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á הפרשה באר
dyxtd x`a

àöéå

התחזקות  – בריי מן סברי מובד אני לית
כאשר  אף ובטחונו  אמונתו לאבד שלא 

בעדו  חשך dyxtdעולם x`aàöéå -

ïúùøôá(é çë)øàáî á÷òé àöéå
'åâå äðøç êìéå òáùùøãîáå

(á çñ ø"øá)äðøç á÷òé êìäù äòùá ,
æôéìà àáå ,äùà åì àùéì åéáà úååöîá
åì øùà ìë úà ç÷ìå òùøä åùò ïáàààà,

éðéò àùà úåìòîì øéù' á÷òé øîà æà
ìàíéøåääéøæò àåáé ïéàîááááøæòéìà ,

äî ä÷áø úà àéáäì êìäù äòùá
...íéìîâ äøùò ãáòä ç÷éå ,äéá áéúë
øæç .ãçà ãéîö àìå ãçà íæð àì éðàå

øîàåñç ,ééøá ïî éøáñ ãáåî àðà äî
ééøá ïî éøáñ ãáåî àðà úéì íåìùå
ãáàì - êë éãéì àåáà å"ç éëå åîöòá øòåâù éîë)

(ïë úåùòî éì äìéìç ,éàøåáî éðåçèá úàéøæò -
ìë úà ãîììå .'ä íòîìàøùé éðá

íäééç úåòøåàîì åðúé àìù íäéúåøåãì
àíúåà ìéôäì å"ç íéù÷ íä íà ó

לטובה א. נשפע שבפחותים הפחות שאף אומר, היה זי"ע  ה'סטייפלער' הגה"ק

ברש"י דהנה וצדיקים, חכמים תלמידי של בסביבתם È‡)משהייתו ËÎ) שעשו הביא

יעקב התחנן השיגו וכאשר ולהורגו, אבינו יעקב אחרי לרדוף אליפז בנו את  שלח

ובזה  ממונו, את ליטול לו הציע  אביו דברי יפר שלא  וכדי דמו, ישפוך שלא לפניו

כמת' חשוב 'עני שהרי אביו' 'מצוות שקיים כמי Ò„:)ייחשב  ÌÈ¯„�) והנה עשה. וכן ,

ונושם  חי אדם שהרי זו, פשרה לקבל קשה בתים בעלי ודעת  העם המון סברת  לפי

בבית מצוי שהיו שמתוך לומר צריך ובע"כ ואביון, עני הוא אם אף מת  נקרא אינו

הרגו. ולא  יעקב דברי את  וקיבל כאלו, 'סברות ' גם במוחו נקלטו אביו אבי יצחק 

בתפילתב. רגליו עקירת קודם לומר בנקל, הזיווג למצוא בדוקה סגולה למדו מכאן

ההרים' אל עיני אשא למעלות 'שיר פרק Â¯Â˜ÓÂהעמידה ,Ô˙˘¯Ù· '¯Î˘˘È È�·'· ‡·Â‰)

(Â�‡ÙÓ Ú"Ó¯Ï '˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú' ¯ÙÒ·.

שבכוחות מכיר שכשאדם בספרים המבואר עפ"י זה פרק  שסגולת י"ל, ואולי

וארץ ' שמים עושה ה' מעם 'עזרי ורק  עזרו, יבוא  מאין - הוא ישע' 'חסר אזעצמו

לבוא ישועתו  לעוד קרובה  אלא לזיווג רק לא  מסוגל זה שמזמור ג"כ מצאנו ולכן .

גדולות . ישועות כמה

ויקח, וילן, ויפגע, וילך , 'ויצא, הפרשה בריש נכתבו פעולות שבעה כי אמרו וכן

עושה  האדם ואין 'חלום' שהכל שהבין - 'ויחלום' שהיה לאחר ורק וישכב'. וישם,

ל'והנה  זכה אז האדם, ע "י כנעשות  נראות  ורק  ממעל נעשות פעולותיו וכל מאומה

עליו'. ניצב  ה'
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æåò ìëá ïúéà åãîòéå ,ùåàééä úùøá
íúðåîà ãáàì àìù úåîåöòúå
íúå÷æçúä é"ò ,äáøãàå ,íðåçèáå
íéðô úøàäì åàåáé 'äá ïåçèáå äðåîàá

äîéìùä íúòåùéìå ìòîîââââ.

÷"äøäïéîé'æãàøî äéøà á÷òé éáø
ò"éæ(àöéå áéáà éøáã)åäî øàáî

' ïåùìäãáåîäîå 'éøáñäãéáàêééù
íéòåèð ïåçèáäå äðåîàä úîàá éë .äæá
éðáî ùéàå ùéà ìë áìá ÷åîò ÷åîò
íàéöåäì íúåìâì åéìòù àìà ,ìàøùé
ìòåôá äéëøãá úëìì åáì úåéîéðôî
åðîî ãáàú àìù øäæäì ,ø÷éòäå ,ùîî
á÷òé äàøùî ,ïë ìò .äðåîàä úàæ
øúñäá íéîùä ïî åúåà íéñðî éë åðéáà

ìåãâ ìå÷á æéøëä íéðôãéáåî éðà úéì
ééøá ïî éøáñåìà úåðåéñðì ïúà àì Y

äðåîàä - ø÷éä éøöåà úà éðîî ãáàì
.íé÷åìàä 'äá ïåçèáäå äèåùôäïëå

àåáá Y åðéáà á÷òé ìù åéðá åðì øîàéé
,íéðô øúñäå éùå÷ úåðåéñð å"ç åðéìò

ò"ì äàåôø éðéðòá åà ïåîî ãñôäá
íéâååéæá 'åëå íìåãéâ øòöáå íéðáá
êøé ìà Y åöîéàå å÷æéç Y á"åéëå

ãò éãò 'äá åçèá ,íëááìäæ úåëæáå ,
'ä ìåãâ éë ,'ä úòåùé úà åàøå åáöéúä

.ä÷åöå øöéîî íëàéöåé áåø÷áå

ïëåùøãîá àúéà(é çñ ø"øá)ìò
÷åñôä(àé çë)ù÷á' ,íå÷îá òâôéå

øåáòìïéîë åìåë íìåòä ìë åì äùòð
àá éë .åéðôì ìúåëéøîà ïðáø - ùîùä

äáéëä"á÷ä òé÷ùäù ãîìî ,ùîùä
åáäåàì ìùî ...äúðåòá àìù äîç ìâìâ
øîà ,íé÷øôì åìöà àáù êìî ìù
,ïéñðôä åáë ,úåøðä úà åáë ,êìîä
,äòðöá éáäåà íò øáãì ù÷áî éðàù
àìù äîç ìâìâ ä"á÷ä òé÷ùä êë
äòðöá á÷òé íò øáãì ìéáùá äúðåòá.'
äðôéù ïëéäìù á÷òé úåàøë ,ùåøéô

åãâðë 'ìúåë'(èðàåå à èôàè øò)äéäå
úà 'äáéë' 'ä éë äàøðøåàùîùä

÷æçúä ,åáéáñ íìåòä ìë úà êéùçäå

לחולה ג. ב 'מכתב' זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק  ÏÏ‰"˜)וז"ל Ì‚¯Â˙Ó)שתתחזק העיקר ,

עם  לחיות  חייב  יהודי איש ח"ו, ברוחו ליפול ליהודי אסור כי בהשי"ת , בבטחון

תמיד, ולהתחזק תמידי הכל,בטחון לעשות  ובידו יכול' 'כל הוא  שהקב"ה ויאמין

לעולם מדי מאוחר אין ואצלו בעיניו קשה אינו  דבר  ישלח ושום  שבודאי ויתחזק ,

מקודש. עזרו קוב"ה הואלו והאמונה  בפנימיות , הלב  שמחת  היא  האמונה  ועיקר

�Á)המשכה '¯Ù Ï‡¯˘È ·‰Â‡ 'ÈÚ).גמורה בשלימות  והרפואה הברכה עליכם שימשך

בבריות טובים ולמעשים ולחופה לתורה חלציך  יוצאי את  לגדל שתזכה רצון ויהי

מעליא, ונהורא  הבוטחיםגופא  לכל  טוב שכר  עמהם,ותן חלקנו ושים באמת בשמך

¯Â"Ë)אמן ·˙ÎÓ ·"Á ‡Ó˜ ‡¯Â„‰Ó ‰¯Â˙ È·˙ÎÓ).
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äáøãàù äøåøá äòéãé êåúî åúðåîàá
íà éë ,äøúñä àìå êùåç àì ïàë ïéà

ä"á÷äù ,úåáø÷úäå äøàääù÷áî
àòðéöá åîò øáãìäæ ïîæá à÷ééãå ,
áåè ìë åéìò òéôùîããããá÷òé ï÷éú ,ïëìå .

úìéôúúéáøò(:åë úåëøá)éðáì úåøåäì ,
äðåòå úò ìëáù íìåò úåøåãì ìàøùé

úòá óàåàéáåáøòùîùä äò÷ùù -
ìà áø÷úéå ììôúé ,õøà äñëé êùåçäå
,åì øéàäì äáåèì ìëäù äðåîàá ,'ä
.éúìéôúáå éá õôç ú"éùä ïéà øîàé àìå
- åì àøå÷ ä"á÷ä úàæë úòá à÷ééã éë
äòðöá éáäåà íò øáãì ù÷áî éðàù,

äðåîà êåúî äìéôú ìù äçåë ìåãâå
øöéî ìëî íãàä úà àéöåäì äîéìùä

äçååø áåø åìéçðäì ÷åöîåääää.

á"åéëåîë åðîà äàì úâäðäî åðãîì
'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä áúëù

ò"éæ(íòè ä"ãá)éë' - ïáåàøì äàø÷ù
Y ïåòîù .'éùéà éðáäàé ...ééðòá 'ä äàø
äåìé íòôä' Y éåì .'éëðà äàåðù éë'

'éìà éùéà(ãì-áì èë)øáåòùëù úåøåäì .
ìù íéðîæ éãåäéä...äàåðù ...ééðòòãé

éë ïéîàéå'ä òîù 'ä äàøøùà ìëå ,
äôåö àåäå ,åéìò àá 'ä ãéî åéìò øáåò

בכתובד. הרוקח, בסידור – הראשונים מן אחד רמז ‰)וכבר ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙) המיצר 'מן

פירוש, קה', במרחב ענני קה קראתי קראתי המיצר ה'מן נא  ראה - ה' אל –

צר כי וצרתי, ענני,בעניי מהר הינךענני לי בני, כן 'לא  ית ', הבורא לי ענה – ִֵַ

הכל במרחב באמת אבל כ'צרה', הדבר נראה בשר בעיני רק ומצוק , צר כאן אין – '

וישועה. 'מרחב '

זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק Ò)כתב ‚"Á ˙Â¯‚‡ ı·Â˜)האדם על ערך חובה את למעט

לבבו את יציקו  אשר יעלו מצוקותיו אשר הגלים את ולבטל דעתו את  לחזק ר"ל, ,

כתב עוד הפרישה. על שכר ויקבל ירגיש, לא רגשותיו, ובהסירו ראשו, (˘Ìעל

(‰ ˙¯‚È‡ האדם מאורעות  כל כי המפורסם, האמת  על המחשבה להרגיל טוב 'מה

זולתו  ומושכלת מוחשית  מציאות  שום ואין הכל, ומכיל הכל המקיף אחד כח ע"י

ואף  יתברך, אליו הנישא הדבר על הישועה מחזרת יתברך אליו עין ונשיאת  יתברך,

התורה'. וללימוד יתברך  לעבודתו

זי"ע ה. ישראל' ה'ישמח הרה"ק  כתב ‡)וכך  È"Âˆ�) דאיתא הא  ‡)על Á ÌÈ·ˆ� ¯"·„)

שמאמין הערב'...ותפילת  דהאדם פירוש, השחר', עמוד שיעלה עד קבע  לה אין

מעורבבת כשדעתו – 'הערב ' ‚)בעת  ·ˆ ÌÈÏ‰˙ ,˙ÂÏÈÏ· Í˙�ÂÓ‡Â ·Â˙ÎÎ) וחוזר ומתפלל ,

בו יקויים מהעירבוביא , התפעלות שום בלי השחרומתפלל עמוד שיעלה  –עד

עניניו. בכל וזכה צלולה דעתו ותהיה לו, ויאיר ה' עליו שירחם
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åáåàëîå åøòöá èéáîåååååíéé÷é óåñáìå ,
'åðúéðò úåîéë åðçîù' åáææææ.

ìë'úå÷åîò äìâî'ä ÷"äâä æîø äæ
ò"éæ(åîùá àáåî)áåúëá ïúùøôá

(é çë)'àöéåàéä 'àöéå' úáéú éë ,'á÷òé
ìù 'úåáéú éùàø'úøå'ö á÷ò'é àøé'å

'àóìàì åééç úåëåôäú ìëáù åðééäå ,
,íéøåñéé àìå úåøö àì åéðéò çëåðì äàø
,óñåé àìå äðéã àì ,ïáì àìå åùò àì

íà éëóìà úøåö,íìåò ìù å"ôåìà -
åãáìî ãåò ïéàù òãé åäø÷ øùà ìëáå

åúìåæ ñôàççççåîò 'ä äéä ïë ìòå ,
.êìä øùà ìëá åøîùì

אמת'ו. ב 'שפת  ההפסקות(˙¯"�)איתא  כי ויצא , פרשת  בכל וסתומה' 'פתוחה שאין

לפרשה פרשה בין להתבונן רווח לתת  ÈÂ˜¯‡)ניתנו ˘È¯ ‡¯ÙÒ)לא אבינו יעקב אבל ,

ארץ ב 'מלאכי ופגע  שחזר עד לארץ לחוץ  מיציאתו דעתו הסיח ולא רווח' 'נתן

אמונהישראל', של אחת ' 'מקשה  היה  .והכל 

לרמז נמי בקורותיו ,ובא להתבונן יעצור  לא  הסתרה זמני עליו  שעוברים בעת  כי

בדרכו וימשיך פשוטה  באמונה  יתחזק ויראה אלא יתבונן אז הצרות  מסע בגמר כי ,

הגמורה. לטובתו נהיה שהכל איך 

הפסוקז. על הטורים' 'בעל È·)כתב ÁÎ)מגיע וראשו ארצה מוצב  סולם 'והנה

וז"ל. השמימההשמימה', יעלה שעה , לפי לארץ שמושלך למי שאף רמז והיינו, ,

המעלות . לרום ולהגיע  מלעלות  תקוותו אפסה לא 'בארץ ', שכבר מי

שבח. שהמשילו, וכי יש גדול, כסף סכום לאדם וימסור דואר הבי שליח יבוא  אם

יביא אם לאידך, וכן המשלח, אלא לו הטיב השליח לא  הרי השליח, את ישבח

האסורים, לבית  לאסרו שעומדים השלטון בשם ונחתם נכתב  שבו מכתב השליח לו

הסוהר'. בית ל'שר אם כי הרשע לו לא כי השליח, על חמתו ישפוך שלא ֶַָוודאי

נימא כמלא  אפילו לחבירו שמוכן במה נוגע  אדם אין לנמשל, ÁÏ:)ומכאן ‡ÓÂÈ) ואין ,

מלמעלה עליו מכריזין כן אם אלא מלמטה אצבעו נוקף Ê:)אדם ÔÈÏÂÁ) שכל נמצא ,

ומדוע לו, בא  ממעל הכל האדם על הבאין וכו' צער או שמחה הפסד, או רווח

עליו  הבאות  שכל יבין ולא  לו, עשה וכך  שכך אלמוני ועל פלוני על ויתרעם יתלונן

המה. עצמו מהבורא

זי"ע  מראפשיץ  להרה"ק  מצינו זה Ï"ÈÚ)כעין ‰"„ ‡ˆÈÂ ˘„Â˜ Ú¯Ê)'בילדותי 'שמעתי ,

איזה  זאת  אמר ולדעתי למעלה, יסתכל בתינוק רעה עין מליתן להיזהר שהרוצה

נאה  דבר איזה על האדם מתמיה כאשר יבוא  הרע ' ה'עין היזק  כי בחכמתו, צדיק

– משורשו עוקרו הוא זו, שבתמיהתו בגבורה, או בבנים בממון בחבירו, גדäלה או

בשורש הדבוק אבל הרע , מעין ניזוק  ולכן יתב"ש È˙·"˘)הבורא  ‡¯Â··) מתמיה אינו
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איבד  לא  אמונתו גודל  לפי – וילך  ויצא
בריחתו  בעת אף דעתו  ישוב  את מעולם 

ïúùøôá(é çë)'àöéåøàáî á÷òé
òáùêìéåùøãîáå ,'äðøç
('øôä ùéø ,äáø)çèáì êìú æà' åëéîñä

'êëøã(âë â éìùî)'úîà úôù'á àúéà ,
(ã"ìøú àöéå)úàæ åúàéöéù óàã ùåøéô

äúééääçéøáåîà éååéö íéé÷å ,åùòî
íå÷'çøá' äøèôäá ïëå ,'êìçøáéå

ë"éôòà .'á÷òéáéúë àì çøáéåàìà -
áéúë àì õøéå .àöéåàìà Yêìéå.

