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על דואג אינו המלך –בן לה ' אתם בנים 
dyxtdפרנסתו  x`aäàø -

ïúùøôá(à ãé)'äì íúà íéðá'
éììèë äæ ÷åñô ,'íëé÷åìà

ãéîú øëåæä éë ,ìàøùé éðáì àåä íçåð
ñðøôîå ïæä - íéîùáù åéáàì 'ïá' àåäù

ìëìààààìò âàãé àì åøåñçî ìë àìîîå
åãéúòááááúà äçîùå äáäàá ìá÷é íâ ,

ועזר א. סיוע מאתו פעם ביקש זי"ע אברהם' ה'ברכת  הרה"ק  של מבניו אחד

אליך ואילו שבשמים' 'אבי הוא שהקב"ה לך נראה וכי הרה"ק , לו אמר בפרנסתו...

'בניו'... שנינו כמוך, כמוני הרי ולא , לא נכדו, ואתה בנו אני כי – שבשמים' 'זקנך  הוא

הבן. על האב כרחמי טוב, כל ממרומים עליך  וישפיע אבי, שהוא כדרך  אביך  הקב "ה

חולי ב. ממיני זה גם כי – דאגות  ושאר הפרנסה, על 'הדאגה' עצם בזה נכלל גם

בשמיםהם... לנו' יש ו'אב  לדאגה , מקום כל  אין כי בקרבו ישריש הדברים , כלל 

לאותה וצרכיו  מצבו כפי איש איש  – ושעה עת  בכל מחסורנו לכל הדואג ממעל

להשיאם שעה וזכה בליעה"ר צאצאים בעשרה שנתברך יהודי פעם אמר וכבר ,

נכנס  שנה ובכל בעזרו הקב"ה והיה שנים, לב' אחת  חתונה – שנה כעשרים במשך 

שזכה  עד תורו... כפי אחד כל - הבת או הבן לנישואי הדרוש הסכום ל'חשבונו'

על  היהודי המתין זקוניו בן מנישואי ימים שנתיים מקץ  ויהי כולם, את והשיא

וירא ימים... שנתיים תקופת  מידי היום עד לידו בא  שהיה הנכבד הסכום 'אותו'

אומר  והקב "ה השמים, מן ומדוד קצוב שהכל הבין אז המעות, לאלו זכר כל אין כי

את הנאמנים שליחיי ע"י לך אשלח העת בבוא  - מלבך' דאגה 'הסר הנה לאדם,

הצטרכויותיך . כל

הר"ן דברי את  ÈÚ"˘)ויזכור :ÁÈ ˜"ÂÓ '·˜ÚÈ ÔÈÚ' ÏÚ 'ÛÒÂÈ ıÚ'· ‡·Â‰) ז"ל דבריהם על

פלוני (˘Ì)שאמרו בת  ואומרת, יוצאת קול בת  הולד, יצירת קודם יום 'ארבעים

כבר  השדה אודות  ההכרזה ענין מה הר"ן ומבאר לפלוני...' פלוני שדה לפלוני,

כנדוניא שדה לתת  נהוג היה ימים שבאותם אלא  הולד. יצירת קודם יום בארבעים

להשיא רב  כה ממון לו מנין ודואג בביתו ה'מחותן' לו יושב  והנה הבת , בנישואי

ÂÈ˙Â�ÂÊÓ)צאצאיו ÏÚ ÏÏÎ· ÔÎÂ), בנך של  יצירתו קודם  יום ארבעים כבר  אמרו, לזה 

לדעת תשכיל לא  מדוע כך... כל דואג  לך  ומה לפלוני' פלונית  'שדה הכריזו ובתך

לגמרי  מיותרת שהינה  זאת  גם  ואף נימא, כמלוא אפילו  מועילה איננה  ,שהדאגה

ולכל  פרנסתו די ואיש איש לכל הנותן הוא  הוא והקב "ה מלפנים נקצב  כבר והכל

מחסורה. די וגויה גויה
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זצ"ל רבינוביץ יהודה רבי הגאון ביאר נחמד Ï"˜ÂˆÊ)ביאור ÔÈ·Ú˘ËÓ ˜"‰‚‰ È„ÈÓÏ˙Ó)

È‡)בפסוק  ‚˜ ÌÈÏ‰˙) ענין מה – יראיו' על חסדו גבר הארץ על שמים כגבוה 'כי

המהלך עולם, של מדרכו הנה כי וביאר, יראיו, על חסדיו גודל עם השמים לגבהות 

מקום  פלוני במקום כי לו נראה למולו, אשר והגבעות ההרים לנוכח ומביט בדרך 

אלא נראה אינו זה כל העולם', 'סוף הוא  שם – לזה זה נושקים וארץ שמים אשר

לראות יווכח מקום לאותו יתקרב כאשר אבל שם, עומד הוא  אשר מקום' מ'אותו

נראה  מקום ומכל עומד, הוא  עולם של באמצעו עדיין כי בידו, הייתה גדולה שטעות 

לאותו  שיגיע עד אלא אינו בזה ואף העולם', 'סוף באמת הוא  פלוני מקום כי לו

מ'סוף  רב מרחק  הוא רחוק  ועדיין בדמיונו שנתבלבל לראות  יגלה שוב  אז כי מקום,

כיו"ב עולם. של לסופו יגיע לא לעולם כי ושוב , שוב  לראות  יגלה וכך גברהעולם'...

יראיו על זכיתי חסדו  טוב ...' מזל טוב ... 'מזל ומכריז לביהמ"ד אדם משכים חזי, פוק ,

ה'מחותן' לו אמר מנלן', 'וכסף הטוב ידידו וישאלהו העבר... בלילה בני את  לארס

כי  במקצת , חלומי שפתרתי אלא, זו... קשה שאלה שאלתי בחלומי אני אף אכן,

כל מהוצאותמשך כשליש המכסה סכום איזה בידי ועלה מפתי חסכתי חיי ימי

ואינו  מ....' 'פיצויים המקבל זקני ועל העשיר דודי על תקוותי שמתי בנוסף הנישואין,

יחד' ו'קבצנו בהם ÌÏÂÚ)משתמש È‡· ÈÙ· ¯Â‚˘ ˙ÂÁˆ„ ‡�˘ÈÏ)רוב כמעט... בידי יהא 

שבנו  טובה' ב'בשורה לביהמ"ד בא ושוב בנו, את  השיא  והלה ימים עבר ההוצאות ,

עתה  תקח מנין יקירי', 'מחותן ושאלו בשנית, רעהו ויבוא שידוכין, בקשרי בא השני

לעצמי  בניתי עדיין ראשון' ב 'זיווג שאם אגיד, האמת  המחותן, ויענהו הוצאותיך, את 

'פלאן' בפני (˙È�ÎÂ˙)איזה אני עומד עתה לי... הדרושות המעות את  משם להשיג 

גם  עמם ואתם קיץ כלה קציר עבר והנה בא ... אני אנה יודע ואינני סתום' 'מבוי

מעשהו  כך ובשנית בראשונה וכמעשהו ובשמחה... בששון שנערכה הנישואין שמחת

נראה  היה שנגמר 'שידוך ' בכל כי הנסיון' 'בעלי כל ויעידו וכו'... וברביעי בשלישית 

'סוף  הוא  כאן שלא  מגלה הינו ולבסוף העולם' 'סוף יהא שכאן לאדם מתחילה

לסוף  הגיע  לא שעדיין לפעם מפעם מגלה הוא וכך מקומו, הוא לקמן אבל העולם'...

וממציא ידים בשתי נושאו שבשמים אביו כי לשם, יגיע לא לעולם ובאמת העולם,

שעה. ובכל עת  בכל צרכיו כל לו

נישואי  לפני עומד שהוא  בפניו קבל זי"ע צדק ' ה'צמח בעל הרה"ק  מחסידי אחד

צאצאיך בנישואי לימינך עמד ומי צדק' ה'צמח שאלו כל, אין ולרש השמיני, בנו

ראית אם צדק', ה'צמח לו אמר יודע , איני - אגיד האמת  החסיד, ענהו הקודמים,

יטשך שלא  בה' בטח אותך , יעזוב שעתה תחשוש מדוע עזרך  שהקב"ה הנה עד

הימים. כל סיפוקך  כדי לך לתת  יוסיף ובוודאי יעזבך , ולא

אליהו  רבי הגה"צ המשגיח אל שפנה חסידים' 'כפר ישיבת מבני בבחור מעשה
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ולצאת המדרש בית  כותלי את  לעזוב במחשבתו עלה כי לפניו וסיפר זי"ע לופיאן

יזמין  בקרוב הנה הבחור, ענה כן, החליט מדוע  המשגיח שאלו ב'השתדלות '. לעסוק 

א"כ  לפרנסם, למעות  ואצטרך ובנות  בנים לי יוולדו ובעזהשי"ת  זיווגי, את ה' לי

למז"ט, תינשא  שאכן הבטיחך  ומי ושאלו, המשגיח פתח מעות ... לחסוך  עלי מעתה

מאמין  מהם, נשתניתי ומה בשעטומ"צ נישאים עולם באי כל הלא  ואמר, הבחור ענה

בעדך ערב  מי – דבריך  לפי ואף המשגיח, הוסיף העת. בבוא אנשא אני שאף אנכי

אותי  מקלל וכי קל, בחרון הבחור ענה כבר כאן ובנות , בבנים להיפקד שתזכה

אנכי  ומאמין קיימא בר זרע לאדם לו שיש עולם של מדרכו הלא חלילה, המשגיח

לפרנס  בכדי כפיים ביגיע לעבוד לצאת לי הניחה ועתה להיפקד, אנכי אף שאזכה

– ואמר המשגיח נענה עתה אלה. כל דאגותיך את ויסתרו דעתך  תנוח  דבריך ,מתוך 

בצאצאים  שתיפקד אתה ומאמין אדם, כל כדרך שתינשא אתה מאמין הנה, כי

שזן  כפי פרנסתך את  הקב"ה שיחיש מאמין, אינך אחד בדבר ורק עולם, של כדרכו

העולם... באי כל את ומפרנס הוא

בגמראג. אמרו Ï‡.)ומפורש דכתיב(�„‰ מאי יוסף רב דרש וז"ל. ,(‡ ·È 'ÈÚ˘È)אודך'

שיצאו  אדם בני בשני מדבר הכתוב  במה ותנחמני' אפך ישוב  בי, אנפת כי ה'

מהן לאחד קוץ לו ישב ‰�ÈÙÒ‰)לסחורה, ˙‡ ‰Ê· ¯ÁÈ‡Â)ומגדף מחרף (Â¯Ó·התחיל

(·ÂË '˜ÒÚ' „ÈÒÙ‰˘ ÏÚ Â¯Úˆ מודה התחיל בים חברו של ספינתו שטבעה שמע  לימים ,

�ÂÏˆÈ)ומשבח ÂÈÈÁ˘).'ותנחמני אפך  'ישוב  נאמר לכך

האדמו  כ"ק של בתו ימיה בדמי נלב"ע שנים כשבע מפשעווארסקלפני "ר

'נסיעות' לערוך  שם נהוג זו בשבת  הייתה, פרה' פרשת 'שבת השבת  ואותה שליט"א ,

בליל  השבעה. באמצע היותו אף על מכך להמנע  שלא  ציוה זו בשנה אף הרבי, אל

באחד  מעשה וסיפר הרבי נענה 'תורה' לומר זמנו בהגיע השולחן עריכת  בעת שב"ק

לומר  כשנתבקש השבוע ימות ובכל אחת בעיר שנתארח הקודמים דורות  מצדיקי

שב "ק בלל 'תורה', יאמר קודש השבת ביום בעזהשי"ת כי העיר לבני אמר 'תורה'

לסיפיה  מרישיה ה'פרשה' כל על עבר החומש את  הצדיק פתח השולחן, עריכת  בעת

קושיא' שום קיין נישט האב  'איך ואמר נענה כך  ואחר לרישיה ÏÎומסיפיה ÈÏ ÔÈ‡)

(‰˘¯Ù‰ ÏÎ ÏÚ ‡È˘Â˜ זו על לדבר לי יש מה מאומה לי קשה אין אם שאומר, וכמי
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הצדיק מעשי אין שהרי צ"ב  שלכאורה נפלא, בביאור האדמו"ר והמשיך הפרשה...

יאמר  השבת יום שבבוא  החול ימות  בכל שהבטיח 'הבטחתו' את תואמים הנ"ל

שטיק א  אליינ'ס דאס איז קושיות  קיין נישט מ'האט 'אז תאמר בע"כ אלא  'תורה'...

˙Â¯‰)תורה' ÈÙÂ‚ ÂÓˆÚ ‰Ê ÂÓÚ ‡¯Â·‰ ˙‚‰�‰ ÏÚ Y '˙ÂÈ˘Â˜' Ì„‡Ï ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯·„‰ ÌˆÚ).

מן  אחד יושב  לחדרו שמחוץ זי"ע  מטאהש הרה"ק הבחין קהל קבלת בעת  פעם

מן  למהדרין צדקה במצוות לזכותו היהודי בא שבוודאי והבין המפורסמים, העניים

יושב לעני בסמוך  כי הרבי הבחין מיד מעות, בידו ואין כעת  יעשה מה אך המהדרין,

העשיר  את  שיכניס לגבאי הורה מעשה, ועשה קם בעמיו, ובעל עשיר נכבד יהודי לו

אחריו, הנכנס לעני יתנם ולאחמ"כ מעות בידו ישאיר שהעשיר בחשבון העני לפני

הוה. וכך 

מקום  הוא שכאן סמכתי כי הנה באתי הרבי, בפני והתלונן קבל העני משנכנס

מחמת וכי שונים... ענינים יש כאן שאף הנני רואה ולמעשה האמת '... ב 'דרך  המתנהל

וייכנס  הדין משורת  יותר שאמתין – בכבודי לזלזל אפשר מנוער וגווע  אנוכי שעני

והמהלכים  השינויים כל שהרי הם, והבל טעות דבריו כל ובאמת לפני... העשיר

בנתינה  לב  וטוב  שמח נשכר שיצא עצמו... לו להיטיב אלא היו לא  שם שנעשו

– עיוורות עניים לפקוח אמונה' 'דרך  מכאן נלמד אנו אף הרבי. לו שיתן מדועהגונה

הכל  הרי דא , ועל  הא על וזועף טוען וצועק, בוכה  לך מה אתה, קושיות ' 'מלא

באחריתך  להיטיבך  טובתך סביב דייקאמסתובב הוא  וההפסד הריחוק כל ואדרבא .

