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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

çìù

רואה איתנה  באמונה המאמין - שמים  בידי הכל
בנ"א מעשה ולא  הוא ה' מעשה כי  דבר בכל

ïúùøôá(á âé)íéùðà êì çìùêì çìù' é"ùøáå
,êúòãì -êì äååöî éðéà éðàùé .'

áåúëä øåàéá íã÷äá é"ùø éøáãá åøàéáùíéìäú)

(àé-é æè÷éðà ãàî éúéðò éðà øáãà éë éúðîàä
áæåë íãàä ìë éæôçá éúøîàúåîñøåôîä äðäã ,

ñçééì íãàä êùîð åòáèîù ,äéàø úåëéøö íðéà
,äùåò àåäù - åîöòì åéúåìåòôå åéùòî ìë úà
éç äéä íà úîàá êà .'åëå 'åëå çéìöî àåäå
ìëì äùòéå äùåòå äùò 'ä éë ,'äá äðåîàá
éë ïéáäì Y úéðúùî åúáùçî äúééä ,íéùòîä

àåä ìòîî ìëäààààåøîåà åäæå .éðà øáãà éëíãà ,
,éúéùò éðà Y 'éðà' úåãåà åéøåáéã åáåñé ãéîúù äæ

àåä éøä ,øàôúäì 'éãé' éùòîãàî éúéðòãàî -
ìëä éë ïéáäì ìéëùî åðéàù ,úòãá åúåéðò äìãâ
àìà ,'ä úà ãéîú øéëæîä ïéîàîä êà .íéîùî

' Y úå÷åçø íéúòìùéæôçá éúøîà 'éðàøîåàù ,
éë ,åúðåîàá íìù àåä éøä ,äô úèéìôá ÷ø 'éðà'
èìôù äîå ,åîöò úåìéäú øéëæî åðéà ììë êøãá

ù ïååéëî àìà åðéà ,'éðà' úçà íòô åéô'íãàä' ìë
áæåëúøùä éëàìîì äøåú äðúéð àì éøäù ,àîåé)

(.ì.êë ìë åéìà äðòèá àåáì øùôà éàå ,dyxtd x`açìù -

ïôåàá' Y ïàë é"ùø éøáã úà éîð åøàéá äæ'éðà
êì äååöî éðéàìëù íéùðà çìùú ìà ,

,åðøåùé éî åéúåàöåú éë ,'éðà' àåä íâéùå íçéù
åðéîàä àìù øçàîù ,óåñáì äååä êë ïëàù åîëå
íäá éåìú øáãäù íéøåáñ åéäå ,'ä úâäðäá íééã
úà íúåàøá äãòøå ìéç íúæçà ïëì Y íçåëáå
íøîàá ,ìàøùé éðáá äîéà åìéèä óàå ,÷ðòä éãéìé

(âì-àì âé)àåä ÷æç éë íòä ìà úåìòì ìëåð àì '
úà åøøé÷å '÷ðò éðá íéìéôðä úà åðéàø íùå ...åðîî

íúðåîàááááíéøáã úùøôá ùøåôî êëå .(ì-èë à)

'ä ,íäî ïåàøéú àìå ïåöøòú àì íëéìà øîåàå'
íëéðôì êìåää íëé÷åìàíëì íçìé àåäíà éë .'

äîåàî úåùòì íãàä ãéá ïéàù íéðéîàî åéä
íéâàåã åéä àì àøåáä ïåöøá éåìú ìëäå åîöòî
åà áøá òéùåäì 'äì øåöòî ùé éëå .ììë íéãçôîå
ìàøùé éðá úà ïéàøééî åéäù åììä íéìâøîå ...èòîá

ìù äøéúé äãéî íäì äéä éë åðééäéðàââââ.

ליהודי א . ולסייע טובה  לעשות זי"ע  הריי"צ הרה"ק  בנו את זי"ע מליובאוויטש  הרש"ב הרה"ק  שלח  פעם

ממיצרו . ולחלצו לו לעזור בידו עלה יגיעות כמה  אחר ואכן, אביו, מצות לקיים  הריי"ץ  מיהר מסוים,

בעשיית  שליחותך, 'עשיתי בסיפוק לאביו ואמר מצווה ' של ב'שמחה שמח  כשהוא אביו  אל הריי"ץ חזר

מר, טעה  דברים בשני לו, והשיב אביו נענה לפלוני'... שאמרתא.הטובה והרי עשיתי על  שליחותך',

לא שהרי נכון, הקב"האתה אינו  אלא כן, המעשים עשית לכל  יעשה והוא עושה הוא עשה, כלהוא ,

מקום של שלוחו  היית שאתה אלא היה  לא זאת במצווה  ולצאתחלקך להינצל עליו נגזר שכבר [כלומר ,

למקום ] שלוחים דהרבה מצרותיו, נושע היה עבורו  פועל היית  לא אם ואף זה, ברגע גדול  לאור מהמאפילה וגם  ,

זוטא במדרש אמרו שכך טובה, לך עשה הוא דאדרבה  נכון, אינו לפלוני' טובה  'עשיתי Ù¯˘‰שאמרת ˙Â¯)

(ËÈ הבית'.·, בעל  עם  עושה  העני עני עם  עושה הבית שבעל  ממה  'יותר

ברמב"ןב. איתא ÁÎ)וכן ÊÎ ˜ÂÒÙ),כלומר העם...' עז  כי 'אפס  לומר שהוסיפו  מה  רשעותם , הייתה  זו כי

לנצחם . כוח  כל בידינו שאין

נצרך ג. הינו  ורגע עת בכל  שממילא יודע  הוא הרי 'אני' במחשבת תמיד חי שאינו  מי כי ביאור, בתוספת

ל 'פרשת  בהגיעו  אף  כן, על  קה '. יהלל ונשימה  נשימה כל ו'על אותו , ומהווה  המחיה הבורא לחסדי

גדול דבר בין הפרש  כל  אין כולם ' היכולת 'בעל שהוא הקב"ה  לגבי כי הבאות, מן מתיירא אינו  דרכים'



שלח - הפרשה  áבאר

ìò'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä íùá åùøéô äæ éô
ò"éæ(â"ìøú à"ìøú à"ôùá æ"éòë)ìöà øîàðù äî

ìàøùé éðá úñéðë íøèá òùåäé çìùù íéìâøîä
íéùðà íéðù íéèùä ïî ïåð ïá òùåäé çìùéå' ,é"àì

'ùøç íéìâøî(à á òùåäé),ñøç ùøç' ,é"ùøéôå ,
'ïéøã÷ë ïéàøð åéäúù éãë úåøã÷ íëéîöò åðéòèä

(íúà 'íéìâøî'ù ïòðë õøà éáùåé åðéáé àìå),øáãá æîøäå .
éìë åàöé ,ïáâî íâ ïéàîèîå íéàîè íéìëä ìë éë
,'ïáâî àìå ïëåúî íéàîèî' íäù ììëä ïî ñøç
äìòî åá ïéà ñøç éìë éë ,íäéðéá 'äðéî à÷ôð'äå
åúìòî ìëå ,áåùç éìë åðéà éøäù ,åîöò ãöî
,'ìåáé÷ éìë'ë åá íéùîúùîù àìà åðéà åúåáéùçå
.'ìåáé÷'ä íå÷îá åëåúî àìà àîèî åðéà ïë ìò
ïéà íîöò ãöî íéáåùç íäù íéìë øàù íìåà
äìòî íäì ùé íå÷î ìëá éë ,íáâì íëåú ïéá ÷åìéç
éìëë íëîöò åùò ,òùåäé íäì øîàù åäæå .êøòå
äìòî íëì ùé éë íëùôðá åîãú ìà ,øîåìë ,ñøç
,'ñøç éìë' àìà íðéàù äðîàð åòã àìà ,úåáéùçå
íëîöò åìèáú íà ,àì åúå 'íéçåìù' àìà íëðéàù
ç÷ì åãîìéù íøéäæäå .äá åçéìöú éæà íëúåçéìùì

íúåòè ùøåù éë ,åìùëðå äùî çìùù íéìâøîäî
éë åîéãùíéùðà íìåëíîöò éðôá íéáåùç íäù

àìà íëðéàù åòã úîàä êà ,íäá éåìú øáãäå
.'ñøç éìë'

כל ממנו יסירו והבטחון  האמונה – לבי שמח  לכן
שמחה ויתמלא  ואנחה דאגה 

óåñù"áúé àøåáä ìù åðåöøù ,òîùð ìëä øáã
íúøëä êåúîå ,åéìò åçèáéå åéðá åá åðéîàéù
ìëä àìà ìåãâë ïè÷ øáã úåùòì íúìåëéá ïéàù
ååìùéå äçðàå ïåâé äâàã ìë íäî åøåñé 'úé åúàî
øàáúðù åîëå .úòãä úçåðîå ùôðä úååìùá íäééç
åìäáð 'äá íðåçèáå íúðåîà øñåçì íéìâøîä éë

åæîøù ùé ...÷ðòä éãéìéî úååî úîéà ãòèáù 'éò)

(å"ô øñåîàøîâä éøáãá(:å÷ ïéøãäðñ)âàåã ìò
äôùä ïî àìà âàåã ìù åúøåú ïéà' éîåãàä

÷ñåòä íãà éë ,'õåçìåäøåúáå ãøç ïééãòåâàåã
øàùá åà äñðøôá ,íùâáå çåøá úåâàã éðéî ìë

åéëøöããããàìà åðéà åúøåú ìëù ïîéñå úåà äæ éøä ,
úéðåöéçäðåîà äá íé÷ñåòä áìá ñéðëú äøåúä éë .

ïåâé äâàã ìë åðîî åøåñé àìéîîå ,ä"á÷äá äîéîú

הצלת  לי ומה  תבל , יצורי רבבות של  באפם חיים נשמת ולהחיות להחזיק לי מה  - אצלו שווה  והכל  לקטן

ענק '... בני מ 'נפילים עצמו,בנ"י את ולהחיות להציל  שבידו כלומר, – 'אני' במחשבת  המהלך משא"כ

לעמוד יכול  אין  שלו 'אני' אף לנגדם –כי רעד  יאחזמו ענק' 'בני לקראת  שבבוא וודאי ...הרי

לאחד ד. שליח  האב שלח לפרקה  הבת משהגיעה  המעלות, כלילת יחידה בת ולו  מופלג בעשיר מעשה 

טובות, מידות ובעל שמים  וירא חכם  תלמיד חתן לו שימציא מאתו וביקש הישיבות, ראשי מגדולי

'קעסט ' וגם  עליו, החתונה  הוצאות כל כי חייו, ימי כל מאומה יחסר לא זה  של'חתן' ÏÚוידע ÍÂÓÒ ‰È‰È˘)

(ÂÈÓÁ ÔÁÏÂ˘ימים כמה כעבור וכיו"ב. פרנסה  דאגת לדאוג החתן יצטרך לא לעולם  ובעזהשי"ת חייו... ימי כל 

בענבי  הגפן 'ענבי טהורה, שמים ויראת בתורה  מופלג בחור עבורו  שמצא לעשיר לאמר הישיבה ראש שלח 

בסוגיות  המבחן בכור הבחור את להעמיד בהתרגשות לדרך העשיר יצא מיד ומתקבל ...' נאה דבר הגפן

בכל ועצומה  נפלאה בקיאות הראה  הבחור ואכן, הם, כיצד חייו  הליכות את לבדוק  וגם שבש"ס , חמורות

מאד  התפעל  העשיר טובות, מידות ובעל דעת בר כחכם נראה היה ואף ובפלפול, בפשט התורה מקצועות

חתנו . להיות לקחתו  אומר וגמר עצומה , בחריפות התורה  חדרי בכל  ידיעתו ועוצם מרוחב

הבחור  שאל הצלחת' ב'שבירת כמעט  עמדו וכבר לחיים, ולשתות דברים' ה 'זכרון את לגמור משישבו

לראש העשיר ניגש ומיד תיכף הנדוניא... עבור לתת שבדעתו  המעות סכום  מהו  לדעת וביקש  העשיר את

ויתמההי  לבתו . כחתן זה  בחור לקחת מסכים איננו אופן בשום  כי ומבוטל, בטל  שהשידוך לו  והודיע  שיבה 

עליו, ראה אחר מום שמא או  שמים וירא חכם תלמיד שאינו  בו מצא וכי האי, מאי ושאלו  הישיבה  ראש 

שהרי  דעת'... בו  שאין הוא שוטה  אך לגדולות, ועדיו ויראה בתורה כוחו גדול 'הנה , ואמר העשיר השיב



שלח - הפרשה  âבאר

àáä ìëù åúðåîàá úåàáä éðôî âàãé àìå ,äçðàå
äëøáìå äáåèì ìëäå ,àåä åîåçø åéáàî åéìòääää.

ïëåò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà(âî÷ óã)

ìò ò"éæ ïéìàèñî øùà éáø ÷"äøä ìù åîùî
÷åñôä(æè çë åäéòùé),ùåøéô - ùéçé àì ïéîàîä

âàãé àì.

àöåéë'úåááìä úáåç'ä áúë äæá(à"ô ùéø á"äòù)

'çèåáä ùôð úçåðî àéä ïåçèáä úåäî,
áåèä äùòéù åéìò çèáù éî ìò êåîñ åáì äéäéùå

'åéìò çèáé øùà ïééðòá åì ïåëðäååååå.

