים בעיה "ק תורה מרביצי מגדולי הרבנים  מחשובי מאחד שמעתי

מנוער  ידידים  לשני משל בדרך וביאר לזה . זה  ענין מה כחול', ירבה  וכספנו  'זרענו  למוצש"ק  בזמירות

ח"י נולדו מהם  לאחד וכו'. בישיבה  ומשם תורה ' ב'תלמוד יחדיו  אחד (18)שלמדו שכל  בליעה"ר, צאצאים 

מט "ו פחות לא והוליד בשעטומ"צ בית בנה י"ז(15)מהם בהם '.(17)עד כיוצא 'תולדותיהם  ואף  צאצאים,

בניו ואף  לזו, זה בין רבות שנים בהפרש  לו שנולדו  יחידה  ובת יחיד בן עם  בקושי רעהו  עמד לעומתו 

לזה – התשעים  לשנת מתקרבים כשהם  עומדים השניים נמצאו השלישי. דור לגבי וכיו"ב בדרכיו הלכו

נטל שזה  לומר הדעת על  יעלה  וכי מידי... לא ותו צאצאים מנינים  כשני ולרעהו  צאצאים, אלפי כשלושת

הימים ... שמכבר מרעהו וחטפם שנטלם רבים צאצאים  והוליד זה  שבא יאמר לא השוטה  אפילו מזה...

רעהו, משל  וחטף נטל שאחד תאמר לא שבזה  כמו  כי – לכספנו' 'זרענו שבין ה 'סמוכים' יתבאר ובזה 

מקום כלל אין 'כספנו ' לענין ממש כיו "ב רעהו '. חשבון 'על לו באים פלוני של  בניו  ריבוי שאין לכל  וברור

השני. של חשבונו על לו  באו  האחד של  ריבויו  כי לומר

זצ"ל ג. צדוק אלעזר רבי הגאון שאביו שליט"א, טורצ'ין מהגרי"מ ÌÚשמעתי ÂÈ„ÁÈ '˙ÂÎÏ‰ ‰�Â˘'‰ ÏÚ·)

(‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜ ÌÈÈÁ È·¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ ‡"Ë„ÁÏ·Èזי"ע החזו"א להגה "ק מאד מקורב ÚÂ„Óהיה ‡"ÂÊÁ‰ Ï‡˘�˘Î)

È��‰Â ‰˘Ú‡ ‰Ó ,‡"ÂÊÁ‰ ‰�Ú ,·ÂË· ˘Á ‡Ï˘Î Û‡ Ô¯‰‡ ÌÈÈÁ È·¯ ÂÈÁ‡ ˙‡Â Â˙Â‡ Ï·˜Ó ‰È‰˘ - ÍÎ ÏÎ ‚ÏÙÂÓ ·Â¯È˜· Â˙Â‡ ·¯˜Ó ‡Â‰

(È·Ï ˙‡ ÌÈ··Â˘Ó Ì‰Â ,Ì‰Ï ¯˘‡ (‰·˘ÁÓ‰ ˙¯‰ËÂ ˙ÂÈ˜�) '˘"‡¯ÈÂ ËÈÈ˜�ÈÈ¯'‰ ˙‡ ·‰Â‡לשאול החזו"א אל  נכנס הימים  באחד .

דברים, של  פשרן מה בידי, יש חקירה  ושאלו, החזו"א שב החזו "א, שענהו  לאחר לו. שהייתה  שאלה איזה

נישואיו ולאחר מרובים, שמים ירא ת"ח לבחור בישיבה  בהיותו  שנחשב בחור רואים הננו  רבות שפעמים 

מפשוטי  להיות נהפך וממש התפילה , עבודת ולא כאן, יש טהורה  התמדה  לא אחר לאיש  להיות נהפך הינו

בצאתו נישואיו שלאחר אלא ויר"ש, ת"ח  באמת היה  בישיבה  בהיותו האם לחקירה, באנו ומעתה העם ...

שהסתיר  אלא היה  בוסר בישיבה  בהיותו  שכבר דילמא, או  מיראתו , נצטנן פירושיו כל על  העולם ' 'לאויר

כאומר  השאלה , למשמע  נחרד הגרא"צ עולם , באי עם  במגע בא שלא כיוון – ותפילותיו לימודיו  תחת זאת
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äæáå ,äîåàî åîòî úç÷ì íìåòá äéøá ãéá úìåëé
úà åîöòî êåñçéäàð÷äåäòøì øùà ìë éøäù ,

éô åì ÷éðòé ä"á÷ä äöøé íàå ,'åðåáùç' ìò åðéà
åäòøî äîåàî úç÷ì êøèöéù éìáî äëë óìà

.øéùòäå 'çéìöî'ä.áäéøá ãéá ïéàù òãé ãåò
äîåàî åì úúì íìåòá(åì ïúéð 'ä éååéöá ÷ø)äæáå

úôéãø åîöòî òðåîãåáëäãéá 'ãåáë'ä íâ éë ,
.àåä 'ä.âäæéà åîöòì úç÷ì åì øùôà éà

äæáå ,àéîù ïî åøåáò äáåö÷ äððéà íà äàðä
úà êñåçäååàúä.

êëå'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøäã äéîùî àøîàúî
âéäðî ùéù äàåøå àîìò éàäá àöîðäù ,ò"éæ
øáãì äååàúé åà ,åøáçá àð÷éù øùôà éà Y äøéáì

ïéàù àåä òãåé éë ,ãåáëä øçà óåãøé àì ïëå ,éîùâ
íðéà úååàú øàù åà åúìåæì ùéù äîå ,åãáìî ãåò
øúåé íãàì òéâéù øùôà éà éë ,ïåéîãä éøô àìà
äðùîä éøáã ùåøéô äæå .àìéòìî åì áö÷ðä éôëî
ïî íãàä úà ïéàéöåî ãåáëäå äååàúä äàð÷ä'

,'íìåòäàåä ïîéñ åììä íéøáã 'âá òå÷ùä éë
àîìò éàäá ììë éç åððéàù(äðåîàä øåàá),íà éë

áæëäå ïåéîãä íìåòá.

íâ'äòø äãéî àéäù ñòëä ïî ìöðéé äæá'åîë ,
ä÷îåìù éáø ÷"äøä ãåò øîàùñòåëä ìëù

ïéîàî äéä íà éë .øåîâ ñøå÷éôàå øôåëë åäéøä
äéä àì Y åì åòøéà àéîù ïî åúåà úåøå÷ä ìëù

ñåòëì éî ìòå äî ìò åìäùò àì éðåìô éøäù .

נישואי לאחר שהחמצתי עלי לומר כוונתו  שמא הרבי, דברי ירמזון למה יודע  �ÂÈ‡Â˘È)מי ¯Á‡Ï ‰È‰ ‰˘ÚÓ‰),

שלום ... בברכת החזו "א שפטרו  עד ושתק, עמד לשונו , נעלמה  תדהמתו  ומרוב

היותו לרוב ממני... הרבי רצה מה  וטרוד מבולבל  מהורהר, וכולו  נשבר בלב החזו "א מבית יצא הגרא"צ

ההפוך  בכיוון מהלך החל  לביתו לחזור ובמקום הדרך, אל  ליבו אל שם  לא אלו  טורדות במחשבות שקוע

(Â˙È·Ï ˙ÎÏÏ Â�Âˆ¯·˘Î) א נזדעק, מפוחד לראותו  שנבהל  הלה  מידידיו , אחד בו פגע דרך, כברת הילוכו חר

דברים רא"צ לו סיפר מועדות, פניך ולהיכן היום , רעים פניך מדוע  עמך , אירע מה רא"צ אוי, לקראתו ,

רצה מה יודע אינני כי אני מהורהר לי, ענה ולא הרבי, שאלני וכך כך הרבי, מבית כעת הנני שב כהוייתן,

מרגוע מעט  למצוא – לביתי אנוכי וממהר דא. כגון שאלות ששאלני עשיתי רעה ואיזה  מאיתי, הרבי

ללכת  בדעתך עלה  כך וכי ועוד, ביתך, מכיוון בהיפוך הנך שהולך תדע, ראשית, ידידו  לו  אמר לנפשי.

תשובתו ומה כוונתו הייתה  מה לך שיבאר מעמו  נא ושאל  הרבי, לבית נא מהר לעצתי נא שמע  הביתה,

תוך  עבר לא וכמעט  החזו"א. לבית ומיהר רץ  אחת' ו 'בנשימה עקבותיו , על  רא"צ סב מיד השאלה. על

פטרתיך  החזו"א לו אמר תמיהותיו, את החזו"א בפני מששטח  החזו "א, רבו בפני עמד וכבר דיבור כדי

כי  תקבלנה. תשובה  משביקשת עתה  אך שאלתי, על תשובה לבקש  מבלי עומד שראיתיך מכיוון לשלום 

בכיסו ... יהודי לכל  נמצאת שהאמונה  חושבים  הכל  כי שפיר, מצבו  היה לא כבר בישיבה בהיותו  באמת

יהיה לא יעבוד לא ובאם – ויום יום  בכל לעבוד האדם נצרך אמונה  לקנות בכדי כי בידם, גדולה טעות

לרגליך  מנעלים לקנות עיר של לרחובה בצאתך תעשה מה  אשאלך הנה האיך, לדעת תרצה ואם  אותה, לו

לקנות...דע לחנות השוקה  ותצא מכיסך מעות תקח הרי העומד... על  מרובה ופרוץ שנקרעו המנעלים  תחת

שיזמין  האלוקים לה' פיך ופתח  הבית, לפתח בסמוך לרגע  עמוד אלא, תורה . של דרכה  היא כך לא כי לך

שיושת  הסכום גם  ואף עבורך, וטוב הראוי המוכר אל לפנות שתזכה הנכונה, במידה מתאימות נעליים  לך

לקנות  ביומו יום  דבר בפנותך כמו"כ  תפנה . אשר בכל  ותצליח לשוק  תצא אז וכהוגן, כראוי יהיו  עליך

את  למצוא שתזכה לקוב"ה  בתפילה העתר אלא וכלל , כלל פשוטים הדברים אין ביתך, לבני וחלב לחמך

ה 'חקירה', תתיישב ובזה האמונה. קנין על חייך ימי כל עובד נמצאת וכך בנקל , עובדמבוקשך היה אם כי

היה  ולא נפש ', 'קנין  לו להיות  נקנית האמונה הייתה בישיבה בהיותו בחרותו בימי כראוי האמונה על 

ממדרגתו  כ"כ נופל  היה ולא העולם, לאוויר בצאתו נפשו ושלוות דעתו בהירות את .מאבד 
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åì äùò åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä àìà ,äîåàî åì
ãåò ùéù øîåàå çååöîë åðéä åñòë íöòáå .ïë
åäùî úåùòì äìùîîå çë åãéá ùéù åäùéî
äãåáò ãáåò åìéàë ñòåëä ìë åøîà øáëå ,íìåòá

äøæ(:ä÷ úáù é"ôò ,â á úåòã í"áîø)ãããã.

השמים מן  הנעשה שכל יאמין  – נוגע  אדם  אין 
פעולותיו ע "י ולא  הוא

àúéàùøãîá(åè ã ø"ëéà)äî ,åéä íéëìî äòáøà
,àñàå ãåã ïä åìàå .äæ òáú àì äæ òáúù

øîà ãåã .åäé÷æçå èôùåäé(çì çé íéìäú)óåãøà
íâéùàå éáéåà...ïë äùåò éðà ,ä"á÷ä äéì øîà ,

àìà ,íäá âåøäì çåë éá ïéà ,øîàå àñà ãîòéðà
äùåò äúàå íúåà óãåøåì øîà ,[ä"á÷ä]éðà ,

äùåò(êéøáãë)çë éá ïéà éðà ,øîàå èôùåäé ãîò .
àìà ,óåãøì àìå âåøäì àìäúàå äøéù øîåà éðà

äùåòåäé÷æç ãîò .äùåò éðà ä"á÷ä åì øîà ,
àìå óåãøì àìå âåøäì àì çë éá ïéà éðà ,øîàå

,äøéù øîåì,äùåò äúàå éúèéî ìò ïùé éðà àìà
'äùåò éðà ä"á÷ä åì øîàääääéìáîù ,äåä êëå .

ìù åàáö ìë åúî äìåòô äæéà åäé÷æç äùòù
.çñô ìéìá áéøçðñ

äøåàëìåøåãì øåãîù åðòãé äðä ãò éë àìôéé
,'úåøåãä úãéøé' íùá úàø÷ðå äãéøé ùé
åîöòúäå å÷æçúä øåãì øåãîù ïàë åðéöî êàéäå
ïåøçàä øåãä úåáéùç ìò äàøî øáãäù ,íéñéðä
ä÷'îåìù éáø ÷"äøä øàáîå .ïåùàøä ïî øúåé

,ò"éæ ìäòéååæîøåã éñéð ïéáù ùøôää äáøãàù
úãéøé ììâá à÷ééã äéä åéøçàìù øåãäå ïåùàøä

úåøåãä,øáã ìù åììë àåä êëå .çåëá ÷ø éë
íéàðåùä úà çöðì øùôà íéîìåò éçá äðåîàä
åçåëáù íãàä éðéòá äîãð íàå ,íéáéåàäå
íäéðôì ìåôéì àåä ïëåñî íúåà çöðé åúøåáâáå.
åìàì ïåùàø Y êìîä ãåã ìù äðåîàä úâøã äðäå
òãéù ãò ,êë ìë ääåáâ äúééä ,íéëìîä úòáøà
áøòúú àì åéàðåù éøçà âéùéå óåãøé íà óàù
óãåä àåä åãé íöåòáù ìåâéô úáùçî åæéà åúòãá
éãéá ìëäù äðåîàä ó÷åúá øàùéé àìà ,åéàðåù úà
àìéîîå ,íéáéåàä åâøäðå åçøá 'ä øáãáå íéîù

לעניני ד. חכם  הוא הרי טיפש 'כל העולם מאמר זי"ע, חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  של משמו  מתאמרא הכי

המשיך  שלו . לענינים  בנוגע  לפניו אשר את היודע כחכם ינהג הגדול, השוטה שאף והיינו , עצמו '.