וגשם. ברוח הגונה נתינה לך  ולהעניק אותך, להרוויח כדי

חפצו, למחוז ברכבו העני את העשיר לקח לאחמ"כ הוא, המעשה סיום אגב ,

הטשעק  שבידו שהרבי (ˆ'È˜)וראה מבלי וחתום צרור כשהוא  – הרבי לידי נתן שהוא

בו שנכתב הסכום את  „‡ÚÏ¯)יראה ÈÙÏ‡ ˙¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ) ואמר הרבי, לבית העשיר חזר .

קשה  זאת  אבל צדקה, בעניני לרבי אתערב  ולא ובדעת, במעש קטונתי אכן, בכאב,

הסכום  כמה ידיעה בכדי – החתום הצרור את  הרבי פתח לא מדוע  לבי על

צורך לאיזה בקרבו, אשר ישראל אהבת אש מתוך  הרבי לו אמר לידיו, שנשתלשל

הסכום... מהו עתה יודע שהעני העיקר הסכום... מהו לדעת עלי

זי"עד. מליז'ענסק הרר"א  הרה"ק בשם זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  אמר כיו"ב

('È"¯·„' ¯ÙÒ· '¯ÈÓÊ‡˜Ó ˜"Ò‰ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰),אם אפילו עצמו, את לפרנס יכול  שהאדם 

שלא בתנאי זה  וכל רב, עושר מזה ולהעשיר  דקין קסמין רק למכור  לו יהיה  לא 
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בעיניו ... נמאס  בפרשתןיהיו הכתוב  את  עפי"ז ÂË)ומבאר ÊË) אלוקיך ה' יברכך  כי

ידך ב מעשי ובכל תבואתך  כשיקייםכל  – זו ברכה תתקיים ומתי שמח– אך .והיית

חז"ל שאמרו כמו מבטחו' - ה' 'והיה מפרש ‚)עוד ·Ó לשון (·¯"¯ אלא והיה 'אין

כי  בבוראו, בטחון לאדם יש אם ואות סימן משמשת שהשמחה והיינו שמחה',

ממילא יעזבנו, לא  שה' ובטוח סמוך  שהרי וצרכיו, פרנסתו על דואג אינו בה' הבוטח

בשמחה. ושרוי נפשו נחה

הובא ‚)עוד ‰¯Ú‰· ,Ì˘)עצה היא שמחה מקאזמיר, זצוק"ל אא "ז  אמר וכן

שנאמרלפרנסה כמו ,(ÁÈ ‚Ï ÌÈ¯·„) ופירש"ישמח בצאתך , בצאתך זבולון הצלח

דרכיו.לסחורה בכל האדם יצליח השמחה שע"י אלא  ל'הצלח', 'שמח' ענין ומה .

הפסוק על בפרשתן שמחוכן אך  יונתןוהיית –תרגם באצלחותא  חדוון כי ברם

יפנה. אשר בכל יצליח השמחה ע"י

הגר"א ¯Ó‡)כתב  'Ú - Â ˙Â‡ ‰ÁÓ˘ Í¯Ú '‡"¯‚‰ ˙Â¯Â‡')..אשר וכל  מום ... הוא  .עצבון

למקדש , יקרב לא  בו עכ"ל.מום שמחה, צריך למקדש הנכנס לכן

בה  להקדים שמותר היחידית  שהמידה זי"ע אהרן' ה'בית  הרה"ק  בשם מתאמרא

נאסרה  העבודה עניני בשאר כי השמחה, במידת היא  הפנימיות , קודם החיצוניות  את 

שאבלו  אף על בפניו צהלתו יהיה – השמחה בענין מקום מכל לגמרי, החיצוניות 

ופנימית . אמיתית  וצהלה שמחה לידי יבוא  דבר של בסופו כי בלבו,

זי"ע  ישראל' ה'ישמח הרה"ק רמז �Ë)וכך  'ÂÓÚ Â�È˙Â·¯ ˙Â¯Â‡ ËÂ˜ÏÈ)בפרשתן(ÂË ÊË)

שפעמים  בזה לרמז שו"א , הוא אלו תיבות  של התיבות  שראשי - שמח' אך  'והיית 

שווא, אלא אמיתית השמחה אין אם אפילו צוהלות בפנים שמח להיות  האדם על

אמיתית . לשמחה לבסוף יבוא בפניו צהלתו וע "י

שוחק הוא  אשר בשחוק  הוריו אצל שמחה שמרבה קטן התינוק ,(ÍÈÈÁÓ)וכמו

שאינה  אף - שמחתנו גם כך  אמת , של שחוק  זה שאין בבירור יודעים שהם אף

אמיתית . לשמחה בסוף תביא אמיתית 

של שמחה הוא תיבות' ב 'ראשי רק כי לומר  לנו יש כישואגם תיבות, בסופי

השמייכעל נעשה לבסוף, –(ÍÂÈÁ‰Â ˜ÂÁ˘‰). לאמת

הפסוק על זי"ע  הק' הבעש "ט  בשם מתאמרא  ·)וכך  · ˙Ï‰˜) זו מה 'ולשמחה

היא אף ולחוץ  השפה מן היא  כי ערך ללא  - זו' 'מה של שמחה שאפילו עושה',

בשמים. רושם 'עושה'

אליו פניהם הכל  שיאירו  בצידו , שכרו' יהודי ו'מתן איש מספרים, צחות  בדרך ,

ה'סרסור' אל פנה לכן לקנותה, אדם של דעתו המרחיבה נאה דירה אחר (ÍÂÂ˙Ó)תר

הסרסור  בפני טען האיש משחזר מבוקשו, את ימצא שם פלוני למקום שלחו והלה

אנשים  אלו שכנים הסרסור א"ל וזועפות, נפולות  דשם השכנים כל של שפניהם
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àìå åããåâúú àì ,íëé÷åìà 'äì íúà
íò éë úîì íëéðéò ïéá äçø÷ åîéùú

.ì"æå ,'êé÷åìà 'äì äúà ùåã÷øçà
áäåà àåäå ,'äì íéðá íúàù åòãúù

,ïáì áà úáäàî øúåé íëúàìà ïëì
,äùòéù äî ìë ìò åããåâúúìë éë
,àåä áåèì íëì äùòé øùààì íàå

åäåðéáú(àåäù ,åòãú)åðéáé àìù åîë
÷ø íäéáà äùòî úà íéðè÷ä íéðáä
'ä ìò åëîñú íúà ïë ,åéìò åëîñé,
'äì äúà ùåã÷ íò éë' øîàù åäæå
,íòì åì úåéäì 'ä øçá íëáù ,'êé÷åìà

ìëä éë ùôðå áì ìëá åðéîàú ïëì
,íëúàðäìå íëúáåèì ìòîî ïåáùçá

ì"ëòääääïéîàäì íãàä ìò ,øáã óåñ .
ìá÷ìå ,úò ìëá äîéìù äðåîàá åàøåáá
ùéù äòéãéáå ,äáäàá åîò úåøå÷ä ìë
ïéá ,åéìò àá øùà ìëì 'ïåéìò íòè'

.áèåîì ïéáå áåèì

íâìù åéðá åðìåëù øåëæéùë ,êãéàì
åøáçá áéøé àì àìéîî íå÷î

äàøðùë,åúñðøô øñçì àá àåäù åì
ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë êëå

לשם  למחר נא  הכנס כן על פנים, להם שמאיר למי רק  זאת  אמנם הם, ושמחים טובים

שהיתה  לו שנתברר עד עשה... וכן פנים, לך יאירו הם שאף ותראה מאירות בפנים

'מראה' פנים (˘Ï"Ú‚ÈÙ)שם אלא  זה היה לא  זועפות בפנים השכנים את  שראה מה וכל ,

להם. יראה שהוא כפי שוחקות פנים לו תראה אדם של שסביבתו והיינו עצמו, של

לבעה"ת'ה. זקנים ב 'דעת כתב ·�ÌÈ)כעי"ז וז"ל.(„"‰ אלוקיכם, לה ' אתם  ולכן בנים  –

– בכך יתומים אינכם שהרי תתגודדו, לא ודם' ה'בשר אביכם מת  לכםאם יש כי

שמו ויתעלה  יתברך  וקיים  חי שהוא  להתגודד אב  לו יש אביו כשמת הנכרי אבל ,

כדכתיב  מועיל, בהם שאין ואבנו עצו אם כי אב עוד לו אין שהרי –(ÊÎ · ‰ÈÓ¯È)

ילדתנו'. את ולאבן אתה אבי לעץ  'אומרים

ה'ספורנו' ·�ÌÈ)וז"ל הנ"ל(„"‰ והצערבפסוק  הדאגה תכלית להראות ראוי שאין

טוב ובתקוות  במעלה ממנו נכבד קרוב  לו נשאר  עדיין כי אליו, הקרוב המת על

(‰˙Ú ÂÏ ˙Ó˘ ·Â¯˜‰Ó ¯˙ÂÈ),שבשמים אבינו  קיים והוא  שאביכם לה' בנים אתם שהרי ,

לבכות לאדם לו דמה והיינו, מת, שום על בתכלית  ותתאבלו שתדאגו ראוי ואין לעד,

לו  ומשפיע מחסורו כל הממלא וקיים, חי קל שבשמים, אביו אל הוא  שקרוב  אחר

ויכוננך . עשך הוא קנך  אביך  הוא הלא  לבנו, כאב טובו כל

זי"ע חיים' ה'חפץ פטירת אחר זצוק"ל ירוחם' 'רבי המשגיח שאמר מה ידוע

נסתלק חיים' ה'חפץ  אכן, ויאמר, ויען לעולם, באה 'חשכות ' כי הרגישו כשהכל

וקיים... חי עדיין חיים' ה'חפץ  את שעשה מי הרי אבל ÓÎÁ‰מאתנו, ˙Ú„ ,ÂÈ˙ÂÁÈ˘Ó)

(ÁÙ 'ÂÓÚ ·"Á ¯ÒÂÓÂ.



ç ראה - הפרשה באר

(à"éô äðåáúä øòù ì"äéîù)... .ì"æå ,÷æçúé
ïåçèéáä úãéîá ãàîååååòøé àìù éãë ,

åéðéðòá åì òâé ãçà íà åìíà ,øîåìë)

(åìùë 'øçñî úéá' åì êåîñá çúôéå éî éà àåáé,
àåáé àìååúà áéøìå åúåðâá øôñì

,åèéð÷äìå åéðô ïéáìäìå åìì÷ìåçèáéå
úà øçà íå÷îî åì ïéîæé àåäù 'äá

...åãé ìò åì øñçäææææäæä øáãä ïë
ïåæî ÷ìçî àåäù ä"á÷ä ,äæ ïéðòá ùîî

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

áéúëãë åéðá íäå(à ãé ,ïúùøôá)íéðá'
äöåø ïéàå íîåìùá äöåøå ,'íúà

...ïú÷åìçîáòâåð ãçà íãàùë ïëì
áëòúéù åúàî ù÷áå åøáç ìù ÷ñòá
êøáúé 'ä éðôì àáå ,äöø àìå äæî
àìå úøçà äðî åì ïúéù åéìà ïðçúîå
àöîé éàãååá åøáç íò áéøì êøèöé

êøáúé 'ä éðéòá ïç äæ øåáòåúãî øåáò
íøîàîë ,äùåã÷ä(.èô ïéìåç)éàî'

áéúëã(æ åë áåéà),äîéìá ìò õøà äìåú
úà íìåáù éî ìò íéé÷ íìåòä éî ìò

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

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

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

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

אותםקיען, חולבים והיאך כיצד  לדעת מהאדם נדרש אלו קיען ˆÂאבל  ÈÈÊ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ)

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

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

(Ú"ÈÊ ˜Ò¯‡ÂÂÚ˘ÙÓ.

הייתה ז. ביתי לבני קדוש, רבי ואניה, תאניה בקול רבו אל שנכנס באברך  מעשה

אנשי  ופרנסת  פרנסתי הייתה ומשם אחד, בעה"ב  אצל קבועה' 'עבודה עתה עד

מנין  בא... אני אנה ואני פיטורין' 'מכתב קיבלה עתה זה אך  גדולה, בהרחבה ביתי

תלויה  דואר' 'תיבת  לך  יש האם נא, אמור הרבי, שאלו הטף... לפי לחם לנו יהא

מפני  נענה הטענה, ממין שלא - השאלה את  הבין שלא  האברך מבחוץ , ביתך  בפתח

הנך לפעם מפעם האם ושאל, הרבי המשיך דואר, תיבת ברשותי יש אכן, הכבוד,

- לצרתו ה'דואר' שייכות  הבין לא  שעדיין האברך נענה וכדו', מכתבים בה מקבל

ה'דוור' מיהו מר יודע  אולי הרבי שאל ÌÂ˜ÓÏ)הן, ÌÂ˜ÓÓ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ˙‡ ‡˘Â�‰)המביא

את המביא  מיהו לי איכפת מה וכי ולא, לא האברך נענה המכתבים, את לפתחך 

ומדוע תמיהה בקול הרבי אליו נענה עתה אלי... מגיעים שהמכתבים העיקר הדואר,

ובעצמו  בכבודו הקב "ה זה – ממשלחו הפרנסה את לך  המביא ב 'דוור' תתעניין כך  כל

ואילך . מכאן שליחך יהיה מי לך איכפת  מה הכל, את  ברחמיו הזן
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'äá åðåçèá øåáòå .'äáéøî úòùá åéô
.ì"ëò ,íééôà äæì ïúé

לו  אשר שכל יבין – אלקיך ה ' יברכך 
הוא  שמים  מתנת

ïúùøôá(èë ãé)'ä êëøáé ïòîì'
øùà êãé äùòî ìëá êé÷åìà
òôùä ìë éë äøåú äúìéâ ïàë ,'äùòú
ïëå ,àåä íéîù úëøáî íãàä ìò àáä

'íéøùé úìéñî'ä áúë(äî íðîà ä"ã à"ëô)

' .ì"æåúåéäì ìåëé íãàä äéä øáëå
äøæâäå ìèáå áùåéåøåáò áö÷ðù äî åðééä)

(íéîùä ïîúîéé÷úî äúéäàì íà ,
úòæá' - íãà éðá ìëì ñð÷ä íã÷ù

'íçì ìëàú êéôà(èé â úéùàøá)øùà .
äæéà ìãúùäì íãà áééç ïë ìò
øæâ ïëù ,åúñðøô êøåöì úåìãúùä
ìë òøåôù ñîë äæ éøäå ,ïåéìòä êìîä
.åðîî èìîéäì ïéà øùà éùåðàä ïéîä

åøîà ïë ìò(âë÷ íéøáã éøôñ)åìéôà ìåëé'
äùòî ìëá ,øîåì ãåîìú ,ìèáå áùåé

.'äùòú øùà êãéúåìãúùääù àì êà
úåìãúùääù àìà ,ìéòåîä àåä
éãé àöé éøä ,ìãúùäù ïååéëå .çøëåî

åúáåçíéîù úëøáì íå÷î ùé øáëå .
åéìò äøùúùççççåéîé úåìáì êéøö åðéàå

ì"ëò ,'úåìãúùäå úåöéøçáèèèè.