ãáéà àì úååîä ïî åçøáá óàù úåøåäì
åúòã áåùéé úàèèèè,ùôðä úååìùá êìäå ,

çåèáå ÷åáã äéä éë ,äçèááå úåðéúîá

ההצלחה, למרום ,על עיניו  שנושא  ובזה הבורא ', של  'גדלותו על לתמוה  יש  מה כי

כלום לו  מזיק אין ושוב לשורשו  הדבר את  הוא .מחבר

בגמרא  איתא  Î‰.)הנה ˙È�Ú˙)בערש"ק בתו את  דוסא  בן חנינא רבי ראה פעם

לי  נתחלף חומץ  של 'כלי השיבה האי, מאי לשאלתו עצובה, כשהיא השמשות בין

שמן, של אמר והדלקתי בכלי הנר, שיכבה דואגת  היא ועכשיו לשבת', אור ממנו

חנינא  רבי לחומץ לה יאמר הוא  וידלוק, לשמן שאמר מי לך , איכפת  מאי בתי,

הביאוידלוק  וממנו שב "ק , מוצאי עד והולך דולק  הנר והיה נס לו נעשה ואכן ,

להבדלה. אור

יהוידע' 'בן בספר נכבה (˘Ì)והקשה לא  שהנר ראתה והרי הבת, בכתה מדוע

לבכות לה ולמה נס לה נעשה שכבר והיינו כלל, דולק  שאינו החומץ כדרך לאלתר

זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק וביאר 'ÙÒ¯ולהתעצב. 'ÈÈÚÂ ,Ê ËÎ˜ ÔÓÈÒ ‡"Á ‰ÎÂ�Á 'ÌÈÈÁ ÚÙ˘')

(¯ÈËÓÓ È��‰ ‰"„ ÁÏ˘· '˙ÂÎÊ‰נס להם שנעשה מיד בתו הבינה דבאמת  שאמרו, [כמו 

בניסים ] ומלומדים רגילים  רחב"ד של ביתו  בני שהיו  בגמרא, סברה שם שהיא  אלא  ,

ליהנות שלא כדי בחושך  לישב תצטרך  כן אם ניסים ממעשי ליהנות  שאסור דמכיוון

לחומץ יאמר הוא  וידלוק , לשמן שאמר 'מי לה השיב וע"ז בנס, שנדלק הנר מאור

פירוש אםוידלוק', והבדל  חילוק שום  שאין אצלו ברור  היה בהשי"ת שבאמונתו

חומץ  ולא שמן לא ידלק לא ה' ציווי בלי שהרי שמן, או דולק דהכל חומץ וכיון ,

שיש  ומי נינהו, ניסא  תרוייהו דהא כלום, ולא  לזה זה בין אין א "כ ה' במאמר תלוי

לו  מנכין ואין חומץ ידי על הנר מאור ליהנות לו מותר אמונה של זו מדריגה לו

ליהנות לה התיר ובזה נסים', כ'מעשה נחשבים אינם שניהם אצלו שהרי מזכיותיו,

ונתפייסה. בתענוגים, ולהתענג הנר מאור

דברים ט . לעשות ימהר לא הדרך לו כשאצה שאף לאדם להורות  חיים', 'דרך ומכאן

לזולת . יזיקו אם מתחילה היטב יתבונן א"כ אלא לעשות כראויים לו הנראים

כי  רצונו על ביתו בני עם נדבר ביתו' ב 'הקמת דרכו בתחילת שמיד ב 'חתן' מעשה



ויצא  - הפרשה æבאר

כאשר  אף וכדו', 'התירים' כל מבלי הצרופה ההלכה אדני על ביתם את  לבנות  עז

השבת יהא זה בבית  והפוסקים, השו"ע מפסק כלשהו זיז יזוזו לא  קושי לידי יבואו

מתאחרת שהיא  יראה שאם לומר, והוסיף השבת , כניסת ב'זמן' מועד מבעוד 'שבת'

שנפסק  כמו להדליקם הוא יפנה השבת  נרות את ˘'ÂˆÓ‰מלהדליק  ‡"È˜Ò ·Ò¯ ·"�˘Ó)

˙·˘ ÏÂÏÈÁÏ Ú‚Â�˘Î È¯ÈÈÓ Ì˘Â ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ '‰ÏÂ„‚(שניהם.דאורייתא הסכימו וכן ,

' בהגיע  המשתה' ימי 'שבעת של באמצעם השישי ביום הנרות'זמן ויהי הדלקת 

˙ÚÈ˜˘ È�ÙÏ ,˙ÂÓÂ˜Ó‰ ‚‰�Ó ÈÙÏ '˜„ ÌÈ¯˘ÚÎ Â‡ - ˙Â˜„ ÌÈÚ·¯‡Î ‡Â‰Â ‰�˘‰ ˙ÂÁÂÏ· ·Â˙Î‰)

(‰ÓÁ‰ שעה באותה שבת, ליל לתפילת  לביהכ"נ  אותו ללוות  ל'חתן' לקרוא באו וכבר

עיניה  וחשכו מחדרה, יוצאת  היא  והנה שבת, לקראת בהכנות הכלה עמדה עדיין

בשבת לה ייעשה כך  וכי בקרבה... רוחה ותיפול כבר... הדולקות  השבת  נרות למראה

בחייה לראשונה שבת  נרות  להדליק  עומדת כשהיא הנישואין, אחר (‡ÔÈהראשונה

ÔÈ·˙ ‡ÏÈÓÓÂ ,Ì‰ÈÈÁ· ‰�Â˘‡¯Ï ‰ÂÂˆÓ ¯� ˙˜Ï„‰· ˙ÂÈ�˜„ˆ ÌÈ˘�Ï ˘È˘ ˙Â˘‚¯˙‰‰ ˙‡ ¯‡·Ï Í¯Âˆ

(ÍÎÓ ‰·Ï ¯·˘�Â ‰˙ÏÁÂ˙ ‰·ÊÎ� ‰ÓÎ,במעשיו צודק ה'חתן' הרי בליבה, חשבה אבל, ...

למעשה... קודם כתנאי השבוע  בראשית  התנה שכך  אחר

הגדול, לבה בשברון הבחינה שב"ק בליל בתה את  הכלה אם כשראתה מיד ואכן,

לאמה  לענות הכלה אבתה לא  מה שום על זה ויגון צער פיה את מששאלה אך 

נדברה  מיד עליה... עבר אשר את לספר הסכימה מרובות  הפצרות אחר ורק  בשפו"א...

בהשפלה  ישראל בת  להשפיל במקומכם, ייעשה כך  וכי – החתן אם עם הכלה אם

בבני, אנכי מכרת  ולא , לא  ותאמר, החתן אם ותען ייקרא , ישרה הנהגה לזו וכי כזאת ...

עם  החתן אם דיברה בידה כשעלה מיד ואכן, כזה... נלוז מעשה עשה שלא  לי וברור

שלא אירע אשר את  החתן הבין מיד מעשה... הווה כך  כי היתכן ותשאלהו, בנה,

הגדולה  בהתרגשותו הוא  אף היום בזה כי ודעת , טעם בטוב  לה וביאר באשמתו...

למען  לחרכן בכדי הנרות את והדליק  השבת, לכניסת בסמוך  הנרות את  הכין כ'חתן'

הרמ"א בדברי כמבואר – להדליקם האשה כשתבוא  ובנקל יפה ÈÈÚÂ"˘יידלקו ,Ë „Ò¯)

(·"�˘Ó·,'יפה האור בה ויאחז מחורכת  שתהא  כדי ולכבותה הפתילה את  להדליק 'נהגו

אליו התקשר כך  על (·ÏË')ובתוך  הנה לבוא  בידו עלה שלא  בארה"ב  הדר וידידו חברו

יתקיימו  היכן אצלו ובירר ברכות ' שבע 'שבת  לקראת  לארה"ק  ובא  החתונה, שמחת

נלקח  ומשם עמו, לדבר דולקות כשהם הנרות את עזב  כן על ברכות... השבע  סעודות 

ומצאה  הכלה יצאה ואז מזכרונו. פרח הנרות ענין וכל ביהכנ "ס, לתוככי כבוד אחר

לענין  מכאן שנלמד הלימוד מלבד והנה, להדליקם. התכוון לא  כשאיש דולקות... נרות 

עם  כי ללמוד גם בזה יש וכלל, כלל זכות כף כל לעין נראה כשלא  אף זכות ' לכף 'דן

ולהבין  לעמוד גם יש ערוך' ה'שולחן חלקי ארבעת  עיקרי על האיתנה העמידה כל

הזולת  ברגשות לפגוע שלא  החמישי'... ערוך  'שולחן ˙Â¯‰)בעיקרי È¯ÂÒÈ‡· Ï·Â‚ Â�È‡˘Î).
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àìà äðéà åúëéìä ìëù øëæå ,åàøåáá
äðåô åùàø øàùéå àãéøâ úåìãúùä

àéîù éôìë ìçééîåééééàì àìéîî éøäù ,
êë åæéøëä àì íà øáã åîò äùòéé¨
åéìò åæéøëäù øáã ïéà ,êãéàì ,àìéòìî
äîå ïúú äîå ,åîò äø÷é àìù äìòîìî

äìäá úñåðî åì óéñåúàéàéàéàé.

ïéîàéùëåòøäì íéøçà çåëá ïéàù
,åìóà å÷ìç éøùàå åéøùà

åì íåøâé éðåìôùë íâ éë ,äæä íìåòá
äòøä åì úéùòð àì éë àåä òãåé äòø
Y íéîù 'éãéá' ìëä àìà ,éðåìô 'éãé'á

äîéìùä åúáåèìáéáéáéáéïååéë éðåìô íà óà éë)

(äáåèì åðååéë íéîùä ïî éøä Y äòøì åéùòî,

לעזובי. עליו כי רבו את  שאל זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק מחסידי אחד

הכלכלה, ועל המחיה על לעסוק המדרש' 'בית  שערי מהבלבול את מפחד והוא 

כתיב  הרה"ק , לו אמר וברחובות, בשווקים È‡)השורר ÁÎ) וישם המקום מאבני 'ויקח

מרזב כמין 'עשאן וברש"י, רעותמראשותיו', חיות מפני שירא  לראשו , ',סביב 

אינו  גופו כל עדיין והרי בלבד, הראש סביב  אבנים בגדר יש שמירה וכי ותמוה,

בוץ לתוך שנפלה לציפור משל אלא, והמזיקים, החיות  מן והחלה (Èaˆ‰)שמור ƒ»

ע"י  מהבוץ  לצאת בידה טבעו, לא  עדיין שכנפיה עוד כל ויותר, יותר בה לשקוע 

תוכל  עדיין לבוץ מחוץ  שראשה זמן כל הבוץ, בתוככי טבעו כנפיה גם אם כנפיה,

בצאת ולכן לה... אוי בבוץ, נשקע הראש כשגם אבל להושיעה, ויבואו 'הצלה' לזעוק 

הרמאי, לבן לבית חרנה, אבינו רעותיעקב  חיות מפני מה נתיירא מאד וחשש ,

מעולה' 'שמירה עשה כן על שם, לו לראשומצפה לאסביב שהראש זמן כל כי ,

אתה, גם כך הרה"ק , לו אמר ולהצלה, לעזרה לזעוק  לאדם לו אפשר עדיין 'שקע',

הזה, העולם בהבלי ישקע לבל 'ראשך ' על הזהר הפרנסה, לעבודת הנך  כשיוצא

זמן  ובכל עת ובכל והרע , הבלבול מכל תנצל ובזה שבמח, ה'אמונה' על ותשמור

האלוקים. הוא  ה' אל כראוי מקושר תהיה עדיין

זי"ע  נזר' ה'אבני הרה"ק המליץ  ‚)כבר ˙Â‡ ˙Â�Â˘ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ÌÈ¯·„ ,‡˘„‰ ˙Â‡�)

חז"ל ËÎ.)בדברי ÔÈ˘Â„È˜)אף וי"א בנו... את  ללמד חייב במיםהאב  וביארו להשיטו ,

ממעל  ראשו להיות  חייב מקום מכל במים מונח שגופו אף הרי במים, השט שכמו

יעסוק גשם, בעניני בגופו עיסוקו עת שבכל בנו, את  האב ילמד כך למים, מחוץ -

שמים. כלפי למעלה, למים' 'מחוץ  יהיו ומחשבתו ראשו אבל בגופו, רק בהם

ממאמרםיא. שדייקו ÁÎ.)יש שגלו מהולכי 'שמעתי(·"· הסנהדרין על וקאי אושא '

וקאמר לאושא, שבביהמ"ק הגזית ולא הולכי מלשכת לאושא,הבורחיםאושא

היו הבריחה בעת אף יתירה.מהלכיםכי ודאגה בהלה ללא  בנחת

באמתיב. זו  באמונה  לחיות – העיקר ידועכי המעשה'. אלא  עיקר המדרש ו'לא
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á÷òé úà ïáì äîéøù úòá åðéöî ïëå
'äàì àéä äðäå ø÷åáá éäéå' -âéâéâéâéàì ,