êëò"éæ øéîæà÷î ìà÷æçé éáø ÷"äøä øàéáàáåä)

'ã ,êëøáé éë ä"ã äàø 'øô 'ìàøùé éãé' ÷ìç ,é"øáãá

כי  מעתה אמור יחידה', 'בת אלא לי שאין הם  יודעים גם ביתי, וכבוד עשרי ברוב מכירים העיר בני כל

יחידים, יורשים יהיו הם שהרי ועשרים ' 'מאה  לאחר ובפרט מהיום וחתני בתי לרשות עומד רכושי כל

שאין  שוטה חתן לקחת מסכים  איננו עצומה... טיפשות על מראה  ה 'נדן' סכום  את לדעת שאלתו כל א"כ 

דעת. בו 

נאם הזהב ולי הכסף 'לי והרי פרנסתך, שפע  תקבל ואיך כמה תדאג כי לך מה אדם בן ייאמר, לדידן

צבאות' Á)ה ' ,· È‚Á)והיינו הם, שלו תבל  ומחמדי כולו עולם לכל...א.וכל  ידוע  כביכול  ולא ב .עשרו 

הכתוב כמאמר למקום, חביבים בנים הם ישראל שבני אלא ËÈ)עוד, ‡Ï ‰ÈÓ¯È) ילד אם  אפרים  לי יקיר 'הבן

עזרי', יבא 'מאין תמיד ושואל האדם דואג עדיין אם  מופלג, ועשיר אדיר גביר של יחידו  כבנו  שעשועים'

העשיר  את שאלתו  עבור רק  גמור כשוטה שנחשב בחור לאותו  דומה הוא הרי ביתי, בני את אפרנס  מהיכן

ומובטח בשמים לו אב כי האדם  יזכור נמי והכי הכל, יקבל בתו  את יקח  אם והרי לו, לתת עתיד הוא כמה 

ככתוב מאומה, לו יחסר שלא È)לו  „Ï ÌÈÏ‰˙).' ליראיו מחסור אין 'כי

המזגןה . התקלקל  החבורה מבני אחד בבית יצ"ו, שמש  בית בעי"ת כשנה  לפני שהיה  ,(Ô˘È„�‡˜¯Ú)מעשה 

נפש ' 'פיקוח  של  בגדר כמעט  היה  המזגן שתיקון עד מנרתיקה ', חמה הקב"ה  'הוציא היום ואותו 

אך  הנדרש , את ולתקן ביתם אל לסור שיאות המזגן לתיקון מומחה  עם לדבר הבית בני מיהרו  ממש ,

אחד  מבית אנכי רץ כי עבורכם, פנוי אחד רגע  לי אין כזה חם  ביום  מחילתכם , אבקש – להם  ענה הלה 

מר, נא ישמע  – הבית בני לו  אמרו חדשים , להעמיד ובעיקר ישנים לתקן אףלמשנהו, על סומכים איננו

זולתך מאליואחד מובן שלך... אחריות על נפש' ו 'פיקוח  מזגן בלי לשבת נאלץ ביתנו  אל  תבוא לא ואם  ,

ווארט ' גוט  'א מהם ששמע Â„„ÂÚÏ)שאחר È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯·„) את ותיקן בא מיד עליו , רק  שסומכים –

שקלים . אלפי כשלשת שכרו את ביקש התיקון את בגמרו הנדרש.

ואמר השמימה  עיניו  נשא האברך, יצא כל, אין לרש  ÔÂ˘Ï)אך Ú·ËÓ ‰˙Â‡·) עלרבש"ע סומכים איננו

זולתך אחד ומבשר אף  גיסו  אליו  מתקשר והנה שעות כמה עברו  לא הלז. לפועל  לשלם מעות לי הב ,

אלפי  חמשת סך 'מעשר' עבורו  מפריש והוא שקלים, אלף  חמשים  של ברווח עסק  גמר עתה כי לו

היום . באותו  לשלם  האברך בידי סיפק  היה ועוד שקלים...

מכבר ו . זה שהגיע  יארק  בניו  ידועה  ממשפחה בבחור השבועות. חג בערב תשע "ד בשנת שהיה מעשה

הדרה ממשפחה  נכבדות בו  דיברו  הימים באחד בפועל, לקיימו זכה לא עדיין אך מקדש  האיש לפרק

שעות  כשש שארכה  נסיעה - למאנטריאל  ההורים  עם  יחד הבחור נסע כן על  שבקאנאדא, במאנטריאל 

לד  אך בוויליאמסבורג, הדר מאנ"ש אברך של  ברכבו זה,לערך, שידוך מכל  מאומה יצא לא לבם  אבון

להם ... אירע שכך ועל גורלם מר על  ההורים  התאוננו חזרתם  דרך כל  במשך נפש. בפחי לביתם  וחזרו

נמצא  ובעזהשי"ת ממעל , משמים הכל  כי ובטחון באמונה עידוד בדברי מחזקם הבחור בנם היה לאידך

טוב... יותר עבורנו בהרבה  טובה מזה שיצא בכדי היתה לשם נסיעתנו כל  דעביד ואף מאי כל שהרי ,

עביד. לטב רחמנא
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(àòùáåúëä úà(â æì íéìäú),'êáäé 'ä ìò êìùä'
,ãáë àùî íäéìò íéàùåðù 'íéëøã éëìåä' åîë éë
ì÷åä éë åùéâøé íàùî úà íäéìòî åëéìùéùë
ìåòî 'ãáë àùî' åôúë ìò àùåðù éîì ,á"åéë ,íäì
åì íéøîåà .á"åéëå ïä úåâàã øàùî åà ,äñðøôä
.êì ì÷åä éë ùéâøúå 'êàùî úà 'ä ìò êìùä'
éåàøë åúðåîà íà åîöò úà ïçáé äæá ,äáøãàå

åàì åàéë ùéâøé åðåçèáá ÷æçúéù øçàì íà éë ,

ïëà éë ïîéñå úåà äæ éøä ,ãáëä åàùîî åì çååø
æàå ,åé÷åìà ìò ìëä êéìùä úîàáå ,éåàøë åúðåîà

éàãååáäâàã ùéâøé ïééãò íà êà .'êìëìëé àåäå'
éë àåä ïîéñå úåà ,åéôúë ìò àùîä ãáåëå åáìá

äðåîàä ïéð÷á åì øñç ïééãòææææ.

,äáøãàåòøéà å"çå äáåø÷ äøöù íãà äàåø íà
úòåùéá çèáéå ÷æçúé ,òø øáã äæéà åì

אותו אצל לחתן ונלקח  ומוצלחת, טובה בשעה  האירוסין בברית בחור אותו בא אחדים  ימים  כעבור

ששמע זה  אברך היה , כך שהיה  ומעשה  ובחזירתם , הליכתם בדרך למאנטריאל  ברכבו  הסיעם אשר אברך

נשבר  שלא – ותמימה  עזה באמונה נפשו  חוזק  את וכראותו  לביתם , בחזרם בנם עם  ההורים שיחת את

ותעצומות, בעוז  ההורים את שחיזק  להטפיח', מנת על  ב'טופח  שאמונתו  אלא בלבד זו ולא בקרבו, לבו

טוב. בכי הדבר נגמר ימים כמה תוך ואכן בתו , עבור נכבדות בו  שידבר 'שדכן' שלח  לביתו  בהגיעו  מיד

ישועתו . נצמחה הקושי מתוך דייקא כי ללמדך

בימים יהודי על  וסיפר ופתח  דרעוין, רעוא בעידן שלישית בסעודה זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה "ק ישב פעם 

שליש בדמעות תהלים  באמירת והחל היום, חצות אחר השבת ביום  המדרש  לבית שנכנס  מקדם ,

עיניו, שראו מהמחזה  לבו  שנתלהב מהמתפללים  אחד בביהמ"ד שהה  שעה באותה הנפש. ובהשתפכות

ובדמעות. הנפש בהשתפכות תהלים לומר הוא גם  והחל  כמים, דמעות שופך שהלה איך

ויגון  בצרה  כי נראה  והדמע הבכי רוב לפי כי עושה. זו מה  לבכיה ושאלו, השני אליו ניגש במוצש "ק

- ואמר לבו  סגור את היהודי פתח לעזרך, בידי יהיה  אולי לבך, מצפוני לי שתגלה אבקשך נמצא, הינך

בידי  ואין בכיסי, מצויה הפרוטה  שאין מאחר  ורק  אך – לזיווגה  בוש  עד וממתנת היושבת בביתי לי בת

אותה רואה ואינני הכלכלה , ועל  המחיה על  טרוד הנני השבוע  ימות במשך והנה נדוניתה, על  להתחייב

אחר  מיד לכן הגדולה. הצרה  על  בקרבי לבי נופל בבתי אני ופוגש קודש , השבת בהגיע אך עיני, לנגד

בקרוב. ישועה לנו שיחיש  האלוקים , אל כמים לב לשפוך - ביהמ"ד בשערי לבוא אנכי נוהג השבת סעודת

לברית  להביאו  מצליח  איני אני ואף  שמים. וירא חמודות עלם  בן בביתי לי יש  אני אף  ואמר, השני נענה

הכוח מן יצא השידוך ואכן בינינו. שנשתדך מייעץ  הייתי כן על  מכיסי, כלתה והפרוטה היות השידוכין,

בעל הגה "ק המה  הלא מהם ידועים ושניים  עולם , גדולי אחים ארבעה נולדו הזיווג ומאותו הפועל אל 

היהודי  תפילת כי חיים , החפץ מכאן ולימד זצוק"ל . הספיקות' קונטרס  'בעל והגה"ק  זצוק"ל  החושן' ה 'קצות

זה . משידוך שיצאו  הללו  עולם כגדולי – ונצורות גדולות פועלת ה ', על רק סומך כשאינו 

הי"דז. זי"ע  מבאבוב ציון הקדושת הרה "ק כתב תרצ"ט משנת קודש ˘Ï"ÂÈבמכתב 'ÌÏÂÚ ÈÈÁ' ¯ÙÒ· ‡·Â‰)

(ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚ·Â ,ËÒÚÙ‡„Â·· ‚"˘˙ שורותיך.·˘�˙ מבין קריתי שכתבת ממה ויותר קבלתי, מכתבך וז "ל. וראיתי ,

חי  זה ירק מהיכן  העתיד על דאגות  מלא והינך מתוגה, נפשך דלפה אעצור כי לא זאת בכל אמנם ...

כלל, רעיונך יבהלוך שלא מסותרת. באהבה  מגולה בתוכחת ואוכיחך בשתיקה, דבריך על לעבור כוח נפשי

ברזל עול ניתן כי הגם ברא, אשר בריותיו לכל מזון ומכין לכל  ומפרנס הזן בהשי"ת בטחונך תשים  רק 

תעשה'. אשר בכל 'וברכתיך ככתוב לביתו טרף להביא – האדם עשיה על  לענין רק אומרת  זאת אבל 

אפילו  יברא לא הלילה וכל היום כל  אדם ידאג  ואם יועיל , ללא שהוא - ולדאוג  להאנח ולא והשתדלות ,

קטנה  לעשות.פרוסה ומה לפנות אנה ידע  מבלי לבו את ומטמטם  מחשבתו את מבלבל הוא אדרבא ,
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åé÷åìàá åùôð ìâú ,àåáú éë 'äççççìò êéùîé æ"éòå ,
'ä éãñç áåøå äòåùé åîöòèèèè÷åñôá åùøéôù åîëå .

(è äî÷ íéìéäú)'ä áåè'ìëì -'ìëìä÷åöîå øöéî
òéùåäìå øåæòì ,ìåëé ìë àåäù ,'ä ìà úåðôì áåè

÷ø éåìú ìëäù òãåéä éë .åéúåøö ìëî íãàä úà
,íãà éðáî ãçôì äáéñ íåù åì ïéà ïåéìò úøéæâá
çîùé' äìäöáå äçîùá 'äì ïðøå ìéâ åááì àìîúéå

'åéùåòá ìàøùééééé.

במלאכה  או  במסחר לעסוק  ממעל  רשות ניתן לא מידותיו ואלמלי אחר להרהר פלילי ועוון  חטא היה הלא

להושיט  ולא לשמים עין לישא אם כי הכלכלה, ועל המחיה על  – פיגול  מחשבת ולחשוב הקב "ה של

קרים למים Â‰�‰‚˙אצבע ÌÈÓ˘ ˙Â�Â·˘Á· ·¯Ú˙Ó‰ ‡Â‰ Â· ‡ˆÂÈÎ ,Â˙„Â·Ú· ˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ·¯ÚÓ˘ Â˘Â¯ÈÙ ÌÈ˘„˜· Ï‚ÙÓ‰ ÂÓÎ ÈÎ)

ÂÚ‰(‰Ò�¯Ù È�ÈÚ· ÌÏרצונו עושי משרתיו צריכין האדם  על הפרנסה עול  לשום  הפשוט  ברצונו  עלה כאשר אך .

חריצות וקנין במסחר עליהם לעסוק  הקדש  עבודת ככל הוא ובלב והרי בזריזות לעשותה  האדם  וצריך

קונו , רצון להשלים  לך ...שלם  התיר מי והיגון  הדאגה אבל 

'לחיים'ח. יום בכל להביא נוהג היה זי"ע אמת' ה'שפת שהרה "ק Â�ÂÊÓÂ˙)מסופר ‰˜˘Ó)המתפללים לקהל

המשפחה, מבני אחד בהסתלקות ל "ע מקרה אצלו אירע אחת פעם  תפילתם. בגמר נפשם  יחיו למען

הרבי  שינה  לא לפליאתם אבל , כמנהגו, יי"ש  יעמיד לא כזאת קשה צרה ביום  כי בטוחים המתפללים  והיו 

בפרשת  דכתיב מפרשתן, כן למד כי להם  והסביר ימימה... מימים כמנהגו לחיים  והעמיד מאומה

Ó‰)ה 'מעפילים' „È) מתרגשת שכאשר ללמדך נסכים , פרשת כתיב לזה בסמוך ומיד החרמה ' עד 'ויכתום

בעצבות  לשקוע  שלא להורות תוגה , וכל  רעה מחשבה להעביר 'נסכים ' מעט לשתות יש ח"ו  לבוא צרה 

עמדו . על  ויתחזק  ישוב מיד אלא הצרה , בגלל וייאוש

יעקב'ט . ב'עיון ביאר ÚÈ˜·)כן ÔÈÚ ÏÚ)סנהדרין שתי (ˆ·.)במס' בין שניתנה דעה 'גדולה ר"א דברי על 

‰')אותיות Ì˘)הוי"ה ושם  הוא, הדין ממידת ל 'דעות' הקודם אלוקים  שם  והנה ה ', דעות 'קל  שנא'

חשוב אמצעי לעולם כי יעקב. העיון וז"ל  רחמים, הוא ה 'דעה ' לאחר ˘˙Èשנכתב ÔÈ· Y ÚˆÓ‡· ‰·˙Î�˘ '‰Ú„')

(˙ÂÓ˘‰'באמצע הגדול  בדרך שמהלכין 'שלשה כי ,(:„� ÔÈ·Â¯ÈÚ) שעבר מי לומר, – ה'' דעות 'קל כתיב ולכך ,

בראשונה הדין מדת לבסוף,(·˙ÏÈÁ‰)עליו  קונו. דעת  בו ויש מיושבת , בדעה בצדקתו, עומד ואעפי"כ

הרחמים  מדת  עליו דעתויתנהג  על  ומעביר הדין מדת עליו שעבר כלומר, – דעה  בו  שאין מי אך ...