עלה ח. כי – בפיו ומענהו מסאטמאר, הרה"ק  אל הקודש ארץ מבני יהודי נכנס פעם

אמר  הבנים, להשיא  יותר קל שבחו"ל אחר בחו"ל, לדור ולהשתקע  לירד ברצונו

הקודש  הקהל עומדים היאך הסבר כל אין בחו"ל הן בארץ הן נא , שמע  הרבי, לו

שבסייעתא הדברים מציאות זוהי – מקום שמכל אלא המרובות . הנישואין בהוצאות

הקודש  ארץ  בני שבין מינה הנפקא  וכל בשעטומ"צ, צאצאיהם משיאים כולם דשמיא

מוכיח  הדבר ובא"י הטבע'... ב 'דרך  הדבר להלביש מקום איזה יש שבחו"ל חו"ל, לבני

מעדיף  וכי לי, נא אמור עתה ניסים, כולו באמת  אבל הטבע, מדרך  למעלה שהוא

הטבע ... שבדרך  בהנהגה הטבע כדרך שלא  עמך  ה' הנהגת להחליף אתה

עמד (˜ÌÏ)בקעלעםט . פעם חסיד, לייב רבי וכינויו ושמו מפורסם, צדיק  איש היה

הרכבת  בתחנת לייב  Ô˘ÈÈËÒ)ר' Ô‡·)'טיקעט' לקנות  – בתור העם כל עם יחד ונעמד

(‰ÚÈÒ� ÒÈË¯Î) בין עומד ומשראהו קעלעם, בית מתלמידי אחד שם עבר הרכבת, עבור

בינות כאן שתעמדו כבודכם לפי ראוי זה אין הלא  רבי לו, ואמר אליו ניגש ההמון,

נענה  עבורך, הכרטיס את  לרכוש במקומך  אעמוד ואני המעות  את  לי  הבא לכולם,

לו, ואמר לייב  מעותרבי כלל בידי הנה אין באתם מדוע כן אם היהודי לו אמר ,

לייב ר' לו אמר בידי כלל, שאין עקא דא אך להתם , מהכא  ליסע  צריך אנכי הנה

הנה באתי 'השתדלות ' מחמת  אלא פרוטה , שוה אפילו התלמיד לפורטה הלך –

שהביאו  לאחר שלו, ממעותיו טיקעט עבורו ילמדנו ורכש לשאלו, חזר לייב  לרבי

לייב ר' ויען הנה, עד לבוא  עצמו הטריח מדוע מעות למע "כ היה לא באם רבנו,
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äáøîäàåäù äàøî úåìãúùäá
íäîù ,åéãé éùòî ìò êîåñ

,åúñðøô àåáúäéä íà 'êîöòá òâä'
íìåò àøåáù åááì ìëá ïéîàî íãàä

ñðøôîå ïæä àåäòéâé åì áö÷ðä ìëå ,
áî åéìà àåáéåìãåâì ñçééúäì éì

,åúåìãúùäèèåùîå ÷éøì òâé äéä éëå
øåæéçá úåáåçøáå íé÷ååùá äìéìå íîåé

...åúñðøô øçàééééúåìãúùää íà óàå
ìëá êéúëøáå' áéúëãë àéä 'äååöî'

øùàäùòú'äáø à"áãðú 'éòå ,çé åè íéøáã)

(á ãéî"îéãë éãéî øúåé äá óéñåé àì
'óéñåú ìá' ìò øåáòé àìùìèåðäë)

(åúéìèá úåéöéö 'äùîç' åà áìåìá íéðéî 'äùîç'.

÷"äøä÷åñôá øàéá ò"éæ 'áì áèéé'ä
ïúùøô ùéøá(åë àé)éëðà äàø'

'íåéä íëéðôì ïúåð'àø÷îä éîòè' äðäã ,
úáéú ìòùäàøåðîéñù ,'éòéáø' àåä

úáéúáå ,äáéúì ìòîî áúëðéëðàíòèä

בביתו, שאנן להשאר שלא השתדלות , לעשות  החובה מוטלת  האדם על כי – ויאמר

לידע שעליו לואלא וימציא בעדו יגמור  הטוב ה ' כי לגמור , המלאכה  עליו שלא 

לנסיעה לי הנצרכים המעות .כל

במידת ועומדת  תלוי' ההשתדלות  חובת ששיעור המוסר, חכמי כתבו וכבר

אדם  אבל בהשתדלות , להשלים עליו מבטחונו לו שנחסר כמה כי שבקרבו. האמונה

יותר  השתדלות פעולת לעשות  לו אין חסיד, לייב רבי כאותו אמונה מהותו שכל

מזעיר ˙¯Ú"‡)ממעט ı˜Ó 'Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘').

אמונה'י. 'יסוד ‰ÊÂÁ‰)בספר È„ÈÓÏ˙Ó)פרשתן בריש הפסוק את  ÂÎ)ביאר ‡È) ראה'

לפניכם נותן ה'היוםאנכי מצוות אל תשמעו אשר הברכה את  וקללה, ברכה

אתכם מצוה אנוכי אשר מצוה היוםאלוקיכם אנוכי אשר תשמעו... לא  אם והקללה ,

כיהיוםאתכם וביאר, עניניו היום'. מחשב האדם שאין – השלם בטחון על מרמז

לאותו לו שנוגע  מה דאגת היוםאלא לדאוג מבלי בו, עומד הוא  (ÂÓÎמחר...אשר

Â˙Â‡ ˜¯ Ì‰È�ÈÚ „‚�Ï ‰È‰È „ÈÓ˙˘ ÌÎ¯È· Y ¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ÌÂÈ· ÌÎ¯·ÈÂ' ˜ÂÒÙ··ÂÒ‡ÒÓ Ï"Ó¯‰ ˘¯ÈÙ˘

(ÌÂÈ‰לפניכם נותן אנוכי 'ראה תורה אמרה וכך הבטחון היום, כח את  בידכם נתתי – '

מ  אלא  לחשב לקיים היוםשלא  תשמעו' 'אשר – הברכה' 'את וזהו מידי. לא  ותו

על רק ולחשוב לדעת  הבטחון, על אתכם' מצוה 'אשר הבורא ציווי ובזה היוםאת 

מ  רק יזכור לא  ח"ו אם לאידך , לביתכם, ברכה בלבותירשו דאגה ויוסיף  יבואהיום, ,

הדרך...'. מן 'וסרתם הכתוב  כמאמר ל"ע  ע"ז מחסרון לעבוד בא  בטחון חוסר  כי

יהיה בוודאי העולם  על 'משגיח ' הוא  שהקב "ה  באמת  מאמין הוא  שאם אמונה,

אחרי  ללכת  בא  עי"ז אמונה חסר דהוא  וכיוון בה '. בטוח לבו נכון בה ', בטחונו

נלע "ד כן אחרים  .אלהים
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,äáéúì úçúî åîå÷îù 'øéáú' àåä
åúåà úåøå÷ä ìëá íàáù ,åðì æîøìå

äàøéäìòîìù íòèä ìà ïðåáúéå íãàä
ìë úìéò àåäå ,àá åúàî ìëäù -

éæà ,úåáéñä ìë úáéñå úåìéòäéëðàä
åìù äååàâäå úåéëåðàäøéáú- äøéáù)

(éîøà ïåùìáøàùéå éøîâì øáùú åúååàâ ,
é÷ðå êæ(361 'ò á"ç ìàøùé ìù ïòéùåî'á àáåä).

ïúùøôá(æé æè),åãé úðúîë ùéà'
ïúð øùà êé÷åìà 'ä úëøáë

åðéöî ãîçð øåàéá ,'êìà"éøäåî ÷"äøä)

(ã"éä àðäëìáé÷ù ïáåàøì ìùî êøã ìò ,
,úåòî ìù øéãà íåëñ ïåòîù ìù åéãéî
ìù 'åãéì' ïáåàø äãåé àìù àèéùô éøä
òãåé éë ,åîöò ïåòîùì àìà ,ïåòîù
,ìåãâä íåëñä úà åì äðúð ãéä àìù
,á"åéë .ïåòîù åøáç Y 'ãéä ìòá' àìà
ïúîì úåå÷ìå ìçééì àìù øäæäì åðéìò

åà 'ñåá'ä ìù åøëù(êãéàì)åãé úúîì

àìà íðéà åììä éë ,'ä÷ãö ïúåð'ä ìù
åãåáëá ä"á÷ä äæ ïúåðä ìù 'åãé'ë
íä àìå ,ìëì ñðøôîå ïæä åîöòáå

'íéðúåð'ä,'áåèä úøëä'á åðéååèöð éàãååáù óà)

('ïúåð'ä åäéî úòãì åðì ùé áèéä î"î...

íéøáãä,áèåîì ïéá áèì ïéá íéøåîà
êà ,å"ç å÷éæî åøáçùë ,ïåâëå
åøáçá íå÷é íà ÷åæéðä áùçéé ùôéèì
äéäé íà ô"ëò åà ,åìåîâë åì áéùäì
äáùçî êåúî ,åáìá äðéè åì øèåð
äòøä úà åéìò àéáä øùà àåä åäòøù
ïéáäì àìà åì ïéà .úàæä äìåãâä
,äëîä 'ãé' íà éë åðéà åäòøù ìéëùäìå

åøîî åéìà äçìùðù...íàéàéàéàéøáã äæå
áåúëäåãé úðúîë ùéàúðúîù íùë

ìù àìà 'ãé'ä úðúî äðéà íãàä ìù åãé
á àåä ïë .'ïúåð'ä íãàäêé÷åìà 'ä úëøá

äúééä 'ä úàîù ïéáé ìá÷î íãàä øùàë
úàæáéáéáéáéù"áúé àåäå ,êì ïúð øùà.

אתיא. ונושך בחמתו קם והכלב במטה, מכהו בעליו אשר לכלב  להמשיל אמרו כבר

אף  אלא  – הכהו אשר בעליו את בזה ומעניש נוקם שאינו די לא והנה, המטה,

להבין  דעת לו שאין מפני וזאת דם, זוב עד שיניו בעקירת  פיו את הוא  פוצע

לבעליו  'אמצעי' אלא  שאינו המטה ולא  במטה, המחזיק האדם הוא אותו שה'מכה'

חז"ל אמרו ולכן ידו. על ËÓ:)להכות  ‰ËÂÒ) כפני הדור 'פני דמשיחא שבעיקבתא

לו  עשה שחברו בנפשו ומדמה חושב  אחד כל אשר הדור' 'פני הוא כן כי הכלב',

לו  עולל אשר שחברו לבו אל  ישים לא ומדוע בראשו. כגמולו לו משיב ע "כ עוול

וכ  ולקרבכך  לעוררו בכדי – זה במקל הכהו הקב"ה אשר בעלמא  'מקל' אם כי אינו ך 

אליו  ה' דבר את ולשמוע  להתעורר יבוא אשר במקום ב 'חכמתו' והוא אליו, לבו את 

בעולם... 'מחלוקת' מגלגל הריהו

משלויב. המשיל זי"ע  חיים' ה'חפץ ˙Â„ÈÓÏ)הגה"ק  È˜ˆÈ¯‡Ê „"¯Ï Á"Á‰ ÈÏ˘Ó) פעם ,
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ïëY ïë øîàð íãà ìù åúñðøô éáâì
éùòî àìåéãé,äñðøôä åì íéàéáî

'åéãé' éùòî óà éëéãéá...íä íéîù
'íé÷éãö úåçøà'ä áúëù ïéòëåøòù)

(äçîùäêøáúé íùá çèáéù êéøöå'
çèáé àìå ,åé÷ñòáå åúëàìîá åäçéìöéù

,íäáåúëàìî øùà áåùçé àìà
'ä úàî åúñðøôì 'êøã' íä åé÷ñòå
,ïæøâá íéöò ò÷åáä íãà åîë ,êøáúé
àá çëä ïéà ,õòä êúåç ïæøâäù ô"òà
íò ò÷åáä ùéàä ïî àìà ,ìæøáä ïî

õòä åá êåúçì ìæøáä'âéâéâéâé.

וחצוצרה  הרכבת  לצד העומד אדם הוא רואה והנה הרכבת , לתחנת כפר' 'בן איקלע

לעלות הקהל כל ממהרים אחת פעם מצפצף זה כשאדם - פלא זה וראה בפיו,

ימהרו  ה'נמושות ' אף ואז בשנית לצפצף הלה יוסיף רגעים כמה אחר הרכבת, על

ותחל  בשלישית  הלה יצפצף מכן לאחר הרכבת, על לעלות באפם נשמתם עוד כל

ואומר  אליו ניגש מהרה ועד האיש, זה של מכוחו הכפרי נתפעל במסעה. הרכבת 

על  אשר איש הרכבות, ומנהל מנהיג את להכיר לי הוא  גדול לכבוד בחנופה, לו

אינני  בני, טעית  גדולה טעות באמרו, פיו, שחוק האיש מילא  דבר. כל יישק  פיו

במקום  למעלה כאן היושב  המנהל של הוראותיו כל אחר הממלא קטן, 'פועל' אלא 

על  ברכבת , נסיעה מכל רב  הון מרוויח אשר הבעה"ב הוא מחלצות, ולבוש מהודר

אלא אינני אני הנסיעות. ומועדי החוקים כל  את הקובע והוא דבר, כל יישק פיו

פשוט. שליח

משקיעים  שהננו בשעה טיפש, כפר' 'בן מאותו נשתנינו במה נתבונן אנו אף

הללו  וכי העולם, את  מנהיגים הללו וכי אלמוני, נדיב  ועם פלוני עסקן עם ב'קשרים'

בזה  יש כי לומר שאפשר עד כל'... מרוב  לב וטוב 'שמח להיות לאדם לגרום יכולים

וכמו  שיהיה, מי יהיה אדם ברצון ולא השי"ת  ברצון תלוי הכל הרי נסתרת '... 'כפירה

‚-‰)שנאמר ÂÓ˜ ÌÈÏ‰˙) שק-ל אשרי תשועה... לו שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו 'אל

אלוקיו'. ה' על שברו בעזרו יעקב

היא מאתך כי וידעו בניך 'יכירו התפילה בנוסח אברהם', 'בית  בסידור ביאר וכן

אם וידעו מנוחתם', בניך להםיכירו יארע אשר היאשכל דבר מאתך נעשה ולא  ,

גופא  זו ידיעה הרי ה', בדבר אלא אדם, מנוחתם'בידי' נפש היא תשלוו בזה שהרי ,

לרדוף  לו מה א"כ – רכושו ולהגדיל להרוויח לא  שבעולם לבריה אפשר אי כי האדם

לו  מה לאידך, ידוע... השפעה' ו'לבעל אלמוני, לעסקן או פלוני לעשיר ולהחניף

כידא אלא  שאינו אחרי אלמוני של מאיומיו יחשוש ומדוע פלוני, של מפחדו לדאוג

מאומה... עשות בידו אין ממעל וציווי שליחות ובלא עולם, בורא של כביכול אריכתא

במדרשיג. שאמרו וכמו למעלה, למעלה שכרו יגדל בה' יבטח אם (˘Ë"ÁÂאמנם
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האדם  בידי נתונה  הבחירה – לפניכם נותן

ïúùøôá(åë ,àé)ïúåð éëðà äàø
äìì÷å äëøá íåéä íëéðôì,

øîàå ãéçé ïåùìá áåúëä çúô'äàø'
ïúåð' - íéáø ïåùìá íééñåíëéðôì.'íåéä

øàéáå .äøåúä éùøôî æ"ò åãîò øáëå
ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä÷"äøäì 'áäæ øæ'á àáåä)

(åð 'îò úåèîùä ,ò"éæ áå÷éøèñîíöò ïëàù ,
ãçà ìëì àéä äååù äøåúä úðéúð
äúåà ìáé÷ ìàøùéî ãçà ìë éë ,ãçàå
ïåùìá øîà ïë ìò ,úååöî ïúåàå äøåú

íéáøíåéä íëéðôì ïúåð'äðéúð'ä éë
éðôá 'äàø' ùé ãçà ìëì êà .ìëì äååù

øùà úà àð äàø Y åîöòêéúéååéö
éôì äúåà äùòåêéúåðåøùëå êéúåçåë.