àìà 'á÷òé óà øçéå' áéúëøîàéåìà
...ïáìéðúéîéø äîì(äë èë)éîë

éðåìô úà äîéø òåãî åäòø úà ìàåùù
- éðåîìàåéìà íéòâåð íéøáãä ïéàå

ììëäîéìù äðåîàá ïéîàä éë .àìù
äàì úà óéìçî åéðôì ãîåòä ïáì
åãåáëá ä"á÷ä àìà ,ìçø úçú

úàæ äùåò åîöòáåçîöúù éàãååáå ,
ïëàù åîëå .ãéúòì äæî äìåãâ äáåè åì

úà äàéáä úàæ úåàîø éë ,äååä êë
äòáè úà äøáùùë ð"øñî éãéì ìçø
àøåð ïåéæá òåðîì íéðîéñä úøéñîá
ìçøì äãîò úàæ úåëæå ,äúåçà äàìî
åîë ,á÷òéî íéðá ãéìåäì ìëåúù

øîàðù(áë ì)úà íé÷åìà øåëæéå
äîçø úà çúôéå ...ìçø,øëæ ,é"ùøáå)

(äúåçàì äéðîéñ äøñîù äìãåîòú íâ ,
äçèáäá úåëæì íäìíéðá åáùå

íìåáâì(æè-ãé àì 'éîøé),ïàë ïéàù àöîð
ïáì ìò ñåòëì äáéñ ìëãéãéãéãééøäù ,

בהמיים  במעשים הפילוסופים מגדולי אחד – אריסטו נתפס שפעם המעשה דבר

בעניני  בהליכותיו וזהיר ארץ' 'דרך  בעל להיות האדם שעל ל 'דרשותיו' לגמרי הנוגדים

'כשאריסטו  ואמר נענה בפניו, תמיהתם תלמידיו מששטחו וכיו"ב. ושתיה אכילה

'פיתוגרס' וכי אריסטו...' איננו הוא ‰‰�„Ò‰)אוכל ˙ÓÎÁ· ÌÈÏÂ„‚ ˙Â„ÂÒÈ „ÒÈ˘ ÛÂÒÂÏÈÙ)

ואין  נינהו, תרתי וחכמתו הוא  שהגוי והיינו קצוות.. ג' בעל 'משולש' להיות  צריך

בעניני  ושיגם שיחם כל כי ה', עבדי נחלת  כן לא למהותו. שייכות  כל האדם לחכמת

ונפשם  בלבם הדברים את  להחדיר ה' עבודת ענייני ושאר וביטחון ˘Ìאמונה 'ÈÈÚ)

(‡"Ú¯˙ ‰ÎÂ�Á Ï‡ÂÓ˘Ó.

שלאיג. באופן ענין איזה לרעהו איש בין להתנות  כשרוצים עלמא  נהוג לענין, מענין

בתך 'ברחל לזה זה אומרים הצדדים, שני בהם יחזרו ושלא  פנים, לשני ישתמע 

בתך 'ברחל שהתנה הראשון - אבינו יעקב הרי כי הוא, פלא דבר ולכאורה הקטנה',

עם  ישראל כי וי"ל רמאויות , מיני בכל רימהו לבן כי בידו, עלתה ולא  הקטנה',

מובטח  אינו עדיין 'תנאיו' כל שעם היטב , יזכור 'המתנה' שכל לרמז רוצים ֶקדושים

אין  אלא הראשון, הקטנה' בתך  ל'רחל אירע  שבאמת  כמו כרצונו, יהיה דבר שסוף

ה'. ביד אלא  תלוי הדבר

פנחס'יד. ב 'אמרי ËÎ)איתא ˙Â‡ ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯‰Ë ¯Ú˘) מבערשיד רפאל רבי הרה"ק  בשם

וז"ל. פרטית'זי"ע ב'השגחה להאמין הכעס מן להנצל והואעצה האדם כל על

לטובתו שהכל שלימה באמונה ויאמין אדם... של לטובתו הכל לאמנהיג וממילא

אדם שום על  .יכעס 



é ויצא - הפרשה באר

úàî åúåçéìù ïáì íéé÷î 'åúåàîø'á
åéøçà åòøæå åîò áéèéäì àøåáäåèåèåèåè.

שנהיה חפץ הקב "ה  – בעמו  ה' רוצה כי
בחסדיו  תלויים ונרגיש אליו קרובים תמיד

ïúùøôá'äðúàå éìò êøëù äá÷ð'
(çë ì)÷"ãøä áúë ,(àì ä"ã)

,éøëùá áåö÷ øáã íåù éì ïúú àì
úáåèå äø÷î êøã éøëù äéäé àìà

éì ïéîæéù åîë ìàä,íéøáãä øåàéá ,
Y òåá÷ øëù åì úúì äöø ïáì éëéãë

äéçé àìå 'äá éåìú åîöò ùéâøé àìù
íéîù éãéá äéåìú åúñðøôù äùâøäá,
øëùá äöåø åðéàù åäðò åðéáà á÷òé êà
ïëìå ,'äá åðåçèá èòîúé äæá éë ,òåá÷

íéãå÷òä íéùáëá åøëù ìá÷ì ù÷éá
ìëáù íéùòî éô ìò íéãåøáå íéãå÷ð
ìëá 'úé àøåáá éåìú äéäé æ"éòå ,íåé

äòù ìëáå úòæèæèæèæè.

ïëåïúùøôá àîåçðúá àúéà(â àöéå),
òáúù äî ìëá ,äéëøá éáø øîà
äéäé íà øîà ,åáéùä ,ä"á÷ä ïî á÷òé

íé÷åìàéãîòéëåðà äðäå åáéùä Y
êîòøîà ,éðøîùååáéùä Yêéúøîùå

øîà ,êìú øùà ìëáéúáùåY íåìùá
åáéùäêéúåáéùäåY íçì éì ïúðå øîà ,
àìå,äñðøôä ìò åáéùä,ä"á÷ä øîà

ù÷áî åäî ,íçìä ìò åçéèáî éðà íà
íçìä ìò åáéùä àì êëéôì ,ãåò éðîî,

אנכי'טו. מתה אין ואם בנים לי 'הבה אמנו רחל לו שכשאמרה גיסא , לאידך  ומצינו

(‡ Ï) פרי ממך מנע  אשר אנכי אלוקים התחת ויאמר ברחל יעקב אף 'ויחר אז

האמור  ועפ"י רחל. על אלא לבן על כעס שלא היא דתמיהא מילתא  ולכאורה בטן'.

להיטיבו  השמים מן שנשלח שליח אלא  אינו כי ידע  לבן של ברמאותו כי שפיר אתי

איננה  מדוע אפו חרה בנים', לי 'הבה והתאוננה בכתה אמנו כשרחל אבל באחריתו,

עביד. לטב  רחמנא דעביד מאי שכל מאמינה

לאכול טז. 'לחם לעשיר מנין ידעתי לא  לומר, נוהג זי"ע  מבריסק הגרי"ז היה זה בעניין

שהוא  ומחסורו עניותו לרוב  מרגיש העני בשלמא  כי ללבוש', ה'ובגד ביד  ,תלוי

קל  וישמע  שבשמים אביו על אלא להישען מי על לו שאין בהרגשה ה' אל ומתפלל

אם  ואף ה', ביד תלוי שהנו מרגיש איננו וכלל בעשרו, המתהלל העשיר אבל ויענהו.

כן  אם הלב ... הרגשת  מתוך  הבאה תפילה זו אין הפרנסה על תפילה שיח ישפוך

הגרי"ז ואמר צורכו. כל לו יש תשובהמניין עליה  שאין עצומה קושיא .וזו

חז"ל אמרו כי ביאר, זי"ע  מסוקולוב  שהרה"ק Ê)אלא , · ˙Â·‡) רוצה מנה, לו 'יש

ממון  לו יש אם ואף ה', ביד ותלוי 'חסר' תמיד מרגיש העשיר שאף נמצא  מאתיים'

שגם  נמצא מעות , ועוד לעוד ירעב  ותמיד שבעה, נפשו אין לעולם מקום מכל רב,

תפילה. תפילתו הויא שפיר בה', עצמו ותולה חסר' 'מרגיש הוא
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íéàåø åðàùë ,øúåîì êà íééúôù øáãå
,åðéúáø÷á ìåëéáë àøåáä õôç äîë ãò
,'øåñçî' äæéà åðì ïúåð êë íåùî ÷øå

åðáì ìëá åéðôì ììôúðù éãëáæéæéæéæé.

éäåæ,íãàä åì øåáéù äøùéä êøã
úåàåùð åéðéò ãéîú úåéäì
áéúëãëå 'ä ìà úåå÷ìå ìçééì äîéîùä

(ãé æë íéìäú)õîàéå ÷æç 'ä ìà äå÷'
øæç äîë äàø Y ''ä ìà äå÷å êáì

øîàìäå÷'êáì õîàé' áåùåúåå÷ì
éðôì øéöôîå ãîåò àäé úò ìëáå ,åéìà

åì êøöðù øáã ìë ìò åðå÷çéçéçéçéåðéöî ïëå ,

åéäù ,ìçøå ä÷áø äøù - úåäîàä ìöà
øçàî ÷øå êà - íéðùá úåáø úåø÷ò

ä"á÷äùìù íúìéôúì äååàúî
íé÷éãöåáøéù éãëá úãìî íøöòå ,

åéðôì äøéúòå äðéçúá(.ãñ úåîáé)åìéàå ,
àìà ììë äø÷ò äúééä àì åðîà äàì
àúéàå ,äæ øçà äæá ãéî äãìé

'éåì úùåã÷'áïëå ,äàåðù éë 'ä àøéå ä"ã)

(úåãìåú ú"äò ê"ùá,êëì äúëæù íòèäã
úîã÷î 'úåëø äàì éðéòå' äéä øáë éë
ä"áå÷ êøöåä àì ìåëéáëå ,àðã
ãéî äúëæ ïë ìòå ...äúìéôúì úååàúäì

.àîéé÷ ìù òøæì

אמנו,יז. רחל על הרמב"ן כתב לענין, ÈÏ)מענין ‰·‰ בראותהוז"ל,(„"‰ הצדקת  והנה 

שומע אל  עצמה , על  להתפלל  שבה  יעקב , תפילת על להיסמך תוכל  שלא

אלוקים'צעקה אליה 'וישמע  וזהו ,(˘"ÈÈÚ ,‡ ‡ Ï‡ÂÓ˘· ‰�Á ÏÚ ÌÈ·ÏÓ‰ ·˙Î ·"ÂÈÎ).

זכה  לא  עדיין מנישואיו רבות שנים שעברו שאחר  ויודעי ממכירי באברך מעשה

והלה  גדול כמומחה הידוע משיח' ל'פרופסר הגיע ברופאים הדרישה ואחר לזש"ק ,

אלו  דברים האברך כשמוע  זש"ק... לו יהיה לא לעולם הטבע דרך  עפ"י כי לו אמר

לספר  יוכל איככה כי בנפשו עצות להשית ידע  לא כולנה ועל בקרבו, רוחו נפלה

רחמים' עליו ויבקש חכם אצל 'ילך  בנפשו קיים כן על הרופא  של דיבוריו הבית לבני

(.ÊË˜ בפניו (·"· האברך  והזכיר שליט"א  קיינבסקי חיים רבי הגאון של לביתו מיהר ,

ונכנס  האברך יצא  משם בני... אעשה מה איפה ולך  הגר"ח, לו אמר מצוקתו, את 

אוי, רבש"ע , אוי, וזעק אדם, מבני ריקם שעה באותה שהיה 'לדרמן' לביהכ"ס

חייםרבש"ע, ר ' ולא  משיח  פרופסר סומךלא  אינני כאן, נמצאים ואתה אני רק  ,

עזרני, עזרני לבדך , עליך  רק בעולם איש הושיעני על ל9הושיעני אב  הינו וכהיום ,

בליעה"ר. ובנות בנים

נענה יח. מאד, הדחוקה פרנסתו על בפניו קבל שבנו הדורות מצדיקי באחד מעשה

בנו  אתה גם הלא  נכדו, רק ואתה אבי הוא  שהקב"ה חושב  הנך  האם אביו, אליו

אל וקרא  נא קום בפני, תתאונן כי לך  ומה ממש, והואאביך כמוני שבשמים, אוהבך 

בכבוד. מזונך  לך  ישפיע
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ïëåò"éæ ÷ìçð éáøò'ä ÷"äøä áúë
(àøàå 'øô ùéø)ììëî àöåéä .ì"æå

,åðéøáãåúù÷á øçàúî íéîòôìù
ììôúéù é"ùä õôçù øåáò úåàìîúäì

åéðôìãåã ù"î øåàéá éì äàøð äæáå .
ä"ò êìîä(â åô íéìéäú)éë 'ä éððç'

,÷ã÷ãì ùéå ,'íåéä ìë àø÷à êéìà
êàéäå ,íðéç úðúî úù÷á àåä 'éððç'ù

éððç' øîàéëäàøðù 'àø÷à êéìà
ìë àø÷à êéìàù øëùá éððç øîåàë

åøîåà åäî ,ãåòå .íåéäàø÷àïåùì
øîåì åì äéä ,ãéúò'éúàø÷'àìà .

úðúîá Y ''ä éððç' ù÷éáù ,åøåàéá
éúù÷á úåàìîìî áëòú ìàå ,ãéî íðéç

,êéðôì ììôúàù éãëéìò ìá÷î éððä éë
øçà åìéôà íåéä ìë àø÷à êéìàù

éù÷åáî âéùàùäéä äæ àìá éìåàù ,óéñåîå)

úåçáùúå úåøéùá åéîé ìë ÷ñåò êìîä ãåã

åàìáù ãéúò ïåùì àø÷à êéìà éë à"æìå ,úåìôúå

(êéðôì ãéîú ììôúà éëäèéèéèéèé.

øàáîåúøçà êøãáêøã åäæù åøîåàá)

(éöìäàèçúîä ÷åðéúì ìùî
ùâéð àåä éøä íëç àåä íà åéáà éðôì
øáãù ,éáà êì òã ,åì øîåàå åéáàì ãéî
åì ùé ìåãâ êøåö êîî ù÷áî éðàù äæ

ãò êá øéöôäìî ÷éñôà àìå ,åá
çéðú àìù ,êù÷áà ïë ìò ,éì åäðúúù
äáåøî äøöôäá øòèöàù éøòöá éúåà
ãéî àìà ,éù÷åáî úà éì ïúú ë"îçàìå
êéìà éë 'ä éððç' øîà äæìå ,éì åäðúú

,ì"ø ,'íåéä ìë àø÷ààìå óòéà àì
ãò íåéä ìë òåùàå ÷òæà ,òâéà
ãéî 'éððç' ïëì éúåà ïðçú éàãåáù.