זה  ‡�ÂÓ‰)בשביל  ÍÂ˙Ó ‰·‰‡· ÌÏ·˜Ó Â�È‡Â ÌÈ�È„‰Ó Â˙Ú„ ˙Ù¯ËÈÓ˘) לא' כן על  עליו ' לרחם ש'אסור אמרו  עליו 

עכ"ל . עושהו', ירחמנהו 

דבריהם י . על אומר היה  זי"ע  אמת' ה 'אמרי ËÎ.)הרה "ק ˙È�Ú˙)ויבכו קולם את ויתנו  העדה כל  'ותשא

אתם הקב"ה , להם  אמר היה, באב תשעה היום אותו יוחנן, רבי אמר רבה אמר - ההוא בלילה  העם 

חינם בכיתם של לכםבכייה קובע ואני לדורות, שבמידהבכיה עאכו"כ  כך, פורענויות במידת ואם .'

אפילו האדם  ישמח  שאם וודאי – פורעניות ממידת המרובה שלטובה הקב"החינם שמחה לו  יקבע 

לדורות .שמחה

עושה, זו  מה  לשמחה  אותו  שאלתי וצהלה, שמחה אומר כשכולו  ירושלים  מאנשי אחד פגשתי פעם 

וכיוצא  בשמחה ממני שלמעלה  הרי הארץ, ותגל השמים  ישמחו  כתיב הנה  כי ואמר, בחכמה  פיו  פתח

חתנים '... בין כ 'אבל באמצע להלך לי ומה  מממני, שלמטה  מה גם  בדבר

חז "ל מאמר לפרש  אמרו �„.)וכבר ÔÈ·Â¯ÈÚ)'ה'מחותן טרוד רבות פעמים  כי דמיא', הילולא כבי עלמא האי

הרבה כ "כ מחזירים מהיכן בשאלה  מוקף הנישואין לאחר ואף  ומהתם, מהכא כספים  ולווה  הנישואין קודם 

להסיח האדם על  כיו "ב, עצמן, מהנישואין אלא מחשב ואינו  דעתו , מסיח  הנישואין בעת אולם מעות,

לעולם . בא שלשמה  והתכלית מהמטרה  ורק אך ולחשוב הילולא' 'כבי דעתו
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ïëåùàø' äéäù åðéáà íäøáà éáâ åðéöî
'íéðéîàîì(ç ã ù"äù àúøèåæ àú÷éñô)àø÷ðù

íùáïúéàù"åîë(à èô íéìéäú)ïúéàì ìéëùî'
íäøáà àåäå 'éçøæàä(.é÷ á"çæ ;.åè á"á)åðà êëå ,

åðì øåëæé ãåò - 'íéàøåð íéîé' úåìéôúá íéøîåà
úáäàïúéà÷æåç äòîùî ïúéà úáéú äðäå .åðéðåãà

åîöò ìò øîà åðéáà íäøáàù åðéöî êãéàìå ,ó÷åúå
'øôàå øôò éëåðàå'(æë çé úéùàøá)äæá ïéà úîàáå .

,íãà ìù å÷æåçå åô÷åú åäæ ,äáøãà éë ,äøéúñ ìë
øôàå øôò àìà åðéàù ,êë ìë ìôù åîöò ùéâøîùë
åìøåâ ìëå àåä éøäå ,íåìë úåùòì åãéá ïéàù -

,ãáìá 'ä éãéá éåìúåô÷åú àåä äæ 'íéðåà øñåç'
ìò åúðòùîå åçèáî ìë éë ,'ïúéà' àø÷ðå å÷æçå

'úìåëéä ìòáå óé÷ú' àåäù ä"á÷äìàåîùî íù 'éò)

(øçà ïôåàá øàéáù â"òøú çìù,êìîä ãåãá åðéöî á"åéë .
'ùéà àìå úòìåú éëðà' éë ùéâøäù øçàîùíéìéäú)

(æ áë'äá ãåã ÷æçúéå' åùôðá íéé÷ì åãéá äìò ïëì ,
'åé÷åìà(å ì 'à ìàåîù).

éôëåìà íãàì ùéù ìåèéáäå äðåîàä úãéî
áúëù åîëå ,ä"á÷ä åéìà äìâúî ïë ú"éùä

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(úéöéö úùøôá ä"ã ð"øú)

øàáì øåàéá êéøö úö÷ù ,'äðåîà ì÷' ïåùì øàáì
'ì÷' àåäù àìà ,'äðåîà ì÷' åäî Y åìà úåáéú

.ì"æå ,'äðåîà'ä éôìíìåòá äìâúî 'úé åúå÷åìàù'
'íãà éðáá àöîðù äðåîàä éôì äæä.

äæáåáåúëä ïåùì úà íâ íù ùøéôâì íéìéäú)

(ãâéäðî ä"á÷äù ,'äðåîàá åäùòî ìëå'
'ìë' éë ,íìåòá àöîðù äðåîàä éôì íìåòä úà

,äãéãî ïåùìî àåä('ìéëé úá' ,çë æ 'à íéëìî ù"åîë)

úåéäì ú"éùä ì÷åùå ããåî êë äðåîàä éôëù'
'äùåã÷ä äìâúî.

אין  שיאמר איש אין  כן  על  – ביעקב אוון  הביט  לא 
להתקבל תפילתי  ראויה

àúéàñçðô éáø ÷"äøäì 'íé÷éãö éúôù' øôñá
ò"éæ õéååàðéãîô"äò 'âä øîàé åà ä"ã ïúùøôá)

(àð ìãâé äúòååçåëá íéìâøîä å÷ôúñä àì éàãååáù ,
àìà ,ú"éùä ìù åúìëéå(ì"æ)íéòãåé úîàá éë' ,

,òáèäî äìòîì íâéäðäì ä"á÷ä ãéá úìåëéäù åéä
,íéàìô íéñéð äîëá åìâøåä øáë éëåéä íðîà

íéàèç äîëá åëìëìúð øáëù øçà ,íéøåáñ
åðà ïéàù àèçä íøâ éìåà ,'íéððåìúî'á íâå 'ìâò'á
åðâéäðäìå ,íéñéð åðîò ä"á÷ä äùòéù ãåò ïéàãë

òáèäî äìòîìú"éùä úðååë äúééä åæ úîàáå .
éðá íéìéôðä úà íù åàøéù éãë íéìâøîä úçéìùá
ùåáëì íäì øùôà éà òáèä êøãáù åðéáéå ÷ðò
äåìá÷éå õøàì åñðëé ë"éôòàå ,ìàøùé õøà úà
éîçø íìåòì éë úåàøì åçëååé æà åà ,äðúî úøåúá
äùòé íìåòìå ,åéîåçø åéðá ìò ïîçøä áà ä"á÷ä

íäéìò åúáäà úîçî íéñéð íäìàéàéàéàé.

זי"ע מקאצק  הרה"ק  דברי היו ·˘˘"˜)וכה Â¯Â˜ÓÂ ,˙Â·ˆÚÂ ‰ÁÓ˘ Í¯Ú ˘„Â˜ ˙Â·‰Ï): הנעורים,אכילה בימי זמנה 

ואילוהשינה  בקבר, קורא עצבותזמנה  ואני עצבות לזה  קוראים  הם  וסיים, זמן, ושום מקום  שום לה  אין

העבודה . מעול לגמרי ושוכח העצבות בבוץ  ראשו  שטומן וכלומר, עכ "ל. עול , פריקת לזה

מרן יא . זקנו  אצל כששהה  בילדותו שפ "א זי"ע, ממעזבוז' ברוך רבי הרה"ק  שסיפר המעשה  דבר ידוע

לו אמר וחבורותיו , פצעיו  על  עצה לבקש האומות, מחכמי אחד זקנו  לפני ויבוא זי"ע , הבעש "ט

והצרעת  הנגעים  אף הסוערת נפשך את תשקיט אם  בתאוות, רותח שדמך מאחר לך בא זה כל הבעש "ט

הבעש "ט, ענה עולם. מתאוות להתאפק  יכול  אתה איך וכי נא, אמור הבעש "ט, את הגוי שאל  ישקוטו .

פורש שהינך לו  ענית לא מדוע הנכד שאלו  הגוי כשהלך תאווה ... מלהתאוות כוחי ותש זקנתי כבר הרי

הבעש"ט , לו אמר יהודי'. אתה כי יהודי...מהתאוות של  נפשו במהות  'גוי' מבין  ‚ÈÂמה ‡ ËÈÈË˘¯‡Ù Ò‡ÂÂ)

(„È‡ ‡ ÔÈ‡מה' אומר ואני היהודית'. בנפש  גוי מבין 'מה  אמר זקני ואמר, ברוך, רבי הרה "ק זה  על  הוסיף .

וכלל ... כלל עצמו  בכוחות מכיר אינו  עצמו היהודי שאף  כלומר יהודי', של  בנפשו  יהודי מבין
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ïàëîñéðëî øöéäù ùåàéé éøåäøä íúåàì äáåùú
,éúòãé íâ éúòãé ,øîàì ,íãàä áìá
øáë éðà êà ,åéðá ìò íçøîä áà àåä ä"á÷äù
áéèéîå áåèä' èééôä øîàù óàå ,éøîâì éúéçãð

äæ ììëá éððéà 'íéáåèìå íéòøììëìù ,íìåòä øîàîë)

(ììëä ïî àöåé ùé 'ììë','íéòø' íúñì àìà äæ ïéà éë ,
,øçù äì ïéà åæ äðòè úîàáå ...éðåîë òøì àì ìáà

'íéãøç'ä áúëù åîë ,àéä àëøéô àø÷éòîå(æ"îô)

áéúëã ,àéáðä òùéìà éîéá äéäù äùòî ìòíéëìî)

(á-à ,æ 'áéðôî ìàøùé õøàá áòø äéä íää íéîéá
àéáðä øîàå ,ìàøùé ìò äîçìîì àöé íøà êìîù
øçî úòë 'ä øîà äë' ìàøùé êìî íøåäéì òùéìà
ïòéå ,'ì÷ùá íéøåòù íéúàñå ì÷ùá úìåñ äàñ

ùéìùä[êìîì áøå÷î äéäù ïéö÷ä]'ä äðä' øîàéå
,øîåìë - äæä øáãä äéäéä ,íéîùá úåáåøà äùåò
êðä' àéáðä åì áéùäå ,òôù äæë äéäéù ïéîàä àìù
êøãáù ,äéä ïëå ,'ìëàú àì íùîå ,êéðéòá äàåø
åæåáéå íòä àöéå' ãéî ,íùî íøà äðçî åçøá àìô
íéúàñå ì÷ùá úìñ äàñ éäéå ,íøà äðçî úà
ìëà àì ùéìùä åìéàå ,''ä øáãë ì÷ùá íéøåòù
ìò ãåîòìå øåîùì åéìò ã÷ô êìîä éë ,äæ òôùî

.'úîéå øòùá íòä åäñîøéå' øòùä ãé

ùéåùðòð àéáðä éøáãá ÷ô÷ôù íåùî éëå ,ïéáäì
åøåàéá àìà ,åæë äðåùî äúéî ùðåòá
ä"á÷ä ìù åçåë ìãåâá ììë øäøä àìù ,ìéòìãë
ãéáù äîéìù äðåîàá ïéîàäå ,ìåëé ìë àåäù
úåáåè úåòôùä íò íéîùä úåáåøà çåúôì ú"éùä
ìàøùé éðáù ïååéëîã øáñù àìà ,éã éìá ãò
òéôùé ä"á÷äù íééåàø íðéà áöîä ìôùá íéàöîð
äæìå ,òáèä êøãî äìòîì äæë áø òôù íäì

åì äéä éë ,ùðòðùé äéúçú ìåàùî óàã ïéîàäì

òáèä êøãî äìòîì úåòåùéì úåëæì éãåäéä ãéá

áéáç ïáë éãåäé ìë éøä ìëä úåìëë éøçà éë Y
äìëúå õ÷ ïéàå ,íéøôà éì øé÷é ïáä Y ä"á÷ä ìöà

.ïáä ìò áàä éîçøì

בתשובה מיד ישוב  מבטחונו נפל  אם  – ועלינו  הננו
עז בבטחון  ויתחזק 

óàåîöò ìò ìá÷é äðåîà øñåçá ìùëð øáëù éî
ìëá 'äá çåèáìå ïéîàäì íìåò ãòå äúòî -

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáî êëå .åúåäîå åçåëî"åú)

(íéìâøî çåìéù ïéðòá ä"ã çìùúåìùìúùä ìë úà
øîàðù ,íéìéôòîä úùøô(î ãé)ø÷åáá åîéëùéå

éë 'ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä åøîàéå
åðàèçõøà ìà úåìòì åøäîé àìù íøéäæä äùîå .