êëå'ø÷é éìë'ä øàéá(øçà øáã ä"ã)úà
íëéðôì ïúåð éëåðà äàø' ÷åñôä

úáéúá æîøì àáù ,'íåéäíåéäìà

éîåéä ìâìâääëåìéä éô ìòù ùîùä åðééä)

(äìéìäå íåéä òá÷ðìà íåéä úáéú êéîñäå ,
åîëù êì øîåì ,'äìì÷äå äëøáä'
éðù ìòåôå àåä ãçà åîöò àåäù ùîùä
àéô÷î êãéàìå äååòùä êéúî ,íéëôä
ñáåëä éðô úøçùî àéä ïë åîë ,äöéáä
íééåðéùä ìëå ,ãâáä úðáìî éðù ãöîå
íà éë ùîùä ãöî íéàá ïðéà åììä
úåìì÷äå úåëøáä êë ,íéìá÷îä ãöî
ùéù úîçî íðéà ,êøáúé åúàî íéàáä
äëøá íéîòô ,êøáúé åá éåðéù å"ç

øîàð éøäù ,êôéäì íéîòôå(å â éëàìî)

àá éåðéùä àìà ,'éúéðù àì 'ä éðà'ãöî
íéìá÷îä,åéøáãî íéãîì åðàöîðå ,

,ìòîî íé÷åìà úëøá - äëøáä úàæù
,ãçàå ãçà ìëì åì äéåöîå äòåá÷àåäå

úîåúá âäðúäì íàä èéìçî åîöò
úëøáî íééðôç àìî úåðäéìå íéøùé

áåèäêôéäì å"ç åà ,ãéãéãéãé.

(ÂÓ˜ ÌÈÏ‰˙ שמים עושה אלוקיו ה' על שברו בעזרו יעקב  שא-ל 'אשרי הפסוק  על

אלא לכאן, וארץ' שמים 'עושה ענין ומה בוטחיםוארץ ...' אתם  במי יודעים  אתם 

וארץ  שמים שעשה במי הארץ– את  והרקעתי השמים את  משמתחתי זזו, שמא

לעולם פוסק שכרו  אין בי בוטח  שהוא מי כך  .ממקומם,

נשלח יד. ושליחות  מטרה לשם אלא  העולם לזה נשלח לתוהו לא  כי שיזכור והעיקר

כי  שליט"א תורה מרביץ  בנש"ק ירושלים מגדולי מאחד שמעתי העולם. לזה

בביהכנ"ס  המבקר בחיפה, הנמל לעובדי מיוחד הכנסת  בית  קיים היה מקדם בימים

שולטים  ומבולקה' 'בוקה באשר ביהכנ"ס באותו 'גבאי' יש כי בדעתו מעלה היה לא

מנחה. לתפילת  מנין – ביום אחת  מלבד התקיימו לא  תפילות גם ופינה, פינה בכל בו

שבחזרתפ  רואה הוא  והנה דשם, המנין עם מנחה והתפלל אורח לשם נקלע אחת  עם

בקול  מקשקש כשהוא בידו צדקה וקופת  ביהכנ"ס ברחבי דהו מאן מסבב  הש"ץ 

צדקה, של לקופה אתם זקוקים מה לשם האורח וישאלהו צדקה'... 'צדקה כאומר
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מצב בכל  - בנים קרויים כך ובין כך בין
מקום  של לבניו  נחשבים  אנו 

ïúùøôá(à ãé)'äì íúà íéðá'
÷æçî äæ ÷åñô ,'íëé÷åìà

éë ,úåìùåë íéìâøå úåôø íéãéåðì áà
åúáäàå ,úìåëéä ìë åãéá øùà íéîùá
áàä úáäàë ãàî ãò äìåãâ åðéìà
óà ,íìåòì ú÷ñåô äððéàù äáäà ,ïáì

äøåùë ïáä âäð àì íà.

êëåàøîâá åøîà(.åì ïéùåãé÷),àéðú
ïîæá - 'íëé÷åìà 'äì íúà íéðá'
íééåø÷ íúà íéðá âäðî íéâäåð íúàù
ïéà ,íéðá âäðî íéâäåð íúà ïéà ,íéðá

.äãåäé éáø éøáã ,íéðá íééåø÷ íúàéáø
íúà êë ïéáå êë ïéá ,øîåà øéàî

íéðá íééåø÷óà øéàî éáø úòãìù éøä .
íå÷î ìù åðåöø äùåò åðéà íãàä íà
,'íå÷î ìù åðá'ì éåàøë âäðúî åðéàå
ä÷ñôð ïàëå ,àø÷éé 'ïá' íùá ïééãò

áúëù åîë ,î"øë äëìääà"áùøä
(ãö÷ ú"åù)íå÷î ìë' åðéãéá øåñî ììë éë

'äãåäé éáøë äëìä é"øå î"ø å÷ìçðù
éáøë äëìä' åæ ú÷åìçîá ë"éôòà

'øéàîåèåèåèåèåàø÷éé ïôåàå áöî ìëáå ,íéðá
íå÷îìúà åùòéå ,äéäéù äî äéäé .

íä íéðá ïééãò Y äùòéé àì øùà
.íéîùáù åðéáà éðôì íéáéáçå íéáåäà

שיעשה  כדי – לגבאי אתם זקוקים מה ולשם גבאי, החזקת  לשם – האיש לו אמר

מיועד  הגבאי דבר תכלית  בידו... כשקופתו המתפללים בין ויסבב נאמנה מלאכתו

חלילה. הגבאי...וחוזר תשלומי להספיק  מיועדת והקופה הקופה עם לסבב

אדם  ויוצא  בחייו, ותכלית מטרה כל לו שאין האיש זה בא  ה'גדול' לי אמר כיו"ב 

יקבל  החודש שבסוף כדי למה כך  וכל שלו, ה'בוס' תחת  ערב  עדי ולעבודתו לפעלו

ומשתה, מאכל לקנות שיוכל כדי למעות, זקוק  הוא  מה ולשם שלימה', 'משכורתו

עובד  האיש זה נמצא  לעבוד, כח לו שיהא כדי ומשתה למאכל זקוק  הוא ומדוע

וחוזר  לעבוד כח לו ליתן בא והאוכל אוכל לקניית  נעשה וממונו ממון, להרוויח כדי

העולם... לזה ירד מה לשם – חלילה

רבים טו. שנהגו הסגולה במהות זי"ע  מסאטמאר הרה"ק ביאר הרשב "א  דברי עפ"י

נצורות גדולות ישועות ורואים ענני' דמאיר 'אלקא וצוקה צרה עת בכל להזכיר

בעצמו הנס' בעל מאיר 'רבי של מיסודו זו סגולה –(:ÊÈ Ê"Ú 'ÈÈÚ) חז"ל אמרו הנה כי .

(:‚È ÔÈ·Â¯ÈÚ),כמותו מאיר רבי של בדורו שאין העולם, והיה שאמר מי לפני וידוע 'גלוי

למדים, נמצאנו דעתו'. לסוף חבריו ירדו שלא  מפני כדבריו, הלכה קבעו לא ולמה

לא ע"כ דעתו לסוף חבריו ירדו שלא  אלא  כר"מ, לפסוק  צריך  היה אמת שעפ"י

כרבי  הלכה שם ר"מ, של לדעתו שם יורדים שבוודאי שמיא  כלפי אבל כמותו. קבעו

יזעק כן, לו בא  חטאיו שלרוב  מבין והוא  קרובה, צרה כי אדם כראות  מעתה, מאיר.



ראה  - הפרשה åèבאר

êëå'÷ä 'íééçä øåà'ä íùî íéøîåà
(:èô úáù ''ä õôç' ïééò)äðùîä ìò

(ãé â úåáà)åàø÷ðù ìàøùé ïéáéáç'íéðá
åàø÷ðù íäì úòãåð äøúé äáéç ,íå÷îì

íéðá'äì íúà íéðá øîàðù ,íå÷îì
åéúçú øùà ìåãâ êìîì ìùî .'íëé÷åìà
ìë ìò íéðåîîä íéãáëðå íéáø íéøù

óàå ,äëåìîä éðééðòåúðéãî éáùåú íâ
åúåùøá ãåòå úàæ ,øôñî ïéàì åáø

,øôñî ïéà ãò áäæå óñë úåøöåàíðîà
åúåéëåú êåúá íå÷î åàöîé àì åìà ìë
÷ø ïåëùú íù éë ,åááì úãå÷ðá

åùôð ãîçî åãéçé åðáì åúáäàæèæèæèæè.

ìòêøãä äæïéáéáçìàøùé éðá
åàø÷ðùíéðáåì ùéù óà ,íå÷îì

íéôøù íéëàìî úåááø éáéø ä"á÷äì
,øôñîå øåòéù ïéà ãò íéðôåàåìëî

ולדעתו  מאיר, רבי לפי פוסק השמים אלוקי אתה הלא ענני', דמאיר 'אלקא  לבורא 

עמלי. על וחוסה עלי נא  חמול כן על אנכי, 'בן' עדיין כיאות  התנהגתי לא  אם אף

מוסינזון טז. מוניא רבי ה' עובד חסיד היה זי"ע  מליובאוויטש הרש"ב להרה"ק 

של  בשבחן הרש"ב  דרש פעם ומרגליות. טובות  באבנים עוסק  היה שלפרנסתו

הללו.. ביהודים הרבי ראה חשיבות  מה וכי מוניא , ר' שאלו פשוטים, יהודים כמה

ואמר, מוניא ר' חזר רבות'. מעלות בהם 'יש הרש"ב לו דבראמר בהם  רואה  ,אינני

בהם. עוסק שהוא המרגליות  את לפניו שיציע  הימנו ביקש אלא ענהו לא הרש"ב 

מהם  אחד על בהצביעו לאחד, אחד היקרים החן אבני את  לרבו מוניא  ר' הראה

אמר  הרב. ובשוויותה ביופי לה דומה ואין למאד עד היא  יקרה זו אבן הנה ואומר,

הרש"ב ÔÂ˘Ï)לו Ú·ËÓ ‰˙Â‡·)דבר בהם רואה  לשער אינני בכדי אכן, מוניא , ר' השיבו .

להיות  צריך  מרגלית של שוויה נענה מבין כראוי אלו. בעסקים מבין אינו והרבי ,

להיות צריך מישראל איש כל וחביב יקר כמה לשער הרוצה אף - בהתלהבות הרבי

גדול...מבין 

חז"ל בדברי רמז זצ"ל מבריסק הגרי"ז לענין, Ô�Á˙‡Â)מענין ˙˘¯Ù È¯ÙÒ) ושננתם'

התלמידים  אל המלמד של מעייניו עיקר נתונים רוב עפ"י כי התלמידים', אלו לבניך

מסתדר  לפעמים בקושי שאך  החלשים מתלמידיו יותר והמוכשרים המוצלחים

וכמה  כמה פי החלש הבן אל נתונים והאם האב  של ודאגתם דעתם לעומתו, עמהם.

אלו  לבניך 'ושננתם חז"ל אמרו לכן האחרים, צאצאיהם עשרת  על מדאגתם

דעתהתלמידים' יסיח לא וממילא יחיד', כ'בן מהתלמידים אחד  כל  את  שיחשיב

רמות .מהחלשים מעלות ויעלו בלימודם, חיל יעשו אכן בס"ד וכך  ולעודדם לחזקם

שדרך ת "ו, ירושלים גאב "ד זצ"ל זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגאון אמר נוראות

הנכנס  וכן הרצפה, על ופזורים המצויים עורות  על לדרוך  סנדלר של לחדרו הנכנס
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íéðåúð åéðééòî ø÷éò ìåëéáë íå÷î
Y åéáéáçå åéîåçø åéðá ,ìàøùé éðáì
ïééãò íðååòá åëìëìúð íà óàå

íäéìà åúåáéáçïéà éøä ,ãåò àìå .
,åçáù úö÷î àìà íãàä éðôá íéøîåà
åçáù ìë ïðéøîà åéðôá àìù ÷øå

(:çé ïéáåøéò)íäì øîàù äîù àöîð .
íéðá' íäéðôá ä"á÷äíúà'äì

'íëé÷åìàøáãîå íäéðôì ãîåò àåäù éøä)

(íîòåäæ àì ,ìëíà éë íçáùúö÷î,
äáéç' åäæåäøéúéäáøä - 'íäì úòãåð
äîî øúåéøîàðùíäìúåáà éãñç)

(ãé â úåáà à"ãéçäì.