אם החכם, אף כי חזינן שפעמים לענייניו', טיפש  הוא הרי חכם  'כל אומר אני ואילו ואמר, חיים' ה 'חפץ

אמונתו . בחסרון מטופש כטיפש  ינהג כראוי, איתנה אמונתו אין

ה 'ה . ויפל  לבדו ... האדם  היות טוב לא א' ה' 'ויאמר היה בראשית ימי מששת הראשון ה 'שידוך' הנה 

וישן' האדם  על  תרדמה Î-Á‡)א' · ˙È˘‡¯·)יחשבו שלא והכלה החתן להורי לרמז  שבא שרמזו יש  ,

ינוחו לא לזה , זה מתאימים  הם  אם  ושוב שוב מבררים  הם שהרי לפועל, השידוך יצא פעולותיהם שבזכות

פסולה, במחשבה  להיכשל הם  מסוכנים ובזה לעשות, הנכון הדבר שזה בטוחים יהיו אשר עד ישקוטו ולא

כאשר  נעשה  בעולם הראשון שהשידוך תורה, רמזה לפיכך לפועל, הכח מן השידוך יצא מעשיהם שמצד

כלום . ולא עושה האדם ואין שמים בידי נעשו שכולם  כולו , הכלל על וילמד תרדמה , היה 

אלא  האב אין כי החתן' בנו  מצד 'העומד הנוסח  את זי"ע מזוועהיל  שלומק 'ה רבי הרה "ק פירש  וכן

מצד ובעצמו.עומד  בכבודו הקב"ה  עושה הכל ואת שלא , בצד הקב "ה מעמידהו שפעמים עוד  ולא

ובחששותיו  ב 'חכמתו' יהיה .יפריע וכן יקום כן ה ' יגזור אשר ככל אלא ,

בזיווגים מצינו  הכי דמשום  אמרו, ·.)עוד ‰ËÂÒ) יוצאת קול בת הולד, יצירת קודם  יום 'ארבעים

פלוני בת כבר ואומרת, הולד לטובת מאומה לעשות התחילו  לא עדיין שההורים  שבשעה  והיינו  לפלוני',

מיטתו על  ישן שהוא ויאמין בדעתו  ישריש ומכאן, לפלוני'. פלוני 'בת בשמים  קול  בת ע "י הוכרזה 

הכל . עושה והקב"ה 
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àá åéøçàì .íâéùéå íäéøçà óåãøéù äéä øùôà
ìù äðåîàä ó÷åúî èòî åãøéù àñà ìù åøåã
úåòè ììëì åàåáéù àñà ùùç ïë ìò ,íäéîãå÷
éçåë åáùçé íâéùé íéáéåàä éøçà åúôéãøá íàù
åúå íäéøçà óãøù äîá ÷ôúñä êëéôì ,éãé íöåòå
åúìéôú ïëàå .åì øåæòéù ú"éùä ìà ììôúäå ,àì
èôùåäé àá åéøçàì .åéúçú åéàðåù åòðëðå äìá÷úä
Y íéàðåùä øçà äôéãøä íöòî åìéôà ùùçù
åúôéãøáù äáùçîä åá äìòú ãáì äæá àîù
íçöðéù àøåáäî ù÷éá ïë ìò ,íçöðì çéìöä
óà ùùç åäé÷æç åìéàå ,ãáìá äøéù øîåà àåäùë
çåë ìò êåîñà àîù øîà éë ,'äøéù úøéîà'î

ù÷éá ë"ò ,ä"á÷á úåîéìùá çèáà àìå éúøéùéðà

...íéìôåð íäå éúèéî ìò ïùé.äéä ïëå

ãåîéìäå,ïãéãìéî ìò åðì ïéàù òãååéäìå úòãì

åá ,íéîùáù åðéáà ìò àìà ïòùäì

åðçèáîå åðéååàî ìë íéùðååååìëî ìöðð äæáå ,

úåàáå úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëîå ,íéàðåùä
åðéãé äùòî ìëá äçìöäå äëøáì äëæðå ,íìåòì.

הללו בדורות  האמונה  תוקף  – ודור לדור הוא  אתה
הארץ  את  ה' שעזב כשנראה 

àúéààøîâá(.ãë úåëî)ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá'
øîàðù úçà(ã á ÷å÷áç)åúðåîàá ÷éãöå

äéçéìèáì ÷å÷áç àá àìù èåùôå øåøá äæ ,äðä .'
,'äá äðåîàä úååöî ãáìî äøåúä úååöî ìë úà
åðúùð àìå ,'úôìçåî àäú àì äøåúä úàæ' éøäù
íöò ãòå äøåúä äðúéðù úòî úååöî â"éøú ìë
úååöî ìë éáâìù óà éë ,åøåàéá àìà .äæä íåéä
úåøåãä åãøé ,éì äéåà ,øîåì íãà ãéá ùé äøåúä
íúåàá 'ä úååöî úà íéé÷ì éãéá ïéàå íéàìô
.åøáò úåøåãáù íéùåã÷äå íé÷éãöä ìù úåâøãî
ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá äðåîà ïéðòì íå÷î ìëî
.äéçé åúðåîàá ÷éãöå Y ïåøçà øåãì óà ,úçà
ïúåàì òéâäì íãàì åì øùôà äæä ïîæá íâù
íéðåùàøä úåøåãä ìùë äðåîàá úåàøåð úåâùä.

àìåúâøãì àåáì åðì øùôàù àìà ,ãáìá åæ
øåãá éë ,íéðåùàøä úåøåãî øúåé óà äðåîà
ùé øúåé Y úåðåéñðäå úåøúñää åá åáø øùà ,äæ
äéåèð òåøæáå ä÷æç ãéá äðåîàá ñåôúì åðéãéá çëææææ,

ת"ו,ו . עיה"ק  בירושלים רפפורט  ברחוב לתפארה עומד זי"ע  מזוועהיל  שלמה רבי הרה"ק  של  ביתו 

ונוות  מרדכי רבי הרה"ק  נכדיו בנו הבית ואת בעצמו. שלומק 'ע רבי היה הבניין קווי לתכנון האדריכל 

˘Ú'˜ÓÂÏ)ביתו È·¯ ˙„Î� ‰˙È‰ ‡È‰ Û‡˘) ולפלא הבניה , כללי לכל מנגד באדמה , יסודות מבלי נבנה  זה  בית .

בתקרת  רק  חלונות שלומק'ע  רבי התקין לא בבית הזה. היום  עצם עד תילו על  עומד עדיין הקדוש שהבית

מעשיו, את ביאר נכדו ולפליאת הסמוך,הבית, הבית  עד  רק ורואה הולך הבית בקיר אשר החלון כי

רום  שמי עד להביט אפשר זה חלון  דרך  .אבל 

השמימה, עיניו אדם ישא מצוא עת שבכל ביתנו, בני ובלב בלבנו להשריש עלינו ייאמר, לדידן אף 

מעלה', כלפי תמיד 'יסתכלו  אלא בעדו , שיסייע  מאלמוני או לו  שיעזור מפלוני לבקש  ואנה  אנה  יפנו  ולא

עולם . מאדון רחמים ויבקשו 

באמת,ז. 'מאמין' הוא אם לראות המבחן כור כי אומר, היה  זי"ע  מזוועהיל  שלומק 'ע רבי הרבי הרה "ק

הרי  העולם כל ועל  עצמו  על  וכועס זועף  הוא אם  נראה, אז כי והסתר. קושי לידו  שבא בשעה הוא

כי  נכונה. אמונתו  שאין ה''לך ציווה אשר הדבר 'זה לבו מקירות  יזעק הבא המאמין  שכל מאמין הריני ,

ולנחמה . לישועה  ולשמחה , לששון ולברכה , לטובה  אם  כי ואינו בא, שבשמים מאבי עלי

כל את לעבור בעוז , לעמוד כוחותיו לו  עמדו היאך זצ"ל  אייזנער גד'ל רבי הגה "ח המשגיח נשאל פעם 

ציפורנם תחת היחידה בתו  את כשאיבד באחרונה שהכביד בעת כולנה ועל ה 'מלחמה', ותלאות מוראות

הבקבוק שמעל הפקק  את גד'ל  ר' הוריד בקבוק, השולחן גבי על  עמד שעה  באותה  הארורים . הרשעים  של
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'äá ïéîàîë íãàä áùçð äëéùçä êåúá à÷ééã éë
(àãéøâ 'ïéîàî' åðéàå ,àåä 'äàåø' äøåàä úòá éøäù)çççç.

האדם חיי  יומתקו האמונה ע "י – המאמין אשרי
הזהבעולם

úîàáå,'äá ïéîàîù éîì ùé äìöäå çååø äáøä
ìòë íéè÷ùå íéååìù æ"äåòá åééç óà éë

,úåçåðî éîäæä íìåòá åì áåèåàð ïðåáúä .
'äáéú'á áùé '÷éãö ùéà çð' äðä ,úåøåãä úéùàøá
éë çð òãåé äéä àì åìéàå ,äîéîú äðù êùîá
éîî Y íééçì úååîî åúìéöî äáéúä êåúá åúáéùé
úà çîéå' ïéçúåøá íìåòä ìë úà óèùù ìåáîä

.'íå÷éä ìëïúéðù 'ùðåò'ä ìò çðàðå çðåâ äéä éøä
åì'øåà' ìëù 'äáéú'á íéøåñàä úéáá úáùì Y

úçúî åéðéëùå ,ïè÷ øäåöî íà éë äì äéä àì
øùà - úåáåèå úåòø ,úåîäáå úåéç éðéî ìë íä

.íìåòá ùéùé äáéúì õåçîù òãéù ïååéëî êà
åì àéä øëù äáéúá åúáéùéå ,'ìåáî'äãé ìòù ,

êùîä ìë àåáé íùîå ,åúçôùî ééçå åééç åìöðéé
ììäì úåãåäìî åéô ÷ñô àì ïë ìò ,íìåòä íåé÷
àöîð àåäù òâøå òâø ìë ìò åàøåá úà çáùìå
íãàù äîë ìë ,ïãéãìå .íéáø íéî ìòî äáéúá

,å÷ìç øîå òøå ,åéìò äàá äòøù ùéâøîòãé
åðéàå ,åì àéä äìåãâ äáåè Y åæ 'äøö' éë ïéîàéå

äãé ìò ìåöéð àåä 'ìåáî' äæéàî òãåéêì éøä ,
ìëåàå ,á"äåòì åì úîéé÷ ïø÷ä - äðåîà ìù äøëù

äæä íìåòá íäéúåøéôèèèè.

האברך  לו  אמר זה, בקבוק של הפקק נמצא היכן - לי נא אמור לאברך, אמר ואז  אצבעותיו, בין וטמנה

הפקק את ויחפש מבחוץ  אדם  כעת ייכנס  אם  ושאל , גד'ל  ר' הוסיף ידיך. אצבעות תחת מסתתר הריהו 

ויחפש . ימשיך האם  אצבעותי קפלי בין נמצא שהפקק  לו יוודע ואם  בלאו . האברך ענהו ימצאנו, האם

בלאו, האברך ענהו  הוא שוב הרי לחפש  עוד  לו מה האצבעות בינות  מסתתר שהפקק יודע הוא אם כי

נמצא  –כבר המלחמה  ימי את עברתי ממש  בו כיוצא – גד'ל  רבי לו  נענה  ההסתרה . שבתוך  ברורה בידיעה

לידי  נמצא שהוא שידעתי ומאחר עלי, ושומר עמדי נמצא ה' והנה מסתתר', קל  אתה 'אכן - הגדולה

(˙Â¯ˆ‰ ÂÏ‡ ÏÎ ˙Á˙ ‡Â‰ ‡·Á˙Ó˘ Û‡) אחריו לחפש  לי ומה נמצא, הוא .עדיין 

וכי  בו , שולט שהחושך היכל בתוך ורב עצום  ששוויה  יקרה אבן אדם יאבד אם ואמר. גד'ל ר' המשיך

ש שידע  אחר הלא היקר. היהלום  את כעת לראות יכול  שאינו מפני המקום  את רכושו יעזוב נמצא כל 

היה הזה כדבר האבן. את ימצא וכך ההיכל , את להאיר ואופן דרך שימצא עד המקום  את יעזוב לא כאן,

ואם הקב"ה, נמצא הללו החושך הרי כל שבתוך ידענו - האימים  בימי הארץ את כיסה שהחושך בעת לנו

הוא. ה' היכל  החושך בתוך כאן הרי נשברות, בארות לחצוב נלך כי לנו  מה כן

קמח. ביארו  בפסוק וכך Î-Î‡)אי ÂË ˙ÂÓ˘)את אהרן אחות הנביאה  מרים לה 'התוף'ותקח שירו  בידה ...

דייקא הצדקת אותה לקחה מדוע  גאה '. גאה ככינור תוףכי זמר כלי משאר יותר לה' עמו  להלל

אלא, חליל . או  ואז ועוגב בחזקה, בו שמכים הכאה, ידי על  הוא מהתוף  הנגינה קול  הוצאת  אופן כי

בנעימה  וזמרה שירה ממנו ממקוםיוצאת דייקא כי שנדע חיים, ארחות ללמדנו  הנביאה  מרים באה כיו"ב .

האדם  יאמין אך אם האמונה, שירת נשמעת משם ההסתרה , - השלימה .(‰ÎÂÓ‰)ההכאה  לטובתו שהכל 

שבשמים אבינו אצל  ערוך לאין חשובה זו ושירה 

בשו "עט . דאיתא הא על לשבח  טעם נתנו  ‰)כבר ‡Ò Á"Â‡) אמירת בעת ביד העינים לכסות שנוהגים

לומר, בא כי שמע, של ראשון שתחשךפסוק בעת אף אחד' ה' אלוקינו ש'ה' בבוראי אני מאמין 

מאומה  רואה ואיני שהקב"העלי, ולהכריז  להאמין עליו  המאורות, את רואה שאין כזאת בעת דיקא כי ,

הסיבות. כל  וסיבת העילות כל עילת והמיוחד, היחיד האחד הוא

רואה אינני אם אף עצומות'... ב'עיניים  בה' ובטוח סומך הנני שאומר כמי הריהו  אלא עוד ולא

בעיני. אותו



במדבר  - הפרשה  åבאר

שכל כהוראה  ישראל  בני  מספר  – הפקודים  חומש
שבמנין  כדבר עצמו בפני  חשוב יהודי 

ïúùøôá(â-á à)éðá úãò ìë ùàø úà åàù'
.'íúåàáöì íúåà åã÷ôú ...ìàøùé

,é"ùøáåäòù ìë íúåà äðåî åéðôì ïúáéç êåúî
(ë"ò)àåäå íéîéåñî íéöôç ááçîä íãàë àåäå .