שהקב "ה כשידע  – ישנתי לא ידעתי אילו
לא  שאול בעמקי כשהוא  אף עליו מצפה

מלשוב לעולם  יתייאש 

ïúùøôá(æè çë)íå÷îá 'ä ùé ïëà'
'éúòãé àì éëåðàå äæä
íå÷îá éúðùé àì ,éúòãé íàù ,é"ùøáå
÷"äøäì 'íòåð éøîà' 'ééò .äæë ùåã÷

ò"éæ áå÷é'æãî(á÷òé àöéå øîàé åà ä"ã).ì"æå
ïéðò íãàì ãîìì àá áåúëäã ùøôì ùé
ìéôäì òøä øöé ìù åëøã éë ,äìéôúä
êéà åúìôúá åãîò úòá íãà úáùçîá
àåáé êéàå ,éøî áøå àèåç ùéà àåäù
éðôì íéùåã÷ íéøåáéã åéôî àéöåäì äúò
ìëä òãåéä ,ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî
íâôù íãàäå .íìåë úåáùçîä èéáîå
äáøãà ,äîåãëå åîå÷áå åúëìá åùôðá
åìù äìôúä éøåáéã øùà úåéäì ìëåé
úåôéì÷ä êáñá äìéìç íéæçàð åéäé

ארז"ליט . זה ולטעם וז"ל. גדול, יסוד נחל הערבי Ó„:)ומוסיף ÔÈ¯„‰�Ò) יקדים 'לעולם

בעת אלא יתפלל וכשלא ישראל, לתפלת מתאוה הש"י כי לצרה'... תפלה אדם

הרבה שיתפלל כדי בקשתו יעוכב לו באין הצורך  אף  תמיד המתפלל האדם  משא "כ

ועקתא צרה עליו  להביא  סיבה כל  אין לו מעליו צר  תסתלק עליו תבוא  אם ואף ,

בבואה. מיד
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.àøçà àøèñäåìôåð äæ éãé ìòå
äøåçù äøîå úåáöòá.åúìôú ìáìáîå ,

,íðîàå,åéëøã ìëá ìéëùîä íãàä
øöéä éåúéô ÷ø äæ ïéà éë ïéáé
øàáì åìéôäì - åúãåáòî åãéøèäì

úîàáå .úçù,íãàä éãéá ïåúð ìëä
,åãìç éîé ìë úåøéáò äùåò íà óà
äìåòä äìéñîá úåìòì ìëåé ãçà òâøá
äúòî åëøã áéèéé íàá ,ì÷ úéá,
úåøéáòä æàå .éåàøë åúáùçî ùã÷éå
àìë åéäå ,ãåò ïåøëæé àì íãå÷î äùòù
íåøá äìòéå ,úåéëæì åëôäúé äáøãà .åéä
àì æ"éò ,úàæ øåëæé íãàä íàå .úåìòîä

å ,úåáöòá ìåôéåîöò ÷æçé äáøãà
äçîùá 'ä úà ãåáòéå øúåéáëëëë.

åäæåòáù øàáî á÷òé àöéåéë ,
...òáù øàá úàø÷ð äùåã÷ä

íéîòôì íàáåàöåéøãâî íãà
äùåã÷ääðøç êìéåúåøéáòä íå÷îì -

æàå ,àøçà àøèñäåY íå÷îá òâôéå
ììôúäì åàåááïéàã ì"æ é"ùø áúëù åîë)

(äìôú àìà äòéâôíù ïìéåòøä øöéä

øåà åéìò øéàé ìáì åáéöòîå åëéùçî
áëùéå åîöòî ùàééúéù Y ùîùä

...íéçöð çöðì åúðùáíå÷îá áëùéå
àåääìáì ,äðåúçúä àèåéãá åìéôîù -

áìä úçîùìå ùàø úåàéùðì àåáì ìëåé
.åúìôú úòùá

äöòäåäæ ìòåîöò ÷æçéù - íåìçéå
ïåùìî(.äì úåçðî),íéìç øãäå

àåäù íâäù äæá - ÷æçúé äîáåíìåñ
äöøà áöåîíò ,äðåúçúä äâøãîá -

äæ ìëåãéáù ,äîéîùä òéâî åùàøå
òéâäì åìù íéáåè íéùòîá ìåòôì
äìåò åúìôú äéäéùå ,úåìòîä íåøì
,êøáúé íùä éðôì çåø úçðìå ïåöøì
éãé ìò íéëàìî íéàøáð åéäéùå

òãåðë íéùåã÷ä åéøåáéã'ã äðäå' åäæå .
,åëøã áéèäì åòééñì - 'åéìò áöð

åçéèáîåêìú øùà ìëá êéúøîùå
äîãàä ìà êéúåáéùäåêúåà äëæàù ,

äîãàå ,'÷éãö' úåéäì áåùì ,äáåùúì
ïåùìî àåä(ãé ãé äéòùé).ïåéìòì äîãà

êáæòà àì éë...àëàëàëàë

המדרשכ. דברי על זי"ע הרים' ה'חידושי מהרה"ק  È·)איתא  ÁÒ מלאכי (·"¯ 'והנה

ויורדים עולים „‡Ó¯)',בואלוקים Ô‡Ó „ÁÏ), ביעקב ויורדים בועולים ,רוקדים 

ידעתי  אילו אמר, ובמעשיו, בו ועומדים תלויים אלוקים מלאכי שכל יעקב וכשראה

הרי"ם, וז"ל ישנתי, לא עלמא בהאי פועל אני כמה מישראל עד אדם  היה  ואם

דבר שום מבטל  היה לא  אז כי מעשיו, מגיעים מקום ולאיזה  היכן עד  יודע

ושמחה שפע  להרבות  יכול  מעשיו  ידי על והוא  הטובים, וממעשים מהעבודה 

העליונים .בעולמות

החשכותכא. ובמקום ה', אל קרבתו לפי נמדדים והטובה ה'אורה' כי ידע אדרבה,
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æ"éòåøøåòúðù - 'åúðùî á÷òé õ÷éå'
éåúéôî íãøðù äðéùä úåîãøúî
,'äæä íå÷îá 'ã ùé ïëà øîàéå' .øöéä

íâùàåäù úàæä úòáå äæä íå÷îá

àèçá êìëåìîíù ,'ä ùéäøåù íù Y
øöéä éåúéôî åúåèäì åòééñîä 'ã çåø åá
é÷åìà úùåã÷á åùøåù ÷éáãäìå ,òøä
äìéìç åéúåðåòá ò÷åùî äéäé ìáì ,íìåò

של  ביאורו וכעין והטוב . המכובד המקום הוא ששם הרי עליו' ניצב  ה' 'הנה שם אם

בפרשתן זי"ע  דושינסקיא המהרי"ץ  È‚)הרה"ק ÁÎ) והנה עליו... ניצב  ה' והנה דכתיב 

ועולים' 'יורדים להיפך  לומר לו דהיה צ"ב , ולכאורה בו, ויורדים עולים אלוקים מלאכי

תחילה שהרי חזרתםירדו- ובדרך  לארץ  השמים מן ומבאר עלוהמלאכים השמימה.

על  יחדיו יושבים והמחותנים שה'חתן' וראה חתנות ' ל'בית  שנכנס למי משל בדרך 

ושושביניו  החתן ישבו לא  מדוע ואמר, ה'אורח' נענה פלוני, במקום פלוני שולחן

ושושביניו... החתן ישבו ושם נישואין שמחת על כאן הייתי האתמול ביום כי ב'מזרח'

ה'מזרח' אכן כי מע "כ, דיבר שטות  דברי אך  לו, ואמרו בשחוק , פיהם הקהל מילאו

הרי  כאן יושב  שהחתן היום וזה להיפך ... ולא החתן של ישיבתו מקום לפי נקבע 

ויום  יום בכל אכן, כי והנמשל מקום... של חשיבותו הוא וכאן ה'מזרח' הוא  כאן

לשמים ההליכה ולשם כעליהנחשבת הקב "ה של מושבו מקום כביכול שם שהרי ,

עליו' ניצב  ה' ש'הנה העת  בזו אבל 'ירידה', היא  משם היציאה – ולהיפך 'עולים'

כ'עולים' נחשבת לארץ השמים מן וההליכה העולם בזה הוא  החשיבות עיקר א"כ

כ'יורדים'... והחזרה

אמורים דברים  בקרבו,במה אז שוכן ה' כי ידע כמרוחק מרגיש שהאדם עת  בכל ,

וכביכול זו, בשעה כקרבתו קרוב  השמיםואין הוא  'ÌÈÏÂÚ')שם ·˘Á� Ì˘ÏÂ)לו ומה

הטוב במקום עומד הוא הרי – לבו  אל .להיעצב

בילדותו, זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק  בנו את פעם שאל זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק 

וראשו ארצה מוצב 'סולם היה השמימהאם עד מגיע עליו יעקב עלה לא מדוע '

בחלום  אף ושאלו, אביו חזר חלום, רק  זה היה הרי מנחם' ה'פני לו אמר רום, שמי

מנחם' ה'פני תירץ השמימה, לעלות  לו באותההיה הרי השמימה , לעלות לו היה  מה 

לשמים ולטפס  לחפש  לו  מה עמו הקב"ה ואם  עליו', ניצב  ה' 'והנה היה ,שעה 

מתשובתו מאד אמת' ה'אמרי ÈÈÚ"˘)ונהנה ,˘"„ 'ÓÚ Ô˙˘¯Ù· '‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ') לדידן אף .

את לחפש אתה ומהלך המדרגה, בשפל עומד הנך  כי להתאונן לך  מה – ייאמר

נחת . ותמצא  אליו פנה אליך בסמוך ניצב ה' כי לך דע והנה, הנה הבורא 

זי"ע עין' ה'בת  הרה"ק  אמר ישראל וכבר בני עם  שוכן שהקב "ה  מאמין שאינו  מי

יחשב  לאפיקורוס  הוא גם טומאותם  ‰ÙÒ¯)בתוך  ÛÂÒ·˘ ˙ÂÙÒÂ‰· Á"Â„‰Ó 'ÔÈÚ ˙·').
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'éúòãé àì éëðàå' ,íìåòìéúòãé åìéà éë
äøåù ë"éôòà àèåç íãàäù úòá íâù

,íùä úùåã÷ åáéúðùé àì éæàíå÷îá
äæë ùåã÷(é"ùøôù åîë)ìôåð éúééä àìù

éúééä ÷ø ,äðéùáå úåáöòá ùåàééá
äæ éë 'ã úãåáòá ãéîú ÷æçúäì äáøî

íãàä ìë.

עם  נמצא  הקב"ה - נרדף יבקש אלוקים 
והנרדף  השנוא 

,ïúùøôá(à ,ì)äúåçàá ìçø àð÷úå
éì äáä á÷òé ìà øîàúå
àúéà ,'éëðà äúî ïéà íàå íéðá

ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøäîìå÷)

(äçîùøáãä äàøð éøäù ,'ïáåî åðéàå' ,
äì åéäé àì íàù øîåì ,'úåøòð äùòî'ë
ìçø äúàøù ïååéëî ,àìà ,úåîú íéðá

úåçàùäì ùé - àéä äàåðùù äàì ä
,íéðá äì ïéà - àéä äáåäàù àéäå ,íéðá
éë ,øáãä éåìú àôåâ äæáù äðéáä
úøåáùå äàåðùä úà áäåà ä"á÷ä

áìäáëáëáëáë,àð÷úå' äæå- 'äúåçàá ìçøìò
àéä äàåðù éëäððéà àéä åìéàå ,

éì äáä á÷òéì äøîàå äëìä ,äàåðù
,éëðà äúî ïéà íàå íéðáïéàù äòãé éë

äæ ìò åîë á÷òé äéìò ãéô÷éù øáã,
íéøáãä øçàã ,úîà øáãì äðååéë ïëàå
óà øçéå' áéúëãë ,äàåðù úéùòð äìàä
úà äãìéå äã÷ôð ãéîå ,'ìçøá á÷òé
àëã úà ïëåù ä"á÷äù êãîìì ,óñåé

íéøáùð úåáì àôøîååéøáãù íééñî á"øøä)

ãåîìì åðì ùé äáøä êà ,äöìä êøã ìò åìà

(íé÷éãöä ìù íäéúåöìäî.

ïëå'íééç íéî øàá'ä ÷"äøäì åðéöî
ïúùøôá ò"éæ(âë ì)óñà øîàúå'

éåðéë àåä íé÷åìà ,'éúôøç úà íé÷åìà
,äøåú äøîà êëå ,ïéãä úãéîìóñà

íé÷åìàíéôñàð íéðéãä ìë -
é"ò ,íé÷ìúñîåéúôøç úàíãàùë Y

,íãàä ãîìé ïàëî ,äùåáå äôøç øáåò
äæá éë ,ïåéæáå äùåá øáã ìëá çåîùì
íéøåñééå íéðéã äîëå äîë íéìèáúî
úåðåøåã øâùì åì éåàø äéäù ãò ,åéìòî

åúåà íéæáîìâëâëâëâë.

אמרהכב. יהודה, הרביעי בנה את  לאה שילדה בעת  בפרשתן, Ï‰)כתיב ËÎ) הפעם'

להודות ', לי יש הפעם חלקי, יותר שנטלתי - אודה 'הפעם וברש"י, ה'', את  אודה

הבינה  'רביעי', בן לה כשנולד כי קודם, ולא הרביעי לידת אחר רק  כן אמרה ומדוע

אינם לה שנולדו הראשונים הג' שאף הבוראחלקהבעצמה בחסדי הראשונים ג' ואף ,

בנים ב' רק  האחרות מהאמהות אחת  תלד עתה כי וראיה, לה, Á˘·‰נולדו ‰˙Ú „Ú˘)

(ÔÎ Â�È‡˘ ‰˙‡¯ ‰˙ÚÂ ,˙Â‰Ó‡‰ '„ ÔÈ· '˜ÏÁÎ ˜ÏÁ' ÌÈ˜ÏÁ˙Ó ÌÈË·˘‰ ·"È˘לכן הודתה הפעם,

השמים. מן כמתנה קיבלה כולם שאת בהכירה בניה, מארבעת ואחד' 'אחד כל על

המו  דבר כל מאליו.ואין בן

ע"י כג. ישועות לפעול מרבה היה זי"ע מזוועהיל שלמק'ע רבי שהרה"ק  ידוע 
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ïëåò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä áúëãëãëãëãë

äæ ïéðòáìà àåáð äúòå ä"ãá ÷ìá 'øô)

(øåàéáäøáãë úåéäì ìåëé êéàä ,øàáì ,

äëæ âìôåî òùø äéäù ,íòìáù äæä
ïååéëî ,àìà ,íé÷åìà êàìî éðôá úåæçì
ïéã'ä êåúî úåðåéæá éæéá å÷ìçì ìçðù

הנשגבות פעולותיו אודות מתהלכים רבים מופת  סיפורי במקווה, טבילה – 'ישוב '

ליד  בגדיו ומניח פושט והחל למקוה הרבי שנכנס אירע פעם במקווה. בטבילותיו

חו"ל(‰‰„ÌÈ¯Â)בגדיו מתושבי יהודי שעה (‡¯‰"·)של באותה הרבי, את  הכיר שלא

ה'שמאטעס' את וכי ברבי גער מהטבילה ה'אורח' משיצא  הטבילה, בבור היהודי היה

(ÌÈËÂË¯ÓÒ)ולא ישנים היו הרבי של בגדיו כי – ל'בגדיי' בסמוך להניח באת שלך

שהרבי  כמובן השמים... רוחות  לארבע וזרקם הרבי בגדי את  תפס ובזה כלל, הדורים

ואמר  נענה מהמקווה בצאתו בגדיו... אחר לחזר שב  ובדומיה מפיו, הגה הוציא לא

זצ"ל, ראטה אליהו רבי הגה"ח פעלנו למשמשו ÌÈ˙ÙÂÓÂ)היום ˙Â˙Â‡)הבושות ע"י

עצמה ... בטבילה שפעלנו ממה יותר הרבה והבזיונות 

נפלאותכד. סגולות כסלו. י"ב ביום חל זי"ע עין' ה'בת הרה"ק של דהילולא יומא הנה

האדמו"ר  הרה"ק  ההילולא, ביום סעודה להעורכים וביותר ולזכרו, לשמו התקשרו

הוזקקו  אשר ישראל' בארץ  אחת ממשפחה לי 'ידוע בספרו מביא זי"ע מטאהש

בישועה  נושעו ותיכף קדישא, ההילולא ביום סעודה וערכו ורחמים, ישועה לדבר

הטבע  מדרך  למעלה Â·Ú„‰)רבתי ˙„Â·Ú).