úåàøåðàçñéùôî á"øøä ÷"äøä ùøã
ò"éæô"ùù 'íçðî éðô'á àáåä)

,ò"éæ õéð'æà÷î ãéâîä ÷"äøä íùî à"é .á øîàî

('éåì úùåã÷ èå÷ìé'á ïëå'ùãåçä ùåãé÷' éáâ ,
áåúëä øîà(ã âë àø÷éå)'ä éãòåî äìà'

åàø÷ú øùà ùãå÷ éàø÷îíúåà
åùøãå ,'íãòåîá(.äë ä"ø)éø÷ú ìà ,

íúåààìà,ïéââåù åìéôà íúà ,íúà
...ïéãéæî åìéôà íúàùåãé÷ éáâì íàå

ì"æç åùøã 'íúåà' åá áúëðù ùãåçä
úà óà åá ìåìëì Y 'íúà' àåø÷ì
áúëðù íå÷îá ë"åëàò .ïéãéæîå ïéââåùä

íéðá - 'íúà' ùåøéôáíúà'äì
íëé÷åìà(áåúëä ïåùì úåðùì êøåö ïéàå)íù

éàãååíëé÷åìà 'äì íúà íéðáåìéôà -
àèç íà óà éë ,ïéãéæî åìéôàå ,ïéââåù
ìöà áåäà ïá àåä ïééãò ìàøùéî ãçà

áçîä íéîùáù åéáàêåúá óà åá

בעל  כל אצל וכיו"ב הארץ, על שנפלו עצים חתיכות שיירי על ידרוך  הנגר אצל

לומדים  רבן בית של שתינוקות  תורה לתלמוד הנכנס זה דרך  ועל ומלאכה, מלאכה

ומכאן  כך. על להשגיח צריך  ומאד קדושות, נשמות  על לדרוך עלול הוא  הרי בו

אצלו  הפקיד שהקב"ה כתיפו, על המוטלת האחריות  בגודל ומחנך אב  כל יתעורר

נשמות על כדורך  הוא  אז כי מהם באחד לזלזל שלא  ויזהר ותלמידיו, בניו נפשות 

ישמרנו. ה' קדושות,

העוסקים של לחדרם נכנס שהוא  בעצמו שידמה היא היעוצה במלאכתוהעצה

לפי  כי וכסף, זהב  פירורי הארץ על תמצא לא שם  שהרי וכסף , בזהב הצורפות 

בפירורים אפילו  מזלזלים  אין יקרתם  גודל יחיד'ערך כ'בן בעיניו ילד כל יהא  כך  .

אותו  חנן קיימא  של לזרע ציפייה שנות  עשרות שלאחר בנפשו וידמה ממש,

ומאודו, כוחו כל בו ישקיע  הילד שאבי כשמלה, ברור הדבר והלא זה, בילד השי"ת 

את לאהוב עצמו על המחנך יעבוד לזה ובדומה נפשו, בעד יתן לו אשר וכל

של  ברוחו ולהלך מחסורו, די אחד לכל לתת  כוחו בכל וישתדל זה, מעין תלמידיו

בעמלו  והצלחה ברכה שיראה לו מובטח ואז שהוא , מה כפי ולקבלו אחד כל

הקדושה. ובמלאכתו



ראה  - הפרשה æéבאר

àìà íãàì åì øúåð àìå .äëéôää
åúîåòì èåùôé ä"á÷äå åéãé úà èéùåäì

.äðåùàøáë åéìà åäáø÷éå åãé

השי"ת  עבודת  - חלק  להם  יש ישראל  כל
עת  בכל אדם לכל שייכת

øåàéá÷"äâä ìù åúøåúá åðéöî ø÷é
ò"éæ àðìéååîïúùøôá 'åäéìà éøáã')

(äàø ä"ãéëðà äàø' ïúùøô ùéøá ô"äò
ïåùì áåúëä è÷ð ,'íåéä íëéðôì ïúåð

äåäïúåð,øáò ïåùìá éúúð øîà àìå
äøéçáä éë åúòãá íãàä äìòé ìáì
åëøã úìéçúá ÷ø åãéá äðúéð áåèá
êìäì ìçä øáë íà ìáà ,'ä úãåáòá
äð÷ú åì ïéà áåù äáåè äðéàù êøãá
ïë ìò ,äáåèì úåðúùäì äöøé íà óà

éëðà' øîàïúåð,äååä ïåùì 'íëéðôì
ïåøçàä åîåéá åìéôà íåéå íåé ìëáù
,äáåèä êøãá øåçáìå áåùì åãéá ïééãò

íàåéì ùé äð÷ú åæéà éëå íãàä øîàé
äáøä êë ìë éúøáò øáëù éøçà
.éúåðååò ìë úà ï÷úà êàéäå ,úåøéáò

áåúëä øîà äæìíåéääáåùú ìòáä éë
éàðúá - íåéä 'ãìåðù ÷åðéúë'äúòîù

êìäì ìéçúéå ,äæåìðä åëøã úà áåæòé
.íéáåè êøãá

íàåéçåëá ïéà øîåì íãàä óéñåé
íîåé éì áøåàä øöéä ìò øáâúäì
äøîà àã ïåâë ìò ,éðìéùëäì äìéìå

äøåúéëðàåì øîåà ä"á÷ä øîåìë ,
êøæòá äéäà éëðàíøîàîë(.áð äëåñ)

íåé ìëá åéìò øáâúî íãà ìù åøöé'
.'åì ìåëé àì åøæåò ä"á÷ä àìîìàå

íàåïéà éìåà äðòèá íãàä àåáé ïééãò
äæá éë ,úéúéîà äáåè äæá
äàøð íéåöéø éðéî ìëá éúåà íéöøîù
,éì íéøëåî äòåøâ äøåçñ åìéàë øáãä

øîà êëìíëéðôìçéðî ä"á÷äù
çéøëî åðéàå äáåèä êøãä úà íëéðôì
,'øçáé øçåáä' àìà áåèá øåçáì íëúà
äéåìú äëøáä úìá÷ù íãà øîàé íàå
ìáà ,íé÷éãö ãåò íìåòá åéäé íà ÷ø
ìëì äëæà àì áåèá øçáà éðà ÷ø íà

áúëð äæì ,íé÷éãöì ïåôöä áåè áøäàø
ìåëé ãéçéä íâù åðãîìì ,ãéçé ïåùìá
íìåò éùòîá çéâùé àìå äëøáá úåëæì
úååöîå äøåú ìåò íäéìò íéìá÷î íà

åàì íà

אלול מברכין שבת - יאחזון ורעדה  חיל 

úáùáìàøùé éðá úåìä÷î ïéëøáî åæ
è"ìòáä ìåìà ùãåç úàæéæéæéæé,

זי"עיז. מקארלין אהרן' ה'בית הרה"ק של דבריו ˜Ë"Ó:)ידועים 'Ô¯‰‡ ˙È·' Â�·Ï ·˙ÎÓ·),

יש  כן על החודש, תחילת שלפני בשבת  תשרי חודש את  מברכים ואין שהיות

תשרי. חודש על גם אלול חודש של החודש בברכת לכוון

על  גם כבר מברכין עתה הנה כי ביודעם לב, בכל יאחזון ורעדה חיל זה ולפי
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ìò øîà ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä
á÷òéì éîøàä ïáì øîàù ÷åñôä éøáã

åðéáà(èë àì úéùàøá)éãé ìàì ùé'
ùîà íëéáà é÷åìàå ,òø íëîò úåùòì
íò øáãî êì øîùä ,øîàì éìà øîà
ãáåà éîøà äðä éë ,'òø ãòå áåèî á÷òé
÷éæäìå ãáàì äöåøä 'âøè÷îä' àåä éáà

áåúëä øîà øùà äæå ,ìàøùé éðá íòì
òø íëîò úåùòì éãé ìàì ùééçåëá

êà ,íéàøåð íéâåøè÷ éãé ìò íëì òøäì
äùòà äîù"îà íëéáà é÷åìàåú"ø -

'ùúá'îïéëøá'à,ìåìéìà øîàúåéä
ïå÷éúìå äáåùúì íéøøåòúî äë éðáå

åæ úáùá íäéëøãçéçéçéçéäðä éë íòîùá Y

שבברכת ונמצא  הבאה, השנה לכל המשפיע שהוא  השנה ראש - תשרי חודש ראש

בה. יתרחש אשר וכל תשע"ח שנת כל נכלל זו חודש

אונגרין  בני מנהג את  משבחים תדיר שהיו בעלזא בית  אדמור"י על ומספרים

מזמרין  והיו אלול, חודש ברכת  בעת  נוראים הימים של הניגון את  מנגנים שהיו

עלינו  הבא  הרביעי ביום ולמחרתו השלישי ביום יהיה אלול חודש ה'ראש את  ברטט

באים. המבורכים ימים שהנה לעם להזכיר לטובה', ישראל כל ועל

אם  שאף הרואות שעינינו מה פי על בזה, שיש השבח את  להסביר אפשר ואולי

עדיין  ממשיכים הגלגלים מ"מ נסיעתו, אמצע הרגיל באופן רכבו את עוצר האדם

ואינו  לגמרי הרכב כל נעצר חזקה, בבלימה רכבו את עוצר באם אך  וליסע , להסתובב

עדיין  מעט רק  נעצר האדם אם אלול חודש שמגיע בעת  כן וכמו כלל. ליסע ממשיך

כבר  מהדהד הנוראים הימים שנוסח בעת  משא"כ הקודמים, בהרגליו ממשיך הוא

שעשה  מעשיו בכל ממשיך ואינו לגמרי, האדם נעצר בזה יאחזון, ורעדה וחיל באזניו,

השתא . עד

ממקורביו, לאחד שהסביר זי"ע, מבעלזא אהרן רבי דהרה"ק  משמיה מתאמרי

יותר  עבות בשמיכות לכסותו שצריך  עד ברעד כולו כל מתמלא אב  ט"ו מאחר מדוע

אלול  מברכין שמשבת  אחותי לי אמרה בילדותי הנה באמרו, השנה, בכל מאשר

הדגים  אם לעצמי וחשבתי הדין, יום בא  מאימת  ורועדים זוחלים שבים הדגים אפילו

מכינים  שכבר שיודעים אנחנו מפחד, רועדים והמשפט הדין בעניני 'מבינים' שאינם

וחלחלה. פחד שנתמלא  וכמה כמה אחת  על מעלה של דין בבית  הכסאות את

חז"ליח. שאמרו וכמו קטנה, ואפילו קבלה של כוחה גדלה ÔÈÚÎמה ,· · ¯"˘‰˘)

(‰Ê ÔÂ˘Ï.'אולם של כפתחו פתח לכם אפתח ואני מחט של כחודו פתח לי פתחו

צדיקים של פירושם ‰·Ë"˘Ú)וידוע Ì˘· ,„ ˙Â‡ ÏÂÏ‡ Á"¯ ˜È„ˆ È¯Ù) בפתח סגי שאכן

אבל שיהא קטן, „Í¯Â)מפולשבתנאי ‡ ÔÂ‡ Í¯Â„ היטב(‡ קבועה הקבלה שתהא והיינו ,

קיימא . בר שהוא לעבר מעבר בקיר חור שעשה כמי לבו, בתוכיות 
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úåçéìñäå íéîçøä éîé íéàáå íéáø÷úî
ïéãä éîéå Yèéèéèéèéäúòî êëì éà ,øîùä

òø ãòå áåèî á÷òé íò øáãî êì,
é"ðá íòì ÷éæäì éçåëá ïéà øúåéå÷"äøä)

(ã"éøäîä íùî úàæ øîåà äéä ò"éæ 'êåøá øå÷î'ä.

היום  אלול ראש - בראשו  עיניו  החכם 

÷"äøääøåâéãàñî á÷òé íäøáà éáø
'äàø' ïúùøôá æîø ò"éæ

úåáéú éùàø àåäù'øùà'àìåì'ä,íåé

øéãú äéäú äùøôä úàæ úàéø÷ éë
úåçéìñäå íéîçøä ùãåç ìù äçúôá

(ìåìà ç"øá åà ,ìåìà ïéëøáî úáùá)åðòéãåäå ,
íãå÷ íåé 'ì Y úòä åæá áåúëä
íëéðôì ïúåð éëåðà äàø' ,äðùä ùàø

äðùä ùàø äæ 'íåéä' Y 'íåéäøàåáîë)

(:áì á"ç ÷"äåæáúà 'äúò'î øåëæ ,íåéä
äæ ùãåç íëì ïúéðå ,è"ìòáä ìåãâä
äáåè äðù' íëîöòì úåð÷ì äðúîë
åéùëòî øáë åøøåòúä ,'ä÷åúîå

אבל  מחט, של כחודו קטן שיהא  זי"ע  שמואל' ה'דברי הרה"ק כתב זה מעין

המחט... כמדקרות  עצמו את  שידקור באופן

מסאטמאר יואל' ה'דברי מהרה"ק  יש זה, Ù"Î‰ÂÈ)בענין ÏÈÏ È"¯·„) מצינו שהנה, ,

מקוואות Ê)בהל' Â)גשמים מי שאינם המטהריםשבור השאובים המים את מעלים

- והיאך  הכשירה, מהמקווה הרבה מרוחקים הם אם אפילו – למקוה כלל כשירים

השקה נקב ידי על  יחד יחברם  לעצמו אם יעשה אך  אם ביותר המרוחק שאף והיינו ,

אחרים... לטהר שיוכל כדי עד בעצמו הוא אף ייטהר לטהרה ושייכות  אחיזה איזו

אחת בקבלה - הקב "ה עם בעצמו ושייכות  קשר שיעשה ידי על – לדידן כיו"ב ,

דוגמת  ויתהפךאמיתית בעצמו, 'השקה ' יגרום ההשקה , לגמרי.חור לטהור

הרה"ק  אמר מטהר (˘Ì)עוד הקב"ה אף הטמאים את  מטהר מקוה 'מה זו במשנה

ישראל' Ë)את  Á ‡ÓÂÈ)'במקוואות מעלות 'שש אמרו שהרי – ביאור צריך  דלכאורה ,

(‡ ‡ ˙Â‡ÂÂ˜Ó) לבני הבורא טהרת  את דימה לא ומדוע  'מקוה' מסתם טפי חשיב  ומעין

י"ל, אלא  מקוה, מטהרת  יותר החשובה מעין כטהרת דייקאישראל נעשה דהמעין

שמים  ‡)בידי Ë ‡˙˘¯Ù È�ÈÓ˘ Î"Â˙),– אדם ' ידי ב'מעשי וטהרתנו חשיבותינו ועיקר 

אדם  בידי הנעשית מקווה כאותה עצמו ... עם עובד  שהאדם .(˘Ì)מה

זצ"ליט . סלנטע 'ר ישראל רבי הגה"ק דברי È„)ידועים ˙¯‚‡ Ï‡¯˘È ¯Â‡) כאשר מלפנים

אלול. קדוש הקורא  מקול פלצות, אחזו איש כל – ידעתי

זי"ע  חיים החפץ  על מסופר ˜Á)וכן „ÂÓÚ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ˙Â„ÏÂ˙) אחד גדול רב  לנו 'סח

מברכים  בשבת  הכנסת בבית זצ"ל חיים' ה'חפץ  רבינו עם להתפלל לו נזדמן פעם

רבינו  הזדעזע ה'' ביום יהיה אלול 'ר"ח המילים לומר החזן וכשהתחיל אלול ר"ח

המתפללים'. קהל כל על נפל וחרדה שאימה עד גדול בבכי ופרץ  גופו, כל ונרתע
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'äðùä ùàø' ìù ìåãâä íåé úàø÷ì
úðùì ïéãá åëæúå ,äáåèì åðéìò àáä

äòåùéå äìåàâëëëë.