.åøñç àì íà úåàøì äòùå äòù ìëá íúåà äðåî

øàáúðåíéøôñá'øô ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ì úåëæä øôñ)

(ãåòå .àùúäéä äøéôñäå ïéðîä úéìëúù
åðéàù 'ïéðîáù øáã' àåäù ãçàå ãçà ìëì úåàøäì
éðôá úåáéùç ùé ãçà ìëìå ,óìàá åìéôà ìèá
ùîåç àø÷ð ïéðîä äæ ù"òå .ä"á÷ä ìöà åîöò
øëæð íéîòô 'á ÷øù óà - 'íéãå÷ôä ùîåç' øáãîá
àøåáì åì ùé ìåãâ ïéðò éë ,'ìàøùé éðá ïéðî' ïéðò åá

.é"ðá øôñîá

àúéàíéøôñáäøùò íùá ,ãåòå áö÷ äîëç úéá ÷"äìù)

(å ä 'ô â"ç ùôðä øîàî åðàôî ò"îøì úåøîàî

àåáø íéùéù ãâðë úåéúåà àåáø íéùéù ùé äøåúáù

ìàøùé úåîùðúåáéú éùàø 'ìàøùé')àåáéø íéùù ùé
äøåúì úåéúåàãâðë íäå ,úåîùð àåáéø íéùù ùé

ìàøùéì(äøåúá úåà ìëù íùë øîåì ùé äúòî .
éãë äéúåçåø òáøàî ìéåâá ó÷åî úåéäì äëéøö

äãéøôäìúåéúåà øàùî(.èë úåçðî)ìë ,á"åéë .
÷øå ,åì úãçåéî úåçéìùá äæä íìåòì çìùð éãåäé
åì ïúú åæ äòéãé .åúìá ïéàå åãé÷ôú úåàìîì åãéá
'éãåäé ãåò' åðéàù òãé éë ,åúãåáòá úåîåöòúå æåò¥
ïéðîáù øáã éøäù ,íìåòä áåøá ìèá åðéàå ,àîìòá
àîìò éàäá åúåçéìùå åúáåç úåùòì åéìòå ,àåä
íãà ïéàù ïéðòì Y øôñ äæ ì"éò ä"ã úåòåáù ù"àôú 'éò)

(åøáçì ïëåîá òâåðéééé.

äæáåíéøàáî('í"éáìî' 'ééò)áåúëä úàæî÷ íéìäú)

(ãúåîù íìåëì ,íéáëåëì øôñî äðåî
àø÷é,áëåëå áëåë ìë 'úåîù'á ãçééî ä"á÷ä éë

éðôá ãé÷ôúå úãçåéî äãåáò äðåëð íäî ãçà ìëìå
ùé é"ðáî ãéçéå ãéçé ìëì ,ïãéãì á"åéë .åîöò
.úåùòìå ìåòôì ìåëé àåä ÷øù ,ãçåéî ïéðòå úåçéìù
.úãçåéî úåáéáçá ,àø÷é úåîù íìåëì åøîåà åäæå

בה ' מאמין אינני ואמר, טען רבה כי שבסכלותו  גברא' 'ההוא על  מספרים  אאמין (¯Ï"Á)בצחות לא כי ,

ענו מה  דבריכם... שצדקו  לי מנין הקב"ה את אראה  לא שבעיני מכיוון כן, על  בעיני, אראה שלא למה 

עמקי  עד הלה  נפגע שכל ... טיפת אפילו  לך ואין אתה , גדול שוטה  כי ונאמר, נענה  אנו  אף  השומעים, לו

טענתך, מהי ואלא לעיניים. נראה  שכלך אין הרי נכלמת. וגם  בושת מדוע  השומעים , תמהו נשמתו ...

בעיניים ... רואים שאיננו למה מאמינים איננו  אנו שכלך, שוכן שבמוחך

וכיו "ב י . בקודש  מעבודתם או  ממעמדם מרוצים שאינם  ושלימים, יראים אצל  אפילו  מצינו רבות הנה

ולזה וכו'. פלונית בסביבה שאשהה  היה עדיף פלוני, במקום שאדור היה עדיף  – מחשבות משאר

בפרשתן במדרש  כתיב ‚)נאמר, · אותן(¯·‰ שראו ˙Â¯‰)'כיוון Ô˙Ó ˙Ú· ÌÈÎ‡ÏÓ‰ עשויים(‡˙ שהם  ישראל

הקב"ה להם  אמר כמותן... דגלים  נעשה  אנו כך הלוואי אמרו, לדגלים , מתאווים התחילו  דגלים, דגלים

עכ"ל . שנתאוו, כמו  דגלים  אותם  ועשה לך משאלותיכם.. ממלא שאני חייכם  דגלים, לעשות נתאוויתם  מה

בפרשתן ושמש ' ב'מאור נתבאר הענין ÂÚÂ„)ועומק ‡"Ù˘)איש' עומדים  המלאכים את ישראל  בני בראות כי

גם נתאוו המלאך, רעהו של  ולדרגתו למקומו להגיע שמנסה מהם  אחד ואין – דגלו ' על ואיש מחנהו  על

– כזאת והנהגה  להכרה  בעולםהן ותפקידו שליחותו מה ידע יהודי ÂÈÏÚשכל ÏËÂÓ ‰Ó Ú„ÂÈ ¯·Î Ì„‡‰ Î"¯„·Â)

(ÍÎÏ 'ÌÈÎÒÓ' Â�È‡˘ ‡Ï‡ ,˙Â˘ÚÏבעולם ומטרתו תפקידו לפי לו  הניתנים וכשרונותיו כוחותיו כפי רק ויתנהג

שייכ שאינם 'עבודות' ולעבוד מדרגות לקפוץ יחפש  ולא לו .הזה ... ים

אין  מ "מ בגשמיות, הן ברוחניות הן מצבו  להיטיב ולהשתדל  לשנות לאדם שמותר ספק  כל  שאין אף 

ולילה ... יומם בשינויים  להרבות ולא המידה , על יתר להשתדל  לו 
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á"åéëò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáéèå÷éì)

(úåîù 'øô ùéø í"éøäì"æç øîàî úààáåä)

(à à úåîù é"ùøá- 'íéáëåëì åìùîð ìàøùé éðáù'
,åììä íéáëåëä åîë éë ,àìà .äæì äæ ïéðò äîå
ïéà ãò íä íéáøù íéàåø ,÷åçøî íäá íéèéáîùë
ìëù äàøé íäéìà áø÷úé íà íå÷î ìëî êà .øôñî

.ìåãâå àìî íìåò àåä éøä áëåëå áëåëìë êë
íå÷î ìëî ,ììëäî ÷ìç àåäù óà ,éãåäéå éãåäé
åúåçéìùá ãçåéîå àìî íìåò åîöò àåä éøä.

ïëåïúùøôá 'ø÷é éìë'á åðéöî(á á)åàù' ô"äò
àåäù ùøéô é"ùøù ô"òà .ì"æå - 'ùàø úà

ïåùìá åøéëæä î"î ïåáùç úìá÷ ïåùìåàùãöî éë ,
íéîòä ìë ìò úàù øúéá íàùðéå íìèðé øôñîä
ïéàù äæä ù÷ä åîë ,éèøô øôñî íäì ïéà øùà
ùéà ìë ìáà ...ïéðî åì ïúéì ïøåâä ìòá êøã

úåèøôá çâùåî ìàøùéîàéàéàéàé,íäî ãçà åìéôàå
...äîéìù äîåàë áåùçä"á÷ä íäì ïúð ïë ìò

ïë íâ åðãîì ïàëîå .ì"ëò ,íéáëåëì åîë øôñî
.äøéúé úåáéùç ìò äøåî äøéôñä ïéðòù

ãåñéáàéáðä éøáã áèéä åøàáúé äæ(ãé àì äéîøé)

ìò íçðäì äðàî ,äéðá ìò äëáî ìçø'
ïåùìá çúôù ÷ã÷ãì ùé äøåàëìå ,'åððéà éë ,äéðá

ìò äëáî ìçø' - íéáøäéðáìò íçðäì äðàî ,
äéðáíééñîå ,'åððéà éëäéä éåàøä ïîå .ãéçé ïåùìá

ìò äëáî ìçø' øîåì åìäéðáìò íçðäì äðàî ,
äéðáéë ,'íðéàäëáî ìçø' ãéçé ïåùìá åìåë åà ,
ìòäðáìò íçðäì äðàî ,äðáéë ,åððéàíéøàáîå .'

øñåîä éìòá(ïåøçàä øåãá)ãçà ìëù ,øåîàä ãåñéë

íìåòë ä"á÷ä ìöà áéáçå áåùç ìàøùéî ãçàå
'äéðá ìò äëáî ìçø' àéáðä øîàù äî äæå ,àìî
,úåèøôá ãçàå ãçà ìë ìò àåä øòöä êà ,úåììëá

.ãéçé ïåùìá 'åððéà éë' áéúë ïëìå

ãåñéáì"öæ ïééèùðééô äùî éáø ïåàâä øàéá äæ
(úåòåáùì äùî ùøã)íéîëç åð÷éú ïëìã

úåòåáùä âç íãå÷ øáãîá úùøô íéàøå÷ åéäéù
íò ÷éñôäì éãë íîòèå ,úåìì÷ ä"ãåúáå :àì äìéâî 'éò)

('úåòåáù'ì éúå÷çá 'øôáù úåìì÷ä ïéá åæ äùøô úàéø÷.ì"æå
,úåòåáùì äìåãâ úåëééù øáãîá 'øôì ùéù äàøðå
íáùçá ,ãåîìì ïéìùøúîù äìàî àéöåäì àåäå
éúøàá æ"òå äøåúá äìåãâ äâøãîì åòéâé àìù

(áé ì úåîù)'åàù' ïåùìá ïéðîä ïéðò øîàðù äîù
åúåàøá ,åúâøãîî ãçà ìë íéàùðúî äæáùàåäù

ìåãâä ìù ùîî øôñîä åúåàá úåðîéì äåù
àåáì ìåëé àåä íâ ë"à ,ãçàì ÷ø íéðîð íäéðùù
àåø÷ì êéøö úåòåáù íãå÷ ïëìå .äìåãâä äâøãîì
øîàðù íéãå÷ôä úùøô àåäù øáãîá úùøô
ìá÷ì ìåëé äæ ïôåàáù åðãîìì úåàéùð ïåùìá

.äãîììå äøåúä

èøôáåäàøéå ïðåáúé íàïéðîä êøã àåä êëù
ãéçé ìëî à÷ééã íìùð àåäù øôñîäå

ãéçéåìëî úåçô ãçà ïéðîä øñçé åðåøñçáå .
àåáø íéùù ïéðîî ÷ìç åðéä éãåäé ìëå ,øôñîä

,ìàøùé úåîùðììëä ìëì øùôà éà åéãòìáå
äøåúä úà ìá÷ìïî ãçà ÷ø øñçé íà óà éë ,

íìåëá ïåøñçä ùâøåé ïéðîäáéáéáéáé.

זי"ע יא . וויינבערג נח  רבי הרה "צ על זי"ע]מספרים אברהם' ה'ברכת הרה"ק של דבורה[אביו ישבה  שפעם ,

נגזר  'אם פניו , מעל לגרשה שרצה ממקורביו  לאחד אמר וכה מחמתה , נע ולא זז  לא והוא מצחו על

ממנה, אנזק לא הכי בלאו אזי כן נגזר לא ואם לגרשה, תצליח  לא הרי – אותי תעקוץ  זו  שדבורה בשמים 

מעלי...' לסלקה  כדי בחינם  תעמול כן אם  ולמה 

ע "י יב. שרק ומכאן, פסול , כס"ת הספר ייחשב הזאת התורה דברי מכל אחת אות אפילו  יחסר אם והרי

ח "ו, יתייאש  ולא רוחו תיפול  שלא ילמד ומכאן, שלימה, הקומה נעשית רבוא הששים  נשמות כל

ובמצוותיו . בעבודתו  יתב"ש וחפץ  התורה לקבל  ה' בחר שבו  ידע  אלא
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ניצול ושותק המוותר  - משיבים ואינם  שומעים
השכינה להשראת וזוכה רע מכל

ïúùøôá(ãé à øáãîá)ïá óñéìà ãâì'ã,'ìàåò
íéðåùàøä åøéòäå(íù ééçá åðéáø 'éò),

áéúë íéìâãä ïéðî éáâ äùøôä êùîäá ïìäìùá)

(ãéïá óñéìà ãâ éðáì àéùðå'øù"éø íò 'ìàåò
ù äðúùð òåãîå ,ú"ìãä íå÷îáà"ãéçä øàáîå .åî

'íòåð éøîà' ïåîã÷ä øôñä íùá 'êðà úîåç' åøôñá
(àöéå úùøô)Y å÷ìçá åðéáø äùî øá÷éù äëæ 'ãâ'ã

íéìâãä éùàø úà åðéîùëù éôììàøùé éðá êåìéäá)

(øáãîáãâ ìåëé äéäå ,ìâã ùàøì ïã èáù äðîúð
òåãî ,ääìáì øåëá ïãå äôìæì øåëá éðà - øîåì
øëùëå .ïã äðîúðù êøãë ìâãì ùàø éúåà åðîé àì
äùîù äëæ åðéáø äùî ãâðë äîåàî øáéã àìù ìò

å÷ìçá øá÷ð åðéáø(:âé äèåñ)'ìà -åòø' åðééäå ,äìòù
åòéø äéäù åðéáø äùî úà å÷ìçá ïéëùäì äëæå