מדי  סעודות לעריכת 'קרן' ישנו תובב"א, ירושלים בעיה"ק  אברהם' 'בית  בישיבת

היה  בשנים עשרות  לפני היה, כך שהיה ומעשה קדישא, דהילולא ביומא  בשנה שנה

עסק ברם, נפט, במכירת  התעסק לפרנסתו ז"ל, גראס שלמה ר' הרה"ח ושמו יהודי

בביתו, קבע  בדרך  שררו ומחסור רעב  שכך , ומכיוון מועט, ושכרו רבה יגיעתו - זה

ושפך הקודש, ציון על שלמה ר' השתטח זי"ע, עין' ה'בת  של ההילולא בליל ויהי

חזר  מכן, לאחר השמים, מן פרנסתו לו שירוויחו ובתחנונים בתפילה כמים, לבו את 

ה'בת לו ויאמר זי"ע, עין' ה'בת את הוא  רואה בחלומו והנה יצועו, על ועלה לביתו

קברי על בתפלתך לי הסבת מרובה רוח שקורת  לך  דע �‰�ÌÈעין', ÌÈ˙Ó‰˘ ÚÂ„È)

(‡ ,‰Î¯ ÈÁÈÂ '¯Ù ˜"‰ÂÊ ‰‡¯Â Ì¯·˜ ÏÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó˘Îערכת לא  מדוע  - אשאלך זאת אך

הדל, לחמו משארית  וקיבץ  משנתו, שלמה ר' התעורר תיכף ההילולא, לכבוד סעודה

וקנה  שלמה ר' הלך היום למחרת הילולא. סעודת  יחדיו וערכו יהודים, עשרה כינס

לוטו הקים (È"¯Ë‡Ï)כרטיס ואף גדולה, בעשירות נתעשר שממנו עתק בהון וזכה ,

הילולא . סעודות ממנו עורכים עדיין הזה היום עצם עד אשר 'קרן', מממונו

יצ"ו  וויליאמסבורג עי"ת מתושבי באברך תשע"ה, בשנת  שאירע מעשה לי ידוע
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עשה  השינה, נדודי אודות פשוט רופא אצל להיבדק משהלך  שינה, מנדודי שסבל

א .ק.ג. בדיקת ג"כ הלב')EKG(לו 'רופא אצל לאחרונה ביקרת מתי ושאלו נחרד ומיד

לרופא פעמיו להחיש הרופא  ויצווהו השנה, כמחצית  לפני ויאמר האיש ויען שלך,

מצבו  חומרת  מבין אינו שהאברך הרופא שראה מכיוון יום... של בבוקרו מיד הלב

ראה  הלב רופא  ואכן, היום. למחרת  אברך לאותו 'תור' וקבע  בעצמו  הוא  פנה

שהעורק  עלול (‚È„)בבדיקותיו רגע ובכל ככולו, ברובו סתום הלב  אל המוליך הראשי

לערוך מיד להכניסו ורצה וודאית ... חיים בסכנת  ולהכניסו לגמרי להסתם העורק 

בלבו עיר )bypass(צנתור של ברחובה להלך לו ויתן שיחוס נפשו על התחנן הלה אך  ,

היום  מכניס איננו שאם בו גער 'חשבונו' מתנהל שבו הבנק מנהל כי אחד יום עוד

ראה  יחדיו דיבורם כדי תוך ואכן, החשבון... לו סוגרים הם מעות  וכך כך  סכום

שמחצות בתנאי לשחררו הסכים ע "כ האברך, אל שוב  מתקשר הבנק  שמנהל הרופא

הצינתור. לעריכת  היום למחרת מיד אליו ויבוא מאומה יאכל לא  ליל

רחום  בלב  נפלא ' וחסד צדקה כ'בעל הידוע מידידיו לאחד האברך  התקשר משם

מחר  יעבור בטרם לבנק  להכניס למהר שעליו פלוני סך  על 'הלוואה' וביקש וחנון

אנכי  מוקף ידידי, נא  ראה ואמר, האברך נענה עמו דברו ומידי הצינתור... את 

כשהנני  הסגולות, אלו כל לי הועילו ומה לערוך , אני רגיל אשר שונות  בסגולות 

שהגעת בעיניך , היא קטנה וכי ידידו, לו אמר מסוכן... וחולה אדיר חוב  בעל 'אברך '

– ממש כפשוטו חייך הצלת  נתגלגלה ומשם שינה' 'נדודי בעד פשוט רופא  לידי

חל  למחר איעצך , דחיה, כל ללא צינתור לעבור מחויב  שהנך האחרון ברגע שנתברר

נשמתו, לטובת נר להדליק  תשכח ואל נא זכור עין' ה'בת הרה"ק  של דהילולא  יומא

לבוא ... ישועתך  קרובה הצדיק  בזכות בעזהשי"ת תהלים לומר תוסיף גם

וכה  כשלג, האברך  פני נתחוורו עין' ה'בת  הילולת את הידיד שהזכיר מכיוון

כסלו  י"ב ביום שעברה בשנה ולכן הוא מהמאמינים אכן, כי ידידו, בפני התוודה

(„"Ú˘˙) לדבר בביהמ"ד כשנזדמן זו שבשנה אלא  יהודים... לעשרה בביתו סעודה ערך 

העבר השב "ק  ‰‰ÏÂÏÈ‡)ביום È�ÙÏ˘ Y ‡ˆÈÂ '¯Ù)האברך קם הסעודה סגולת אודות

הועיל  ולא  כשנה, לפני הילולא סעודת ערך כמוהם הוא  אף כי רם, בקול והכריז

למשנהו, אחד מגמ"ח כספים מגלגל הוא  יום יום – רע בכי פרנסתו מצב  במאומה,

אחד  לו אמר תומו לפי כמסיח והנה השנה, במשך  ישועה שום ראה ולא  וכו' וכו'

ולא אינש חלי לא כמה – עליו עובר מה אדם ידע  לא הרי ביהמ"ד, ממתפללי

ניצלו  סעודה אותה ובזכות  שנתך , תוציא שלא  הגזירה עליך נגזרה שמא מרגיש,

דברי  נראים כי ומשתומם עומד הינו ועתה כך ... על מאומה שתדע מבלי חייך

ורגיל  קטן לרופא  הוליכוהו רגליו שכן ממש, הקודש ורוח נביאות כדברי זה 'מתפלל'

ואז  לבו נודם היה שמא  הכי בלאו כי חייו, הצלת  מזה ונסתבב  שינה נדודי אודות 
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בטרם  סעודה לערוך  האברך מיהר מיד כסלו.... בי "ב גם שלו היא"צ יום חל היה

הצליח  הצינתור דבר סוף ההילולא... בסעודת להשתתף ממנו וימנע ליל חצות יגיע

לפלא . ויהי בשלום, מקומו על בא  והכל

תר"א, בשנת  זה היה הרבים, חיי הציל - זה צדיק  של פטירתו מעשה אף

שנגע מי וכל מרפא, חשוכת  ממארת מחלה - מגיפה בצפת  פשטה השנה בראשית

עין' ה'בת  ואף רבים חללים הפילה זו מגיפה נחלה, כן גם היה החולי שתקפו במי

'כי  העיר לבני הבטיח פטירתו לפני ימים, כמה במחלתו והתאבק  זה, בחולי נתקף

זו'. בעיר מגיפה עוד תהיה לא  ואחריו הדבר, ממגפת האחרון הקרבן הוא 

ענין  את מבאר היה זי"ע מבעלזא  המהרי"ד הרה"ק – דהילולא יומא בענין

ונוראות גדולות  ישועות לפעול אדירים, כוחות  יש ל'צדיק' כי צדיקים, של 'הילולא '

לראות נוכח הוא  הרי - הזה מהעולם בפטירתו השמימה בעלותו אמנם הארץ, בקרב

ישראל  בני מעם הצער להסיר פועל אינו וממילא הם, רבה טובה אלוקינו מעשי שכל

קודם  הבטיח זי"ע  אלימלך  רבי הרבי שהרה"ק המסופר וכפי הזה, בעולם הנמצאים

שבעלותו  זי"ע , מרימינוב  מנדל מנחם רבי הרה"ק לתלמידו - עלמא  מהאי פטירתו

ראשי  על אז שהיתה קשה גזירה שתתבטל עד ישקוט ולא ינוח לא ערבות  לשמי

משעליתי  לו, ואמר בחלום הרר"א הרה"ק אליו נתגלה זמן אחר ישראל, בני עם

יכול  איני ולכן המה, 'טובות' הגזרות  כל כי כלל, רעות' 'גזירות רואה אינני למרום

עלמא  להאי הצדיק נשמת  יורדת  ההילולא ביום אמנם לנגדלבטלה. היא  רואה ושוב

העוב ומכאוב  הצער כל  את יוםעיניה  לך ואין ביומו', יום 'דבר  ישראל  בני על רים

לה שיש ונמצא  העליון, בעולם כעת הנשמה  מקום הרי לאידך , מרובה... שאין...

גדולות ישועות לפעול רב ומרצה כוחה  כן על  העולם, בזה מבהיותה  יותר כוחות 

הטבע מדרך  למעלה .למעלה 

בפסוק תולדות  בפרשת רש"י דברי את לבאר אמרו ענינא  ‡)בהאי ÊÎ) כי 'ויהי

והיה  המזבח, גבי על כשנעקד אחר, 'דבר וברש"י, מראות ', עיניו ותכהן יצחק זקן

לשחטו, רוצה השרת אביו מלאכי וראו  השמים, נפתחו שעה  ÚÓ˘‰באותה  ˙‡)

(‰„È˜Ú‰בוכים צריךוהיו ולכאורה עיניו. כהו לפיכך  עיניו, על ונפלו דמעותיהם וירדו ,

בנו  את עוקד שאברהם העולם בזה הנעשה את המלאכים שיראו בכדי וכי ביאור

בוודאי  כי הוד, נורא ביאור ואמרו השמים. את  לפתוח זה עבור נצרך  וכי – יצחק

רק רואים שם כי זה על בוכים אינם שמשם אלא השמים, מן רואים הם הכל את 

לבכות , להם יש וברכה טובה דבר על וכי שבדבר, הטובה בזהאת  בהביטם  רק

הם זה  על  ומכאובו  בנגעו  איש איש  ונאנחים נאנקים  ישראל שבני איך העולם

עי"ז ... יצחק עיני שנסתמאו  עד  הפוגות מאין בוכים 

בנישואין  והנה נישואין', 'שמחת  היא 'הילולא' תיבת משמעות  כי אמרו, עוד
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åðåúà íò åì äéäù 'íéøáãå:ä÷ ïéøãäðñ)

(ù"ééòå,óà øùôà ,åìàë úåðåéæá øçàå
- åéðéò åîá úåàøì íòìáë àîèì

íé÷åìà êàìîäëäëäëäë.

הצדיק, – ל'חתן' 'דורון' הקב"ה מעניק אלו בנישואין אף 'דורונות', להעניק  המנהג

שהקרוב מובן אמנם הזה, בעולם הדרים חומר קרוצי של דינם גזר את לשנות שיוכל

בדרכו  אחד כל הצדיק אל ולהתקרב להתחבר היעוצה העצה כן על קודם, קרוב 

ללמוד  כולנה ועל הציון, על בהשתטחות אם ב 'לחיים', אם סעודה, בעריכת אם שלו,

האלוקים. הוא  ה' את  בהם ולעבוד בהם לילך  – צדיק  של מדרכיו

באי כה. לכל כידוע  עין', ה'בת  של הטהורה משנתו מעיקרי אחד הוא  'ההכנעה' ענין

של  שמץ  מכל יתירה וזהירות  ההכנעה אודות  לדבר שמרבה הקדוש, ספרו שער

שטרם  'אווריטש', קהילתו מבני פרידתו בעת שהיה וכמעשה הרוח, וגסות  גאווה

דבוקים  להישאר בשאלתם, ונפשם הקהל כל עמדו לארה"ק  בדרכו הספינה על עלותו

לאדם  לו אפשר וכי בו', 'ולדבקה הפסוק על אמרו חז"ל עין', ה'בת  להם אמר בו,

אתה  אף חסדים וגומל וחנון רחום הוא מה במידותיו הדבק אלא בשכינה, לידבק 

חסדים וגומל וחנון ˜Ï‚:)רחום ˙·˘ 'ÈÚÂ .„È ‰ËÂÒ) במידותיו שדבקים ידי שעל ומכאן, ,

הורגלתי  אשר במידותי עצמכם דבקו אתם אף - עצמו בו כדבוקים נחשבים אדם של

פנים, אל פנים ממש בי כדבוקים ותהיו הזה, היום עד מנעורי והמידותבהם

הרוח ... וגסות שקר, הרע , לשון - הם מנעורי ליזהר  שהורגלתי

עין' ה'בת הרה"ק  אמר ÓÂÏ¯)וכן ÏÎÂ�Â ‰"„ ‰ÎÂ�Á) האדם על מביאה שה'הכנעה'