êéøö äøåàëìå .åúî íúééìò êøãá ïëàå ,ìàøùé
éô úà íúåøîäá íéìéôòî íúåà åáùç äî øåàéá
íéìâøîä åùðòðù ìåîúàä íåéá åàø øáë éøä ,'ä

.'ä éô úà íúåøîäá

øàáîåíéìâøî ìù íàèç ìë éë ,øôåñ íúçä
äéä'äî íðåçèá úøñäáúîà ïëà éë ,

íäì äéä ìáà ,'äá áùåéä íòä æò éë' øáãä äéä
,úøçîî éäéå .åúòåùéá åçèá àì íäå ,'äá çåèáì
ì÷ùîä úáåùúëå ,äîéìù äáåùúá áåùì åøøåòúä
ìàøùé õøàì úåìòì åöø 'ïîæ åúåàáå íå÷î åúåàá'
íðåçèá áåø úåàøäì Y é÷ìîòäå éðòðëä íå÷î ìà
íäì øîåì åãáò äùî ãéá çìù ä"á÷ä êà ,'äá

åîçìú àìå åìòú àìäçåã àøåáäù åáùç íäå ,
,åìà íéøáã ìå÷á òåîùì åáà àìå ,äáåùúî íúåà

'÷ä 'ä"ìù'ä ùåøéôëåéáà íùá '÷ úåà úåéúåàä øòù)

('÷äì"æç éøáãá(:åô íéçñô)ìòá êì øîàéù äî ìë'
.'àöî õåç äùò úéáäêì øîàéù äî ìëä"á÷ä

àåäùúéáä ìòáäæä íìåòáäùò,íéé÷åàöî õåç
ìá÷î éððéà ,éúöéçîî àö ä"á÷ä êì øîàé íà -
ìà áåùé àìà ,ììë åìå÷ì òîùé àì äæá ,êúáåùú
åøîà éîð êëå .æò øúéå úàù øúéá àøåáä
äãáàù øîåàä ä"á÷äì òîùð àì - íéìéôòîä
ìà úåìòì ,äáåùúá áåùì øáâúð àìà ,åðúåå÷ú
êøãá ,ïëàå ,'äá ïåçèáå äðåîà êåúî ùãå÷ä õøà

,åúî íúééìòäáåùú êåúî úî' úâøãì äæá åàáå
éë ,åæî äìåãâ äáåùú êì ïéàå ,'åì äôé ïîéñ

äîéìùä íúáåùú úàå íúåà ìáé÷ ä"á÷ä.
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ìòåøîàã àä 'øôåñ íúç'ä øàáî øåîàä éô
ì"æç(.æö :åö úáù)ãçôìö äæ ùùå÷î ïðáø åðú'

,àøéúá ïá äãåäé éáø åì øîà ,àáé÷ò éáø éøáã
,ïéãä úà ïúéì ãéúò äúà êë ïéáå êë ïéá ,àáé÷ò

êéøáãë íà(ãçôìö àåä ùùå÷îäù)åúñë äøåúä -
ìò æòì àéöåî äúà - åàì íàå .åúåà äìâî äúàå

÷éãö åúåà(ãçôìö)åìéôòéåî äåä àëéäî àìà .åðééä)

(íéìéôòîäî åúåéäá úî ãçìôöùéôë øîàð íà ,äðäå .'
åëìäù åéä íéòùø íéìéôòîäù úåèùôá äàøðä
ïá äãåäé éáø óà ïë íà ,íå÷î ìù åðåöø ãâð
éøä ,äéä íéìéôòîä ïî ãçôìöù øîåàä àøéúá
.äúñë äøåúäù äî äìâî åà åéìò æòì àéöåî àåä
íé÷éãö åéä ïëà íéìéôòîä éë ,øîàú ë"òáå
êåúî àìà äúééä àì íúìôòä ìëå ,íéùåã÷å
,äáåùú êåúî åúî ,ïëàå ,äáåùúá áåùì äøèî

íäéáàù åéúåðá åøîà äæìåúî åàèçáåðééä Y
.åàèç ìò äáåùú êåúî

åðãîìàìà ,íãà ùàééúé àì íìåòìù - ïàëî
úãåáòá êéùîé íå÷î ìëáå úò ìëá øéãú
ìëå äå÷ú ìë äñôàù åì äàøð íà óàå ,äáåùúä
êéùîäì åéìò ïééãò ,åéðôá åìòðð äìòî éøòù
ïåöøáå íéîçøá åäåìá÷é óåñì éë åúáåùúá.

דבר כל על הקב"ה אל התפילה  – לפניו השמיעו
כגדול קטן 

ïúùøôá(æè âé)ïåð ïá òùåäì äùî àø÷éå'
êéðòä éáø éáøä ÷"äøä øàéáå ,'òùåäé

ò"éæ øðãñëìàî(ïúùøôá äáåèì äáùç)äàøù ïååéëîù
äùîY 'òùåä ,òùåä' øîåàå àåä êìåä ãéîúù

àð äòéùåä 'ä àðàúáéú ùåøéô àåä ïëù ,òùåä
(äù÷á ïåùì)éðçèáåî Y 'òùåäé' øîàå äùî äðòð ,

'ä ìà ãéîú úåàåùð åéðéòù éî éë ,àøåáä åòéùåéù
åäðòéå ì÷ òîùéù ÷ôñ ïéà äìéôúááéáéáéáé.

úåàøåðì"æéøàä éøáãá åðéöî'øô íé÷åñôä øòù)

(çìùíù øëæð ,äùøôä úìéçúá äðäã ,
äèîì ,ïåâë ,'ìâøî'ä íù úøëæä íò ãçé èáùä

ïáåàøäèîì ,øåëæ ïá òåîùïåòîù...éøåç ïá èôù
áéúë äùðî èáù ìù 'ìâøî'ä éáâ ïëå(àé âé)äèîì'

óñåéäèîìäùðîáéúë àì íéøôà ìöà åìéàå ,'
,øáãä íòèå .'íéøôà äèîì' ãéî àìà 'óñåé äèîì'
óøéöå ãîò ïë ìò ,àèçî íìéöäì ä"á÷ä äöø éë

á÷òé ïá ïáåàø úîùð úà øåëæ ïá òåîùì -øåáéòë)

(äîùð,á÷òé ïá ïåòîù úîùð úà éøåç ïá èôùìå ,
'óñåé èáù'ì åòéâäá ,äðäå .àéùðå àéùð ìëì ïëå
'óñåé' úîùð úà øáéò ,íéçåìù éðùì ÷ìçúðù
èáùî àåäù òùåäé êà ,äùðî èáù ìù åçéìùá
äúééä åúðëñå ,èáù øåáéò àìì øàùð íéøôà
,òùåäé åãéîìúì äìò êë éë äùî úåàøë ,äìåãâ
úåëæáå ,øáãá ìùëé àìù åéìò ììôúäå ãîò

'éåì' úîùð åá äøáòúð åúìéôúàéùð äéä àì éøäù)

(ìâøîë çåìùä éåì èáùî.

óéñåîåíéàéùðä ìëù äéä øáã óåñù ,ì"æéøàä
ãçà ìëî ÷ìúñð æàå ,íäéùòî åòøä

èáùä úîùð íäîúîùð åìéôà éë ,ô"äòùá íù óéñåîå)

÷éãö úîùð ù"ëå ,ò"ì àèåçù úòá ú÷ìúñî åîöò íãàä

(øåáéòä ãåñá åáø÷á úðëåùä,òùåäéå áìë éúìåæ
áìë .'äìéôú'ä úåëæá åìåöéðùàøîâá àúéàãë -

הפסוק יב. בלשון זי"ע מקאברין הרה "ק אמר Ï)וכבר ‡Î ÈÏ˘Ó),''ה נגד תבונה  ואין עצה  ואין חכמה  'אין

ותבונה אחת ועצה אחת חכמה  ר"ל  – תבונה ו 'אין' חכמה 'אין' 'אחד', הוא האידיש בשפת 'אין' כי

מצוא  עת בכל  שיחו  לפניו  לשפוך ה' נגד והיא יש אחת

יעקב בית בספר ÈÂˆ‡)כתב '¯Ù· ,[·Â˜¯ËÚÈÙ· Ò"¯˙ ˙�˘· Ï"ÂÈ] ,È˜ÒÂÂ‡�‡È Ô¯‰‡ ·˜ÚÈ È·¯ ¯"¯‰ÂÓÏ) הרבי הרה"ק  בשם

ית', בעבודתו דבוק  תמיד ולהיות מחסורו לו יחסר שלא ישראל בר לכל  'עצה  וז "ל, זי"ע , בונם הוא ר'

שצריך אדם יחשוב  ואל  גדול, ועד  מקטן דבר כל על ית ' ממנו ולבקש להתפלל  עצמו תמיד  שירגיל 

ויבקש נקי, מקום הוא אם יראה בשוק, אפילו אז שעומד  מקום בכל רק ותפילין , בטלית התבודדות  לזה

פה  כל תפילת שומע שאלתו, ימלא ובוודאי '.מהשי"ת ,
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(:ãì äèåñ)úöòî áìë ùøéôù ãîìî àáø øîà'
,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå êìäå íéìâøî,ïäì øîà

úöòî ìöðàù íéîçø éìò åù÷á Y éúåáà
íéìâøî'(:çð÷ ÷"äåæá 'ééò),òùåäéäùî éë Y

'íéìâøî úöòî êòéùåé ä÷' åéìò ììôúäæ"éò ÷øå)

('éåì' ìù øåáéòì äëæ.

ïàëîäìåãâ êë ìë éøäù ,äìéôúä úìòîá ãîìð
èáùä øåáéò'ù ãò íéìâøîä úðëñ äúééä

,íéòùø úöòî íìéöäì íäì ìéòåä àì 'ùåã÷ä
äìéôúä éãé ìò áìëå òùåäé åìåöéð éëä åìéôàå

úåáà úåëæî øúåé óà äìéòåî äìéôúäù êãîììâéâéâéâé.

יצר של כוחו אין – בעיניהם  היינו וכן  בעינינו ונהי 
בדמיון  אלא 

ïúùøôá(è ãé)äá øàéá ,'íäéìòî íìéö øñ'
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(ç"ìøú çìù),

÷ø àåä à"èñä çë ìë éëïåéîãïéàù ìöä åîë -

לפנות יג. הבעש"ט  ציוה הדרך אם על מתלמידיו, כמה עם יחד זי"ע הק ' הבעש "ט מרן נסע פעם 

לא  שעה באותה  ליפול , המט  וישן רעוע  בית לפניהם מצאו  בהגיעם  פלוני. לבית פלונית, לעיירה 

התלמידים ויעשו עבורו , מזון הבית בעלת מאת שיבקשו  לתלמידיו הבעש "ט אמר בביתו , הבית בעל היה

לבעלה משמרת היא אשר – עבש ולחם גבינה  מעט אלא בביתה  לה  שאין ענתה  היא אך כדבריו,

לא  שכן, מכיוון לאכול, מבקש  שהרבי לה  ואמרו אליה שובו הבעש "ט ויצוום בשדה, מעבודתו  לכשישוב

ביקש מכן לאחר לבעלה . ששמרה  האוכל מעט את הבעש "ט אל  ושלחה הבית, בעלת יותר סירבה

השמור  תבן מעט זולתי מאומה  איתם  שאין הבית בעלת ענתה שוב ללון, מקום לו  שיתנו  הבעש "ט

בעלת  להם ותתן זה , תבן למעט  הוא נצרך כי לומר, ושלח הבעש"ט  נענה בזאת אף  עליו . לשכב לבעלה

התבן... את הבית

את  הן מאכלו , את הן ולקח  הרבי בא כי האשה לו דיברה  הקשה, מעבודתו  הבעל  חזר והכי אדהכי

אבי, יכול, כל הבורא אל וזעק השמימה  עיניו  נשא הבית, פני את האיש יצא לו  בצר למשכבו ... התבן

עלי, נא רחם  אנכי, לינה  מקום  וחסר לאכול, אוכל מעט  לא אף מאומה, לי אין כי וראה  נא הבט  אבי,

בדרכם . והמשיכו הבית את תלמידיו עם  הבעש"ט  עזב ליל באותו עוד בריווח . מחייתי לי ותן

ויסעדו ומפואר, יקר ארמון בית אל  לפנות וציוום  תלמידיו, עם  הבעש"ט  נסע  ושוב ירחים , כמה  עברו

הבית, בעל  את המה  מכירים אם תלמידיו  את הבעש "ט שאל מכן  לאחר הארמון, בעל  האיש  בבית לבם

שהבעש"ט הבית בעל  אותו  - ירחים כמה מלפני העני לפניהם עומד הנה  כי ונזכרו בפניו , התלמידים  הביטו 

ואמר  הבעש "ט נענה כזה, נכסים  בעל לעשיר במהרה נהפך היאך לדעת ותמהו האחרון לחמו  את אכל

מראש וסיפר, האיש  פתח דבר. איזה  אני אספר מכן ולאחר עשירותך, השתלשלות את נא ספר לעשיר,

מטה ונשבר היין, בעסקי והפסדתי הגלגל עלי שנתהפך עד ברווח, הייתה  ופרנסתי ביין, סוחר הייתי מקדם 

הבעש"ט שהיה  היום למחרת והנה זעומות. פרוטות תמורת בשדה  פרך עבודת לעבוד שהוצרכתי עד לחמי

גדולה מסיבה  לרגל – יין לקנות שלחו  שהפריץ באמרו הבית, בדלת הפריץ של  משרתו דפק  בביתי,

היין' 'סוחר שאינני מכבר זה הרי אלי, נטפלת מדוע לו אמרתי לייני, דייקא נצרך והוא בביתו , הנערכת

עומדות  החביות כל כי והראתיו  היין' 'בית אל  שהורדתיו  עד אופן, בשום  ממני הרפה לא הלה אך שבעיר.

למכרו . אוכל ולא והבדלה, לקידוש  עצמי עבור נצרך שהנני אחת החבית מחצית זולתי מיין, ריקניות

מחצית  מתוך יין של אחת טיפה לקחתי כן על מייני, לו  שאמכור והתעקש זה , 'פגע ' עזבני לא ועדיין

הכניס הקב"ה, עשה  מה גדותה. עד במים אותה ומילאתי הריקות, מהחביות אחת אל  שפכתיה זו , חבית

שטעם שבשעה עד ומשובח, ערב יין של טעם נתן היין במעט המהולים  ולמים  היין במרתף עדן גן ריח 

דרשתי  לפני אשר את הבנתי כאשר חביות. וכמה כמה  עוד אצלי להזמין ומיהר ושבחו, היללו  מהיין הפריץ 

והנה ביין. חשקו  שרב אחר - לשלם  היסס לא והפריץ  שכתוב... כמו  הגון סכום כזאת חבית כל  עבור



שלח - הפרשה  éבאר

äàøé åøöé íò äîçìîì ùâéù éî ìëå .ùîî åá
íàèç äéä äæå .éãéî àì åúå ,ìö àìà åðéà éë ãéî
Y áìëå òùåäéî ãåîìì íäì äéäù íéìâøî ìù
ìëù ïîéñ äæ éøä íéãçôî íðéà åììä íà éë

ãçà ìë ìò ,ïãéãìå ...øöéä ïåéîã àìà åðéà ãçôä
éë äàøéå ,ìö àìà åðéà øöéä éë ïéîàäìå ÷æçúäì
÷éñé äæîå ,íøöé øçà íéëìåä íðéàù íéùðà íðùé

åøöé úà òéðëäì íãà ãéá ùé éë åîöòìãéãéãéãéàìå ,

– מהיין לקנות עלי נקבצו העיר בני וכל בעיר, נמצא וטוב ערב יין כי העיירה , בני בין השמועה יצאה 

ובניתי  הגונה, עשירות כדי – רב הון הרווחתי שבועות כמה ובתוך רבים, במים  יין טיפת אלא היה שלא

קודש ... קהילתנו  פה  ועשירים  בתים בעלי כדרך וכו', וכו ' הארמון זה לי

עידן  זה  כי הזאת, העשירות ממעשה  הראשון חלק  את אני ואומר אען עתה  ואמר, הבעש "ט נענה

באה לא כך על  הקב"ה מלפני כך על  בקשת ולא היות אך גדולה , עשירות משמיא לך שפסקו  ועידנים 

מתנת  את מעליך שיבטלו  לומר השטן ויבוא לטובה , עלינו העבר השנה בראש  והנה  לידך. העשירות

עצמי  על  מקבל שהנני לעומתו  טענתי אני אך זה. על  ביקשת ולא שנים  כמה כבר שעברו אחר העשירות

האחרונים מאכל פירורי את מעמך ולקחתי ביתך אל באתי עיניך, ראו  וכאשר כך, על  שתבקש לגרום 

השדה יצאת האלה  הדברים כל ומצאוך לך שבצר עד בביתך, שהיה  התבן מעט  את גם ואף  לך, אשר

נושעת. ומיד הלב, מקרב בוראך אל וזעקת

יום בכל  התפלל  ספק כל  וללא היה, ה' לדבר היראים  מן הבית' 'בעל הרי והתבוננו , נא בינו עתה,

והמפרכת  הקשה  עבודתו  בעת ואף  רצון', חי לכל  ומשביע ידיך את ב'פותח  כיוון ואף  – הפרנסה  על  וביקש 

הייתה לא כי מלבוא, ישועתו בוששה הכי ואפילו הפרנסה . על  לפעם  מפעם  מבקש שהיה  ספק כל  ללא

ורק עליו , לשכב ומצע  לאכול לחם לי יש עדיין זאת בכל  - חשב שבמחשבתו לבבו, מעמקי התפילה

נושע  ומיד לבבו  מתוככי הזעקה  פרצה ה ... אליו כלתה  כי שראה ·Â˜ÏÁ,לאחר ÁÓ˘ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ÂÏ ˘È È‡„ÂÂ)

(·ÂË ÏÎ ÏÚÙÈ ÍÎÂ ,ÏÎ ¯ÒÁÂ ˘¯Î ÂÓˆÚ ˙Â‡¯Ï ÂÏ ˘È Ê‡˘ ,Â‡¯Â· Ï‡ Â˙ÏÈÙ˙ ˙Ú· ‡Ï Ï·‡.