.ìåëéáë ì÷ä ìùàø÷ð äìåë äøåúä ìëá ïëìå
ïàë ÷øå .úîàá åîù àåä êë éë 'ìàåòã' íùá
úåëæá éë ,'ìàåòø'ì åîù äðúùð íéìâãä úùøôá
ïàëîå ,äæ íùì äëæ 'íéìâã'á åúòðëäå åú÷éúù
.åéøáã å÷ãöùë óà ÷úåùù éîì øëùä ìãåâ ãîìð

àìå,íåéä ìë åéìò úôôåç íé÷ìà çåøù àìà ãåò
'äîëç úéùàø' øôñá àáåäù éôëåäåðòä øòù)

(àé úåà â"ô,ä"ò åëò ïîã ÷çöé áøä áúëå .ì"æå ,
óñåé áøä ìù åãéîìú øéàî éáø éôî òîùù
,àééìéèé÷éâ óñåé áøä åáø åì øîàù ,ä"ò àéìéèé÷éâ
øùéìå ,åéúåãéî ï÷úì åáì åðáãé øùà ùéàä éë
úéìëúá äåðòä éøçà óåãøìå ,åéùòîå åéëøã
åúôøç òîåù ,áåìòé àìå áåìò úåéäì ,úåîéìùä

- áéùé àìåêøèöé àìå äðéëùä åéìò äøùú ãéî
åðãîìú íé÷ìà çåø éë ,íãå øùáî ãåîìì.ì"ëò ,

äîååéúåãéî ìò ãîåò åðéàù éîì ïåôöä áåè áø
÷"äåæá àúéàãë .åìùî øúååîåàáåä :á äîã÷ä)

(à"éä 'éôá ,à à úéùàøá '÷ä 'íééçä øåà'áãåò .ì"æå ,
ì"æ íøîåà êøã ìò úéùàøá úáéú ùøôúéúîã÷ä)

('á øäåæúåéúåàä åñðëð íìåòä úàéøá úòùá éë
íìåò ìù åðåáø åéðôì äøîàå 'ú äñðëð ,àøåáä éðôì
éë 'ä áéùä íìåë úàå ...íìåòä éá àåøáì êðåöø
,úçàå úçà ìëì íäéøáãá øåîàä íòèì õôç åðéà
áéúëã íìåòä äá àøáå äìá÷å ú"éá äñðëðù ãò
äîì ó"ìà ä"á÷ä äì øîà ,ä÷úù ó"ìà ,úéùàøá

...ú÷úåù úàìëì ùàø äéäú úà äì øîà
úåéúåàä- ,úåøáãä úøùò úà åìéçúä äðîîå ...

'êé÷ìà 'ä éëðà'(á ë úåîù)øåúéååä úãîù ïàëî .
íãàä éðéòá äîãð íà óàå ,óåñáì úîìúùî
,åéúåéåëæ úòéáúå åéúåðòè úòîùä éãé ìò çéååøéù
íå÷îá ä÷éúùä øëùá äáøãàå ,ïë äðéà úîàä
.ùàøì úåéäìå úåìòúäì äëåæ øåáéãä úåëæ åì ùéù

הבזיונות ככפרת כפרה  אין  – כפרתי זאת 

úåáøò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù éáø ÷"äøä äéä
äøñ øáãì àìù úåøéäæä ìãåâá øøåòî
åôøéçå åùééá íà åìéôàå ,ìàøùé éðá åðéçàî ãçàá
'íéáìåò íðéàå íéáìòð'äî äéäéå ,åì äðòé àì åäòø

.íéðåòå íéáéùî íðéàå íúôøç íéòîåù

äéäåé"òù ,úåðåéæáä úìòîá âéìôî ÷"äøä
áéùî åðéàå äáäàá íìá÷î íãàäù
åîöò ìéöî àåä éøä ,íééôà úçà äðî åäôøçîì

.äúéîä ïî åìéôàå ,úåéåðòøåô éðéî ìëîâéâéâéâé,ãåòå ,

בהיותויג. במחיצתם  כשישב פעם  שונות. בהזדמנויות העניים  בין לשבת הייתה  שלומ 'קה  של  דרכו

שלא  וכיון לצדקה , מטבע  אחד לכל  ונתן האביונים על שריחם  אחד אדם  שם  עבר המערבי' ב'כותל 

העניק הנותן משם  התרחק כאשר ורק  לקבל, סירב לא והוא מטבע לו  גם  נתן שלומ'קה רבי את הכיר

הלה שטח המטבע  את כשקיבל ויהי לצדו, שישב אליו  הקרוב לשכנו  שקיבל  המטבע  את שלומ 'קה  רבי

הבזיונות...' על לוותר יכלתי 'לא הרה"ק  נענה 'נדיב'... מאותו  המטבע את לקח  מדוע תמיהתו , את

הינכם מה  – מאד אותו  וביזה  הנוכחים  מן אחד חירפו בערש"ק  טהרה  במקוה כשהיה  מעשה  שוב
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הביזוי  דברי לכל הקשיב – זע  ולא קם לא הרה"ק  אך תשובות, ולענות לטבול כאלו, 'שטויות' עושים

ישועה עבורו שיפעל ממנו  וביקש  שלומ 'קה  רבי אל  יהודי ניגש דקות כמה לאחר הנפש, בשלוות

דבר  עבורו  לפעול הצליח  שאכן לו  ובישר ונסתפג ועלה וטבל ירד מיד בקודש, כדרכו  במקוה  בטבילתו 

ורחמים . ישועה 

הוספות. שני יש זה למעשה עםראשונה והנה  ראטה ר"א המשב"ק את הרה"ק  שלח לביתו שבבואו .

לפלוני שיתן במעות מלאה ˘·Â‰ÊÈ)'מעטפה' Â˙Â‡)לביתו מחוץ  עומד מצאו היהודי של  לביתו ר"א בהגיע ,

ממתת  מאד עד נהנה  שהלה  לרבי וסיפר ר"א משחזר רב. שלל  כמוצא שמח  הלה  והיה  המעות, לו  והעניק

וביזה בי גער שהרי בביתו, צרה  זה  ליהודי יש כי מיד הבנתי הרי נו, ואמר, שלומ 'קה  רבי נענה  זאת, יד

בוודאי  אלא כנגדו ... פעלתי לא מאומה הרי כך, כל בי ינזוף  מדוע  רע , לו עשיתי וכי נוראה , בצורה  אותי

אשר  בכל לו לעזור אומר גמרתי ע"כ  מעות. בחסרון אם מסויים  בחולי אם בית' ב'שלום  אם  בביתו  שצרה

לעזרו . בידי יש זה  כי – המעות אליו  שלחתי לכן אוכל,

ב'סעודת  שהשתתף בשעה  תומו  לפי שסח  עצמו, המעשה מבעל  הוא זה למעשה  מה'מקורות' אחד

הפרוטה הייתה לא שבתות מערבי באחד סיפר, וכך ר"ש. הרה"ק  להסתלקות ראשונה  בשנה  הילולא'

מביתי  ויצאתי ה 'זמן' משקרב שבת, צרכי להכין להתחיל  במה  ביתי בני בידי היה לא וממש  בביתי, מצויה 

ריקניות  בידיים  תשוב ובאם בכיסך, מעות ללא הנה תשוב אל מהבית בצאתך הרבנית, נזעקה  ל 'מקווה'

קיימה הרבנית כי ראיתי בחזרתי למקווה... הלכתי ונדכה  נשבר בלב בבית. רגל  כף מדרך לך אתן לא

רגעים, כמה עברו לא בא... אנה ואני בפני, נעולה  הדלת – ומקיים ' גוזר ברוך ועושה, אומר 'ברוך בנפשה 

נכבד, מעות סכום  לי למסור הרבי בשליחות שבא ראטה ר"א של בדמותו  המושיע  מלאך נגלה ולעיני

בהרחבה .... שבת צרכי לנו והיה בפני, הדלת נפתחה  ‰ÂÚÓ˙...)וכך ‚È˘‰Ï ‰ÂÂ˜Ó· ‰˘Ú '˙ÂÏ„˙˘‰' ÂÊÈ‡ ‰ÏÈ‚ ‡Ï ‰Ï‰).

איששניה הוספה  אליו ניגש למקווה  בדרכו  שלומ 'קה  רבי כשהיה  השבת ביום  למחרת זה. למעשה

אחרת בפעם  שיבוא דחאו  הרבי אך הטבילה, בעת לטובה להזכירו ממנו  וביקש  ÌÈÓÚÙÏ,אחר ÂÎ¯„ ‰˙ÈÈ‰ ÍÎ)

(˙¯Á‡ ˙Â�Ó„Ê‰· Â¯ÈÎÊ‰ÏÂ ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÏ ÌÈÏ‡Â˘Ï ıÚÈÈÓ ‰È‰ ÍÎÏ ‰¯˘Î ‰Ú˘‰ ÔÈ‡˘ ˘È‚¯‰˘Î נשתניתי מה ושאל , הלה העיז  ,

מען  נעמט  'וואו הרבי, ענהו אתר, על תיכף  ונענה  מבוקשו את והזכיר אתמול כיום שניגש  פלוני, מאיש

היה שאז  לומר, והתכוון אתמול, בהם שזכיתי הבזיונות את היום אקח מהיכן כלומר , בזיונות', נעכטיגע  די

ובשמחה . באהבה  הבזיונות צער את וקיבל  פיו שבלם  בגלל גדולה ישועה לפעול בידו 

במקלטים  ירושלים  בני ישבו תש"ח  בשנת המלחמה  אחר (˘ÚËÏÚ¯)בימי בזה שנחתו  הפגזים  מאימת

השכונות על מהישמעאלים מזוויעהל(‰Â˘„Á˙)זה משה  גדלי' רבי הרה"ק  שישב מקלט  באותו בירושלים .

יושבי  וכל  בדעתה , שפויה  הייתה  שלא אחת אשה עוד ישבה – שלומק'ה  רבי הרה "ק של  בנו  זיע"א

כל את מביישת והייתה  מפיה , יוצאים  פגזים  היו לפגז  פגז התקפת בין כי ממנה - מרורות סבלו המקלט 

בעלי  לשאר וכו ' מלמדות בענייני למלמד בשלו , ואחד אחד לכל ודעת' טעם  ב'טוב המקלט  יושבי

ונזכה עליה נוותר אולי רגד"מ  הרה "ק פי את לשאול המקום דרי ניגשו  סאתה  משנתמלאה ַהמקצועות,

חוצה  לשלחה לכם  מותר הדין מן הגד"מ , נענה  כמוה, מרגליות מפיק בפה  מקלטים �ÎÒ‰)עוד ˙Ú· ‡Ï˘)

הק': אבי עם  שהייתה  עובדה  לכם אספר זאת תעשו  שבטרם אלא אחר, ומקלט  מחסה  לה  שתמצא

עלה אחד יום  עצומה, חיים  בסכנת נתונה הייתה גופה  חום שעלה אימת שכל לאבי, הייתה חולנית בת

הרזוולקע את אבי לבש מיד למעלה, למעלה גופה חום ÔÂÈÏÚ)ונתעלה ÏÈÚÓ) בהיות – עיר של לרחובה  ויצא

ניגש מעמד באותו  הת"ת, תלמידי מהורי לימוד' 'שכר גביית על גם ממונה היה ההקדש  על  ממונה  אבי

פתחה החוב, הוא חדשים כמה  בן שכבר לת"ת חובה שתסלק  ממנה  וביקש רוח  קשת אחת אשה  אל  אבי

שכר  מעמי שתדרוש  לאיש  שמך ומי אתה , מי אבי, את ביזתה נורא ובבזיון בחכמה  שלא פיה  את האשה 

חזר  ה 'דרשה ' את משגמרה  דבריה . את ובשתיקה  בצמא ושתה אבי שמע שעה  אותה  כל  וכו '... לימוד
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úúéîá åà ,ïåîî ãñôäá ,êéúåðååò øôëì øçáú
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àðîçø íåìùå ñç øîàéå ÷òæéå ,äáàé àì åìà ìë
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חבירו בכבוד זהירות  – כבוד נהגו

éîéáúåøéäæäå úåãéîä ïéðò áåù äøéëæð äøéôñä
äðùîá àúéà .åøáç ãåáëá(åè ã úåáà)

'íéðô úãåáò'ä äá øàéáå .'êáø àøåîë êøáç ãåáëå'
ì"÷åöæ(âò 'îò),íéðéðòä úåëééù úàåîë éë

åðîî àøééúî åáø ïéàù óà åáøî íãàä àøééúîù
ãåáë âäðéù - åøéáç ãåáë' àäé êë .íåìë àìå
ììëå ììë ãåáë åá âäåð åøáç ïéà íà óà åøéáçá.