מעשרה למטה להניחו מצוה חנוכה' 'נר ולכן השמים, מן ניסים Î‡:)הנהגת כי (˘·˙ ,

עצמו שיכניע  ידי על ÚÓ˘¯‰)רק ‰ËÓÏ ÂÓˆÚ ÛÙÂÎÏ),הזה בזמן ניסים לו שייעשו יזכה

ההם. בימים כאבותינו

רובם  רוב תקצ"ז, בשנת  בצפת, הנורא הרעש שבעת  ומפורסמים, ידועים הדברים

מבני  'כעשירית ' אם כי לפליטה נותרו ולא המפולות, תחת אז נקברו צפת יקירי של

הש"ץ' 'חזרת  באמצע עין' ה'בת של מדרשו בבית עמדו הרעש שאירע  בעת  היישוב,

ה' ציווה מיד ויעמדו דמנחה, יתאספו מדרשא  בבי הנמצאים העם שכל עין' בת 

פעל, אשר את לפעול ורגליים ידיים בפישוט הארץ  על נשכב עצמו והוא סביבו,

השנייה, המחצית  ואילו שמעליו, הגג ונפל התמוטט המדרש מבית  מחצית  ואכן

לכל  הדבר ונראה תילו, על נשאר עין' ה'בת של צלו תחת המתפללים עמדו ששם

הזה. היום עצם עד

שאירע ראה כי הארץ, פני על השתטחותו טעם עין' ה'בת  הסביר מעשה לאחר

מדרום  נזרקו אלא  כדרכם, לארץ האבנים נפלו לא כי – הטבע  בדרך  שלא הדבר
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ìòíéëñä àì òåãî ,øéáñî äæ éô
çìùù íéøùä íò êìéù àøåáä
óéñåäù øçàì ÷øå ,äðåùàø íòôá ÷ìá
'äìàî íéãáëðå íéáø íéøù' çåìùì ÷ìá

(åè áë øáãîá)- íäîò êìéù åì íéëñä
,êàìîä úà åúåàøäì àøåáä äöø éë
çøëåä Y êëì éåàø àäéù éãëáå

,íéøùä éðôá åðùééáú ïåúàäùéøäå
íéøù éðôá ùééáúé øùàë ìãâú äùåáä

øúåé íéãáëðúåàøì éåàø äéäé æàå .
éôù øùôà êéàä ,øàåáî äæáå .'êàìî'

íòìá ìùë àîè,ìàøùé íò úà êøáé
íéùåã÷ä åéðáé"òù àìà ,íå÷îä ìù

åúåà øùëåäå ,èòîá ï÷úúð äùåáä
.ìàøùé åîò úà êøáì òùø

ïãéãìõ÷åùîä íòìá íà ,øîàéé
úåàøì åãéá äéä ,áòåúîå
úà êøáì óàå ,åéðéò åîá íéëàìî
øîåçå ì÷ ,äæáúðù øçà ìàøùé éðá
'íéëàìî úåàøì' åðéãéáù ïãéãìåëåëåëåë

äìòîì úåòåùéå 'úåëøá' ìåòôìå

ובאופן  צפת, עיה"ק  את להחריב – בדבר הס"מ שיד והבין לדרום, ומצפון לצפון

כדרך גמורה', ב 'התבטלות  הארץ על השתטח ולכן ה'התבטלות ', מלבד עצה אין כזה

שבעה  בעל נחש בדמות  לו כשנתגלה הס"מ, עם כשנלחם יעקב בר אחא  רבי שנהג

הקרקע  על והשתטחויות  כריעות ידי על ראשיו ז' את וערף ËÎ:)ראשים, ÔÈ˘Â„È˜ ÔÈÈÚ).

הקדוש  ציונו מערת שפתח ה' עשה כן שעל לומר, נהג רוז'ין בית  מצדיקי אחד

לגו  הנכנס לכל להזכיר קומה', 'כפיפת בלא  שם להכנס אפשר ואי במאד, נמוך 

ולהכניע להתכופף - לנו השאיר אשר הטהורה משנתו היא  זו כי קדישא , מערתא

ועונה. עת  בכל עצמנו את 

התפילה,כו. בתחילת אברך  לו עומד שפעמים אמרו, תחילתווכבר עם בבד ובד

בידו ה 'מלאכים ' כל  את תפס כבר כי לו נראה  נפש ' 'ידיד הגיעבאמירת  ברגע ובו ,

להם  ופרחו התעופפו המלאכים כל כי ירגיש אזי נוראות , בבושות וביישו דהו מאן

מלאכים ...מידו, לראות ראוי נעשית עתה אדרבה, באמרו, מכחישו  עין' ה 'בת אבל

כבדו  והרה"ק  מאד, פשוט יהודי פעם הגיע  זי"ע מזידיטשוב  מהרצ"ה הרה"ק  אל

כ"כ, גדול כבוד זה לאיש נעשה מדוע  תלמידיו בעיני לפלא  ויהי והיקר, הכבוד בכל

הלז, היהודי אצל ארוכה תקופה לשהות נזדמנתי ממסעותי באחד הרה"ק , להם ויען

אגיד, והאמת  בהמותיו... ברפת ללון ומקום לחץ', ומים צר 'לחם אלא לי ניתן לא שם

מאד, רמות  למעלות  ברוחניות אותי העלה בגשמיות  הנחות לושמצבי אני ומחויב 

רמות ... כה למדרגות  שהעלני על הטוב' הכתוב'הכרת  את  לבאר הוסיף שעה באותה

(‡ ‡Ï),'הזה הכבוד כל את  (יעקב ) עשה לאבינו הכבוד'ומאשר מדרגותיו כל היינו

מונים. עשרת ורימהו שעינהו לאבינו', 'מאשר רק לו בא זה כל שנתעלה, הרמות 
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äùåá åæéà åðéøáò øçàì òáèä êøãî,
åðéà åðúàî ãçå ãç ìë éøä éë
éî ,ïë ìò ,íòìáë äòùøä úâøãîá
óøçé àì ,ïåéæáå äùåá åãéì äàá øùà
ìò ìéâéå çîùé àìà ,ùééáîä úà
úà êøáì ,íéîùä ïî åäåëéæù 'äéëæ'ä
íäéìò òéôùäì ,åáåø÷ íò ìàøùé

ãñçå ïç íééç äëøáå äáåè íåìùóàå)

(ïáåîë åîöò ìò.

התפילה כוח  - תפילה  אלא  פגיעה אין
רקיעים  לבקוע

äùøôìù äçë ìãåâá úùøãð äôé åæ
'äìéôú'æëæëæëæëøæâðä úà úåðùì ,çëçëçëçë,
àøîâá àúéàã(.âë÷ á"á)úåéøáä åéäù'

כתיבכז. È‡)בפרשתן ÁÎ) כמו תפילה, לשון פירשו, ורבותינו וברש"י, במקום' 'ויפגע

תפלה' אלא פגיעה 'אין חז"ל אמרו וכן בי', תפגע ÂÎ:)ואל ˙ÂÎ¯·)הרה"ק ופירש .

זי"ע  מלעלוב דוד ÈÂˆ‡)רבי ,Ê¯‡·Ï‡ÂÂ ¯Î˘˘È Ï‰‡)'פעגע' להיות האדם ['נודניק'שעל

כל בלשוננו] את ויפרוץ  שישבר עד ובקשות, בתחינות  ויפציר שיעתיר בתפלתו,

חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אמר וכך שבשמים, לאביהם ישראל בין המפסיקות החומות

איהם' מ'נודז'עט אז ליב  האט וואס טאטע א איז רבש"ע 'דער לבתו (‰˜·"‰זי"ע 

(·Â˘Â ·Â˘ Â· Â¯ÈˆÙÈÂ Â¯È˙ÚÈ ‡Ï‡ ,ÂÏ ÂÁÈ�È ‡Ï ÂÈ�·˘ ıÙÁ‰ ,ÔÓÁ¯ ·‡ ‡Â‰.

בפלא ' שכתב ביהודי ראיתי בעלמא , הלצה של (ÏÚÒ)בדרך הפלא ' מספר על שלו

'פגע ', עם לדבר בכוחו אין כי לו לענות שלא  לדעת כן כתב הוא והנה 'פגע', פלוני

מיד  אליו פונה שה'פגע' רואה כשהקב "ה כי להיפך , ייאמר כביכול הבורא  אצל  אבל

וד"ל. לומר, בפיו יש מה לשמוע  אזניו כביכול משים

חז"ל בדברי מצינו נוראות  ÊÏ.)ואכן, ˙ÂÎ¯·)הפסוק È)על ·Ï ˙ÂÓ˘) הניחה ועתה

משה  שתפסו מלמד לאמרו, אפשר אי כתוב מקרא אלמלא אבהו רב  אמר וכו' לי

בבגדולהקב "ה חבירו את  שתופס מניחךכאדם אני אין עולם של ריבונו לפניו ואמר ,

כביכול, שיעזבהו בו להפציר הבורא  הוצרך  ולכן להם. שתמחול והדבריםעד

בכבודו הקב "ה  את כתופס שהוא  התפילה כח  מגיע  היכן עד  הרעיון על  מבהילים 

משאלותיו שימלא עד .ובעצמו 

במיוחד כח. העליון רצון יש בהם ואופנים זמנים שיש אלא עת , בכל התפילה כח יפה

יעקב 'ויקץ  בפסוק  בפרשתן, הטורים' ב'בעל וכדמצינו ותחנונים, תפילות לקבלת

ויאמר' ÊË)משנתו ,ÁÎ)' תיבות 'סופי נשמעתצäàר– אדם של תפילתו שאין לך  לומר , ִ

בציבור'. אלא

בפרשתן הטורים' 'בעל כתב ÁÈ-ÊÈ)עוד Ì˘)'וישכם' ליה וסמיך השמים' שער 'וזה

'לומר לתפילה- טוב  זמן והוא  שמים, שערי פותחין השחר '.שבעלות 
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éðùå ä÷áøì äì ùé íéðá éðù íéøîåà
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íãà éðá äðùä ùàøáù åøîàù

éðåò ,úååîå íééç ìò ,íôåâ ìò - íéðåãéð
,çååøå ãñôä ,øòöåíãà ùàééúé ìà

,íåé ìëá äáåùúä ïîå äìéôúä ïî
äáåùúá òø÷ð íãà ìù åðéã øæâ óàù
ìòðð ãåâøôä ïéàå ,äìéôú áåøáå

...íìåòì íäéðôáåîöò úìéôú ìáà
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ùøãîá àúéàãë ,ìàøùé éðá ìù

(àé á ø"áã)ä"á÷ä éðôì äùî øîà'
éî ïéàå øòöá êéðá äàåø àäúùë
,íúåà äðò ãéî íäéìò íéîçø ù÷áéù

êééç ,äùî ,ä"á÷ä åì øîàäòù ìëáù
'äë áéúëã ,äðòà éðà éúåà åàø÷éù

åéìà åðéàø÷ ìëá åðé÷åìà'ìììì.

זי"עכט . העבודה' ה'יסוד הרה"ק  כתב  Â¯ÙÒ)וכבר ÛÂÒ·).וז"ל אין , העצות , כל אחר

גודל  ועל חסדיו  ועל עליו  ושוען ובוטח  השי"ת לפני ומתחנן כהמבקש  עצה 

ישראל... בית לעמו  אהבתו 

בדעתו ל. היה בתוכה, להשתקע הקודש לארץ זי"ע עין' ה'בת הרה"ק  בבוא מתחילה,

עיה"ק, בצפת  שהה הנוראים לימים ורק ירושלים, בעיה"ק  לדור (ÒÂÁÓ¯לעלות 

(Ï˙ÂÎ‰ ÍÂ˙· ÈÂ�·‰ ÍÂÎ ÈÎÎÂ˙· Ì˘ Ô˘ÈÏ Í¯ˆÂ‰ ÌÂ˜Ó החליט שהיה מעשה משום ורק ,

- לבנה קוראת שאם שמע רבה הושענא  ביום הווה, וכך  בצפת , דירתו לקבוע

בשמיני  היום, שלמחרת  בהסבירה המחצלות, את  משם והורד הגגה עלה ֵַ'ירחמיאל',

ארצה, יותך עז גשם ולבטח גשם', 'תפילת  ויתפללו ישראל בית כל יתכנסו עצרת ,

למושב איוה זה, מעשה רבינו כראות  יתקלקלו, שלא  המחצלות על להיזהר יש כן על

התפילה. בכח כך  כל מאמינים שתושביה בעיר לו
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רוצה –הקב"ה לתפילתן מתאווה  הקב"ה
ישראל עמו בתפילת ומתרצה 

'ùøãî'á(àé ãò ø"øá)âéùäù äòùá
á÷òé øîà á÷òé úà ïáì

áéúëã ,'íéìäú é÷øô'(ã áë íéìéäú)

,'ìàøùé úåìéäú áùåé ùåã÷ äúàå'
'íééçä øùâ' øôñá øàáîå'îò ì"ô à"ç)

(äøòäá å"èùïáìî á÷òé çøáùë éë ,
åì øîà 'äù òîùå(ãë àì)êì øîùä'

ïðåáúä ,'òø ãòå áåèî á÷òé ìà øáãî
òåãî ,ä"á÷ä åéìà äìâð øáë íà á÷òé
åìéàå ,äòøì éá òâé àìù ÷ø åøéäæä àì
àìà ,åéìò øñà àì éøçà äôéãøä úà

ä"á÷äù - éàãååáùåéäôöîåúåìéäúì
úåìéôúìåàìàìàìàìêéùîàù ,(äìéìå äìéì ìëá)

úåìéôúá éáìå éùôð úà êåôùì
åì ïúð ïë ìò ,åéùëò ãòë äàãåäáå

éúòã çéñà àìù éãëá ,éøçà óåãøì
ì"æç åøîà ïëìå ,éðååâ ìëá äìéôúî

(àé çñ ïëå ,íù ø"øá)'àåää íå÷îá áëùéå'
Yãîòù äðù 'ë ìë ìáà áëù ïàë

øîåà äéä àìà ,áëù àì ïáì úéáá
øåöì äàãåäå äìéôúá íéìéäú é÷øô

íéîìåòä ìë.

על להתגבר עבודתנו עיקר – גדולה והאבן 
מלהתפלל אותנו  המונע היצר

ïúùøôá(á èë)éô ìò äìåãâ ïáàäå'
'úîà úôù'á äù÷ä ,'øàáä

(ã"îøú àöéå)øîåì åì äéä äøåàëìã
'ïáàååäîå 'äìåãâïáàäå,äòéãéä 'äá

øöéä ìò éà÷ 'ìåùëî ïáà'ã ,àìà
òøäáìáìáìáì,,ìåùëî ,ïáà ...åì ùé úåîù 'æ)

(.áð äëåñ,øáã ìëáùéðáì ìåùëî àåä
,ìàøùé'øàáä éô' ìò ìáàìò Y

שהחל לא. עד מופלג חכם כתלמיד עצמו והרגיש בקרבו רוחו שרמה בבחור מעשה

איתא לו, ואמר זצוק"ל, מטשעבין הגאון לו קרא  ב 'תפילה', מעט ˆ‡:)לזלזל ÔÈÏÂÁ)

ואמר, נענה לחרן, הגיע  כבר וכאשר משם, והלך המוריה בהר עבר ע "ה אבינו שיעקב

למיהדר  דעתיה יהיב  בו, התפללתי ולא  אבותי שהתפללו במקום שעברתי אפשר

קסבר', מאי ולבסוף קסבר מאי 'מתחילה ביאור צריך ולכאורה הארץ , לו קפצה מיד

אחר  - בידי התורה' 'כח הרי צריך , אני לתפילה וכי לעצמו חשב  מתחילה אלא ,

שנים, י"ד במשך  שינה בלא בתורה 'מקוםשעסקתי והחליט  בדעתו  נתיישב  שוב 

מאבותי  יותר  'חכם' להיות  לי אין – אבותי' בו במקום שהתפללו התפללו הם אם ,

קפצה  ומיד הקב "ה הסכים שהרי לאמת, שכיוון ומצינו שם, להתפלל עלי אף זה,

הארץ . לו

תורה  בדברי לעסוק  מיגיעתו שיותר עצמו על העיד זי"ע  איש' ה'חזון הגה"ק 

תפילה זו שבלב בעבודה מתייגע  הוא הרי בש"ס חמורות  ˘¯‚‡בסוגיות È·¯ ÔÂ‡‚‰)

(Ï"ˆÊ ‚¯·�ÈÈË˘ Ï·ÈÈÙ.