המטיליםיד. אור מנורות יש  הרחוב ולצידי בלילה, עיר של  ברחובה  המהלך קטן לילד המשילו  הדבר את

יעשה מה אימה, ומטילות משונות תנועות בו נראים אשר – הצל  מן ונרעד נפחד הילד למרחק, צל 

באור  כי והבהלה, הפחד כל  עמם  ויחד הצללים ונסו  האור מקור אל  יקריבנו  רוחו, סערת להשקיט האב

ומשל . דמיון אלא כלל, ממשי דבר אינו  הצל  שכל  רואים המאיר

מה – אחריתו  תהיה  מרה  וכך כך יעשה אם  כי לעיניו  המצייר – היצר מצללי המתפחד האדם  נמי, כך

הנסיונות, כל על  גוברים שהם  איך ויראה  ושלמים , יראים  צדיקים  והיינו האור, מקור אל  יתקרב תקנתו,

פרח . ועורבא דמיון הכל  כי וישכיל יבין

מ 'נייר' אריה שהוא אלא הוא, 'אריה ' שהיצר הוא אמת אכן כי זי"ע , מקאצק  הרה "ק אומר היה וכך

לקרעו . אחד כל  וביד בידו  כי ויראה  לקרעו ויתחיל יגש  –

החינוך בספר מצינו  ˘Ê"Ù)ועצה ‰ÂˆÓ)לברכה זכרונם שאמרו  מה בפומך מרגלא ותהא בני ודע וז"ל . ,

(‰ „ ˙Â·‡) אחת פעם  הרעה תאוותך למלאות דעתך תשית שאם  מצוה , גוררת ומצוה  עבירה  גוררת עבירה

פעמים, כמה  אחריה  פעם תמשך ברע מראות עיניך  ולעצום יצרך לכבוש  בארץ גיבור להיות תזכה ואם

פעמים  כמה כן  לעשות  בעיניך יקל הבשראחת  תמשוך התאווה  כי .(Ì„‡‰ שותיו,(‡˙ אל היין כמשוך

גדולה. תאווה  אליו יתאוו אלא ביין לעולם נפשם  תשבע לא הסובאים תחזק כי בו נפשם הרגילם ולפי

תאוותם  אישעליהם כל הזה, הדבר כן להם. ויערב היין תאוות אש  יקוד יפוג מים כוס  שם  ישתו ולו  ,

יום, יום הרע  יצרו  עליו  יחזק בהן ובהתמידו  בתאוות היום,בהרגילו כל  תמיד  בחלקו ישמח מהם ובהמנעו

כלום  של  תועלת  ללא רבים חשבונות בקשו והמה ישר האדם את עשה האלוקים כי '.ויראה



שלח - הפרשה  àéבאר

ãéî åùôð äååàú øùà ìë øùà éç ìòáë âäðé
åúååàú ìå÷ì òîùéåèåèåèåè.

ìëéðá úà ìáìáìå ãåîòì øöéä ìù åãé÷ôú
ìò - äðîàð åãé÷ôú äùåò àåä éøäå ,ìàøùé
íãàä éðéòì äîãîå øééöîù Y ïåéîãä çë éãé
.'åëå ìåáñì ìëåé àì êëå êë äùòé àì íàù
éë ïåéîã ÷ø íðéä 'åéúåòöä' ìë éë úòãì åðéìòå

'åúøåçñ' äôéå áåèéë Y äéàøå ,ìáä ìëä úîàáå ,
ùéâøî åðéà åéøçà êìäå åìå÷ì òîù øáëù øçà

äàðäå ÷åôéñ íåù(ãåòå ãåò úååàúäì áåùé àìà).

êëåíòì åøôéñå íéìâøîä åøæçùî ,ïúùøôá åðéöî
åëáéå' - ïòðë õøàá íäéðéò åàø øùà ìë úà

'àåää äìéìá íòä(à ãé)õøà ìà úåìòì åöø àìå
øáãîá øàùéäì àìà ,äøôò úà ïðåçìå ìàøùé
Y ãçà äìéì øáò êà éäéå .äîéøöî øåæçì åìéôàå

ùàø ìà úåìòì åìéôòéå' íåé ìù åø÷áá úøçîì ãéî
'øää(ãî ãé)àìì óà ìàøùé õøàì úåìòì åøäéîå ,

êàù Y äæä øáãë äéäð êéàä äøåàëìå .'ä éååéö
ìåîúàåëá,'åëå ÷ðòä éãéìéî äìäáå ãçô áåøî

ìåãâä íãçôî úòì úòî øáò àì ïééãòùë íåéäëå
ãâðë Y ìàøùé õøàì úåìòì äîä íéøäîî øáëå
àéä Y äáøãàù ,íé÷éãö åøàéáå .àøåáä ïåöø

,úðúåðä'ïåéîã'á àìà øöé ìù åçåë ïéà éëøééöì -
ïåöø ãâðë úëìì åøåáò äáåè éë íãàì úåîãìå
øééöé íåéä ,åì ùé íéðô äáøä Y ïåéîãäå ,àøåáä
øééöé úøçîìå ,àåä áåè éðåìô øáã åìéàë åéðéòá
ìåîúàä íåéá ïë ìò .äôéå áåèë øåîâä êôéää úà
øöéä íúéñä ,'äåöî' øãâá äéä úåìòì ïåöøäù
úøçîì åìéàå ,ìàøùé õøàì úåìòìî ãçôìå ,úåëáì
øöéä íúåà úéñä ,'äøéáò' øãâá äéìòä äúééäù

êë éãéìæèæèæèæè.

בפרשתןטו . הכתוב את דורש היה  זי"ע  מפרמישלאן מאיר רבי È‡)הרה"ק  ‚È)מנשה למטה  יוסף  'למטה 

האדם ירידת תכלית שהנה  חומר, כמין סוסי' בן בכדילמטה גדי הוא הזה  לנשמתולהוסיףלעולם 

ירד כאשר והנה טובים , ומעשים  תורה  בבחי'למטה עוד ונהיה והתכלית המטרה  מכל כי מנשה שכח –

אלוקים , אלאגדי נשני אינך וכי נא, הגד סוסי – הסוס ...בן  פני על  אתה  עדיף  במה  ,

במקום והטמינו מהאורווה  והוציאו סוס משם  ונטל  הסוסים למשכן לפרוץ שהצליח אחד על מסופר

ממנין  שחסר הסוס  היכן א. שאלות, ב' ושאלו הסוסים , בעל בו פגע  הנה  אך נוסף , סוס לגנוב וחזר סתר,

שמלפנים השאלות, לשתי אחת תשובה הנה  הגנב, לו נענה  הסוסים . באורוות כאן מעשיך מה ב. הסוסים .

מע והעבדתיך ביושר בך נהגתי לא אך אצלי, עבדת הקודם תתן בגלגול 'ביומו קיימתי לא ואף הכוחות, ל

תיקון  אל  אבוא ובזה אותך שאעבוד בכדי סוס , בדמות העולם  לזה  בגלגול שארד עלי נגזר כן על  שכרו ',

כשורש אדם בן להיות ונהפכתי תיקוני נשלם ועתה רב, זמן ועבדתיך סוס בדמות נשמתי ירדה ואכן נפשי,

פשר  וזהו  לפניך, עומד הוא הנה  החסר הסוס הנה  ששאלת הקושיות, כל  מיושב ובזה  בתחילה. נשמתי

הנה . שהזדמנת עד מהאורווה  לצאת הספקתי לא ועדיין לאדם נהפכתי עתה זה  שממש  באורווה, מעשי

להיות  נהפך קצר זמן לפני שהרי בישראל, שמו  נקרא לא שעדיין לו  השיב לשמו, הסוסים  בעל אותו  שאל

והלאה זה  שמיום  להזהירו והוסיף  לשלום, הסוסים  בעל שלחו  בשם . לו לקרוא זמן היה לא ועוד אדם 

עיניו לנגד רואה  והנה בשוק הסוסים בעל הלך זמן לאחר סוס . בדמות שוב לירד יצטרך לבל  כראוי ינהג

וכי  הסוס , בעל  עליו  זעק במחיר, המרבה  לכל למכירה  הגנוב הסוס  את מעמיד כשהוא הגנב אותו את

התפקיד  את ימלא אלא סוסי, בן וכאותו הסוס כאותו  יהא לבל לקח ויוסף חכם  ישמע סוס , להיות חזרת

העולם . לזה  נשלח עבורו  אשר

בלא טז. 'אתרוג' למצוא קשה  שמאד מוכחת המציאות כי זי"ע, איש ' ה'חזון דהגה"ק  משמיה  מתאמרא

בלעטיל  ÌÈÏÒÂÙ)שום  Ì�È‡Â Y ÔÎ ÌÈ‡¯˜�‰ ÌÈÓ˙Î)כלל בו שאין אתרוג לקחת 'הידור' שיש כהיום רק זה  ,



שלח - הפרשה  áéבאר

ïàëîò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä ìù åøáãë åðà íéãîì
(é"÷ñ á"ìø æ"òäáà 'øæð éðáà' ú"åùá àáåä)ìëù

àîìòá ïåéîã àìà åðéà òøä øöéäéðéòì øééöîä Y
,íéòðå áåè àåä åìéàë áåè åðéàù äî úà íãàä

.òøë åì äîãé áåèä úàååðåöøë íãàá äèùîå.
äìéìç íéîù ïåöø ãâð äùòéù éãëá ìëäåæéæéæéæé.

,úù÷ éååçèîë åðîî ÷çøúäì - íãàäî ùøãðäå
áåùé ãéî ìôð øáë íà óàå ,åìéôäì ìëåé àìù

äéìò êøåöì åúãéøé úà êåôäéå ,úåìòìçéçéçéçé.

ãåòàìà øöéä ïéàù ïååéëîù ,íéøôñá åðéöî äöò
éåìéî úà äçãéå íãàä ãåîòé ïë ìò ,ïåéîã
äæáå ,øúåéá èòåî ïîæì åìéôà øöé ìù åúàååö
áæë ïåéîã àìà ïéà éë äàøéå ïåéîãä ìë õöåôúé

åðéöîù äî åøàéá äæáå ...'ùîî åá ïéà íéìáä ìáä'
íòä ìë úà åñéñúäå úåáéø éøáã åøáéã íéìâøîäù
áéúë äî äòù äúåàá ,ì"çø äìòî éôìë úåðòèá

(ì âé)äñéä äðåôé ïá áìë - 'íòä úà áìë ñäéå'
êëá ìéòåä äî äøåàëìå .íòä úøòñ úà èé÷ùäå
íãçô âåôé äæá éëå ,íú÷òöî íòä úà äñéäù
äàøùî àìà .ïòðë õøàá íéàöîðä 'íéìéôð' íúåàî
íò ìò ãîåòå øáâúîä øöéä úà äðåôé ïá áìë
íúåà äñéäå øäéî ,åãáò äùîáå 'äá ãåøîì ìàøùé
éãé ìòå ,èòî ïðåáúäì åìëåéå àòî÷ åøöòéù éãëá
äìòé ,òøä øöéä úöò íåé÷îå íäéúå÷òöî åøöòéù
íà éë òøä øöéä ïéàù ïéáäìå äáåùúá áåùì íãéá

.àîìòá ïåéîã

'בלעטליך' האתרוג על שיהיה מצווה הידור היה אם אך ÔÎ)בלעטליך, ÌÈ‡¯˜�‰ ÌÈÓ˙Î)מוצאים היינו  לא אזי ,

מצוה . עושי רגלי להצר היצר מנסה  תמיד כי בלעטיל ... עם  אחד אתרוג אפילו

אנשים יז. לך 'שלח  רבינו  למשה  לו  אמר שהקב"ה מוצאים אנו הפרשה שבריש אמרו, את ויתורו וכבר

'ויתורו '. מאותו יצא וכאב מכשול  כמה מקום  מכל  זאת, היתה  ה ' שמאת פי על  ואף  כנען', ארץ 

של תוצאותיו הם  נוראות מה  כן אם שיצא. מה  יצא 'ויתורו ' הקב"ה שציווה  בעת אם  וחומר, קל  ומכאן

תתורו  ועיניו .ולא לבו  אחר חלילה האדם  יתור אם -

פרשתן בריש רש"י דברי את לזכור עיניכם ' ואחרי לבבכם אחרי תתורו 'ולא ·)ובכלל ‚È)מצוה איני 'אני

יודע ואינו  דרכים  בפרשת העומד לאדם  לו  שמרמז  זי"ע  מבוהוש  הרה "ק ביאר שלח', תרצה  אם אותך

מסור  וסימן אותך'. מצוה איני 'אני או מצוה בדבר איירי אם  מסופק  והינו לא, או מה  דבר לעשות האם

הדבר  את ישלח 'שלח ' אז זה  דבר לקיים  רוצה כן גם  שהגוף מרגיש הוא אם דהיינו תרצה' ש'אם  בידיו 

עשותו, לבלתי מאיתו 

זי"ע אהרן' ה'בית הרה "ק היה  ˜Ó„.)וכך 'ÌÈËÂ˜ÈÏ' Â¯ÙÒ·) מען טאר זיך ס 'ווילט  וואס  אסורים' בו 'חפציך

לעשות  לו שאין עבורו סימן הרי"ז חזק , באופן אחריו  נמשך לבו כי האדם שרואה ממה כי פירוש, נישט,

לקיים לבו  ותבערת רצונו  לקרר דרכים מוצא היצר היה  כבר הקדושה  מצד הדבר היה אם  כי זאת.