,ïëàåä÷'îåìù éáø ÷"äøä øøåòî äéä úåáø
åøáçì íãà ïéá éðéðò ìëáãéãéãéãéáåè úåéäì ,

של חומה  עלה ושוב רב זמן עבר לא סכנה. מכלל אחותי – בתו  יצאה בושות אותם ובזכות הביתה  אבי

ונענה לביתו שב שכן מכיוון מצא... ולא בזיונות... לחפש  עיר של לרחובה יצא בראשונה וכמעשהו אחותי

זמן. באותו חי לכל  חיים  שבקה  אחותי - הבת ואכן שהוא, כל בזיון אפי' מצאתי לא בצער,

עומדים שאנו כזה ובמצב המיתה, מן להפטר מכפרים שבזיונות אמר הק ' אבי הנה, נא, אמרו  מעתה 

בזיונותיה ע"י מהסכנה להיפטר עדיף לא וכי מוות, סכנת תחת נתונים  והכל עבר מכל נופלים שפגזים  - בו 

איתתא. האי של 

אך  הילדים, לשלום  ומסוכנת נוראה  בצורה  המדרש  בבית בבניו גוער שהיה  אלים' ב'גבר מעשה שוב

הגיעו הדברים מאומה. איש לו  העיר לא כן על – האב של מאימתו ומרתתים  יראים היו  שהכל עקא דא

על ברבי וגער עצומים, בבזיונות פיו  פתח הלה כהוגן.. בו וגער לו  לקרוא מיד ששלח  שלומ'קה רבי לאזני

ורק זעקותיו לקול דומיא ומקשיב ומחריש, שותק  עומד רבי והיה  בצניעות... לבושות אינם שבנותיו 

בנות... כלל  לי ואין אעשה  מה כמתנצל שלומ'קה רבי נענה הלה  משסיים

ומשםיד. הזה , בעולם  האדם  מן נפרעים  לחברו ' אדם  ש'בין החמורות עבירות על כי אומר, היה הוא

העליון  בעולם הגיהנום  וכל עלמא, בהאי שסובלים  הקשים  ומכאובים והייסורים הצרות רוב באים 

למקום '.אינ  אדם  'בין של עוונות על  אלא ו 

מוחו את מבלבלים הריהם  – לו  בסמוך – יהודי באיזה  סרה  המדברים כי הרה "ק התאונן פעם 

מחשבותיו . ואת

בעניין  ציווי בתורה  מצינו לא אמאי דהגר"א, משמיה  לבאר משה  גדליה  רבי הרה"ק  של בפומיה  מרגלא

הוא  הרי שולחן, לו  שיבנה מנגר לבקש  שבא לאחד במשל הרעות, המידות והשרשת הטובות המידות
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ìëì áéèéîååèåèåèåèòø øáã ìë ììåòì àìù éàãååáå ,
.ìàøùéî ãçàì

היראה במעלת  – טהורה ה ' יראת 

äðäY åðáìì óñëðä ìåãâä íåéå ,íéãåã úò àá
äøåú ïúî íåé(æù êåðéçä ïåùì),àáå áø÷úî

äøåúä úðéúð àîìò éìåëì éøäù ,àéùå÷ä äòåãé
é"ø ú÷åìçîå] äøéôñì à"ð íåéá äúééä éðéñ øäá

ïðáøå(:åô úáùá)'æá åà ïåéñ 'åá äøåú äðúéð íà
äéä äðù äúåà ìù øééà íà úãîåòå äéåìú åá

àìî åà øñç ùãåç(:æô óãá àúéàãë)ùé äúòî ,[
úåòåáùä âç úà úåøåãì ä"á÷ä òá÷ òåãî äåîúì

מידת  ארכו מידת לו  מפרט  ואף  השולחן, את יעשה  ממנו  וצבעו  העץ  בסוג רצונו  כל היטב באר לו מפרט 

הוא. פשיטא זו  דבר כי בעץ, לבנות והתחל  ומסמר פטיש  לך קח  - לו מורה אינו אך גמיו . ומידת רוחבו 

שבעתיים מזוקק  להיות האדם צריך בשלימות התורה מצוות את לקיים שבכדי הוא פשוט  דבר ממש, כך

וראויות. טובות במידות

המעשה דבר ידוע הנה ישראל . ואהבת לחברו  אדם  בבין שלומק 'ע רבי של  מידותיו  על מסופר נפלאות

שלומק'ה  רבי של  בביתו אחד ללילה כ 'אורחת' להיות לירושלים  מחוץ  אשה Â·�‰)שבאתה  ‡È‰)ומלילה ,

המאוחרות  לשנותיו הרבי כשהגיע היום ויהי רבות. שנים  ועוד לשנה  לחודש לשבוע, שהותה נמשך אחד

הקדימה ע "כ רעש , קול  להקים הייתה אמורה הבנייה  הבית, בחצר נוסף  הכסא בית עבורו  לבנות הוצרכו

פו"א, בשום הכסא בית לבנות הסכמתה  את נותנת שאיננה  זעקה קול והקימה בעה "ב, – אורחת אותה

מפריע הדבר אם צודקת', 'היא – ואמר נענה הרבי לפני הדברים משהגיעו  ולשלוותה. לה מפריע  הדבר כי

הסכת  ואביון, לדל  עזרה  של מצוה בזה  ראה  שלומק'ה  ר' כי תחשוב ושמא רצונה. כנגד לבנות אסור לה

בעיר  בעלותה תחת אשר הדירות כי עצמה , את ו 'הזכירה ' הרבי לפני האשה באה הימים  מן ביום ושמע,

לדירתה, שוכרים  במהרה שתמצא הרבי נא שיפעל ומבקשת – משוכרים  ריקניות מה זמן עומדים אביב תל 

המדרגות  שאלו  אמנם  ואף  מגעת. המידות טוהר היכן עד וראה  בוא הוא... ממון הפסד שעובר יום כל  כי

מידותיו . על  מעביר ולהיות להבליג מכאן ללמוד לנו יש מ"מ  מאד, עד גבוהות

הבית טו . בשערי שבא מי וכל  אורח , עובר כל  לקבל תדיר פתוח  היה שלומ'קה רבי של ביתו  כי ידוע 

הבית' כ'בעל נוהג שלומק 'ע רבי את שראו היחידי הדבר רוחו. על העולה ככל  בו  לעשות יכול היה

ריבה עם  וצלוחית לחם  כיכרות שולחנו על  מונחים  היו  שתדיר בכך, היה  היה(‚'ÌÚ)במעונו, שנכנס מי וכל

מהצלוחית. וגם  מהלחם  נפשו שישביע אליו  פונה 

ירושלים , מבני עניות למשפחות בהרחבה שבת' 'צרכי לחלק שלומק 'ע לרבי לו  היה קבוע ועדמנהג

לעניים  לחלקם גדולים כה סכומים לו היו מניין  ידוע אין  הזה היום .עצם

מישראל, אדם כל של  בכבודו ביותר נזהר היה  מידה לעניןבאותה  בהגיעו אצלו נחשב כלא והכל 

כך על  העובדות ורבו ישראל, בן של  בכבודו .זלזול 

- החאלאקע  חתן ובנו  אב ובאו  מאד, חלוש היה  וכבר בעומר בל "ג האחרונה  בשנתו  שהיה מעשה

באמרו להכניסם אבה לא לדלת מחוץ  שעמד בקודש המשמש אך הילד, של  שערו  את יגזוז שהרבי

משמשו, את לקרוא ומיהר בחוץ במתרחש  שלומק'ע  רבי הרגיש  דיבורם  כדי תוך מאד. עד חלוש שהרבי

מבחוץ, העומד היהודי את והכנס  מהר הנה, להכנס  מיהודים  למנוע  – לאיש' שמך 'מי לו אמר משבא,

ומחבב  אוהב האב את שאוהב 'מי שלומק'ע  רבי ענהו חלוש , כה  הרבי הלא ושאל , עוז הרהיב המשמש אך

רחומיו . בניו את לאהוב - ה' אהבת מחלקי כאומר, בניו', את גם

רק היום, לתפילות – המדרש לבית כלל בא לא מאנשיו  שאחד השנה ', 'ראש בימי שהיה  מעשה

ולתמכו, בו  לסעוד והוזקקו החולים בבית ששהה  חולה יהודי אצל היום כל משך ששהה אחר לתקיעות,

הוא'. הבא עולם  מבני זה 'אברך ויאמר שלומק 'ע רבי ויען מיד. וחזר החולים  מבית יצא התקיעות אל  ורק



במדבר  - הפרשה  áéבאר

באמצע בזוועהיל , דר היה שעדיין בשנים זצ"ל  קאז 'ליק  יוסל  ר' הגה"ח  עם שהיה מעשה יוםשוב

אנשי  ובין זוועהיל , תוככי אל הגיעו  הרוסיים של שצבאם השמועה פשטה תורה , שמחת - עצרת שמיני

לו, ואמר יוסל  ר' אל  שלומק'ע  רבי פנה תיכף כדבעי. שתו  ולא אכלו לא והללו  יהודים , הרבה היו  הצבא

אחר  מיד יוסל  ר' לו  אמר היהודים, החיילים  עבור מאכל דברי לאסוף  העיר בתי בכל  ועבור שק  עמך קח

גם ותשמח תגיל  הקדושה התורה - ואמר לו הסכים  לא שלומק'ע  רבי אך הרבי, כדברי אעשה  ה 'הקפות'

ר' עשה  מיד נפשם . להשיב לאכול  מה  אין היהודים  הצבא לאנשי ואילו בהקפות, השתתפותך מבלעדי

העיר  בני שתרמו  מאכל בדברי גדותיו עד מלא שק  ובידו  המדרש לבית יוסל  ר' משחזר הרבי, כציווי יוסל 

לרקוד  והחל  כתפיו על  הניחו השק, את ולקח מיהר שלומק 'ע, רבי פני אורו  יהודים , אותם של  לצרכם 

לצרכיהם . והדאגה ישראל, בני של  כבודם  אצלו ונכבד חשוב היה כך כל כי הבימה. סביב הקפות השק  עם

שכבו קודם  בלילה  שלומק 'ע, רבי של  בביתו תקופה  איזה ישן היה  חברון מישיבת ובחור הווה , עובדא

יוכל שלא לו אמר הרבי אך בבוקר, שש בשעה  היום  למחרת שיעירנו  שלומק'ע  מרבי ביקש משכבו  על

ועל התורה על מכבר זה  עסוק  כבר שהרבי הבחין הבחור משהקיץ היום למחרת שעה, באותה  להעירו

אותו מיאן עתה  גם  אך היום, למחרת משנתו שיקיצו  מעמו  וביקש  הבחור פנה  שוב יום משפנה העבודה.

משכים אכן הרבי אלא הוא, מקרה  שלא הבחור הבין למחר זו, בקשתו  אחר למלא יוכל  שלא ואמר צדיק 

מסכים איננו מקום וממכל  יצועו  על עולה  הוא האם  הסתפק ובכלל שש, השעה  לפני ארוך זמן קום 

הבחור, שאלו הרבי, סירב ושוב שיקיצנו הרבי את בשלישית וביקש  הבחור חזר ערב לעת משנתו , להקיצו

הא  לו, ואמר מעות, שלומק 'ע רבי לו נתן מיד הבורא. לעבודת שאקום  להעירני מסכים הרבי אין מדוע 

מעורר, שעון בהם וקנה מעות, נהנה לך הקימה שלאחר אף  כי משנתו, יהודי להעיר מסוגל איני אני אך

ישרים  משנת  מתעורר שהינו הראשון  ברגע מקום מכל שהקיצו, למי טובה מכיר גם והריהו המתעורר

מישראל אחד  לצער מסוגל ואיני כך, על  הוא מצטער –.

יהודי להעיר מסוגלים אנו  אם  אף  Â�˙‡Ó)ולדידן, ˘˜È· Ô˘È‰ ¯˘‡Î)בשום עצמנו לעורר עלינו מקום  מכל ,

למנוע ישראלמכלצערכללב שהוא.בכלבר אופן

בציון  דמהימנותא בצילא לשבות שלומו  אנשי קהל  כל  עם שלומק'ע  רבי נסע פעם  לעניין. מעניין

עייפים שהיו  אלו בפרט  לעפעפיהם, תנומה  מעט  לתת העם מרבית פנו קודש  שבת בליל במירון. הרשב"י

רם . בקול  תהילים פרקי וקרא שהסתובב אחד 'חכם' שם  היה אך השישי, ביום  הדרך וטורח מעמל  מאד

חכם אך קולו , את להנמיך נא וימחל כאן, הישנים רבים כי עיניו שיראו  לו , והעיר שלומק'ע  רבי אליו  פנה

באת"ק ובפרט  לה'', הוא שימורים  ליל הלא קודש  שבת בליל ולהירדם  לישון יוכל  מי 'וכי ואמר ענה זה

הקודש בהיכל האור כבה והנה  ספורים  רגעים  חלפו לא אך מאומה, לו השיב לא שלומק'ע  רבי מירון....

ישראל . בית אחינו את ולצער בתהילותיו , להמשיך הלה היה  יכול  לא כבר וממילא

ברא  מדוע כן אם  היא, חשובה ה'ימין' מקום  דבכל להקשות יש  שלכאורה  הצדיקים , אחד ביאר וכבר

אדם של  'לבו ' Â˙ÂÈÁ)הקב"ה  ¯˜ÈÚ ‡Â‰˘)שמאל ‰‚ÛÂ)בצד Ï˘) עבור נברא לא אדם  של שלבו ע "כ, אלא .

זה של  שמאלו זה לנגד זה  שהעומד ומכיוון מחסוריו , ואת רעהו  את שירגיש  - חברו  עבור אלא עצמו ,

לעולם ... ביאתו תכלית זה כי חברו... לימין לבו  שימצא כדי בשמאלו  הלב את ברא ע"כ  זה  של ימינו כנגד

כתיב כך שהרי טובים , בדיבורים רעהו  את ולעודד לחזק – האדם  כל שזה  אמרו לנפשעוד האדם ויהי

נחשבחיה  הדיבור כוח שם שעל  כלומר ממללא'. 'לרוח  – ובתרגום  נעשה , למה מעתה אמור לאדם. ויהי

רעהו... אל  אלא עצמו אל המדבר איש  אין והרי נעשה, הוא לעצמו וכי דיבור, של ÌÈ˘Ó˘Óכוחו ÌÈÈ�ÈÚ‰ ÈÎ)

ıÚÈÈ˙ÈÂ ¯·„È '¯Â„‰ Á˜ÈÙ' ÂÓˆÚ ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓ ˜¯Â ...Â˙ÏÂÊ Ï‡ ¯·„Ï ‰˘Ú� ¯Â·È„‰ ÂÏÈ‡Â ,ÚÓÂ˘ '‡Â‰' ÂÈ�Ê‡· ÔÎÂ ,ÂÓˆÚ· ˙Â‡¯Ï Ì„‡‰ ˙‡

(...Â‰ÂÓÎ ÌÎÁ „È„È „ÂÚ ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ ÂÓˆÚ ÌÚובזה השני עבור הוא מהותו ועיקר האדם  בריאת עיקר וודאי אלא ,

האדם '. 'ויהי כתיב
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äðúéð åáù à"ð íåéá àìå äøéôñì íéùéîçä íåéá
à"ùøäîä øàáîå .äøåúää"ãá 'ñåúá ä"ã à"ç .â æ"ò)

(éùéùä íåéáåéä àì íéøöîî ìàøùé åàöéùëù ,
åøäèðù ãò äøåúä úà ìá÷ì ïééãò íééåàø
øôñîá äøäèä äúéä ïë ìòå' ,íéøöî úàîåèî
íéøôñî íäù íéùéîç íåéå úåòåáù äòáù

...íéùåã÷äøäèä äøîâð 'ð íåéáù éôìååðéëæù
åúåà é"ùä òá÷ ,äøåúä ìá÷ì à"ð íåéá êë øçà

,úåòåáù âçì íéùéîç íåéíãå÷ àèç úàøé éë

ïîæáå äìòîá äîëçì'æèæèæèæè.