úàø÷ììåìà ùãåç ùàøïéìéî àéáð
à"øâä ìù åúðùîî ïéøé÷é

(æîøä ã"ò ,øúñà úìéâîì åøåàéáá)÷åñôä ìò
(ã-â à øúñà)äùò åëìîì ùåìù úðùá'

,'íåé úàîå íéðåîù íéáø íéîé ...äúùî
ì"æç åøîà .ì"æå ,à"øâä áúëå÷åñôä ìò)

('íéáø íéîé ...áåæú éë äùàå'Y íéîé,íéðù
Y íéáø,äùìùíäù íéáø àø÷ð äîì

.øòö ìù(ïàë øàåáé ã"äæò)òåãé éë
éøäå - òéáøå íéîé ä"ñù àåä äðùäù
äðùäù àöîð ,'åìåëë íåéä úö÷î'
úà íéðã ïéà ,äðäå .íéîé å"ñùë úáùçð
ìò øîåìë ,íäî äöçî ìò àìà é"ðá
åøîàù åîë ,úåìéìä ìò àìå íéîéä

(:èô úáù)øîåìë ,'àéìéìã àâìô ìã'
ïîæä äæá éë úåìéìä ìò íùéðòäì ïéàù

â"ô÷ ÷ø ìåëéáëù àöîð ...íéðéùé íä
íéîé ãâðëå ,íä ø"äöéä ìù åãéá íéîé
øöéä - ùåøååùçà úãåòñ äúééä åììä
íéøúåðä íéîé 'âå ,'íåé úàîå íéðåîù'

(â"ô÷ ãò ô"÷î)íäìåìà ç"øä"øå
'íéáø íéîé' íéàø÷ðä ,ë"äåéå'â ë"äñ)

(íéîéø"äöéì øòö éîé ïäùøîåìëå ,
äáåùúá ìàøùé éðá íéáù åììä íéîéáù
éîé ïä ïë ìò íçåøé áæåòå äãåîå äîéìù

.ø"äöéì øòö

áúë'éåì úùåã÷'á(äðùä ùàø íéøáã),
êøã íéá ïúåðä(æè âî äéòùé)äæ

,ìåìà ùãåç ùàø(å ø"á 'éò),àåä ììëä .
êøáúé íùä ìåìà ùãåç ùàøá éë
,ìàøùé úîùðì åúåëìîå åúå÷ìà äìâî
åãñçá úåîìåòä ìë úà âéäðî àåä éëå
íéëéìîî åùåã÷ íò ìàøùéå ,ìåãâä
íéá ïúåðä' äæå .íäéìò åúåëìî ìåò

...'ìåìà ùãåç ùàø äæ êøãç"øáù

מברכין כ. בשבת  בצילו לשבות  רבים נהרו זי"ע  מפרימישלאן מאיר רבי הרה"ק  אל

מפה  להתברך  פנימה לקודש להיכנס הקהל רצו השבת בצאת אחת פעם אלול,

הסוחרים  מדרך הנה, אמר, וכה לקבלם. מיאן הרה"ק אולם הדרך , ברכת  ולקבל קדשו

האם  לבחון להם, שהיו וההכנסות  ההוצאות  בכל וחשבון דין השנה בסוף לערוך 

היציאה  על יתר יערוךהשבח שלא  הסוחר של בגורלו יעלה מה התדעו להיפך , או

נשאר  כשהוא – עסקיו כל את  לסגור ייאלץ והלה הימים יארכו לא  – זה 'חשבון'

נעשה  מה ומשמאלו מימינו ידע  לא  כי כתיפו, על הרובצים מרובים חובות  עם

הנפש, חשבון לערוך החובה מן השנה, בגמר עתה בעמדנו - לדידן אף שלו. ב'עסק '

חשבון  ערך  לא  עדיין שמאיר'ל 'ומאחר גמור', 'הפסד לידי להגיע  אפשר כן לא  שאם

הרבי'סטעווע  כל את להפסיד הוא מסוכן להכנס (‡„Â¯ÂÓ"˙)הנפש מוכרח הוא והרי

לברכה'. הקהל את לקבל ביכולתו ואין מחדר, לפנים בחדר
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éë ìàøùé úîùðì ú"éùä äìâî ìåìà
.íìåòä âéäðî àåä

הצדקה מצוות - תתן  נתון 

ïúùøôá(àé- é åè)åì ïúú ïåúð'àëàëàëàë

דוד'כא. 'פני בספרו מביא  זי"ע  ‰Â˙Î·)החיד"א ÏÙÎ·Â ‰"„ האלשיך (¯‡‰ (·Ô˙˘¯Ù,בשם

(ÛÒÎ Ì‡ ÌÈËÙ˘Ó '¯Ù 'ÈÈÚÂ ,È�˘‰ È"‡ Ô˙˙ Ô˙� לו „"‰ השפיע  שהקב"ה אדם שכראות 

שאמרו וכמו המעות , על 'אפוטרופוס' אלא  שאינו ידע רב , ˜Ï‡:)שפע  הכותב(·"·

הממון, על אפוטרופוס נעשה הוא  הרי הבנים בין אחד לבן נכסיו אומדיםכל כי

שמינה אלא  – בניו שאר  את  ולהניח  לאחד רק לתת כיוון שלא אב של  דעתו 

לאפוטרופוס כיאותו  לו, תתן' 'נתון – הכתוב כפל מדוע  הביאור וזהו ישראל , כל

העשיר , אצל  מונח  עני של דחלקו נותנת  הדעת  - לעשיר נכסים  נתן ואם  לה', בנים 

עליהם אפוטרופוס אלא העשיר .ואין

אנכי ראה פירוש. לו, תתן נתון כדינותןוז"ש –שתתןלך , לבבך  ירע ולא  לו,

מצוה זו ואין משלו, לו נותן שהנך נמצא בידך,שהרי מופקדים  העני של מעותיו כי

עכ"ז כלל , מצווה זה אין שלכאורה ואף נוטל, הוא  יברכךושלו הזה הדבר בגלל -

אלוקיך . ה'

פרנסתו  מצב על זי"ע מקערסטיער ישעי' רבי הרה"ק  לפני יהודי התאונן פעם

ואכן, חדש, במסחר להתחיל יעצו לרוב, ברכות  עליו הרעיף ישעי' ר' מנשוא, הקשה

עצומה. בעשירות נתעשר ובמהרה ידיו במעשי ברכה ראה הלה

העשירות על לבו מקרב  לו והודה רבינו אל היהודי שוב בא  השנה לתקופת  ויהי

לא שמעולם אנשים – וידידיי' 'קרוביי נתרבו קדוש, רבי אבל, בחלקו, שנפלה

האיש, מפי יצאו הדברים וזהבי, לכספי – מתכוונים אחד לדבר וכולם כלל, ידעתים

אחר  נתור לתת , ברצונך אין אם נו, לעשיר, ויאמר מעשה, לעשות החליט והרבי

– הדברים משמעות את שהבין העשיר לאחרים... משלהם לתת  שברצונם אחרים

לו  אמר – נפשו על מתחנן החל דאשתקד, בעניותו עצמו ימצא  ממש בקרוב  כי

לאחרים...הרבי לחלק כדי לא  אם  לפרנסה האדם  זקוק מה  ÔÚÓלשם Û¯‡„ Ò‡ÂÂ¯‡Ù)

(ÔÚ„È‡ ¯‡Ù ÔÏÈÈË Âˆ Ë˘È� ·ÈÂ‡ ,‰Ò�¯Ù.

מי  וכל – בכללם שמך וגם עירך בני בין גורל מטיל הנני רבינו, לו אמר עתה

אמנם, לך , שנתתי בעשירות  יזכה הוא בגורל דברך,שיעלה על באמת תתחרט אם

ותשאר בגורל  שמך יעלה  והאביונים  העניים  בידי לתמוך  עצמך על ותקבל

בידך  וקיבל העשירות  היהודי, של לבו את הציפו חרטה רגשי כי לומר, למותר אך .

עלה  שמו הפלא , למרבה ואכן... נצרך, לכל מממונו לפזר איתנה בקבלה עצמו על

אכן כי ראיתי עתה לו, ואמר נענה ורבינו ומעתה בגורל, נתחרטת , גמורה בחרטה
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øáãä ììâá éë ,åì êúúá êááì òøé àìå
ìëáå êùòî ìëá êé÷åìà 'ä êëøáé äæä

êãé çìùîáëáëáëáëáø÷î ïåéáà ìãçé àì éë ,
çåúô øîàì êåöî éëðà ïë ìò ,õøàä

בידך  הברכה ÂÈÏ‚¯Ó˙תשאר ‚ÈÏÚÊ ¯˘‡ È·¯ ˆ"‰‚‰Ó ÚÓ˘˘ ‡È¯ÂÏ Ì‰¯·‡ È·¯ Á"‰¯‰ ÈÙÓ)

(‡„·ÂÚ‰ ÏÚ·Ó ÚÓ˘˘.

זי"עכב. מדובנא ' ·‚ÏÏ)ה'מגיד ÈÎ ‰"„ ,‰‡¯ ·˜ÚÈ Ï‰‡) שאיבד לאדם הדבר את המשיל

מקום  לו יש אחרים, זהובים מאתים מצא  חיפושו ובדרך זהובים, מאה של שטר

זהובים, מאות  ג' עתה לו היה הראשונים המאה את מאבד היה לא שאם לחשוב

זמן  ולאחר זרעים, ממנו ונפלו השק ונקרע בידו זרעים של ושק  בשדהו ההולך  אך 

מקום  לו יש וכי לרוב, ירקות  בשדהו שצמחו לראות ונשתומם בשדהו האיש עבר

שק גם בזרעים מלאה משדה לבד כעת  לי היה שקי נקרע היה לא אם - לומר

על  רק  לו באה הצמיחה שכל מכיוון כן, האומר ייחשב לשוטה והרי זרע', 'גרעיני

שיזכה  שבכדי לדעת , האדם על כן כמו הזרע. גרעיני ממנו ונפלו נקרע שהשק  ידי

'זורע דאמרינן וכהא הצדקה, גרעיני את לזרוע  עליו השמים מן והשפעות לישועות 

פירוש  וזה הישועות  את  מצמיחה אשר היא שהצדקה ישועות' מצמיח - צדקות 

כי  הצדקה, ידי על מתחסר שממונך תחשוב שלא לו' בתתך  לבבך  ירע 'ולא  הכתוב 

כל  את הצמיחה אשר היא הצדקה כי אלוקיך' ה' יברכך הזה הדבר 'בגלל אדרבה

והשפע . הברכה

מדובנא  המגיד המשיל ÈÎ‡ÏÓ)עוד ÏÚ ·"Á ‡�·Â„Ó „È‚Ó‰ È·˙Î) חז"ל דרשת על

(ÁÈ ‰‡¯ ‡ÓÂÁ�˙)בכתוב(·Î „È ÌÈ¯·„) תעשר ועל עשר  שתתעשר'. בשביל 'עשר ודרשו

הקב"ה אמר מעשר È)מצוות ‚ ÈÎ‡ÏÓ)ארובות לכם אפתח לא  אם בזאת נא 'בחנוני

מלאה  ספינה וברשותו הים ממדינת שהגיע  לסוחר משל, בדרך וביאר השמים',

כעת ניתן כי העיר ברחבי במהרה פשטה השמועה אורג, מעשי משובחים בבדים

הסוחר  העיר. סוחרי כל לפניו עמדו קצר זמן תוך  ואכן, זול, במחיר יקרים בדי להשיג

מהסוחרים  היו אך  אמה, שישים היא  בד חתיכת  כל של שאורכה לכל הודיע

שהמוכר  רצה מהם אחד וכל חתיכות, לט"ו וחלקם כאלו, חתיכות לעשר שהוצרכו

הדרך לו שאצה הסוחר עשה מה מאתו, קונה שהוא  הגלילים כל את  לעיניו ימדוד

אמדוד  עתה ביותר, כדק הנראה הגליל את קחו אבקשכם, בידי, עתותי אין להם אמר

הגלילים  לשאר ק "ו תדרשו אמה שישים אורכה כי שתראו ומכיוון לעיניכם אותה

אמה... שישים בהם יש שבוודאי יותר העבים

מצוותיה. תרי"ג עם תורתו את  לנו ונתן עלינו חמל הקב "ה הנה כי והנמשל,

המיוחד  וענינה מצווה מצווה – רב  שפע עלינו ולהשפיע עמנו להיטיב  כולם ותכלית 
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'êåðéç'ä áúë ,'êãé úà çúôú(ôú)

âéùîå äøåúä éëøã ïéáî ìëå' .ì"æå
,äëøò ïéçá èòî åìéôà úòãìòãé

- íéëéøöì åðåîî øæôîä éë øåøéáá
ãåò óñåðåðåîî øñçé àìù éã àìù åðééä)

(äáøúé óà àìà ,ä÷ãöäîúà ïéãé 'ä éë

åúëøáî åä÷éðòéå åéùòî éôì íãàä
äéìà åáø÷úä éôëáø÷úé øùà éôë åðééä)

('ä ãéá äéåöîä äëøáä ìà íãàäâëâëâëâë,
úåìéëä úãéîå(úåðöî÷ä)äöéçî àéä

ðäå äëøáä ïéáå åðéá ìæøá ìùúåáéã
äëøáä é÷ìçî ÷ìç àåäãëãëãëãëàöîðå ,

אני  והוכחה לראיה ואומר מחומר, הקרוץ  אדם בא עתה הברכה. מקור הם והם לה

שמירתם בעבור אפסיד ולא  – הם הברכה מקור שהמצוות אדע מניין (ÔÂ‚Îצריך,

·"ÂÈÎÂ ,ÔÂÓÓ ¯˙ÂÈ ÁÈÂÂ¯ÈÂ ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ÔÈÈ�Ó‰ ÔÓ ‡ˆÈ Â˙ÏÈÙ˙ ¯ÂˆÈ˜·˘ ÂÏ ‰‡¯�Â Â˙„Â·ÚÏ ¯‰ÓÓ‰

(˙ÂÂˆÓ ושלוש ·˘‡¯ מאות שש לנסות  שקשה אחרי הבורא, עמנו עשה חסד ואכן, ,

המצוות, משאר יותר להפסד שקרובה כמי הנראית  אחת מצווה קחו – מצוות  עשרה

שתתעשר, בשביל עשר בזאת ' נא 'ובחנוני מרווחיו, מפחית  מעשר הנותן שהרי

ומפסיד. לי השומע  ואין בהם, לנו טמון גדול שרווח המצוות לכל תקיש וממנה

צדקה'כג. 'מעיל בספרו מוסר' ה'שבט בעל ˙Ï‡)כתב  ÔÓÈÒ) ימיו שכל אחד רשע על ,

אמרו  היה, גוסס כמעט וכבר  למשכב שנפל ובעת ועוונות , בחטאים עליו עברו

מגולגלת ביצה לי תתנו אם להם אמר כלום, עדיין טעמת לא מדוע ביתו אנשי לו

החולה  אמר צדקה, לי תנו ואמר פתחו, על אחד עני בא  שאכלה וקודם אוכל, אני

הצדקה  זאת אם כי עשה לא  ומימיו הביצה את  לו ויתנו הביצה, לו תנו לקרוביו

ואמר  הלילה בחלום לבנו הנפטר בא לימים ויהי החולה. מת ימים ג' כעבור בלבד,

יקירי, בני לאלו, ימי שכל לפי הבא , העולם  חיי ותירש צדקה  לעשות רגיל  היה

הכריעה העולם  מן וכשנפטרתי בלבד, לעני שנתתי ביצה  אותה  אלא צדקה  עשיתי

עדן  לגן וזכיתי עוונותי כל על ביצה  אותה  שאם לי מוסר' ה'שבט שם ומבאר .