זאת. 'מצווה '

ראשי יח. מחשובי אחד סיפר מעפרו . להתרומם שעליו  אלא נפילות, בלא לאדם  לו  אפשר אי כי וידע

בישיבה, הלומד בנו מצב אודות ושאל  הבחורים, אחד של  אביו לבקרו בא שפעם  בארה "ק הישיבות

הן  בלימודיו  הן ויורד' 'עולה הלה כי מצבו , להטיב מקום ויש ש... הישיבה  ראש דברי מתוך האב והבין

המראה א.ק.ג. המכונה  במכונה בודקים הלב את כי וידוע  לב', 'רופא אנכי הנה  – האב נענה  עניניו. בכל

טוב  אינו מצבו אם  ואף  חי, שהאדם  סימן זה הרי ויורדים  עולים  הקווים ובאם הלב, בריאות מצב לפי קו

בריא  אל  ולהשיבו  להצילו ניתן חייםעדיין שבק  שכבר סימן זה  הרי ישר קו  מראה  המכונה כאשר אך ותו,

בידינו ויש הוא, החיים  בין עדיין כי סימן זה  הרי – ויורד' 'עולה  מצבו אשר ה 'בחור' כן כמו  חי. לכל 

לעלות... מנסה ואינו  ישר הולך ח "ו אם אבל להצילו,



שלח - הפרשה  âéבאר

היהודי חשיבות  – עמו אחרת  רוח  היתה עקב 
יגיעתו ע "ש תיחשב 

ïúùøôá(ãë ãé)çåø äúéä á÷ò áìë éãáòå
éøçà àìîéå åîò úøçàøåà'ä øàáîå .

'÷ä 'íééçä(÷åñôá úåéùå÷ äîë øçà)åðãîì ïàë éë
éùå÷ êåúî àøåáä úà íéãáåòä ìù íúåáéùç

àø÷éì äëåæ ïë äùåòäå ,úåðåéñðå'ä ãáòåäæå .
' åøîåàéãáòå'éãáò' íùá àø÷ð òåãî òãúä ,'áìë
á÷òøùà ìò øëùë Yåîò úøçà çåø äúéäíâä .

åäåàø÷ àì ,íéìâøîä øàùë àèç àì òùåäé óàù
úìôú úåëæá äæì äëæ éøäù ,òåéñ åì äéä éë 'éãáò'
áìë ë"àùî ,ììë ïåéñð éãéì àá àì àìéîîå ,äùî
,åîòôì äòø çåø ìçúå òøä øöé úðëñ úçú ñðëðù
åîë ,úåáàä úåøá÷ ìò çèúùðå êìäù - äéàøäå

øîàùåîò úøçà çåø- ë"éôòàå ,éøçà àìîéå,
àø÷äì äëæ äæì ,êøáúé åðåöø øçà íéìùä ùåøéô

.åðéáø äùîë 'ä ãáò

úåøáâúäåúãéîò é"ò éë ,'ä éðéòá äø÷é åæ
òðëð åðéàùë äîçìî éøù÷áå ÷áàîá

úåîø úåìòîá úåìòúäì äëåæ øøåöä øöìèéèéèéèéåîëå .
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ùøéôù(æ"ðøú êúåìòäá)

øîàðù äî(à è äéòùé)åàø êùåçá íéëìåää íòä'
Y êùåçá åëìäù éãé ìò ÷øù ,'ìåãâ øåà
,úåøúñäå äëùçä óà ìò íëøãá êìäì åëéùîäù

øîàðù äî åäæå .'ìåãâ øåà'ì åëæ ïëì(ç æ äëéî)

íéëåæ êùåç éãé ìòù ,'éì øåà 'ä êùåçá áùà éë'
.'éì øåà 'ä'ì

ïëå'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë(ïúùøô óåñ î"åú)

åðàù 'úéöéö úùøô'á ïúùøôá áéúë äðä
'íëé÷åìà ä éðà' 'òîù úàéø÷' óåñá íéøîåà

.ñ"úçä ì"æå .'úîà' úáéúá äá íéîééñîåäðä

åðà - 'åðé÷åìà 'ä' íéøîåà ù"÷ úìçúäá
øçàå ,åðé÷åìà àåäù åðéëæù ä"á÷äá íéãáëúî
úåæåæîå ïéìéôúå 'ä úáäàå úåëìî ìåò åðìá÷ù
'íëé÷åìà 'ä éðà' åðîò ãáëúî ä"á÷ä æà úéöéöå

'øàôúà êá øùà ìàøùé' ù"ò -(â èî 'éòùé)íðîà .
èìçåî åððéà éë ,úéöéö 'ôá 'úîà' áúëð àì äøåúá

(åðé÷åìà àåäù)ñéùåã÷ åéäúé ñà ,éàðúá àìàáåúëë)

('íëé÷åìàì íéùåã÷ íúééäå'.'íëé÷åìà 'ä éðà' æàìáà
åðìá÷å ïéìéôúå úéöéöá íéôèåòî åðà øáëù ù"÷á
úîàá íëé÷åìà 'ä éðà æà äáäàá íéîù úåëìî

èìçåîå.ì"ëò .

פעולה על חשיבות  - ערוכה תהילה  פועל  כל  על
המקום לפני  קטנה

ïúùøôá(ì âé)äùî ìà íòä úà áìë ñäéå
äìòð äìò øîàéå,é"ùøáå ,äìòð äìò

åìòå úåîìåñ åùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà -
åéøáã ìëá çéìöð ,íùíãàä ãéá éë ,åðãîìì àáå .

íéîåøî éäáâ ãò øúåéá úåäåáâ úåâøãîì ìéôòäì
(íéîùä ãò ,ìòîéä íòã æéá Y íãà éðá ïåùìëå)êà ,

íòôá úåìòì à"à éë ,ãòö øçà ãòö êìéù éàðúá
ìë áéùçé ,äùòé äî .íéîùä éîù ãò úçà

,äðè÷ äìåòôïî éëðà ÷åçø àìéîî øîåìî ñçå
úééìòá çéååøà äî ,õøàî íéîù ÷åçøë íéîùä

úçà äâéøãîíéìåòù - íìåñá äéìòäî ãîìé àìà ,
äðéøá àåáé àåáù ãò äâéøãî øçà äâéøãî åéìò
ãòö ãòö êìé ,'ä úãåáòá éîð ïë .äìòîì äìòîì
ìà àåáé ïë éãé ìòå ,äðè÷ äòéñô ìë áéùçéå

.úåîéìùä úéìëú

,òãéåäãåáòä íìåñá úåìòì íãàì øùôà éàù
åøîàù åîë ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé àì íà

àøîâä éøáãá æîøì(.áð äëåñ),äãåäé éáø ùøããë'

אויט . בכח מחזיקו  הלה  האם לידע  ברצוננו שאם בידו, חפץ שמחזיק למי דומה , הדבר למה משל

אחיזתו האם  לאדם  המבחן עד"ז, אחיזתו. תבחן ובזאת מידו  לחלצו  לנסות עלינו רפה , שאחיזתו 

כראוי  עומד הלה אם ממעמדו, ולהפילו מידו ' 'להוציאו  מנסה כשהיצר חזקה, ביד היא ובמצוות בתורה

בדעתו גמר לא שמעולם תחילתו  על מוכיח סופו הרי לאו ואם היא, כהוגן שאחיזתו סימן הרי"ז  שלו  על

קונו . רצון לעשות
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éðôá åèçåùå òøä øöéì ä"á÷ä åàéáî àáì ãéúòì
øäë íäì äîãð íé÷éãö ,íéòùøä éðôáå íé÷éãöä

.äøòùä èåçë íäì äîãð íéòùøå ,äåáâåðééäå
äéä åìéàë äãåáò èòî ìë íéáéùçî íé÷éãöäù

äåáâ øäóåñáìå ,èòî èòî åìéôà åãáòé ïë ìò ,
.íúéìëúì åòéâéíäì äîãð - íéòùøä ë"àùî
äøòùä èåçëúåãåáò íà éë íéáéùçî íðéàù Y

'äâøãî øçà äâøãîá' äâøãäá êìäì ìáà ,úåìåãâ
àìì åøàùééù íôåñå ,äîåàîì íäéðéòá áùçð åðéà

íãéá ïéð÷ íåùëëëë.

àúéàò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäîä"ãá .çî äëåðç)

(éëøã éúáùçéìâø äáéùàå éëøã éúáùéç'
.'åâåéúáùéç,úåáéùç ïåùì -éìâø,úåìéâø ïåùì -

,ãàî äúåçô äâøãîá àåäù óà ãçà ìë êéøöù
äùåò àåäù äìåòô ìëå êøã ìë åéðéòá áéùçäì
äìåòô ìëù òãéìå ïéîàäìå .ú"éùä úãåáòá

äìòîì äìòîì úìòåô àéäù äâøãî äæéàáäæáå .
ïîæ ìë éë ,ìëä ï÷úìå åìù úåìéâøä áåæòì ìëåé
úà áåæòì ìëåé àì åîöò éðéòá áåùç åðéàù
éúáùéç' åäæå .áåèä êøãì áåùìå åìù úåìéâøä
äæáù 'éìâø' äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù 'éëøã

.ì"ëò ,'êéúåãò ìà éìù úåìéâøä ìë éúáùä

êéùîî- íéáäìð íéøáãá 'ïøäà úéá'ä
ù÷áì íãàä êéøöù äðåùàøä äìéôúä'
íéúåèùä ìë åðîî çëùéù .ú"éùä úàî

åäåìáìáé àìù ,å"ç åéøåòðî íäá ìâøåäùàëàëàëàëàìå

בגור,כ. זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה"ק  של  מדרשו  בבית גדולה  שריפה  פרצה  פעם  כי העובדא דבר ידוע 

מסיגרי' נוצרה  שהיא ויענוהו , לשריפה, גרם  מה אמת' ה 'שפת שאל מעשה  לאחר באש , כולו  ועלה

להבעיר  קטנה כה  אש של  שבכוחה  איך נא, ראו ואמר, אמת' ה'שפת נענה  כיבויה , בטרם בעליה שזרקה

אש מעט כל  עם להועיל אפשר כמה - מרובה  טובה מידה כן אם  בדרכה, הנקרה כל המכלה גדולה  אש 

ומצוות. תורה של

זי"ע מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק  של דבריו  ·Ô˙˘¯Ù)ידועים ÒÁ�Ù È¯Ó‡ 'ÈÈÚ)בפרשתן הנאמר Ï‰)על  „È)

באותם נכתבים  ו'ימותו ' 'יתמו ' תיבות והנה  ושלם , 'תם ' מלשון יתמו  כי ימותו ', ושם יתמו  הזה 'במדבר

תי"ו  שבאות קטנה אחת נקודה  אם  כי אינו  ביניהם  החילוק וכל  ילמד [המודגשת]אותיות, מכאן לא. ותו

להפחית. או להועיל  קטן אחד דבר ביד יש  כמה האדם 

גרגיר  כל  מקום  מכל  רב, זמן ללמוד האדם  ביד סיפק אין אם  ואף תורה , בדברי הדברים פני הם  כך

הפרשה בריש רש"י בדברי כך על  והמליצו  בה. העוסק את מקדש  ‚)תורה  ‚È) לשון שבמקרא אנשים 'כל 

כי אנשים חשיבות', –כל  מישראל  ואיש  איש  כל הרי שבמקרא היינו  בתורה, וקורא עוסק שהוא -בשעה 

חשיבותהוא כילשון  למאד, הוא חשוב היו – כשרים שעה כשר באותה הוא הרי בה דעסק בעידנא -

המקום . לפני וחשוב

ברש "יכא . איתא יצר' של  'תעלוליו  אחר בארובה כסומא שולל ללכת שלא ‡·Â˙ויזהר ‰"„ .ËÏ ÔÈ¯„‰�Ò)

(¯ÒÂ· ÂÏÎ‡È רצונך - בערש "ק לו  ואמר הזאב את שרימה  השועל על  מאיר, רבי של  השועלים  ממשלי

צרכי  להכין להם  ועזור היהודים בבתי המבשלים  בית אל עתה נא פנה  המלך, כיד דשנה  סעודה  לאכול

היהודים, עליו קמו  הבית אל  קרב אך כאשר ויהי השועל , כעצת הזאב הלך עמם , תאכל  ולמחר שבת

אלא  כלל , רימיתיך לא השועל, לו  אמר השועל , את להרוג ורצה הזאב חזר משם . שיברח במקלות היכוהו 

לך  הם  זכרו כן ועל טוב, נתח  כל  אכל ולבסוף לסייעם פעם  הלך שאביך מפני היה אותך שהכו  שהמכות

שנא' כמה  והיכוך, אביך חטא ·)את ÁÈ Ï‡˜ÊÁÈ) ואראך עמי בוא אבל תקהינה'. בנים  ושיני בוסר אכלו 'אבות

חבל תלוי היה מעליו  אשר מים באר יד על שהגיעו עד בדרכם שניהם המשיכו וכך ולשבוע, לאכול מקום

צדדיו הדלי ובשני היה  המים  בתוך אחד דלי וכשהיה  מהבאר, מים  שואבים  היו בהם דליים תלויים היו 
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'å"ç úåáöòá ìåôéáëáëáëáë.