ãçàåîöòì íãàä úåùòì àåä úåðëää éø÷éòî
äøåöá äîåçá åîöò ìéáâäìå ,íéâééñå íéøãâ
íøåàéáëå .âéùäì åãéá ùéù äîë ãò ãçå ãç ìë Y

íé÷éãö ìùùé ,íéãîçð íéèå÷éìá øôñä óåñá éøà úåøåáâ)

(à"øâä íùá ïë íéàéáîøä ãîòîá áåúëä éøáã ìò
'åúùã÷å øää úà ìáâä' éðéñ(âë èé úåîù)é"òù

ùåã÷ äùòð íéâéñå íéøãâ úééùòæéæéæéæéåäæå ,úà ìáâä
øääêîù àø÷éå øää úåáéáñî øãâ äùò ùåøéô Y

íãå÷ éë ,'øä' úáéúì áéáñù úåéúåàä é"ò ,ùåã÷
'å ùé 'øå 'ä úåà øçàìå ,'÷å 'ã ùé 'øå 'ä úåàì

זי"ע טז. אמת' ה 'שפת הרה"ק  ˙¯Â"Ó)כתב Ú¯ÂˆÓ ;‰"Ó¯˙ ÚÈ¯Ê˙)דקרא Ï‡)בביאורא ,ÂË)ישראל בני את  והזרתם

תיבתמטומאתם  משמעות כי ללמדך והזרתם , וכתר. 'נזר' במשמע בה  יש  עוד הפרשה , הוא

בתוךמתנזר שה שקוע בעודו  עצמו  עצמו ומפריש בזה לטומאתם. וזוכה קדוש להיות נהפך נזר הוא

ומתקדש . מתעלה הוא הרי הטומאה מן האדם פרישת בעצם  כי ראשו ... על  אלוקיו 

הכתובים  את זי"ע מזוועהיל שלומק'ע  רבי הרה "ק של  בשמו ביארו  אף ‡-‚)כך ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) תמימי אשרי

אלה דרך הם  וישרים  ה'תמימים בתורת  ה '.ההולכים בתורת העוסקים  לב- בכל  עדותיו נוצרי אשרי

כןידרשוהו  כמו אך חלקם. ואשרי אשרם הלבב וברי התפילה  בעלי עולה אף  פעלו לא שהאדםאף  בכך

מקום מכל  תפילה, ובעל תורה בעל  אינו אם אף ולאנשים , לאלוקים עוול ולעשות מלחטוא עצמו  מונע 

בכלל ונכלל  נעלית, במדרגה  הוא הלכו הרי .בדרכיו

– מקום  מכל שאול . בעמקי נמצא שהינו אף מרום בשמי ומקובלת חשובה היהודי שמקיים מצוה כל

ממנהגו להמליץ  שאמרו  וכפי עצמו . את האדם  שטיהר אחרי באה  כשהיא המצווה מעלת גדלה  מאד מאד

הדבק  שעל  עולם , הלכלוך (‚Â"Ï)של כי השימוש', לפני הלכלוך את 'להסיר השימוש בהוראות תמיד נכתב

וברצוננו ה' מצוות אל בגשתנו לקיים לנו יש  זה  כעין הנדבקים. את ולחבר מלהדביק  הדבק  את מונע 

בה '. להדבק  נזכה ואז  לכלוך... מכל עצמנו  את לנקות עלינו מתחילה שבשמים , אבינו  אל להתקרב

אנו וכן שמך', את וליראה לאהבה לבבנו ויחד במצוותיך ליבנו  'ודבק - התפילה בנסח  הדבר ומרומז 

נקי  וזך, טהור לבנו  כשיהיה  כי באמת', לעבדך לבנו  וטהר בתורתך חלקנו ותן במצוותך 'קדשנו  אומרים 

התורה '. ב'נותן וביותר ובמצוות, בתורה כראוי להדבק נוכל יכול  ורבב שמץ מכל 

שליז. קנו פעם הבית. בתוך הדרים משפחת שם נכתב בו  קטן שלט  הבית דלת על לתלות העולם טמנהג

בתכלית  מצוייר – פאר מיני בכל מפואר השלט והיה  זצ"ל, לעפקאביץ  יהודה מיכל רבי להגאון כזה 

הגרמ"י, אמר וכה  לתלותו, הגרמ "י להם נתן לא הבית בדלת השלט  את לקבוע  המשפחה בני משרצו היופי,

מפואר  'לוח' יקבעו אם – עולם  של ממנהגו  הוא וכך הפשטות, בתכלית וישנה  פשוטה  כאן הבית דלת הנה

כל ושבורה  ישנה  בדלת מפואר לוח  אה , – ה 'זמירות' כאן ישמעו  שבוע  ובתוך הימים יאריכו  לא הדלת, בזו

שבוע לאחר כמותו , מפואר ל'לוח ' כראוי נאה חדשה דלת מלקנות מנוס  אין יפה ... עולה זיווגם  אין והרי כך,

התקלף עליהם אשר הסיד כי – אליו  הצמודים  הבית לקירות הדלת בין 'שוויון' כלל  –אין הקול  ישמע  שוב

ושבור  רעוע  במצב להשאירם  אפשר שאי והכסאות השולחן את לייפות יבוא משם ל ... דומה  ומראהו  לגמרי

על גלי בריש  אכריז  דבר' ב'ראשית מיד ע "כ יכלו . לא וה'שיפוצים' הנייר יכלה כאלו ... מפוארות קירות ליד

מעיקרא. ביטול יתבטל  הכל  וממילא הלז, מפואר ל'לוח ' רגל  דריסת כאן אין – דבר' 'אחרית
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úãéîá åúåà íéãéîòî ì"æçù êë éãë ãò ,ìéäáî
óñåéî øúåé äìòîá óà ïåéñéðä ìò úåøáâúää
äëëéàå .øôéèåô úùà ìåî ïåéñéðá ãîòù ÷éãöä
àøåðäå ìåãâä ìåùëîä ìò øáâúäì åãéá äìò
åðéá áøç õòð àìà ,úåáø íéðù åúáø÷á àöîðù
ïàëá ìùëéå øåáòéù éî ,øîàå ìåùëîä øáã ïéáì
åäîú .ïåéñéðä úà çìö êëå ,áøçá ø÷ãé

ïúé äî ,áøçä åúåàì ùé çåë äî éëå ,íéùøåôîä
øöéä úåøáâúä ìù äòùá àìä ,åì óéñåé äîå åì
.äìéìç ìùëéäìå áøçä úà èéñäì ìåëé äéä
ìáé÷ úåøéäáå úåìãâ ìù äòùá äðä éë ,åøàéáå
åøöé úåìåáçúì òðëéäì ìáì åîöò ìò ùéì ïá éèìô
øåáòé êà äðäù ,òãé òåãé êà ,åéðôì áéöä øùà
øùà äìåãâä äìá÷ä ìëî çëùé øáëå ,äî ïîæ åéìò
,ìåùëîä ïéáì åðéá áøç õòð ïë ìò .åîöò ìò ìáé÷
øëæé íå÷îä ìà å"ç áø÷úéù úîéà ìëù úðî ìò
åúòùá åîöò ìò ìáé÷ù äðúéà äìá÷ äúåàá
øáâúäì äæ ïåøëéæ éãé ìò çåë åì äéäé áåùå ,äáåèä

íééçä úùåã÷á ùã÷úäìå åøöé ìòèéèéèéèé.

אמורים, הדברים  ‰¯Ú)לדידן ¯ˆÈ „‚�Î ‰¯Â˙ ‰¯·È„˘ ‡Ï‡ ,˙È·‰ ˙Â˙Ï„ ÏÚ ‰‡� ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ¯ÂÒ‡Ï Â�‡· ‡Ï)חפץ כל אין

אותו תשמע  כבר שבוע ' ו 'תוך שהוא, בכל אפילו גדר בשבירת קטנה , רגל ' ב'דריסת אלא הנורא ליצר

את  יגרור ומשם  לנפשך, אעזבך ומיד קטן, שינוי עוד נו , וכזאת, כזאת פרצת כבר הרי באזניך, מזמזם 

ועובדות  ממעשים  אלא בעלמא' מ'גוזמאות כאן מדברים ואיננו תחתיה... שאול עד ועוד, עוד האדם

ה "י... אזנינו  ששמעתם 

ב'מדרש ' להדיא מצינו  ·)וכך ËÈ ¯"·„Ó·)להם אמר הגדרות, בין מצוי אתה  מה מפני לנחש לו אמרו

כל את ומדיח המסית היצר הוא – הנחש של כוחו  שכל כוונתו וביאור עולם . של גדרו  שפרצתי מפני

וסייג' 'גדר שתפרוץ לה  לגרום  שהצליח  בזה חוה  את פיתה  וכן – הבורא רצון על  לעבור עולם  באי

תאכלו' 'אל רק וחוה  לאדם אמר הקב"ה  שהרי לעצמה, ‚)שעשתה  ˙È˘‡¯·) שלא לגדור הוסיפה  והיא

על לעבור לפתותה הדרך לפניו נפתחה ומשם הדעת, בעץ שנגעה  עד אותה  ודחף  הנחש  ובא בעץ, לגעת

העולם . כל  את לפתות הצלחתו  באה  ובזו עצמו. הציווי

לא יח. זי"ע , שלומק 'ע רבי הרה "ק אומר היה  וכך 'קדוש', להיות מאתו שנמנע  ישראל  מבני איש אין

עניין בחז "לירושה מצינו  כדאיתא תורה, לעניין Ù‰.)אלא Ó"·)אבל שלה', אכסניא על מחזרת 'תורה

בקדושה אחריו  ימשיך שבנו  דווקא ולאו  קדוש  האב שיהא אפשר כי כן. אמרו לא וטהרה קדושה  לעניין

בקדושה קדוש יהא בנו  אבל  פרסאות ת"ק הילוך כדי הקדושה  מן רחוק אב שיהא אפשר לאידך, יתירה ,

מעלה . של

את  הבחור שלח בהם , להילחם  מצליח  ואינו אותו  טורדות זרות שמחשבות שהתלונן בבחור מעשה

' לו אמור הרבי, ויען שלומק 'ע, רבי אצל פנימה  הקודש  אל זצ"ל  בריזל זלמן רבי מלאכתהגה "צ

-מחשבת תורה ' ובכוונה אסרה 'מלאכה' ידי על  הבאה רעה מחשבה אם כי אסרה לא ,התורה

ימשיך  אלא כלל, לבו  את לשים לו  אין הרע, היצר ידי על בניסיון - ממילא לו  הבאה  מחשבה  משא"כ 

בעזרו . יהא וה ' בדרכו,

העומר'יט . ספירת 'יד"ח  רעהו  את איש להוציא הדרך אין מדוע  זצ"ל  אויערבאך הגרש"ז  משם  מתאמרא

(Ì˘ Î"Â�·Â ËÙ˙ Ú"Â˘ 'ÈÈÚ).' מגילה ו'מקרא שופר' כ 'תקיעת רעהו את להוציא רבות במצוות שהדרך כפי

איש אין וב'טהרה' ופגם, סיג מכל ורוחותינו נפשותינו את לטהר הוא אלו  ימים של מהותן כל  כי אלא,
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åéáåäà åéðá ,åðãîìì ,ïãéãì àìà ,ïîéñäå úåàä úà
úåðåéñðä ìë éðôá ãåîòì äá êìð êøãä úà
ìá÷ì íãàä ìòù ,íééçä êìäîá åðçúôì úåáøåàä
,íéáåèä íéðîæá úåáåè úåìçúäå úåáåè úåìá÷ ò"ò
åúåà òðîé øùà ïîéñå úåà áéöäì úòä äúåàáå
óà äæáå ,àèçä ìà áø÷úéù úîéà ìë ãéúòá
,øäèéäìå ùã÷úäì äëæéå êëá øëæé ìåùëî úòùá

ïååòä ïî øåîù úåéäìëëëë.

הנאות כל  – בחשבון יביאך  אלה כל  על כי 
ומדודים , קצובים  שקולים  עלמא בהאי וצער

בהא הא  ותליא 

ïúùøôá'ï"áîø'ì åðéöîå ,íéèáùä ìë åðîð(ãé â)

úåçô äéä øáãîá éåì èáù ïéðî äðäã
äîéúå àìô àåäå ,íéèáùä øàùî äáøäàì êéà

íòä ìë øàùë 'ä éëåøá åéãéñçå åéãáò åéäé.
äîì ÷åæéç äæù ,áùåç éðàå .ì"æå ï"áîøä øàáîå

åðéúåáø åøîàù(å àøàå àîåçðú)éåì ìù åèáù éë
,êøô úãåáòáå íéøöî úëàìî ãåáòùá åéä àì
íäééç úà íéøöîä åøøî øùà ìàøùé äðäå
äáøî ä"á÷ä äéä ,íèòîì éãë äù÷ äãåáòá

øîàù åîë ,íéøöî úøéæâ ãâðë íúåà(áé à úåîù)

èáù ìáà ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé øùàëå'
åìò àìå õøàä ìë êøãë íéáøå íéøô åéä éåì
é"òù ,ãîìð ïàëîå .ì"ëò ,'íéèáùä øàùë äìòîì
.úåéîùâá òôùå éåáéøì íéëåæ ãåáòùä éùå÷å íéøåñé

מתן  יום - הטהרה יום  לקראת עצמו את בעצמו לטהר אחד כל  על  אלא חובתו , ידי חברו  את מוציא

ÂÈ˙Â˜ÂÁÂ)תורה... ÂËÙ˘Ó ÏÎÎ ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ· ˜ÂÒÚÈ ÂÓˆÚ· ˜¯ ...Â¯È·ÁÓ Á"„È ‡Ï '‰¯Â˙‰ ˜ÒÚ' ÔÈ�ÚÏ ÔÎÂ).