מלא שהיה אף לזכות הכף כל את עליו הטתה אחת  שמצווה שייך  היאך  תשאל

לחיים, ממוות  ניצול זו ביצה אכילת ידי ועל מוות , סף על היה עני אותו כי ברשע ,

ולתורתו, לה' ובנות בנים עוד להוליד ואף ומצוות , תורה לקיים להוסיף העני יכול וכך

רשע אותו של לזכותו נזקפים אחריו דורותיו כל ושל הלה של מצוותיו שכל נמצא 

הצדקה. מצוות של כוחה גודל את האדם ילמד ומכאן הביצה. את  לו שנתן

מסאטמארכד. הרה"ק  ביאר ˙ˆ‡)וכך ÈÎ È"¯·„) כלום' במדבר בהיותם בנ "י טענת את 

מוציא ' ואינו שמכניס אשה ילוד Ú·:)ראיתם ‡ÓÂÈ) כל הקב "ה סיפק במדבר כי ,

טענתם  הייתה זו צדקה, מצוות  שם לקיים שייך היה ולא  – שנה ארבעים צרכינו

– 'מוציא' בלא  להתקיים אפשר צדקה...היאך על הוצאות  להוציא  בלא  כלומר
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äá âäðúîä(áìä úåáéãðá)äëäëäëäëàåäù
äëåúá(äëøáä êåúá).

àìåäçååøå äëøá éøòù úçéúôì ÷ø
íâ àìà ,ùéàä äëåæ åéùòî ãâðë
áúë 'íðéç úðúî' íéîùä ïî åì åôéñåé

ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøäâì úåîù)

(éúåðçå ä"ã ,èé.ì"æåïúåð êøáúé àøåáäù
âäðúéù - úåðîçøå äðéðç úãî åì
ìòå ,ãñçå íéîçø úãîá åîöò íãàä

íðç úðúî øöåàî åì ïúåð äæ éãéàåäù)

(ìåãâ øöåàåùøãù åîëå ,(:àð÷ úáù)ìò

ïúùøôá ÷åñôä(çé âé íéøáã)'êì ïúðå
íéîçøäæ éãé ìòå -êîçøå.ì"ëò ,'

ãåòïúùøôá(ç åè)çúôú çåúô éë'
øùà åøåñçî éã ...åì êãé úà

ì"æç åøîàå 'åì øñçé(:æñ úåáåúë)øùà
ãáòå åéìò áåëøì ñåñ åìéôà - åì øñçé
,ï÷æä ììä ìò åéìò åøîà .åéðôì õåøì
áåëøì ñåñ ãçà íéáåè ïá éðòì ç÷ìù
àì úçà íòô ;åéðôì õåøì ãáòå åéìò
äùìù åéðôì õøå ,åéðôì õåøì ãáò àöî
íééç éáø ïåàâä äù÷äå .ïéìéî

מאמירת לבד חנוכה, נרות  הדלקתו אחר הקהל לכל 'לחיים' לחלק הנהיג הרה"ק 

משה' ה'ברך  הרה"ק  שאלו פעם הקדושים, אבותיו אצל נהוג היה שכבר הפלפול

ביצה במס' מצינו הנה הרה"ק  לו ענה זה, למנהג המקור מה שנולדה (·.)זי"ע 'ביצה

מפרש  בגמ' – תאכל 'לא וברש"י, תאכל'. לא  וב "ה תאכל, אומרים ב"ש ביו"ט,

כל  צריך  אין כי בגמרא, הטעם את  לעיין רש"י אמר לא  'תאכל' על ואילו טעמא '.

על ורק לרעהו, איש ומזונות  'לחיים' לתת מדוע  וסיבה טעםטעם נדרש תאכל לא

מדוע ... מיוחד 

והרגשותיו כה. מחשבותיו לנבכי להכנס – דל' אל 'משכיל להיות האדם על ובכלל,

הרה"ק על הידוע כמעשה הטובה, בתכלית עמו להטיב  ולהשתדל רעהו, של

צרותיו  רוב על לפניו ובכה נפש, מר יהודי אליו נכנס שפעם זי"ע מסאטמאר

שאלו  וכו', צאצאיו נישואי עבור למעות הוא זקוק  ואף בו, תלויים טפלי כי וחובותיו,

אלפי  'שלושים ויאמר האיש ויען העת , בזו מע "כ נצרך  מעות  לכמה יהודי, ר' הרבי,

אלפי  ותשעה עשרים סך משם והוציא  הארון, את הרבי פתח ותקילין, טבין דאלער'

את הגבאים שאלו היהודי בצאת אחר... לאיש ונהפך  היהודי, עיני ויאורו דאלער,

לתת – בשלימות מבוקשו מילא  לא  מדוע  כזה, אדיר סכום הרבי נתן כבר אם הרבי,

הלה  היה אלפים, שלושים לו נותן הייתי אם הרבי, ויען דאלער, אלפי שלושים לו

שמחתו  הייתה ולא יותר, מקבל הייתי יותר בקשתי אילו אי, אי, בהרגשה. מהלך

יטרידוהו  לא  ומעתה שביקש, הסכום כל את  כמעט שקיבל עכשיו, כמו שלימה,

יותר... מקבל הייתי מבקש הייתי אם המחשבות
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åì ïúðù äî àîìùáã ,ì"öæ õéáìàåîù
õøù äî êà ,àçéð åéìò áëøì ñåñ
ï÷æä ììä éë ,øåàéá êéøö åîöòá åéðôì
úåæáì åì øåñàå ,äéä ìàøùéá àéùð
àìîì éãëá éðò åúåà éðôì õåøì - åîöò
õåøé ãáòù ìâøúäù åéúåðåéâéù øçà

.êøãä åì úåðôì

àìà,ù"çøâä øîåà ,ïàëî çëåîùéù
úìåæä ìù åéúåùâøäì ñçééúäì

'ùôð çå÷éô' ìù øãâáììä óàå ,
úðëñ øãâì ñðëðë éðò åúåà ìà ñçééúä
ãáò'á åúåìéâø åì øñçé íàá úåùôð
ìëî ,äéä 'àéùð'ù óàå ,'åéðôì õåøéù

íå÷îäøåúä ìë úà äçåã ùôð çå÷éô'
õåøì ,áéåçî óàå - àåä øúåîå ,'äìåë

ïåãáàî åìéöäì åéðôì.

פיו  באמרי הצדקה  מצוות – רצה  פי נדבות

àèéùôïéðòì ÷ø àìù ì"öàåúåáéãð
ïåîîàìà ,íéøåîà íéøáãä

ïéðòì óàäôä úåáéãðåéøáçì øæôéù ,
íé÷æçîå íéáåè íéøåáéãéîì óà êééù äæå)

(ïåîî åì ïéàùàåáì äëæé äæ éãé ìò íâù
áä ìà.äëø

àöåéëúååöî ïéðòì øîåì ùé äæá
'øùòú øùò'(áë ãé)åëåëåëåë-

÷ìç ùéøôéù 'øùòî' úååöî ììëáù

זי"ע כו. שקאפ הכהן שמעון רבי ÂÈ˘¯)הגה"ק È¯Ú˘ Â¯ÙÒÏ ‰Ó„˜‰·) מאמר את מבאר

Ë.)חז"ל ˙È�Ú˙) העשיר מדוע שתתעשר', בשביל במעשי 'עשר תלויה אינה ות

יהא לא  פלוני וצדיק  חכם שתלמיד שאפשר עד מעשר, בנתינת  רק אלא האדם,

הארץ עם יימצא גיסא  ולאידך מעשר, נותן שאינו מאחר ממעל בעשירות נשפע 

מטעם  הממונה שכמו הוא, בדבר וההסבר מעשר. מצוות  בזכות  רב  עושר שיתעשר

אוצר  על לשמור זמן לאחר יתמנה כראוי תפקידו ישמור אם קטן, אוצר על השלטון

בשאר  גדול כמצליח ידוע אינו אם אף למדרגה ממדרגה יעלה וכך  יותר, גדול

– כראוי.תפקידים ותפקידו  שליחותו  ממלא הוא  הרי האוצר שבעניני כמו מכיוון

נותן  שאם בממונו, כראוי משתמש אם ורק אך  תלוי הכל הממון עשירות בענין כן

יקבל  כן על ממון, עם להשתמש כיצד הוא יודע כי בזה מראה הוא  הרי 'מעשר'

לאו. - לאו ואם ורווחה, בעשירות  משלם שכרו את 

הגן' 'ספר על הנספח משה' 'דרך  בספר Ú˘¯)כתב ‰Ú˘˙ ÌÂÈ) בעלי ושאל שבדק ,

'משפך' הנקרא כלי אודות  ÌÈˆÂ¯˘ÎÂאומנויות, ‰ËÓÏÓ ¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓ ·Á¯ ‰Ù ÂÏ ˘È˘ ÈÏÎ)

(ÍÙ˘Ó‰ È„È ÏÚ Â˙Â‡ ÌÈ¯È·ÚÓ ÈÏÎ Ï‡ ÈÏÎÓ ‰˜˘Ó ÍÂÙ˘Ï שבכדי לו, אמרו כאחד וכולם

הפחות לכל מלמטה הצר פתח נקב  גודל להיות צריך פעולתו, את המשפך  שיפעל

נשפך להיות המשקה  כל חוזר מעשירית בפחות כי למעלה, הרחב מהפתח עשירית 

כאן  האדם פותח אם ממרום, והשפע  העושר בשפך הוא כן וכמו העליון, מהפתח
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íéøáãá ïä ,'åéøåáéãî' åøéáçì ïúéå øëéð
íéøáã ,åøéáçì íãà ïéáù íéáåè
ïäå ,ùôðä úà íéáéùîå íéããåòîä
åøéáç íò ãçà ìë ãîìéù ,äøåú éøáãá
ìåãâä ïåàâä ÷ñô êëå .åìùî åì ÷éðòéå

ì"÷åöæ ïééèùðééô äùî éáø,æ"ç î"åøâà)

(å"ë ïîéñ ,ã æ"òäáà,ì"æå ,ìëù éúéøåä êà
êéøöù óà íëç ãéîìú(ãåîìì)åîöòì

úö÷î ãîìì áéåçî ,ãåàî ìåãâ àåäå
ìèáúîù óà íéøçà íò íâ ïîæä

åîöò úøåúîáøã àäî øáãì äéàøå ,
íéîòô úåàî 'ã åãéîìú íò ãîì àãéøô

ãåîìì åì øùôà äéä éàãååáù óà
,äøåúá øúåé úåìòúäìå ,äæ ïîæá åîöòì
åééç éîé åëøàù øëù äæ ìò ìáé÷ ïëàå

,íù íééñîå ,äðù úåàî 'ã ãòøáúñîå
úéøéùò - 'øùòî' øåòéù íâ àåäù éì
ìåëé éìåàå ,äøåú ãåîìì åì ùéù ïîæä
øåòéùä ïéðòì ò"öå ,ùîåç ãò óéñåäì.

– אלוקיך  ה' יברכך הזה הדבר בגלל  כי
הצדקה ע"י הנשפע ורוחני גשמי שפע

áúë'äò"éæ 'øôåñäðäå ä"ã ,äàø)

(ùøãîäáåúëä ïåùì ìò äù÷î
(àé åè)õøàä áø÷î ïåéáà ìãçé àì éë

ונהיה  דרכו יורד השפע כל אזי מלעילא , לו הניתן מהשפע  עשירית של פתח למטה

מעשירית פחות עד פתחו את  מיצר רק אפילו או סותם הוא  באם אך נכסין, עתיר

נאבד. עליו הנגזר השפע כל אזי

ראש' 'כתר בספר ˜Î‚)כתב  ,¯˘ÚÓÂ ‰˜„ˆ 'Ï‰ ˘È¯) מוואלאז'ין חיים רבי שהגה"ק

'מעשר' השומר כל וז"ל, זי"ע, הגר"א רבו בשם אמר יבואזי"ע שלא בכך מובטח

שיתעשר מובטח חומש והשומר כלל. היזק הבטחון,לידי מידת  בזה ויושרש .

הפסוק  מתקיים היה – 'מעשר' שומרים היו ישראל כל „)והלוואי ÂË Ô˙˘¯Ù·) אפס'

אביון'. בך יהיה לא כי

הפעם, בזה עצמו והקיל מעשר, בדמי ספק לרבינו היה פ"א קכ"ד, באות ומוסיף

לבאר, הגרזן גם ונפל להוציאו, ווים עם גרזן כלי והורידו בבאר, דלי נטבע  אח"ז תיכף

כמו ממש עלו והגרזן שהדלי חשבון ˘Ï)ועשה ÌÂÎÒ‰) מצד נתן שלא – מעשר כסף

והדלי הגרזן עלה ואח"כ המעשר תיכף והפריש לו. ‰·‡¯)שנסתפק ÔÓ).