ברכה משפיע  לאחרים  ומטיב  הטוב  – עץ בה  היש
עולם באי  כל  על

ïúùøôá(ë âé)äæø íà àéä äðîùä õøàä äîå'
íúç÷ìå íú÷æçúäå ïéà íà õò äá ùéä

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúë .'õøàä éøôîùéä ä"ã)

(äáìò ïéâîä ÷éãö'ì õò åøîàá áåúëä úðååë

Y 'õòë åøåãíéãñç úåìéîâ ìòá àåäåíìåòäù ,
íìåòä éðá úà äðäîä 'õò' åúåàë åéúåøéôî íéðäð

àø÷ðå ,åéúåøéôáõò.õòë åøåã ìò ïéâî àåä éë
øîàåõò äá ùéäåàöîú íà ,úåàøì åððåáúä

äæá ïéà éë ,õøàä éøôî åç÷ú ìà ,ãñç ìòá íù
úåëæá éìåà éë ,úëøåáî õøàäù äçëåä íåù

êà .äúåîöò ãöî àìå úåøéôä åëøáúð ÷éãöäíà

ïéàæà Yõøàä éøôî íúç÷ìå íú÷æçúäåéë ,

הזאב  שאלו למים, עד וירד אחד דלי אל ונכנס  השועל  קפץ הבאר. לשפת ועולה  מתרומם השני שבקצה 

ואמר  לבנה , כגבינה ונדמה המים תוך אל  הנשקף  הירח  דמות על השועל  לו  הראה  זה , מה  ועל זה מה

השני  הדלי אל נא היכנס השועל לו  אמר המימה, ארד ואיך לו אמר משובחת, גבינה כאן יש הנה לו

זה ידי ועל המימה  וירד השני, לדלי הזאב נכנס  שתרצה , ככל  לאכל  עתה  אף  תוכל  למטה  תרד וממילא

השועל ענהו  רימהו, מדוע  הזאב ומששאלו לנפשו , וברח הבאר שפת אל  והגיע  השני בדלי השועל  התרומם

הכתוב ‰)בלשון ‡È ÈÏ˘Ó).' תחתיו רשע ויבוא נחלץ מצרה 'צדיק

ממכות  הרעה  אליו כלתה  כי שראה לאחר כי מטופש , טיפש היה הזאב שהנה לדידן, זה ממשל  והמורם 

היה אלא הבאר, אל  בהיכנסו  ולהסתכן עוד להאמינו  עליו היה לא השועל, ערמומיות ידי על  היהודים

אך  בשרו , את באכול שובע  מתמלא היה ואף  בו  נוקם היה וכך אתר על  השועל את ולטרוף  לעמוד עליו 

עם האדם  גבי הוא כך השועל. לו טמן אשר יקוש בפח נפל  ואכן בו, להאמין המשיך טיפשותו ברוב הוא

– הרע נוכחתיצרו לא וכי בשנית, פיתוייו אחר לילך אתה שב  שולל , הוליכך הוא כי שראית אחר מדוע

עד דיינו, ולצעוק, לעצור אם כי לך  אין אותך , ולהפסיד להכותך להדיחך, רק הם מעלליו כל  כי לראות

הרע .כאן יצר הוא המוות מלאך הוא שטן של לדבריו יותר אשעה לא ואילך מכאן ,

גופא,כב. בחטא מטרתו מעצם יותר הרבה  וייאוש , שברון לידי האדם  את להביא הוא היצר מגמת כל

טוב  מכל  היהודי הכין  אצלו, להתארח  שברצונו  ליהודי הודיע אשר אחד פריץ  על שמסופר וכמו

מארץ 'גבינה הכין האם  מיד שאלו לביתו הפריץ  משבא הפריץ. של לכבודו  מיכולתו למעלה לידו הבא

לו . הראוי בכבוד כיבדוהו שלא על נמרצות מכות להכותו ציווה ברשותו  הייתה  שלא ומאחר שווייץ',

מפני  גבינה  שיכין השני את להזהיר הראשון שלח תיכף  אחר. יהודי לבית עצמו  את הזמין היום למחרת

אולם המאכלים , שאר עם  השולחן על והעמידה  הגבינה  את השני השיג מאמצים  אחר הפריץ, חשק שבה

מענגלאנד 'חלבה' ברשותו יש  האם  שאל המטעמים  כל  את וראה  הפריץ כי (‡�‚ÈÏ')משהגיע  הכהו  ושוב ,

נתאווה אשר המאכלים  כל  את להכין נזהר כבר אשר שלישי יהודי לבית והלך זאת, חלבה  ברשותו  היה לא

לבית  ללכת ויצא דם, זוב עד הלקהו בבית לו היה  שלא ומאחר שלישי, מאכל  על שאלו  הפריץ  אכן להם ,

הבית  אל הפריץ  כשנכנס וכו'. גבינה שיכין הרביעי את להזהיר הראשונים שלושת ושלחו נוסף , יהודי

לאכול ברצונך אין הנה היהודי לו ואמר קיבר, לחם  רק אלא מפה  ובלא ערוך שאינו  שולחן לראות נדהם

- לפניך' שלך 'הרי נפש, להכות בכדי עילה  למצוא אלא ומשונים שונים לספוגמאכלים  ומזומן מוכן  הנני

לחינם  שאטרח בצע ומה הארבעים ישראל,את  בבני להכות אלא רצונך אין הרי נדמה . זה דרך  ועל

פריץ לאותו ומשונות,היצר שונות בעלילות עליו מתגולל  הוא כן על  היהודי, את לייאש  אלא רצונו  אין כי ,

ידע והמשכיל רוחו . את לשבור בכדי והכל ופושע, חוטא הוא כמה עד הנפש  חשבון לראשו מכניס ואף

ליצר... המכה  עיקר היא היא שנכשל אחר ולהתעלות לשוב התחזקותו  אדרבה כי
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ìù äéúåëøá ìò úåøéô ìù ïáéèî äéàø ùé æà
.ìàøùé õøà

ãåòïúùøôá(àé-ç âé)óñåé äèîì ...íéøôà äèîì'
ï"áîøä áúë ,'äùðî äèîì(áì à øáãîá)éë

úà ñçééìå úåðîì íéðôåà äîëå äîë äøåúá åðéöî
äùðî ,åáù íé÷ìç éðù ìò Y óñåé ìù åèáù
ù"ò åñçééî íâå íéøôà úà íéã÷é íéîòô .íéøôàå
éðáì' äìéçú áúëù øáãîá úùøô ùéøá ïåâë ,óñåé
éìáî 'äùðî éðáì' ë"îçàì ÷øå 'íéøôà éðáì óñåé

ïàëå .êôéäì íéîòôå ,óñåé ìò åñçééì(çìù úùøô)

úëå äøåúä äúðéùàìà íéøôà èáù úà äìéçú åá
èáù úà áúë ë"îçàìå ,óñåé øçà åñçéé àìù

,óñåé øçà åñçééå äùðî÷ìç êëá éë ,øáãä íòèå
åîéã÷äù äæá íéøôà ìù åãåáë ,íäéðùì ãåáë
óñåé øçà åñçééù êëá äùðî ìù åãåáëå ,äùðîì.

øúåéáåéùåìç åðàùë ,'äæä ïîæ'á íéâäåð íéøáãä
ùééáîä øçà êìåä ìëä'å ,úòã
.äøö÷ íúòãå íéáåøî êîò éëøö éë ,'ùééáúîäå
ùééáîä õøô òåãî âéùäì íéìåëé åðà ïéà íìåòìå

úåøö åìà íéòãåé åðà ïéàù ,äùòù äî äùòå
...åéìò úå÷éòîå åéøàååö ìò úåâøúùî

àîùå'éãåáë úåúéçô'ì éëðà ùùåç íãàä øîàé
- åì øîàúå ïòú ,éðåìô úà ãáëà íà

äòåè äìåãâ úåòèåãåáë úìòîäî òåãé éë Y
äðùîä éîëç åøîàùúà ãáëîä ãáåëî åäæéà'

'úåéøáä(à á úåáà)åùôðá äîãîäù ,åøîà øáëå .
àåä éøä ,íéøçà ãáëéù àìá óà 'ãáåëî' áùçéé éë

äðùî øáãá äòåèåøîà éøäù ,ùåøéôáåäæéà'
úà ãáëîä àöîð ,'úåéøáä úà ãáëîä ãáåëî

.åîöò úà ãáëî àìà åðéà åäòø

ציצית מצוות של גדולתה  – וזכרתם  אותו וראיתם

íåéñáäùøôä(çì ,åè)ìàøùé éðá ìà øáã'
éôðë ìò ,úéöéö íäì åùòå íäéìà úøîàå
ìéúô óðëä úéöéö ìò åðúðå íúåøåãì íäéãâá

'øåè'ä áúë ,åæ äáø äåöî íòèáå .'úìëú(ãë 'éñ)

àåä åðééðòùïééðò ìò åøéáçì øéëæîä íãà úîâåã
åðøëæéù éãë åøåæéàá øù÷ øùå÷ù ,ãçàåðà ïë .

úò ìëá åðàøåá úà øåëæðù éãëá åðãâáá íéøùå÷âëâëâëâë.

הק 'כג. ה'אלשיך' ËÏ)כתב ˜ÂÒÙ) מצוות כל את אזכור הציצית שבראותי אלי תאמר איך השואלים, שיש 

במשל תשובתו ה', ממצוות כלל נזכר ואינני אותו, רואה ואף  יום, בכל  ציצית לובש  הנני הרי ה',

זה, דבר מהם יישכח  לבל  מאצבעותיהם  אחד על חוט  קושרים – דבר איזה  לזכור כשרצים עלמא שנהגו 

אצבע סביב חוט  אחד שקשר אירע היהפעם  כשעדיין - זמן כעבור דבר, איזה  זכרון כוונת שום בלא ו 

זוכר  שאינני אפשר היאך ויאמר, ויתמה  ושכחו, דבר איזה לזכור הלה הוצרך אצבעו , על קשור החוט

החוט וכי נאנח , אתה  מה  חכמים , אנשים  לו ויענו  לזכור, לי מועילה  החוט סגולת אין ומדוע מאומה,

את  כורך הינך זה שעבור - דבר באיזה  חשבת לא החוט כריכת שבעת ומכיוון כסגולה , לאדם  לו מזכיר

החוט ... שיזכירך תרצה  היאך החוט ,

הציצית, ענין הוא ממש בו ידי כיוצא על  יזכרם זכור אכן  – ה' מצוות  את  לזכור מנת על הלובשו

בציצית לובשם,ההבטה ולמה  מה  על  הלבישה  בעת יודע שאינו מלומדה , אנשים כמצוות לובשו אם אך ,

הציצית יזכירנו הכתובמה פירוש וזהו  לציצית. לכם כדיוהיה אותו תלבשו הלבישה בעת בולהציץאם

אז ה', מצוות את ה'ולזכור מצוות  כל את  וזכרתם אותו .וראיתם

הידוע וכפי והמצוות, התורה לשמירת האדם  את לעורר כדי בו ויש ונשגב, הוא גדול  הציצית כוח 

הציצית. מצוות בזכות מאד חמורים  מעוונות שניצל יהודי על  מחז"ל 

והבן  היום, ויהי יחיד. בן לו שהיה זי"ע  מבעלזא המהרי"ד הרה"ק  של מחסידיו באחד שהיה  מעשה

מביתו בנו את השליך כן, כי האב כראות רח"ל . ניכר בת לאשה  לו לישא והחליט  היצר, ברשת נתפס

יאכל, מה לו  ואין אשפתות חובק יחידו שבנו  היאך וראה  בשוק  האב משעבר אך מרות. עליו  והתאבל 
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äðäåìù äîòè éë äøåúä éùøôîá åðéöî úåáø
éãé ìò øöéä úà òéðëäì úéöéö úååöî
àúéà êëå .àåä ä"îî ìù åãáò éë íãàä øëæééù
àãáòã àìáëë íä úéöéöä éë '÷ä 'íééçä øåà'á

[:æð úáù 'ñîá àúéàãë ,íéãáòä íúåç -]íâäðîë
,åéùåáìîá åà åôåâá Y åãáòá ïåãà ìë íåúçì
æìä ùéàäù øáãä íöò ìò ïä ãéòä äæ íúåçå

.åðåãà àåä éî ïîéñì íâå ,àåä ãáòåðååéö êë
øëéä ïîéñå úåàì - úéöéöä ùåáìì ä"á÷ä

àñëìå íéì äîåãä úìëúä éãé ìòå ,åððä íéãáòù
ïðà ä"á÷ä éãáò ïðàù ïîéñ åðì äéäé ãåáëä.