צדיקיםכ. ביארו ıÈˆÈ)כך ‰"„· ÌÈËÂ˜ÈÏ Ô¯‰‡ ˙È· 'ÈÚ)עה "פ(Â ,ÊÎ Â‰ÈÚ˘È)ישראל ופרח האדםיציץ  באם כי ,

הרייצוץ הגון, שאינו במקום  העין ישראלבשיקור הנהופרח שלו  הקדושה  ומידת הישראל  כל

רח"ל . ניצה עלתה  כפורחת

של הנשגב בעניין ביותר מקפיד והיה  מעלה , של בירושלים התגורר זי"ע  מאטוואצק  בונם רבי הרה"ק 

לפניו הולכים בקודש המשמשים היו  העתיקה, בירושלים  עיר של ברחובה  שבלכתו עד העיניים, שמירת

בהיותו זצוק"ל  עפשטיין פנחס  רבי הגדול  הגאון ניצב הימים מן ביום אסורות. מראיות הדרך את לו ומפנים

עצומות, בעיניים  ובא ההולך לצדיק  הדרך את מפנים המשמשים את וראה  זווית, בקרן לימים  צעיר אברך

ניגש ומהרהר עומד בעודו אלה... מראיות כך כל  להתרחק  ישיש צדיק לאותו לו  מה הנה  חישב, ובלבו 

אומר אדם מכל  החכם  יונגערמאן, לו, ואמר מחשבותיו  את שתפס בונם  רבי הרה "ק Ê)אליו  ‚ ÈÏ˘Ó)אל'

כך... על  ועומדים  מצווים הננו  תמיד גיל , באיזה  מינה  נפקא שום בלא – בעיניך' חכם  תהיה

שרמזו כפי מעט, מעט  הרע , יצרנו  את לנצח הדרך הוא כן כי מאד, רב כוחו עיניים שמירת מעט וכל 

אחת. עיניים  בשמירת אפילו  בליבו  אוהב השי"ת מעיניך' באחת 'ליבבתיני במקרא

ל'נשמה ' יש שמחה  כמה  לשער הזה  בעולם הנמצא ליהודי אפשר אי כי זי"ע  ה 'גר"א' שאמר מה ידוע

בלבד... אחד עבירה הרהור מ'חשבונה' יורידו  אם  ממעל  בשמים  בהיותה

טעות  כי אמרו , וכבר גידיו. ובשס "ה אבריו  ברמ"ח  להתקדש  קדושתו , את להרבות האדם על  אדרבה ,

האברך  או 'הבחור ייקרא אז  ורק השם  קידוש על למות אדם ה  על  'הקדוש ' לשם לזכות שכדי לומר הוא

'הבחור הי"דהקדוש  במרומים עליו ולהכריז  אחד על לכתוב יוכלו  אם  הוא במרומים  כמה  פי חשוב הלא ,'

הקדוש  של שליט"א והאברך למצב עצמו את שיכניס ידי על יהיה וזאת שליטשליטה ' שיהיה ידי על ,

לה '. קודש מחשבותיו  ואת כולו כל את לקדש  לבו , תאוות על ושליט יצרו על
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ãåñéáò"éæ ìäòéååæî ò'÷îåìù éáø ÷"äøä äéä äæ
,äùåã÷á íãàä úâäðä ìò ãéîú øøåòî
'äãåáò' íòèî ÷ø àì éë ,úòãå íòè áåèá åøàáá
'äæä íìåò'äî åéúåàðä úà íöîöì íãàì åì áåè
äáåè äöò àìà ,øúéäá åìéôà åà øåñéàá Y

'ñòðæéá' ãöîù Y ïì òîùî÷(íé÷ñò)íäì óéãò
éë ,äæä íìåò éðéðòá íúàðä úàñ úà àìîì àìù

úåðäéìî íîöò åòðîé íà(éãéî øúåé)íäì áøòé
åìéôà åãéñôé àìå .øúåé úåáåè úåàðä øçà íå÷îá
ùãå÷ ìù úåàðäá íäì øéæçé ä"á÷ä éë ,äæ àåäëá

.íééìôë ìôëá

êëå'äùã÷'å 'äùåã÷' úåáéúù ÷"äøä øàéá¥
[ì"çø äùåã÷äî êôéää]íúåàá íéáúëð

.úåéúåàäúà ãéñôî åðéà 'äùã÷'ä ìò øúååîä éë¥

ìà åàåáá äðäéé äàðää äúåà àìà ,äàðää
éë .ø÷éòä ìò äáåøî úôñåúá óàå ,'äùåã÷'ä
êðåöø - íãàì øîåà åìù úåàðää ìëù ìëä ïåãà
,íéçåìã íéî úåøåá ìà ïôú ìà ,êééçá úåðäéì
äàðäá êúåùé ìë úà àìîà éìà êàåáá ,àìà

õ÷ ïéà ãò äáåøî.

ïéðòáò"éæ ò'÷îåìù éáøî àúéà äæøôñá àáåä)

'ñîá ñ"ùä øãñ ìò '÷éãö ãåñé' øîàî 'íéáø íéî'

(úåëøáàøîâä éøáã ìò ,(çë úåëøá)åúàãåä ïåùìá :
úîùù êéðôì éðà äãåî' äð÷ä ïá äéðåçð éáø ìù
,íéìîò íäå ìîò éðà ...ùøãîä úéá éáùåéî é÷ìç
íéìá÷î íðéàå íéìîò íäå øëù ìá÷îå ìîò éðà
,'øëù íéìá÷î íðéàå' øîà êéà ,ïéáäì ùéå .'øëù
åðà åìéàå ,ãéîå óëéú øëù íéìá÷î íéìòåôä àìä

áéúëãë àáä íìåòá ÷ø åðøëù úà ìá÷ðæ íéøáã)

(àéì"æç åøîàå 'íúåùòì íåéä'(.áë ïéáåøéò)íåéä'
øçîå íúåùòì(á"äåòì).'íøëù ìá÷ì

áùééîåì"æç éøáã éô ìò ,íéøáãä(.æé úåëøá)ìò
÷åñôä(æ ä áåéà)åøîàå ,'ãìåé ìîòì íãà'

ìù åéúåðåæî ìë' éë åðééäå ,äøåúá åìîòù éî éøùà
'äðùä ùàøî åì íéáåö÷ íãà(.æè äöéá)ïéàå .

ìò à÷ééã äðååëäïåæîìë àìà ,äúùîå ìëàîá Y

åéúåàðäåì áö÷ð éë ,äæ øáãá íéììëð íãà ìù
óà àìà ãáìá åæ àìå .äðùä ìë êùîá äðäéé äîë

.'åéúåðåæî'á íéììëð íìåë åéúåçìöäå åúåàéøá

,ì"æåïåáùçä ìòáå ,ïåáùç ùé øáã ìë ìò éë
ïåéñð äæì íéëéøö éë ,áåùçì êéà òãåé
úîåòì úåàðää ìë íéì÷åùå ,ìåãâ äçîåîå
,ìáåñ åà âðòúîù ìá÷îä òáè éôì - íéøåñéä
ïéð÷å ,åúéá éðáå åôåâ úåàéøá ,íéðá ,äæ ììëáå

åùåëøìá÷ìå âðòúäì íãàä ìåëéù èøô ìëîå ,
äî ìëîå ,øòèöäì ìåëéù äî ìëî ïëå ,íäî äàðä
ìëä ,åé÷ñòî íéøåñé äæéà ìáåñå ,åìîòá çøåèù

.'ïåøñç' ìù äãéîäá ììëð

éúùåéôì úåáö÷ð Y 'ïåøñçäå äàðä' úåãéîä
âðòúé íéîòôì íàå ,ïéðîå äãéî ì÷ùî
.èòî åãâðë øòèöäì çøëåé ,äãéîäî èòî øúåé

,íðîàäçøèä ìë ñéðëäì íãàä ãéá äøéçáä
íå÷îä úøéæâ äæá àöéå äùåã÷á åìîòå
àì äùåã÷áù øáã äæéà ìéáùá øòèöîä éë Y

íéøçà íéøåñé ìåáñì êøèöéìá÷é ïéã ïî øáìå ,
íà ë"àùî ,áåèá ìåîòì åúøéçá ìò á"äåòá øëù
úåãøèä ìë åéìò ìá÷îå úåéöøà éðéðòá ìåîòì øçåá

,á"äåòì ãçåéî øëù æ"ò ìá÷é àì íéòâôäåäæáå
Y 'øëù íéìá÷î íðéàå íéìîò íä' áèéä øàåáé
äæ çååø àìéîî éøäù ,íìîò ìò íøëù ïéà éë
íìåò úãåáòá íìîò íøèá íäì áåö÷ øáë äéä
äøéçáä íöò ìò ,øëù íéìá÷î åðà åìéàå ,äæä
åðì åáö÷ðù úåàðä åðì ùéù äî úìåæ ,áåèá.

óéñåîåòâéð àì ïòîì' äìéôúä úà äæá øàáì
øùà øáâä êåøá - äìäáì ãìð àìå ÷éøì

Y ''äá çèáéíà óàù ïéîàéå 'äá çèáé øùàë éë
äîî øúåé åéìà òéâé àì íåéä ìë ìåîòéå ãåáòé
äìäáå ÷éøì ãåáòé àì æà åà Y åì áö÷ðù.

óàåíéä úðéãîì òñð åäòø éë íéîòôì äàåøù
ãòá åì óìçð éë úåéäì ìåëé ,çéìöäå øéùòäå

...íéîòôì ,øçà âåðòúìò ïåáùç ùé ,'øáã óåñ'
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ç÷é äöøéù éî ,ø÷ôä íìåòä ïéàå ìëäóåñáìå ,
äøåúá ìåîòì øçåáäù íù íééñîå ,êë ìò íìùé
øëùë - åì åáö÷ðù íéøåñééå ìîò øàù åéìò ïéìé÷î

,áåèá åúøéçá ìòóúúùîù éãé ìò íéîòôìå
éë ,åéìò øùà áåçäî øèôð åøéáç ìù åøòöá
éøä Y øçà ìù åà åìù íä íà ÷åìéç ïéà íéîùá

åì äéä 'øòö'.

ãåñéáò"éæ ò'÷îåìù éáø óéñåä äæãåñé'á àáåä)

('úåáà' ÷ìçá íéáø íéî øôñáù '÷éãöøéáñäì
äðùîä úà(ç å úåáà),øîåà äãåäé ïá ïåòîù éáø'

äð÷æäå äîëçäå ãåáëäå øùåòäå çåëäå éåðä
éáø ,íìåòì äàðå íé÷éãöì äàð íéðáäå äáéùäå
åðîù úåãéî òáù åìà øîåà àéñðî ïá ïåòîù
àñéâ êãéàìå ,'åéðááå éáøá åîéé÷úð ïìåë íéîëç

ì"æç åøîà(.ã÷ úåáåúë)ó÷æ éáø ìù åúøéèô úòùá'
íìåò ìù åðåáø øîà ,äìòî éôìë åéúåòáöà øùò

äøåúá éúåòáöà øùòá éúòâéù êéðôì òåãéå éåìâ
éúéðäð àìå(äæä íìåòî),'äðè÷ òáöàá åìéôà

äðäð éøäù Y äæ úà äæ íéøúåñ íéøáãä äøåàëìå
.íéîëç åðîù 'úåãéî òáù'ä åìà ìëî

øàéáå,äæ úà íéìùî äæ äáøãàù ,ò'÷îåìù éáø
áö÷ð íãà ìëìù øåîàä ãåñéä éô ìò

,êôéäì äîëå åééç úåîé êùî äðäé äàðä äîëíàå
áùçð åðîî äðäð àì ïééãòå øáã äæéà íãàì ïúéð
øçà øáã åì íéðúåð æàå ,åìáé÷ àì ïééãò åìéàë åì
íâ íàå ,äðäéé äæî éìåà Y íãå÷äî øúåé áåùç

...øáã ãåò åì íéðúåð äðäð åðéà äæîøçà äðäå
,íìåòä äæî äðè÷ òáöàë åìéôà éáø äðäð àìù
ïååéëå ,äðäééù éãëá ãåòå ãåò åì óéñåäì åëøöåä
êëî à÷ééãù àöîð .ãåò åì åôéñåä äðäð àì ïééãòù
,äðè÷ òáöàá åìéôà äæä íìåòäî éáø äðäð àìù

äìòîì øåîàä ìëì äëæ êë íåùî à÷ééãàëàëàëàë.

בנכדתו כא . שהיה  ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ)מעשה ÈÎ„¯Ó È·¯ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ï˘ ·"ÂÂ�)שהוקשה עד קרועות בנעלים מהלכת שהייתה 

ללכת ‰ÈÈ˙‰)עליה ˙¯·ÂÚÓ ÔÓÊ Â˙Â‡·)קרועים כי - נעליה את לו  והראתה הקדוש  זקינה אל  הצדקת פנתה  ,

לגמרי, ÌÈÏÚ�Óהם  ˙Â�˜Ï ˙ÂÚÓ ‰Ï Ô˙È „ÈÓ ,ÔÎ ÈÎ Â˙Â‡¯Î˘ ‰·˘Á·)(ÌÈ¯Á‡Ï Ú‚Â� ¯·„‰ ‰È‰˘Î Ú'˜ÓÂÏ˘ È·¯ Ï˘ ÂÎ¯„Î Y ÌÈ˘„Á אך .