Ó·)בפרשתןלב. ‡Ï)אבי אלוקי רצה ופחדאברהםאלוקי 'לולא 'לא וברש"י, יצחק ',
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äìéôúá ìàøùé éðá ìù íäéô úçéúô
øúåéá ìåãâ àåääñðî åçåë ìëáù ,

íäéô çåúôì úçéúôî íòðåîìå íáëòì
åðéìò äìéôú ìë íøè ïëìå ,äìéôúá
éôå çúôú éúôù 'ä' äðéçúá úåáøäì

êúìéäú ãéâé.'

êùîäá'úîà úôù'ä øàáî åéøáã
ì"æç éøáã úà(áé ò ø"á)

÷åñôá(é íù)íãàë - ïáàä úà ìâéå'
úà øéáòîäúéçåìö éô ìòî ÷÷ôä,'

úáéúá æîøðä øöéäãïáàäì äîåã÷÷ô
òðåîù éîë äàøðù ,úéáçä éáâ ìòù
ìëù àéä úîàä êà ,úàöì ä÷ùîäî

àéä ÷÷ôä ìù åúøèîøåîùìïééä ìò
,'åãëå íé÷éæî åá åñðëéé àìù ,ä÷ùîäå

åðîî òðåîä Y áìä ìòù ïáàä êë
äáåèì ÷ø àåä ,ììôúäìàéáäì éãëá ,

åéìò åòéôùé æàå ,äòåùéå äøéîù åì
.áåè áø òôù

את  לנסות האדם  על - האבן  את  ויגל 
היצר  ובמלחמת ה ' בעבודת כוחו 

ïúùøôá(é-á èë)éô ìò äìåãâ ïáàäå'
åëìå ïàöä å÷ùä ...øàáä
ìë åôñàé øùà ãò ìëåð àì ...åòø
øàáä éô ìòî ïáàä úà åììâå íéøãòä
úà ìâéå á÷òé ùâéå ...ïàöä åðé÷ùäå
äàø àì éëå ,àéùå÷ä äòåãéå '..ïáàä
íäì øîà òåãî 'äìåãâ ïáàä'ù á÷òé
÷"äøä øàéáå ,'åòø åëìå ïàöä å÷ùä'

ò"éæ 'úîà éøîà'ä(àöéå äãåäé éèå÷éì),

שאמר אלוקי לומר ואע "פ בחייהם, הצדיקים על שמו מייחד הקב "ה שאין לפי יצחק 

שבע  מבאר בצאתו È‚)לו ÁÎ)בבית וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק ', ואלוקי ה'... 'אני

כמת  הוא ממנווהרי פסק הרע ÈÂˆ‡)'ויצר  ˙ÏÈÁ˙· È"˘¯Ó ÔÂ˘Ï‰ ˙ÙÒÂ˙) ויעקב נתיירא,

הט"ז ומקשה ופחד'. ואמר ואלוקי ÈÂˆ‡)לומר ,„Â„ È¯·„),הזה המורא מה  פירוש  ,צריך 

כיון  הט"ז, ומבאר להתיירא , לו יש מה עליו שמו את קרא  בעצמו שהקב "ה אחר כי

ש  מחמת אלא אינו בחיים בעודו יצחק  על שמו לייחד הקב"ה של טעמו פסק דכל

ממנו הוא היצר  זה ודבר בידו, שכח  מי מעלה' יש  'יותר  כי יצחק, של  כבודו  כנגד

יצרו ... את  וכובש  רע אביו לעשות על באומרו כי יצחק ' 'אלוקי יעקב  אמר לא לכן

אביו. בכבוד כמזלזל הוא הרי הרע' יצר ממנו ש'פסק 

את כשישמעו הישיבה' 'ראש או האדמו"ר  של חסידיו יעשו מה נתבונן הבה

רבם על האומר בקרבו...'פלוני שוכן גדול  הרע  יצר  זה... ישיבה  ראש  זה ... 'רבי

המסיתו  יצר לו שיש הוא אדם של כבודו עיקר כי ואומר ומכחישם עומד הט"ז והרי

ייאמר, לדידן אף עליו. ומתגבר עומד והוא רע  האדםלעשות  נפש תפול שלא

ישבות לא ולילה  יומם ה', מעבודת ומדיחו המסיתו  יצר  שוכן בקרבו כי ,בראותו

עליו. ההתגברות ע"י שבשמים, לאביו המקרבו הוא  זה 'יצר' אדרבה, כי
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íéòåøä úà åðéáà á÷òé äàøùëù
øîà ,ùòî ñôàá øàáä ãöì íéáùåé
ïéàù øîåà íúøîâù ìéáùá éëå ,íäì
íéùåò íëðéà ïáàä úà ìåìâì íëçåëá
øáã úéùàø Y êøãä éäåæ àì ,äîåàî

íãàä ìòúåñðì...åøæòá 'ä äéäé æàå
ïéàù òãéù óà - åîöòá á÷òé äùò ïëå
äùò íå÷î ìëî ,ïáàä úà ìåìâì åçåëá

,åéìò ìèåîä úàïîå åçåë úà äñéð
åäåøæò íéîùäïáàä úà ãéøåäù

'úéáç éáâ ìòî ÷÷ô øéáòîä íãàë'
(é"ùø)ìëì ,àúééøåàì äáø äòãåî ïàëî .

,äãåáòäå äøåúä éøòùá ãîåòä
úåùò éçåëá ïéà Y øîàé àì íìåòìù
úà äùòéå åçåë úà äñðé ÷ø ,êëå êë
éë ,'ä åäøæòé êìéàå ïàëîå ,åéìò ìèåîä
úà íãàäî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà
äòéâéäå äãåáòä úà àìà 'äçìöä'ä

.àì åúå

גמילות  על  השכר – כמוך לרעך  ואהבת
חסד 

,ïúùøôá(àé ,ì)ãâá äàì øîàúå'
,é"ùøáå ,'ãâ åîù úà àø÷úå

àá'åîë ,áåè ìæî(:æñ úáù)éãâ ãâ'
íåù åðéà äæã ,àìôé äøåàëìå ,'àì ÷éðñå
íâå ,åúãéìá äéäù àãáåò äæéàì æîø
,íùä äæ úàéø÷á äìéôú íåù äæîø àì
øàáîå ,íéèáùä úåîù øàùá åîë

ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøä,äçîù ìå÷)

(ïúùøôáäðúð òåãî ,ãåò äù÷ äøåàëìù
,á÷òéì àùðäì äúçôù úà äàì

éäù éðôî äúçôù äðúð ìçø àîìùáäú
éìåà' åðîà äøù äøîàù ïéðòëå ,äø÷ò
äëøöåä íòè äæéàî ìáà ,'äðîî äðáà
,'úãìî äãîò'ù øçà ,àìà ,êëì äàì
íéèáù ãåò ãéîòäì äðåöøá äéäåâìâìâìâì,

,êë ìò ììôúäì äìåëé äúééä àì êà
÷øù äòãéå íéèáù 'ã äì åéä øáë éë

זמנים לג. עליו עברו מקדם שבימים ברק בני בעי"ת החשובים מהרבנים אחד סיפר

את ותינה זי"ע שלום' ה'נתיבות הרה"ק  רבו אל נכנס ועוד, פרנסה בעניני קשים

איכה במדרש איתא  הנה הרבי לו אמר בפניו, Î„)צערו ‡˙ÁÈ˙Ù)הבית חורבן שבזמן

ואמר  פתח שאברהם שם ואמרו חברון, ישיני לאבותינו וקרא הנביא אליהו נזדעק

שנים  ושבע  שלושים בן בחור והיה דעתו על וכשעמד בן לי נתת שנה למאה רבש"ע

בעצמי  אני אלא  עליו, ריחמתי ולא  כאכזרי עליו ונעשיתי לפני עולה העלהו לי אמרת 

אבא  לי כשאמר רבש"ע ואמר יצחק  פתח לאחמ"כ אותו... Î·)כפתתי ˙È˘‡¯·)

גבי  על לבי ברצון ונעקדתי דבריך  על עכבתי לא בני, לעולה השה לו יראה אלוקים

בני, על תרחם ולא זאת  לי תזכור ולא הסכין, תחת צווארי את  ופשטתי המזבח

שגדלתם  לאחר לטבחה, כצאן אויביהם ביד נמסרו עכשיו רבש"ע... ואמר יעקב פתח

בצער  הייתי ימי רוב  כי בנים, גידול צער עליהם וסבלתי תרנגולים של כאפרוחים

בני על לרחם זאת  לי תזכור לא ועתה בעבורם, ביאור (Ï"ÎÚ)גדול צריך ולכאורה ,
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àöîð ,á÷òé ãéìåé íéèáù øùò íéðù
'ã úåéäì êéøö úåäîàäî úçà ìëìù

íéèáùá÷òé àùð àì ïééãò äòù äúåàá éë)

,ìçø úçôù ääìá úà ÷ø ,äàì úçôù äôìéæ úà

úçà ìë úàöîð úåäîà 'âì íéèáù á"é áåùç

(íéèáù 'ãá äëåæäì àäéù ù÷áú êéàäå ,
øàùî úçàì øñçéå íéèáù ãåò

,úåäîàäúåìéîâ äùòî äúùò ïë ìò

ãñç,á÷òéì äðúðå äúçôù äøøçùù
äìòîìî äéìò øøåòúé äæ éãé ìòù éãëá
ïéá íééðòì ïéá ãñç ìåîâì ãñç úãéî

íéøéùòìàá' äàì øîàúå' ùåøéô äæå ,
ãâ,íéì'ã ìîå'â 'úåáéú éùàø' àåäù ,'

äúùòù ãñç úåìéîâ éãé ìòù ,æîøì
äãéî ãâðë äãéî ìòîî äéìò øøåòúð

äæ ïá äì ãìåðå ,ãñç äîò ìåîâìãìãìãìãì.

עליהם  להגן תועיל וכי והשחיטה, ה'עקידה' זכות  הועילה לא כי יעקב  שראה אחר

שבטים, י"ב  גידול מעקידה ...זכות  יותר חשוב שבטים י"ב  כראוי שלגדל וודאי, אלא 

– ה' לו שחלק בחלקו ישמח אלא  מצבו, על יבכה שלא לומר, הרבי רצה ובזה

מזה. גבוה אין כי אבות , בית לתפארת והעבודה התורה בדרך  הולכים ובנות בנים

צערה לד. על בפניו ותינתה לב, שבורת אשה פעם נכנסה זצ"ל, אויערבאך  הגרש"ז אל

'בברכת לברכם הרב  נא  יואיל לזש"ק , עדיין זכו שלא  ועידנים עידן זה כי הגדול

חייב הקב "ה וכי גערה, במעין הגרשז"א  לה השיב  בקרוב... לזש"ק  שיזכו התורה'

המסורים  חייכם על לו זמרו לו הודו מאומה. לכם חייב  הקב "ה וכי מאומה, לכם

פנתה  עליו. תלינו כי לכם ומה גו"נ, בבריאות בקרבכם, שנתן נשמותיכם ועל בידו

את היטב נא שמעו לה, ואמר הגרשז"א  חזר נפש, בפחי החדר מן לצאת  האשה

לכם, אומר אשר אמנםדברי מאומה, לכם מחוייב הקב"ה שאין הדבר  אמת  אכן

ואף מידה' כנגד  'מידה בכם  ה ' ינהג  מחויבים, שאינכם בהנהגה תנהגו אתם גם אם 

עמכם ... עשות מחוייב  שאינו  טובות  יגמלכם  הוא 

ולתקופת שבירושלים, צדק ' 'שערי בביה"ח 'מתנדבת' להיות  החלה האשה ואכן

בשעטומ"צ בת לה נולד ‡Ì‰ÈÏ,השנה ‰‡· ˙‡Ê ‡„·ÂÚ ÚÓ˘˘ ˙Â„·ÂÚ ‰ÓÎ „ÂÚ ÔÏ ÌÈÚÂ„È)

‡"ËÈÏ˘ Ô‡Ê¯ÊÈÈÏ ·¯‰ ÈÙÓ È˙ÚÓ˘ .„ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ÂÚ˘Â� ÌÏÂÎÂ ,·"ÂÈÎ „ÂÚÂ ,'‰ÈÏÎ' ˙·„�· ÈÓ Ì˙ÂÓÎ Â˘ÚÂ

(‡"Ê˘¯‚‰ Ï˘ ‡"·.

הגמרא דברי על מנוח' ב 'חכמת  לדברים מקור Î‰:)ומצאנו ˙È�Ú˙) ברבי מעשה

ואמר: אחריו, עקיבא רבי ירד נענה. ולא ברכות  כ"ד ואמר התיבה לפני שירד אליעזר

גשמים... וירדו עלינו, רחם למענך  מלכנו אבינו אתה. אלא  מלך  לנו אין מלכנו אבינו

וזה  מידותיו, על מעביר שזה אלא  מזה, גדול שזה מפני לא ואמרה, קול בת  יצתה

- כן אם אלוקים' 'בית  ספר בשם מנוח' ב'חכמת והקשה מדותיו. על מעביר אינו

מחבירו גדול הוא גופא בזה הרי מידותיו על מעביר ‡Ô˙Âשזה Â˘Ú Ì‰È�˘˘ ,ı¯È˙ Ì˘Â)
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לפתות  ישתדל – בנחת חכמים דברי 
עליהם  לפקוד במקום  ביתו בני ולרצות

בציווי

,ïúùøôá(â àì)á÷òé ìà 'ä øîàéå'
êéúåáà õøà ìà áåù
á÷òé çìùéå ,êîò äéäàå êúãìåîìå
íäì øéáñäå '...äàììå ìçøì àø÷éå
äîë ãò ,úòãå íòè áåèá úåëéøàá
÷øå ,'åëå ,íéðåî úøùò åäîéø ïáìù
,'ä åäååéö êëù íäì øîà åéøáã óåñá
ë"ë êéøàäì êøöåä òåãî ,äåîúå
,úåùåã÷ä úåäîàä úà úåöøìå úåúôì
'ä éì øîà äë ãéî øîà àì òåãî

øàáîå .'êúãìåî õøà ìà áåù' Y
'÷ä 'ä"ìù'ä(ãî àöéå ,áúëáù äøåú),éë

äî øáã äöøéùë íãàì éåàø ïéà
ñðåàá äæ ìò íçéøëéù åúéá éùðàî,

.íäá ìùåî àåäùë óàìãúùé ìáà
úéìëúá åäöøéù äî ìà íúåà úåúôì
äæì åøøåòúéù éãë - øùôàù äî

íîöòîåùòéùî áåè øúåé êë éë .
,çøëääå ñðåàä ãö ìò åðåöøäàø

ìçø íò íéøáã á÷òé äáøä äîë
ô"òàå ,áì áåèá åöøúéù éãë äàìå
åúéáì áåùéù åì äååéö ä"á÷äùäìäìäìäì,

ÔÎÂÓ ‰È‰ ‡Ï Ú"¯ Ï·‡ ,Â˙ÈÈ˘Ú· ÍÎ ÏÎ ¯ÚËˆ‰ ‡ÏÂ ,‰˜„ˆ ÏÚ· ÂÚ·Ë· ‰È‰ ‡"¯˘ ‡Ï‡ ,˙ÂÏÂÚÙ‰

ÔÎÏ 'ÂÈ˙Â„ÈÓ ÏÚ ¯È·ÚÓ' ·˘Á� ‰Ê ˘"ÚÂ ‰ÚÈ‚ÈÂ ¯Úˆ ÍÂ˙Ó Â¯ˆÈ ˙‡ ˘·ÎÂ ,ÂÚ·Ë „ˆÓ ‰˜„ˆ‰ ˙ÈÈ˘ÚÏ

(Â˙ÏÈÙ˙· ‰˙�Ú�˘ ‰ÎÊ כמו התורה כל את קיים אליעזר שר' וז"ל מנוח החכמת ותירץ .