êéùîîåøîàå ,'íééçä øåà'äåúåà íúéàøå
'ä úååöî ìë úà íúøëæå,ùåøéô ,

ïéøåç éðá íðéàù áì åðúé íúåãáò ïîéñá åèéáéùë
ìëáå íøåáéãá ,íùåáìîá ,íìëàîá íöôçë úåùòì
åãîòé àìà .åéìò åáø úîéàù ãáòë ,íäéùòî
úåëàìî ìë úåùòìå ,ãåîòì äåöî ïåãàäù äòùá

את  שתעזוב ובלבד מאוויך, כל  לך ואתן ביתנו, אל חזור יקירי, בני לו, ואמר הבן, על האב רחמי נכמרו 

שאנשא  ובלבד קריה בחוצות להתגולל אמשיך ואמר, התעקש  הבן אך נכרית, לאותה  להינשא רצונך

ריבה . לאותה 

שב  הבן. את אליו שיביא המהרי"ד ציווהו  דהוה , מאי לו  וסיפר המהרי"ד רבו  אל האב פנה  לו בצר

בכל הרבי לקול ישמע  כי הבטיח ואף  הבן הסכים  הקדוש . הרבי אל  עמדי נא בא לו , ואמר בנו אל  האב

פני  מול  אל בהגיעם  אליו. ישמע לא לזאת כי לנכריה , להינשא שלא יצווהו  אם מלבד – שהוא ענין

ואמר, הבן נענה השיחה כדי ותוך והליכותיו . עיסוקו  על הא, ועל דא על עמו לדבר המהרי"ד החל  הקודש

אני  אומר ואף ממך, זאת אמנע לא אכן הרבי לו אמר נכרית. אותה אל  להינשא אנכי שהולך דע  רבי,

מלבד  אצווך אשר כל  שתקיים שאמרת כמו  – אבקשך אלא הנישואין, ב'שמחת' להשתתף  אביך שעל 

וקיבל . הבחור סבר הנישואין. בעת בגדיך תחת ציצית שתלבש – אליך לי קטנה  בקשה הנישואין, עניין

עליו קיבל אך לבבו, למגינת נישואין באותו להשתתף  שעליו הקודש הוראת לשמע הזדעזע האב לאידך,

הדין. את

והמה נישואיו , את לחגוג הרשעים  והפריצים  הגויים  כל בחברת בחור אותו בא החתונה , מועד בהגיע

העליונים בגדיו את מעליו  ה'חתן' הסיר בקרבו , לבעור היין החל  מה  זמן לאחר כדרכם, לרוב יין השקוהו

רימיתנו הכי עליו , לשאוג החלו מיד כן, כי הרשעים כראות כל, לעין הציצית חוטי הציצו ומיד החום . לרוב

עד  רצח, מכות בו  והפליאו  למורשתך, נאמן נשארת שעדיין אנו רואים והנה  יהודית דת שעזבת לומר

כלל . החיים  בין נשאר היה לא נפש, בחירוף  מידיהם ומצילם  אתר על עומד אביו היה  לא שאם

לפליטים . מחנות זי"ע חיים' ה 'שפע הרה "ק הקים המלחמה, שנות לאחר הציצית. בעניין נוסף  מעשה

ציצית  מלבוש  ובידיו  אנשים, וחמישים כמאה שמנתה  הפליטה ', 'שארית למחנה הרבי נכנס  הימים באחד

שנים לאחר לידיהם  הציצית את לקבל לזכות רצו  וכולם  ומאחר מארה"ב, אליו  נשלח אשר ומיוחד יחיד

ששמו ומי הקהל , כל בין גורל  שייערך ואמר הרבי הכריז זו, רבה  מצווה לקיים זכו לא בהם  כך כל  רבות

בציצית. להתעטף יזכה  בגורל יעלה 

בתשוקה קודש, אש בו שבערה  ומכיוון פשיטיק, מנדל  ר' ושמו גור מחסידי בחור שם  עמד שעה באותה

רבי  הרבי, לעבר וזעק כנפות, ארבע  לבעל והפכו מעליו  לבושו  את וקרע מיד עמד זו, במצוה  לזכות עזה 

לי  יש קדימה ודין בבגדי, כנפות ד' לי יש  שהרי התורה , מן בציצית נתחייבתי הנה והבט, ראה קדישא

גורל, שייערך נקבע  כבר הרי ואמר, הרבי נענה  כמוני, התורה  מן מחוייבים שאינם המחנה בני כל על

ל גרמת זכות יעלהובאיזה לבטח - המצווה בקיום  לזכות רצונך עז  כה  אם  אמנם , דאורייתא, חיוב עצמך

הווה . כך ואכן בגורל, שמך
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ומבאר לריק שנותיו לבזבז שלא  – עיתותי  בידך 
בכשרונות כלל תלויה בתורה  ההצלחה  שאין

מבורכים
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äæ ÷éøå ìáäá åéúåðùå åéîé æáæáî íãàù ,ïîæä
ìñåôéë ,úøæåç äðéàù äãéáà éäåæå ,íãàä úà

.ïîæä úãéáàë äãéáà ïéà

ìàåíéãîåò íðéà åéúåðåøùëù 'õåøéú'á ùàééúé
éáì çúô' 'ä ìà åáì úëéôùá éë ,åì
åéðôá åçúôééå ,åáì øåâñ úà 'ä çúôé '...êúøåúá
øôñì äîã÷äá áúë úåàøåð .äîëç éøòù
éèðà÷øã á÷òé éáø éøåîî éúìá÷å .ì"æå ,'éèðà÷ø'ä

ìù åéöìç éàöåéî äéäùéèðà÷ø íçðî éáøùéù ,
,äøåúä áäåà äéä ïåàâä äæù åéúåáàî äìá÷á åì
ïîù äìôúå úåéðòúá äáøäå ,ìëùä ñâ äéä ìáà

íòô .äøåúä ïéáäì ìëåéå åáìå åìëù åáéçøé íéîùä
,íãøéå úñðëä úéáá úéðòúá ììôúî åúåéäá ãçà
,äúù åì øîàéå åöé÷äå ,íéî éìë åãéáå ùéà äðäå
êìä óëéúå íéîä ìë úåúùì íéìùä àìå úùéå

åâäðîë ùøãîì êìä àåäå .åéðôìî ùéàäàöîå
øçà ùéàì êôäð éë ,øáðå øéäá åìëùøáéç æàå ,

èáä .ì"ëò ...úååöîä éîòè øôñå äøåúä ùåøéô
úåìòîì äìòúðù ,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò äàøå
'ä çúôéù åéðåðçúå åéúåìéôú úåëæá ãàî ãò úåîø

.äøåúá åáì

ãåòìãúùéù' àéäå ,äøåúá åáì çåúôì äìåâñ
êëå ,÷ñôä àìì äøåúä úãîúäá 'òâééúéå

ì"æç åøîà(:å äìéâî)íà - 'ïéîàú úàöîå úòâé'
åùôð äáäàù úà àöîé òâééúééáø ÷"äøä áúë ïëå .

íìåòì ÷ìç' åøôñá ò"éæ åéùà÷ ã"áà êàøá ìåàù
'àáäìò úåáà åøôñá íâ áúë á"åéë ,çé úåà ,á å úåáà 'ñî)

(íéðáì"é ,'äìòúî äæ éøä äøåúá ÷ñåòù éî ìëå' .ì"æå
åà ùôéè ãìåðù éî åìéôà - 'ìë' úáéúá úåáøì àáù
éúô úîéëçîå äìòúî äøåçä ãåîéì é"ò ,ùåìç åçåî
íãà éðá øàù ìò äìòúî àåäå ,äéùåúå æåò åì úðúåðå
íéîòô äîë éúéàø ïëå ,åúåîë òáèá åãìåðù

,çåî éùåìç åéä íäéçà ìëù íéãéîìúáé"ò íäå
åîëçúð íãåîéìí"øäî ïøî ùåã÷ äôî éúòîù ïëå .

,íéùìç íéùåç åì ùéù åøîà åúåãìéáù ì"öæ ÷éù
äìòúð äøåúá åúãîúä é"òåë"çà åéìò åøîàù ãò .

.õøàä úåö÷ ãò äøåú òéôùäå ,äìåãâ äñéôú åì ùéù

÷"äâäàéáî ì"÷åöæ øòìôééèñä(á"éô á"ç íìåò ééç)

æìä äùòîä øáã úàäøòäá 'ééò)ãëãëãëãë(àéáîå ,
.ì"æå ,äæ äùòîì äîã÷äëàåäù éî íâ ,úîàáå

íåöò äðáä äù÷äøåúä ãåîéìá ãàî õîàúé íà ,

החדש כד. המשולש  חוט בספר הביא ‰Ò"˙Á)כה ˙Â„ÏÂ˙ ¯ÙÒ)מה"ו ה ', קדוש  הגאון דודי לי סיפר וז"ל .

זקיני אל  בא בדרעזניטץ  הזה , התלמיד ממהות קראקא, אבדק"ק  זצ"ל סופר ÙÂÒ¯)שמעון Ì˙Á‰)זצ"ל

שחקו כן הבחורים בשמוע בה. חשקה  ונפשו תורה , ללמוד שרצונו  לו וגילה  שנים י"ז או  ט "ז בן א נער

רבם אבל  גמרא. ללמוד עצמו לתקוע רצונו מימיו  אורות ראה  לא אשר כמוהו, שנים בר איך - בו  ויהתלו

– בהם  וילמדגער יבוא ללמוד  הרוצה כל הלא תצחקו, זה וקבעלמה להבחורים  וציווה הנער, את וקירב .

הנער  הגיע  שכבר למה  שבנוסף אלא, עשו . וכן אחרת, שעה והאחר זו  שעה  עמו ילמוד שזה עתים , להם 
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,äøåúá ìåãâ úåéäì ,àéîùã àúòééñì äëæéé"ôòà
éòáèä åðåøùë éôëî øúåé äáøä àåäùíééñîå .

,ììëä .ì"æå äá,äøåúä úâùäî åúòðåîä äáéñäù
ïåéôøäå ùåàééä àåäìéáùáù ,áùåçù åîë àìå ,

äâùää úòéðî(íéùåìç úåðåøùë)äôøúî àåä
àåä ,ùåàéäå ïåéôøä ìéáùá ,äáøãà àìà .ùàééúîå

ì"æç åøîà øáëù ,äâùää úòéðîì äáéñäúáù)

(.ã÷.ì"ëò ,'åúåà ïéòééñî øäèì àáä'

óà÷æçúé äøåúá úåàìôð úåâøãîì åòéâä íøèá
'íìåò ééç'ä éøáãá(á úåà íù)åøîà .ì"æå ,

æ"ò úëñîá ì"æç(.â)íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà'
.åúìåëéî øúåé íãàäî ùøåã åðéàå ,'åéúåéøáäæå

øáë åúãî éãë àöîå òâéù äðáää äù÷ ãéîìúä

ïåàâäë ä"á÷ä éðôì áéáç àåäå ,å÷åç íéìùä
åúìåëé éôë å÷åç íéìùä øùà ìåãâäåðéðù ïëù ,

(.é÷ úåçðî)ãáìáå èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà'
.'íéîùì åáì úà ïååëéùøúåé áéáç àåä ãçà ãöáå

äøåúá äáøä çéìöîù ìåãâä ïåøùë ìòáäîéë ,
åìöà àåä äøåúä ãåîéì éøä ïåøùë ìòáä éáâì
úàéùðå äáø÷ä øãâá àåä äæ ìöàå ,éùôð âðåòì

ïðúå ,ãáë ìåò(äë ä úåáà).ì"ëò ,àøâà àøòö íåôì

åðîã÷úíéãáò úåéäì åðìåë äëæðù ,áåè úåëøá
úò ìëá øåëæì ,åúøåúìå 'äì íéðîàð
éìåòùî ìëá úòãìå ,íé÷åìàä àåä 'ä éë áöî ìëáå
ìàâéäì äëæð éãò ,úàæ äúéä 'ä úàî éë ,åðééç

.ø"éëà íéîìåò úìåàâá

משנה איזה עמו למדו  שאם עד לאבד', ומהיר לשמוע 'קשה  מדת לו  היה  זאת עוד שנים, לטו"ב הזה 

פעמים  חשקומאה זאת בכל  כן, אמנם מעולם. למדה לא כאלו  בעיניו  הי' ולמחר שכחה, מהרה  עד

מופלג  בחור למדרגת הגיע  הימים  וברוב לו', מסייעים  לטהר הבא 'כל והרי בלימודו . והתמיד פג, לא לתורה 

עד  מופלג ללמדן היה גם הילולים , קודש פרי ועשה  והצליח  ועלה טהורה. הייתה  יראתו  וגם בתורה,

רבו כנפי תחת מאטערסדארף  בעיר ומורה לדיין שליינינג,(‰Ò"˙Á)שנתמנה  בק"ק  לרב נתקבל אח"כ  ,

ובצדקות בתורה  גדול  ת"ח והי נייזאטץ . לק"ק  לאב"ד נתעלה  ·Ò"˙Á)לאחמ"כ  ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ‡·ÂÓÂ).

זי"ע  דושינסקי מהרי"ץ  הגה"ק  כתב ·)וכך ˙Â‡ ‰˘Ó ˙ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ,ÈÁ ÛÒÂÈ „ÂÚ Â¯ÙÒÏ '‰Ó„˜‰'·) שמעתי שם , ומביא

לפני  ה'שיעור' את פעם  פתח  ז"ל  שיק  המהר"ם  שמרן השיעור, לפני בפתיחה  פעם  הכ "מ הגאון מורי מאחי

בגמ' איתא אמר, ובה Ï‰:)תלמידיו , ‡ÓÂÈ), עניים מחייב  הלל  עשירים, מחייב חרסום בן כשיבוא ר"א כי והיינו ,

– בתורה לעסוק  פנאי לי היה  לא יתב"ש הבורא לי שהעניק  הרבים ועסקי עשירותי מרוב בטענה  העשיר

עניותנו לרוב שיטענו , העניים לאידך בתורה. ועסק  גדול עשיר היה הוא אף כי  טענתו, ראב"ח יסתור לזה 

הנה, יאמרו, לזה – בתורה לעסוק אחת שעה  אפילו בידינו  נשאר ולא והכלכלה המחיה  על  לעמול  הוצרכנו

ולילה... יומם בתורה עסק ואעפי"כ כהלל , בישראל עני היה אתלא אחייב אני הנה, שיק, המהר"ם הוסיף

החלושים  הכשרונות  אא"כבעלי לימודו את לתפוס בידו  סיפק  היה  לא דרכו  שבתחילת עצמו , על  והעיד .

ופעם פעם ובכל דבר, כל  על  פעמים ארבעים  לחזור הוצרך אף דרכו ובראשית פעמים, הרבה  הענין את למד

ואמר, עולם, בורא לפני ממךבכה אבקש  לכן  ללמוד , צריך אינו הבנה קשי שהוא שמי בתורה מצינו לא

מתחיל הוא כי בעצמו הרגיש  ובכיה בכיה כל  ואחר הקדושה. בתורתך  והשכל  בינה לי תן  אנא, הרחמן , אב 

ארוך זמן  ביומו יום מדי היה וכן  הלימוד. דברי את שאני להבין  אף  ללמוד, יכול  שאני עלי אומרים  ועתה .

צריך  ואחד אחד כל  אבל  הקדושים , רבותינו לקרסולי הגעתי לא שעדיין ידעתי אנכי כי זאת, יודע איני

בדין  שיענו אלו  את לחייב יכול  אני וא"כ השמים . מן אותו  מסייעין לטהר והבא גדולה , בהתמדה  ללמוד

ומ עמם. בל  ראשם כי למדו שלא מעלה  וז "ל.של שם, התפללו וסיף אלא כן, תאמרו לא אבקשכם, לזה

הזה  היום של שיעור את  להבין  כדי והשכל בינה דעה ויום יום בכל  לכם שיתן  שלו, שהחכמה ואח"כלמי ,

פיכם. על רגיל  השיעור שיהיה  עד וללמוד, לחזור לכם תתחילו יעזור הגדול ה' כן  תעשו לקייםואם ותוכלו 

עכ"ל . זי"ע , שיק  המהר"ם מרן של  דה "ק  ע "כ ולילה , יומם  תהגו  ובתורתו  ה' מצות את
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