זה מועט  וצער המנעלים , באלו  ללכת המשיכי לך, אירע כך כי מאד טוב שלומק 'ע, רבי לה  אמר – למעשה 

הלידה . באותה לה שהיה  כמו בקל הלידה את עברה לא שמעולם הרבנית גילתה לימים  הלידה. צער ממך יימנע

לפני  להתאונן הלה  בא הימים באחד קיימא, של  בזרע  נפקד לא רבות ששנים אחד ביהודי מעשה שוב

וימצא  עבורו ישועה שיחיש  הרבי אל  הוא מתחנן והנה  מעות, של גדול  סכום לו שנאבד שלומק'ע  רבי

בן  תמצא זאת ותחת המעות, את תמצא שלא עדיף כי אברכך, כן לא שלומק'ע , רבי ענהו המעות. את

הווה . וכך זכר,

ורחמים ישועה עבורו יפעל  שהרבי בידו , ובקשתו שלומק 'ע רבי אל פנימה  הקודש אל יהודי נכנס  פעם 

לבית  הולך הינך בבוקר ביומו  יום  מידי הנה  שלומק 'ע רבי לו  נענה קיימא, של בזרע  להיפקד שיזכה

שהינךהטבילה , אלא עוד  ולא תבל , עלי החדשות עניני בכל ודחופות  חשובות  אסיפות מנהל  אתה ושם

על בחייך , עולמך את  בזה אוכל  שהינך  עד  - הללו מאסיפות  הנאתך מרובה כך  וכל המדברים', 'ראש 

פלאות ותראה מנהגא, מהאי מהרה נא חדל  .כן,

אצל שהה פעם  זי"ע , מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה "ק אביו  מפי ששמע  מה  זי"ע  אאדמו"ר כ "ק סיפר

ל 'כבוד' תאב יהודי שאותו שלומק 'ע ר' והבחין – היה גדול  שמיוחס אבהן בר אחד יהודי שלומק 'ע רבי

נשמה שיורדת בשעה לך, דע לו, ואמר בחכמה פיו  פתח  מעט . מוגזם באופן אחריו  מרדף  והריהו ל "ע

בריאותו פרנסה , בנים, לכבוד, ויתחלק  יסתעף  וממנה  הנאות, של מסוימת 'קיצבה ' עמה יורד הזה לעולם 

ולוקח המפריז הביטה, ועתה  וכו', וכו ' מיו"ח  דקדושה  נחת ביתו, נפשות בריאות שלימות וכן השלימה ,

בידעו מכבוד יהנה פתי ומי עלמא, בהאי  טובותיו  משאר מעצמו  גורע  הרי המידה, על יתר כבוד לעצמו

בזה ... וכיוצא נחת תחת או מעליא, ונהורא גופא בריות חשבון על שהוא
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àöåéëò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä áúë ,äæá
ò"éæ åéáà íùá(÷ôàúéå ä"ã õ÷î)ô"äò

(àì âî úéùàøá),'íçì åîéù øîàéå ÷ôàúéå'éë
æà åà ,åéúåàðä úåàìîìî ÷ôàúî éãåäé ùéàùë
,áåè ìë åéìò òéôùî ä"á÷ä 'íçì åîéù øîàéå'
øùà ìëë äìëìëå äáçøäá äñðøô ,òôùá íçì

åì øñçéíéîùî øæâð ãçà ìëì éë ,ïééðòä øåàéáå .
,ùôð úåîâò øòö äîëå åì åòéâé úåàðä äîë

ùéå åáì úååàú úåàìîìî ÷ôàúîå øòèöî íëçäå
øòöä úãéî ìë àìîúú äæáå ,ð"îâòå øòö äæî åì
÷ìç ÷ø åì øàùð àáäìå ïàëîå ,åì äáåö÷ä
íòôá åéúåàðä ìë àìîé äèåùä ìáà ,íéâåðòúä

...íéùãò ãéæðá ìëä úà øëåîå Y úçàáëáëáëáë,ïë ìò
øáåãîù ïéáéå ,äðåáúáå äîëçá âäðúäì íãàä ìò
ìù åîîæ òöáìî òðîäì åì éàãëå 'ñòðæéá'á ïàë

.åáø÷á øòåáä øöéä

צרכי  לה אין שעדיין ואמרה השבת קודם זי"ע משה גדליה רבי הרה"ק  של  נוו "ב כלתו נכנסה  פעם 

ועהרינ"ג בלחם יש  גריעותא מה וכי לה ואמר שלומק 'ע רבי נענה ÁÂÏÓ)שבת, אשת („‚ הרבנית ענתה  ,

שקיבלו ראויים ודגים  חלות על  סועדים  בירושלים משפחות והרבה לאחרים  ומחלק  דואג הרבי הלא רגד"מ ,

כי  – הצורך די יש  לכם  הרי כלומר, לאחרים... שיש לך איכפת מה  וכי לה, ואמר הרה "ק גער מידכם .

לכם . שאין מה לאחרים שיש על תקנאו ומדוע  מלוח, ודג בלחם לכם  מספיק

אנדזשעלעס  בלאס  פעם  שהה זי"ע  אאדמו "ר ‡�„ÒÏ'Ê)כ"ק  ÒÂÏ) אלדער אלעזר רבי הגה"צ בבית והתאכסן

סיפרה, וכה תשעים , כבת הייתה  כבר שעה  ובאותה  שלומק 'ע, רבי של בתו בת - הייתה  נוו"ב אשר זצ"ל

ולטענת  ל"ע , הנוראה המחלה  את אצלה  גילו והרופאים ברע חשה  נישואיה  לאחר קצרה  זמן שתקופת

שבועות  כמה עוד לה 'נתנו' הללו כלל. לרפאותה היה אפשר שאי - קשה כך כל  מצבה  היה הרופאים

יותר. ולא לחייה, ספורים 

דברים ג' עצמה על לקבל לה הורה והוא הקדוש, זקנה של קודש נאווה  לביתו  ובאה  מיהרה מיד

לה הורה  עוד ימים , שנתיים למשך וזהב, כסף - התכשיטים כל  את עצמה  מעל  שתוריד הראשון, הללו,

צאצאיה . של  בשמחות תשתתף שלא והשלישי, מצאצאיה, אחד שום  לנשק  שלא תזהר חייה  כל  שמשך

ותנצל הקשה, הגזירה את מעליה תסיר אלו, מהנאות עצמה שתמנע ידי שעל הנ"ל  מטעם זה, וכל

מגופהמצערה  המחלה  נעלמה  ותיכף האלוקים , איש לה הורה  אשר כל את עצמה על קבלה מיד ואכן, .

כליל . ונתרפאה 

שתמשיך  זקנה עליה  ויצוו בגופה, המחלה  נתגלתה ושוב תכשיטיה, את ללבוש שבה ימים , שנתיים  אחר

כראותה – ימים  שנתיים בגמר אך כליל , ונתרפאה זקנה  כדברי ותעש ימים, שנתיים  עוד מהם  להתנזר

תליא בהא ‰Ò¯˙שהא ÈÎ)(‰ÏÁÓ‰ ÔÓ ‰˙ÏÈˆÓ ÌÈËÈ˘Î˙‰כל למשך ואופן פנים בשום תכשיטיה ללבוש שבה לא

השתתפה לא – והשלישית היחידה . בתה  את נישקה לא ומעולם  קיימה הב' הצווי את ואף חייה. ימי

של הנישואין היחידה בשמחת שלבתה מצוה הבר בשמחת חלק נטלה לא וגם בתה , של היחיד בן

מעליא.היחידה  ונהורא גופא בבריות שנה  מתשעים למעלה  חייתה  הללו  מהנאות מניעותיה כל  ובזכות .

שמחת  בכל והנפש הגוף  בבריאות לרקוד הקב"ה  יזכנו  אלא אמורים , הדברים לנו  שלא שיאמר מי ואף

– שלומק 'ע רבי שלימד גדול' ה'כלל  את ללמוד עלינו  מקום מכל  וצאצאיהם , שמניעתצאצאינו  לדעת 

וברכה  טובה רוב האדם על  מביאה העולם ...הנאות 

עליוכב. כשמסתכלים העולם הוא נאה  כמה  קדשו, בלשון זי"ע מטריסק  המגיד הרה"ק  אמר כבר

העולם על שיביט  לאדם  לו יפה והיינו, מלמטה, עליו מסתכלים  כאשר הוא מכוער וכמה מלמעלה,

בתוך  כולו כל  שקוע האדם  כאשר הדבר ומכוער עולם, בהבלי שקוע כשאינו  לו, מחוצה  – מלמעלה הזה 

והבליו ... הזה העולם 
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התורה עסק חשיבות עיקר – באף שלמדתי  תורה
בקושי כשבא

ø÷éòåì ïéà øùàë àåä äøåúä ãåîéì úåáéùç
ãåîìì ÷ùç íãàìâëâëâëâëìë çéìöî åðéàù åà ,

àìà ùàééúî åðéà àåäå ,äù÷ àéâåñ ïéáäì êë
ïéàå ,ìéëùäìå ïéáäì åéúåçåë ìëá òâééúîå øáâúî
åîë ,äæî øúåé ä"á÷ä éðôá äìåãâ äçîù êì
íãå÷ øîåì íéâäåðù 'úåîã÷à' èåéôá íéøîåàù
âéâøå ãéîçå éáö' úåòåáùä âçá äøåúä úàéø÷§¦§¨¦§¨¦
õôç ä"á÷ä ìåëéáëù ùåøéô ,'àúeòìa ïBàìéã§¦§§¨¨
äî äæå ,äøåúá ìàøùé éðá åòâééúéù äååàúîå

äøåúä ïúåð éðôì ãàî ãò áéáçùãëãëãëãë.

äæáåøåîàä é"ôò ,ïãò ïâ éøòùá ñðëäì äëæð
äøåúá(ãë ,â úéùàøá)ïëùéå íãàä úà ùøâéå'

áøçä èäì úàå íéáåøëä úà ïãò ïâì íã÷î
äøåàëìå .'íééçä õò êøã úà øåîùì úëôäúîä
ïâì ñðëäî åòðîì ,øáã 'äî àìôéä ,øåàéá êéøö

ïãò(úëôäúîä áøç é"ò åãéîòäì åëøöåä òåãî)óà éøäå ,

åàøé àìù éãëá 'íéøååðñá äëéä' íåãñ éùðà úà
øéúñä ïëå .èåì ìù åúéáì äëéìåîä êøãä úà
òåãîå .äùî úøåá÷ íå÷î úà íìåò éàá ìëî äñéëå
àìà .ïãò ïâì õåçî äøéîùë áøçä úà áéöä ïàë
íãàä úà ùøéâùë úàæä úòë äáøãà éë ,åøåàéá

,íù ìéâø äúò ãò äéäù Y ïãò ïâîä"á÷ä ïúð
êøãäå .ïãò ïâì ñðëäìå áåùì çúôîå 'øòù' åãéá

äøåúá ÷åñòéù éãé ìò àéä,íéáåøëä ïéáî úàöåéä
áøçä èäìá äøåú ìù äúîçìîá íçìéå
ïâä éëëåúì àåáìå ñåðëì ìëåé ïë éãé ìò ,úëôäúîä
é"ò Y øîàéé ïãéãìå ,äøåúë äùåã÷ ïéà éë ,ïãò
.'ïãò ïâ' éøòù åðéðôá åçúôéé éåàøë äøåúä ÷ñò
.'äøåú ïúî' íåé úàø÷ì äéåàøä äðëää àéä àéäå

ø"äéåá ïéîàäì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî
ï÷úì ,íéìåâî íéãñçå íéîçø êåúî åá çåèáìå
úøäèá ,íâôå âéñ ìëî åðéúåîùðå åðéúåçåøå åðéúåùôð
íéùéîçä íåéì øåäè àåáìå ,úåãéîä úøäè ,ùôðä
.àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî äøåúä úìá÷ íåé

לעסוקכג. ע "ע לקבל מאד לו קשה כי זצ"ל אייזנער גד'ל  רבי הגה"צ המשגיח בפני בחור התאונן פעם

תורה  ·˙Â¯‰)בדברי ˜ÂÒÚÏÓ Â˜˘Á „·‡˘ È¯Á‡)' טענה גוישע  א איז זו 'טענה  המשגיח לו  ענה .Ï˘ ‰�ÚË)

(ÌÈÂ‚ בחז"ל ÓÙ"‡)כדמצינו ‡"¯„Ù)העולם אומות לכל  פנה  ישראל  בני לעם תורתו  את הקב"ה שנתן שקודם

שיש – אחרת בטענה ואומה  אומה כל התורה , את לקבל אבה  לא מהם  ואחד לפניהם, התורה  את והציע 

מצווה בכדי (‡Á˙)בתורה מהרגלם  לשנות הסכימו ולא התורה . את לקבל עליהם וקשה טבעם כנגד שהיא

ל"ע . כמוהם כמוהו  חשקי אבד - ללמוד לי קשה  שהטוען נמצא זו . טובה  מתנה  לקבל 

השרון'כד. 'חבצלת לשו "ת ÔÈ·‰Ï)בהקדמה ÏÎÂ� ‰Ê·Â ‰"„ ‡"Á)מאניש מנחם דוד רבי הגה"צ המחבר מביא

וסיגופים ופרישות חסידות עניני 'שמכל זי"ע , מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק  רבו בשם זצ"ל באב"ד

להתנהג, רוצה  הקדושה שאדם  התורה בלימוד הקב "ה את  לשמח הוא ומובחר עיקר לזה,היותר והסימן ,

שמוציא  כמו לבטלו, ע"ז כוחו כ "כ  מוציא הרע היצר אין - להתנהג רוצה שאדם וחסידות  סיגופים עניני שכל 

האלה  הדברים בעצמו לי שאמר קדשו מפי שמעתי כן  תורה, מתלמוד האדם את  לבטל  כוחו כל עכ"ל .את  ,'

עתים קובע  זה יהודי שאין הרבי והבין זי"ע , מליובאוויטש  הריי"צ הרה"ק  אל פעם  נכנס ומכובד עשיר יהודי

לו  ואמר נענה  נישטלתורה, מתאים ]ס'פאסט יוד[-אינו  Í˙ÂÓÎ)לבעל-בתיש 'ע „·ÂÎÓ È„Â‰È)עליך שיעבור כמוך

ב גמרא יום דף ללמוד  אישלא שבהיותו  לו , אמר וע"כ  מכובד, באופן להתנהג מכובדים אנשים  של דרכם כי ,

לתורה . עתים  יקבעו  שלא מכובדים  לאנשים מתאים  זה  אין כי ביומו , יום מדי גמרא דף ללמוד עליו  מוטל  מכובד

בפסוק לה רמז זי"ע אמת' ה 'אמרי Ï‚)והרה "ק בן („ איתמר ביד וגו ' מררי בני משפחת עבודת 'זאת

והיא  להינצל , אחת עצה להם  יש  ובגשמיות ברוחניות 'מרור' בבחינת שהם  אנשים שאותם  הכהן', אהרן

אפשר  גמרא דף ידי על  כי התורה, ללימוד משמעה  חז "ל בה שהשתמשו  ארמי שבלשון 'איôמר' ידי ְִַעל

המצרים . מכל  לצאת
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