אלא עקיבא , שאיננור' עם הדין משורת לפנים  דברים כמה לעשות הורגל שר"ע

מנהג ולא כשהתפלל.חובה מיד גשמים ירדו כן על –

ואמו  לאביו למז"ט זכר בן שנולד ברק , בני בעי"ת כשנה לפני מעשה היה כן

השכנים  בין פרצה גדולה מחלוקת  ישועתם, דבר וזה לזש"ק , רבות  שנים שהמתינו

השכנות אחת נענתה והוויכוחים המהומות בתוך  ההורים, שדרים בניין באותו

למי  היטב  מבין 'הקב"ה כי ראיתי עתה באומרה, חרב, כמדקרות בוטים בדיבורים

אומללים... לב מקרעים דא  כגון דיבורים כמה עד לבאר צריך אין ילדים'... לתת לא

תמרורים... בבכי לביתה ברחה האשה ואכן

ואכן, פוגעת... לאותה שלם בלב מוחלים הם כי יחדיו החליטו לביתו הבעל בבוא

לתורה  לגדלו יזכו למז"ט בנם להם נולד חדשים כעשרה ואחר להם, נעשה גדול נס

אמן. ונאמר ולמעש"ט לחופה

בפרשתן,לה. ענינא בהאי ÂÓ)מצינו ,‡Ï)יעקב ופירש"י,לאחיו'ויאמר אבנים' ליקטו

דרמז  לומר 'אפשר החיד"א וז"ל ולמלחמה', לצרה אחים לו שהיו בניו הם 'לאחיו,

גדולים, שבניו לאב מוסר עליהםנמי עולו  יכביד  כאחיםשלא  יחשיבם אלא  ובזה,

ושאננים שקטים בשלווה, ובניו  הוא  וישבו 'נוחים' ·˘Ì'.יהיו  '‡"„ÈÁ‰ ˘ÓÂÁ'· ‡·Â‰)

(‚"Ó˘ 'ÈÒ ÌÏÂÚ ˙È¯·.
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åøîà øáëå(.ë úéðòú)'íãà àäé íìåòìäð÷ë êøåìåìåìåì'æøàë äù÷ äéäé ìàåæìæìæìæì.

ז"ל  שאביו זי"ע , חיים' ה'חפץ  הגה"ק  של בנו הכהן לייב  אריה רבי סח ואכן,

אכן להם אומר ואביובכיבודהיה אמו ב'איש אבל כראוי, נזהרתם ואם 'תיראואב

עמהם נהג אשר עקב נזהרתם, וריעלא משוחים כאח היו ותוכחותיו דיבוריו ואף

המור... בשמן

הא על בפרשתן, כותב  ה'ספורנו' ואם', אב 'כיבוד מצוות על לעורר המקום כאן

ולבנותיו לבניו וינשק  בבוקר לבן 'וישכם תורה אתהםדסיפרה ‡)'ויברך  ·Ï) כבר -

בעיניך' קלה הדיוט ברכת  תהי 'אל Ê.)אמרו ˙ÂÎ¯·),, לבנותיו לבן ברכת סיפר אמנם

יותר שתחול  ראוי ספק, בלי נפשו ' 'בכל בניו על היא  אשר האב  שברכת  להורות 

כאמרו המברך, אלוקים צלם „)בסגולת ,ÊÎ)תברכך העצה נפשי בעבור כן על .

אל  אחד כל ילך ואלמוני, פלוני במקום וישועות  ברכות  אחר לתור במקום - היעוצה

הכל  את לעקור שביקש הרשע  לבן של ברכותיו על אם כי ממנו, ויתברך  אביו בית 

הכשרים. ישראל לבני וחומר  קל אמורים, הדברים

וביקש  זי"ע מסאטמאר הרה"ק אל חופתו ביום יתום חתן הגיע  ה'מלחמה' לאחר

בברכות והאריך ראשו על הקדושות  ידיו את  הרבי נתן קדשו, מפה להתברך

מה  כך  כל רב זמן ברכו מדוע המשמשים שאלו בלכתו רב, זמן במשך ובתפילה

ואמר, הרה"ק השיב אחרים, אצל לעשות  נוהג לחתן שאינו ההורים וברכת תפילת

ואם אב  לו אין זה חתן והרי חייו , ימי כל  אותו מלווים החופה  הם קודם  שהרי ,

על  אלו, ותפילות  ברכות  זה חתן חסר נמצא הי"ד, עקדה"ש הרשעים ידי על נהרגו

יפנה'. אשר בכל להצלחה בתפילה עליו והעתרתי החסר את  לו להשלים רציתי כן

אמת'לו. ה'אמרי הרה"ק  אביו שאלו ילדותו שבשנות  זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק  סיפר

השמים  הרי ותמוה, השמימה' מגיע  וראשו ארצה מוצב  'סולם כתיב הנה זי"ע ,

הם ÌÈÓÂ)רכים ˘‡Ó ÌÈÈÂ�· Ì‰ ÈÎ) ה'אמרי לו נתן ולא נשען, מה ועל הסולם עמד והאיך 

יותר  וקל רך  היה שהסולם לומר, כרחך  על ואמר, המשיך  אלא  לענות, אמת '

רכים  היו הסולם על וירדו שעלו שהמלאכים לומר אנו מוכרחים ועוד מהשמים,

מער  מען איז הימעל'יש מער וואס 'אז למדים נמצינו – מהסולם יותר וקלים

ÂÈ˙¯)לייכטער' Í¯ Ì‚ ‡Â‰ ÍÎ ¯·„‰ ÈÓÈÓ˘Â ˘Â„˜ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ) בכד כי במעלות, לטפס י

להיות  האדם על כקנההקדושה .רך

ברש"י לז. כדמצינו המחלוקת , אחר להיגרר שלא  זהירות  במשנה להיזהר עלינו לאידך ,

È‡)בפסוק  ,ÁÎ)- ההוא ' במקום וישכב מראשותיו וישם המקום מאבני 'ויקח

עלי  אומרת  וזאת  ראשו את צדיק יניח עלי אומרת  זאת  זו, את זו מריבות התחילו

שנעשו  'נס' הקב"ה עשה כבר אם יפלא, ולכאורה אחת . אבן הקב "ה עשאן מיד יניח,
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המצוות  קיום - הזה המקום נורא מה
מדרגות  לחפש מבלי ה ' ביראת

,ïúùøôá(æè çë)åúðùî á÷òé õ÷ééå'
íå÷îá 'ä ùé ïëà øîàéå

,'éúòãé àì éëðàå äæä÷"äøä øàáîå
äàøù øçà ,ò"éæ àæìòáî òùåäé éáø
,íéàìôð íééåìéâå úåàøî åúðéùá á÷òé
ïùéì áëù àì òåãî èøçúäì ìéçúä
úáéùéá äéäù íéðù ã"éá - äúò ãò
,åúáùçîî åá øæç ãéî êà ,'øáòå íù'

øîàåäæ ïéàïðéà àã ïåâë úåáùçî Y
,úåðåëðäæä íìåòá åðúãåáò ø÷éò éë

àìå ,úååöî íéé÷ìå äøåú ãåîìì àåä
úååöîä øëùî âðòúäìåéæî âðåòäã ,

,äååöîä øëùî ÷ìç àåä äðéëùä
.àáä íìåòá àåä âåðòúä íå÷îå

ãåòïëà' - ÷åñôä äæ ìò ,åîùá åøîà
äæä íå÷îá 'ä ùéàì éëðàå

éúòãéøîàéå àøéå ,íå÷îä àøåð äî
äæäøòù äæå íé÷åìà úéá íà éë äæ ïéà

,é"ùøáå ,'íéîùäàì éúòãé íàù
äæë ùåã÷ íå÷îá éúðùéíà ,ùåøéô ,

'íé÷åìà úéá íå÷îä'ù éúòãééúðùé àì
' úååöî úîçîàøåîàúéàãëå 'ùã÷î

úåîáéá(:å)àøééúî äúà ùã÷îäî àì'
,ïë íàå ,'ùã÷îä ìò äååéöù éîî àìà
éì åìâúé éúðéùáù òãåé éúééäù åìéôà
ïë íâ ,åìàë íéàìôðå íééàøåð íééåìéâ
íðéà íìåë íééåìéâä ìë éë ,éúðùé àì
êøèöé íúîçî íà - íãàì åì íéååù
ïè÷ åìéôà åà ìåãâ ïéðò äæéàá ì÷äì

äàøéáäøåäèçìçìçìçì.

שיניח  וכסתות, כרים לעשותם הנס את השלים לא  מדוע אחת , לאבן האבנים כל

זי"ע , מווילנא  הגר"א  מתרץ אלא רך , דבר על ראשו את  ומדון צדיק  ריב –שמתוך

נס, יארע  אם וענוגאף רך דבר  שיצא אפשר עצמות .אי ומשבר קשה דבר אם כי ,

שולחנו  על תדיר מחזיק  היה זי"ע מסיגעט יו"ט' ה'קדושת הרה"ק  האבן, בענין עוד

הרה"ק אביו על החלון דרך  נזרקה זו שאבן אומר היה הדבר על ומשנשאל גדולה, אבן

ה'ייטב לו הראה האבן שנזרקה בשעה אביו, של ה'שונאים' ידי על זי"ע לב' ה'ייטב 

'בדרך זאת והסביר בזריקתה, בחלון שנפער מהחור יותר גדולה שהאבן פלא , דבר לב'

האבנים  'התחילו אך החלון, בעד קטנים אבנים הרבה המתנגדים זרקו באמת כי הלצה'

גדולה. אחת' אבן הקב "ה עשאן 'מיד ראשו', את צדיק  יניח עלי - זו עם זו מריבות

מיופה  הכד והיה 'קריגעל', באידיש ששמו יין כד לב' ה'ייטב להרה"ק הביאו פעם

היא, יפה כך כל הלז קריגעל הנה לאביו, יו"ט' ה'קדושת  הבן נענה יופי, מיני בכל

מצה  מלשון הוא  קריגעל שכן – כך כל מכוער בשם נקראת  מדוע אבין לא זאת אבל

גדול  פה למעלה לו יש כי ביושר, 'הרוויח' שמו את  אה, ואמר, האב נענה ומריבה,

(ÔÈÈ‰ ˙ÎÈÙ˘Ï) פשע יחדל לא דברים וברוב  הרבה, מידי שמדבר כלומר –(ËÈ È ÈÏ˘Ó).

בהלווייתלח. להשתתף זי"ע  עין' ה'בת הרה"ק  יוצא היה לא בצפת שבתו שבימי ידוע 
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ø"äéíçøúù åðéúåáà 'àå 'ä êéðôìî
,ìàøùé úéá êîò úèéìô ìò
çåë úà åðá ïúå ,òø ìëî åðìéöúå

ìëá äøåäèä äðåîàá ÷æçúäì úåáàä
úåáàä úà òéùåäù éîå .åðáìå åðçåë

.à"áá íéðáä úà òéùåé àåä

הנאספים  העם כל החיים, לבית  עד המת  את וליווה שיצא  אחת פעם זולתי המת,

ביותר, פשוט כאיש אלא ידוע  היה לא הנפטר וזה היות  מיומיים, יום מה תמהו,

במקוה  ולטהרה לטבילה הכניסוהו קדישא' ה'חברא ואנשי העלמין לבית  בהגיעם

‰ÌÈÓÈ)האריז"ל Ì˙Â‡· ‚Â‰�Î) והשתוממו מאד, ומפוחמות  שחורות שרגליו הבחינו ,

האלמנה  פתחה דברים, של פשרן על  האלמנה פי את ושאלו יצאו זה, על האנשים

הניכר, במדינות  רוכל כשהיה צעירותו, בימי קדמוניות, בשנים שהיה מעשה ואמרה,

אליו, להינשא  אומר שגמרה המלוכה מבית מטרוניתא לבית  אחת  פעם הגיע

ראה  הנישואין בהיכל ישב  אשר ה'חתן' הנישואין... סעודת אל לבוא בכוח והכריחוהו

באמצע הוא רואה והנה בנפשו, עצות  להשית ידע  ולא  תחתיו... פתוחה הגיהנום את 

הקהל, את  לחמם שהעמידו לוחשות , גחלים של חבית  עוזההיכל  ה'חתן' אזר

עשה , אשר את  הערלים  ומשראו  בוערת, חבית  אותה  תוך אל  וקפץ ותעצומות ,

מעימם , תיכף  והשליכוהו הוא , 'משוגע' לפניהם אשר ה'חתן' זה  כי בעצמם, הסיקו

עבירה מידי ניצל  רגליו.וכך  הושחרו הגחלים ומאלו ,

המיטה, את סובב דנורא' ש'עמודא ביתי מחלון ראיתי ואמר, עין' ה'בת  נענה

בגמרא ÊÈ.)ואיתא  ˙Â·Â˙Î) לחד רק הנפטר מיטת  על השמים מן יורד דנורא  שעמודא 

הע את  כראותי ללוותו, ראויים הכל שלא  להורות, בדרא, שנים הבנתי או דנורא  מודא

החיים. בית עד ללוותו יצאתי כן על לו, ייאמר זה ,שקדוש ממעשה נלמד הבה 

לוחשות גחלים  לתוך אחת' 'קפיצה  אמנם מותו, יום  עד  היה  פשוט  זה  דיהודי

לה ... זוכה בדרא חד  שרק למדריגה העלתו 
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