זי"ע  פאייתוסי ברוך  רבי להרה"ק ברוך' 'מקור בספר „"‰כתב  Á� '¯Ù ,�"˜˙ ˙�˘· Ï"ÂÈ)

(ÌÈ�ÂÓ„˜‰ ˙ÎÂ שפתחו עוד כל אך טהור, זהב  עשוי ומפואר נאה משפך  להיות  יכול שהנה ,

ממתכת עשוי המשפך אם אפילו גיסא  ולאידך  בו, להשתמש אפשר אי סתום התחתון

הם  מה מינה נפקא  אין כן וכמו לו, כראוי בו להשתמש אפשר פתוח פתחו אך  פשוטה,

הן  משלו לאחרים מעניק והוא פתוח שפתחו עוד כל עבודתו, עניני בשאר האדם מעשי

אם  אף סתום, פתחו באם אך  דלעילא, ברכאן כל לו שופכין הרי בגשמיות, והן ברוחניות

מלמעלה. עליו הנשפע  הרב  השפע את מקבל אינו טהור', זהב  'מקשה הוא
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ïë ìòçúôú çúô øîàì êåöî éëðà
øàáî àìà ,'ïë ìò' åäîå ,'êéãé úà
,íãàì øîåà ä"á÷äù ,'øôåñ áúë'ä
øéàùà àì éëðà - 'ïåéáà ìãçé àì'

úåéäì ïåéáàä úàìãçðíìåòä ïî
àöîé íìåòì àìà ,åðåáòøá å"ç úåîìå
òãåé éððäù ïåéëî êà .åëøö ìë
úåéåðòøåô éðéî ìë êéìò àáì íéãéúòù

,íäî êìéöäì éðåöøáåïë ìòéëðà
'êãé úà çúôú çåúô' øîàì êåöî
åøîåà 'éô åäæå ,òø ìëî ìöðú äæáå

êãé úà çúôú çåúô'åìéàë Y 'åì
ãñçå äáåè ù÷áì êãé úçúô äúà
.êîî äáåè ù÷éá àåä àìå ,åîòî
éãëá ,à÷ééã êéìà åéúçìù äðúîëå
ïéòøî ìëî ìöðéúå ,åì ïúéú ïåúðù

ïéùéáì"æç åøîàù åîë ,(ç ãì ø"÷éå)

,éðòä íò äùåò á"äòáäù äîî øúåé'
'á"äòá íò äùåò éðòäæëæëæëæë.

êëåùåã÷ä øäåæá àúéà(.ã÷ à"ç)éáø
âäðà äîë éæç àú ,øîà øæòìà
ïåðéàì ïëù ìëå ,ïééøá ìë íò åáéè ä"á÷
éòáã àðîæá åìéôàã ,éåçøåàá éìæàã
íéçøã ïàîì íéøâ åäéà ,àîìò ïãéîì
àðéã àåää éúéé àì ãò äìîá éëæîì äéì

,àîìòìá÷ã àúòùá ïðéðúãíéçø ä"
ïàîå ,àðåøåã äéì øãùî ùð øáì äéì

.äéá éëæéã ïéâá ,àðëñî åäéààåá 'éô)

ù"ëå ,úåéøáä ìë íò ä"á÷ä áéèî äîë ãò äàøå

úà ïã àåäù ïîæá åìéôàù ,åéëøãá íéëìåäì

ãåòáî ïéãá äëæéù Y åáäåàù åúåàì íøåâ ,íìåòä

לימים,כז. צעיר אברך שבהיותו דשופריא, קרתא  מיקירי אחד סיפר נוראה עובדא

השבת בכיכר עולם' 'חיי המדרש בית  אל עלה לו בצר הנוראה, במחלה ל"ע נחלה

(˘„Â˜‰ ¯ÈÚ ÈÏÂ„‚Ó ÌÈ·ÂËÂ ÌÈ·¯ Â·˘È Ì˘)זי"ע מזוועהיל מרדכי רבי הרה"ק  אל וניגש ,

(È·¯Ï ¯˙ÎÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘)לא ואכן וישועה, ברפואה ממנו ונתברך  גדול פדיון לו ונתן ,

חלה  שנה שלושים מקץ ויהי נס. בדרך  כליל נרפא  אברך ואותו מועטים ימים עברו

כבר  שכעת  מזוועהיל, הרה"ק אל פעמיו שם ומיד הנוראה, במחלה שוב אברך  אותו

את והזכיר נא לך לו, ואמר הרה"ק ענהו צערו, את לפניו ומשתינה לרבי, הוכתר

שלימה, רפואה בעבורך  ויפעל יברכך והוא  'פדיון' לו ותן ואביון עני אצל עצמך 

מיד  ונושעתי הפדיון את  ממנו הרבי לקח שנה כשלושים לפני מדוע היהודי שאלו

'באותה  הרבי, לו ענה לאחרים שאפנה הרבי משלחני עתה ואילו שלימה ברפואה

בגללך , נפשי חייתה הפדיון סכום את  לי ומשהבאת הייתי, מרוד עני ובזכותשעה'

ברפואה ונרפאת  נושעת אלוקיך' ה' יברכך הזה הדבר בגלל  'כי התורה  ברכת

לךשלימה מה כן אם בביתי ההרחבה מצויה וכבר לרבי, משנתמניתי עתה אבל ,

מובטחני  טובים, ובן הגון עני וממונך מנכסיך תהנה כאשר ורק אלי, באת כי

הצדקה. בזכות שתיוושע
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åäëæîä éðò Y 'äðúî' åì çìåùù éãé ìò ,ãòåî

(ïéãá úåëæì åì íøåâä àåäå ,ä÷ãöáäæ ïéòëå .
á"çá íâ(.çö÷)äé÷ìåç äàëæ éæç àú

,äéáâì òøòà àðëñî ãë ùð øáã
êéøá àùãå÷ã àðåøåã àðëñî àåääã

äéì øãùã éåä àåäàåä 'äðúî' äæ éðòù)

(ä"á÷ä åì çìùù.

íéòåãéò"éæ ùåã÷ä é"øàä åðéáø éøáã
(áì äéòùé íéèå÷éìä øôñ),
ä"éåä íù æîåøî ä÷ãö úðéúðáù
ä÷ãöä òáèî ,åøåãéñ êëå ,ùåã÷ä

(äìåâò)úåàä ãâðë àåä,ä"éåä íùî 'é
úà úðúåðä ãéä ìù åéúåòáöà úùîç
úèéùô ,'ä úåàä ãâðë íä ä÷ãöä
'å úåàä ãâðë àåä ïúåðä ìù åòåøæ,
ìá÷îä ìù åéúåòáöà úùîç åìéàå

úåàä ãâðë ä÷ãöä ìá÷ì úåèåùôä'ä
íù' àåäù ùåã÷ä ä"éåä íù àöîð
ìòå ,øùåéá åøåãéñë àåäùë 'íéîçøä
íéîçø òôù íäéìò òôùð äæ éãé

íéìåâî íéãñçå.

íðîàóãåø' ïúåðä íàá ÷ø úàæ ìë
ä÷ãöä úúì íéã÷îå 'ä÷ãö
æàù ,ù÷áì åãé úà éðòä èåùôéù íãå÷
íéîçø àåäù åøãñë ä"éåä íù äååäúð
ìò äùòð øáã úìéçú íà êà ,íéìåâî
åãé èåùôì êøöåäù Y ìá÷îä éãé
àìù ä"éåä íù àöîð ,ä÷ãöä ù÷áì
àåä ìá÷îä ìù òåøæä úèùåäã .åøãéñë

ãâðë'åúåàä äàá äéøçàìå ,'ä,

ìù åéúåòáöà úùîçá úæîåøîä
ïúåðä ãéáù òáèîä ë"îçàìå ,ìá÷îä

ãâðë'éóåñáìå ,'ä,ïúåðä ìù åéúåòáöà
'ä'é'ä'å øãñá ä"éåä íù ìù äæ óåøéöå
ùåøéô äæå ,íéîçøä êôéä å"ç àåä

áåúëä('è ÷åñô)êðéò äòøå...êì øîùä'
...ïåéáàä êéçàáäéäååðééäå ,'àèç êá

àìà ä÷ãöä úúì åéøçà øæçú àì íàù
åãé èåùôìå êéøçà øæçì êøèöé àåä
ä"éåä íù äéäéù ,'àèç êá äéäå' éøä
êôéä äéäé å"çå ,'ä'é'ä'å ìù øãñá
ïî ãéîú úåéäì åîöò æøæé ïëì ,íéîçøä
ù÷áúéù íãå÷ ä÷ãö úúì íéîéã÷îä
ä"åî â"äâä íùá ,å"öøú úðùî úåøåà éììè)

(÷éðøà÷ ã"áà ä"äììæ äùî.

äæáåùøéô(ì"ðä â"äâä)çøôå øåúôëë
àø÷îä úà(åè æé íéìäú)éðà

çà ÷ãöá' íà ,êéðô äæéðà- '÷ãöá
àìå ä÷ãöä úååöîá éúåìéçä éðàù
äæá ,éðòä ù÷áéù ãò éúäîäîúä
ä"éåä íù úà äàøàù - 'êéðô äæçà'
,íéìåâî íéãñçå íéîçø úâäðäá åøãéñë

äòáùà' íà ìáàõé÷äá- '
éðòä êøöåäù ãò éúäîäîúäù
æà ,ä÷ãö åì úúì éðøéòäìå 'éðöé÷äì'
àìù ä"éåä íù äøùéù 'êúðåîú'
äá èéáîäù 'äðåîú'ä åîë åøãéñë

.äá øéåöî øùà úà êåôéäá äàåø

äæåáåúëä ùåøéô éîð(æ àé íù)éë'
áäåàùë Y 'áäà úå÷ãö 'ä ÷éãö
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éðòä øçà óãøîå ä÷ãöä úà íãàä
- 'åîéðô åæçé øùé' æà ,ä÷ãöä úúì
,åøãéñë åúåøùéá ä"éåä íù úà äàøé

àø÷á åðéöî ïëå(á áë éìùî)ùøå øéùò'
úùéâôîù åðééäå ,''ä íìåë äùåò åùâôð
íù íäéðéáî àöåé åéãçé ùøäå øéùòä

.íéìåãâ íéîçøá åøãéñë ä"éåä

מתוך התורה עסק  – היום  אתכם  מצוה 
התחדשות 

ïúùøôá(à ãé)'äì íúà íéðá'
éøáã úà äøéëæð ,'íëé÷åìà

øåèä(åè÷ ç"åà)íéøîåà åðà ïëìã
åðáéùä'åðéáàéðáù éøçà ,'êúøåúì
ìàøùéåéðá' áåúëë íä íå÷î ìùíéðá
íúàíéðá åðà íàå ,'íëé÷åìà 'äì

àåä ä"á÷ä éøä íå÷îìåðéáàïååéëîå ,

úà ãîìì íãà áééç'ùåðá'äøåú
(.ì ïéùåãé÷)åðáéùä' åðà íéù÷áî ïë ìò

åðéáà'êúøåúìçëçëçëçë.

ø÷éòäåêåúî äøåúá ÷åñòéù
éë ,è"éé÷ùéøôå úåùãçúä

,íìåò ìù åòáè àåä êë÷å÷æ íãàä
'íéùåãéç'ì(ñòééð Y úåùãç)åúåéç éãë,

äî åúãåáòå åúøåúá íúåà àöîé íà
ùôçì åôåñ åàì íàå ,íéòð äîå áåè
íðéàù úåîå÷îá 'íéùåãéç' øçà

.åøåáò íééåöø

ïëåò"éæ øôåñ í"úçä ÷"äøä øàéá
(äàø 'äùî úøåú'á 'ééò)÷åñôä úà

ïúùøôá(çë-æë àé)øùà äëøáä úà
øùà íëé÷åìà 'ä úååöî ìà åòîùú

öî éëðàíà äìì÷äå .íåéä íëúà äå

עה"ככח. כותב הטורים' ÊÎ)ב'בעל ‡È)תיבות סופי שהוא  תשמעו' אשר הברכה 'את

ברורה' וב'משנה הברכות. יבואו התורה שבזכות Ò˜"‚)'תורה', ‰"Ù˜˙) שלכן הביא,

בתורה, קוראים שם כי ה'בימה', אצל בשופר עלינותוקעין יגן התורה  שזכות כדי

לטובה לפניו  זכרונינו  .לעלות

משמותיו באחד הנקרא היצר, את  לשבר התורה �·.)ובכוח ‰ÎÂÒ) וכתיבאבן .

(Á ÊÎ ÌÈ¯·„)על לאבנים האבנים'וכתבת  העצה כי כלומר – הזאת ' התורה דברי את 

הקדושה... התורה היא  אלו

את שם וראה מדרשו לבית  פעם נכנס זי"ע מבעלזא אהרן רבי שהרה"ק  מסופר

נענו  הדיבורים, נסובים מה על הרה"ק  אותם שאל ביניהם, משוחחים ה'יושבים'

להם  אמר תבוסתו, דרכי הם ומה ותכסיסיו, הרע  היצר על כעת  שמדברים ואמרו

אינכם  הזאת  בעת כי כנגדו, מדברים שהנכם אף מכך , היצר שמחת רבתה מה הרה"ק 

התורה  הוא ביותר המשברו כוח כי אצלו הוא 'רווח' זה ודבר בתורה, עוסקים

סלעים. ומשברת הרים עוקרת  שהיא הקדושה,
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íé÷åìà éøçà úëìì ...åòîùú àì
íúòãé àì øùà íéøçàåùøã ,äðäå ,

ì"æç(æè åë íù é"ùø 'éò)íåé ìëá - íåéä'
äøåàëìå .'íéùãçë êéðéòá åéäé íåéå
ïéðòá øáåãî áåúëä íà ,øåàéá êéøö
'...íà äìì÷äå' øîà òåãî úåùãçúää
àåáú úåùãçúää úòéðî øåáò éëå
øùôà êàéä ,ãåòå ,íãàä ìò äìì÷
ïééðò ìò àéä äðååëäù øîåì
àéãäì áúëðù äòùá úåùãçúää
ïî íúøñå ...åòîùú àì íà ...äìì÷äå'
.'íåéä íëúà äååöî éëðà øùà êøãä
÷ôéñ äéä àì òåãî ,øåàéá êéøö ãåò
'íéøçà íé÷åìà éøçà úëìì' øîàì

.'íúòãé àì øùà' óéñåäì êøöåäå

àìààìù ïååéëîù ,ìéòìãë åøåàéá
'úåùãç'á ä÷åôéñ éã åùôð äàöî
ä÷åôéñ ùôçì äëìä ë"òá ,äøåúá
àìù äãåáò Y 'äøæ äãåáò' íå÷îá
,àöîð .åì àéä 'äùãç'å äðä ãò øéëä
úååöîå äøåú íéé÷ àìù øáãä íöòù
êìéù åì íøâ àôåâ äæ 'úåùãçä'á
.êë ìë ùðòð ïëìå .äøæ äãåáò ãåáòì

åéäé,ìë ïåãà éðôì ïåöøì åðéøîà
äéåàøä äðëä êåøòì äëæðù
íéùîùîîä íéùåã÷ä íéîéä úàø÷ì
äáéúëá ãçé åðìåë áúëðå ,íéàáå
íé÷éãö ìù ïøôñá äáåè äîéúçå

.ä÷åúîå äáåè äðùìå ,íéøåîâ
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