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הפרשה àבאר
dyxtd x`a

ùâéå

שמים בגזירת  בעולם הנעשה כל  – נוגע אדם אין 
לחברו רע ינטור ולא  יתאונן  לא  ע "כ הוא 

ïúùøôá(ã äî)íúøëî øùà íëéçà óñåé éðà'
'÷ä 'íééçä øåà'ä áúë ,'äîéøöî éúåà

ò"éæ(óñåé éðà ä"ãá)åéðôî åìäáðù åéçàì óñåé àø÷ù
óñåé éðà éë ,øáãì åùåçú àì' .ì"æåíëéçà,ùåøéô ,

äéä àì åìéàëå äååçàä úãéîá íëîò âäðúî
àåää øáãäúøéëî' éøäù ,íéìéäáî íéøáãäå .'

åì åîøâð æ"éòù íâå ,äàøåð äìôùä äúééä 'óñåé
ïåéñðäå øôéèåô úéáá äáéùéá Y úåøåøö úåøö
íéøåñàä úéáá äáéùéä ë"îçàìå ,íù øáòù ìåãâä

- úòä åæá æéøëî åäéøä ë"éôòàå ,äðù á"éåìéàëå
àåää øáãä äéä àìäðåîà çëî àìà àá äæ ïéà ...

íäå ,àåä àéîùî åì òøàé øùà ìëù äæòå äðúéà
äîåàî åì åùò àìàààà.

á"åéëøàáîù 'ì"øäî'ì åðéöî(é"ô 'ä úåøåáâ)úà
áåúëä(âë äî)äøùò úàæë çìù åéáàìå'

,äáéúä ÷åã÷ã éôìã ,'íéøöî áåèî íéàùåð íéøåîç
äøåú äøîàùúàæëçåìùì ÷ã÷ã óñåéù äàøð Y

àìå úåçô àì íéøåîç 'äøùò' ,à÷ééã äæ ïéðîá
óñåéù ,øáã ìù å÷îò 'ì"øäî'ä øàáîå ,øúåé

ìò ñòëé àìù åéáàì æîøì äöø ÷éãöäúøùòåéçà
éë ,íéãáò úéáì åäåøëîù íéùåã÷ä íéèáùä -
àùî àùåðä 'øåîç'ë íà éë äúéä àì åæ íúìåòô

- åéìòáàåä åìéàå ,íúäìå àëäì åâéäðî åéìòáù
åðéàù àìà ,åàùî úéìëú äî òãåé åðéà åîöò

åäìäðîå åâéäðî åéìòáù äîì ãâðúîúàæ úîâåãå ,
åéäúøùòäøùòë - óñåé úà åøëîù ,íéçàä

úà òãéì àìá ,ìòîî íéâäðåî íäùë ,íéøåîç
äéçîì' Y åæ äøéëîá àøåáä ááñîù úéìëúä

'íé÷åìà éðçìù(ä äî)áááá.

àìååéáàì ÷éãöä óñåé ñçéé 'åéúåøö' úà ÷ø
ñçéé 'åúáåèå åúìåãâ' úà íâ àìà ,íéîùáù

,ä"á÷ä éùòîìóñåé øîàù ïúùøôá åùøéôù åîë

אםא . כי הנה  אותי שלחתם  אתם  'לא - ושעל  צעד בכל תמיד לזכור האדם שעל אומרים היו  צדיקים 

Á)האלוקים' ‰Ó) כי' אלא הנה ' אותי שלחתם אתם  'לא יאמר למישרין הולך שהכל  בעת לטוב הן ,

פניו את מלבין או  לו מרע שרעהו בשעה נמי וכן שבשמים, מאבי רק  באה הצלחתי כל - האלוקים' אם 

בחיותו חייו , כל  משך פלאות יראה  וכך האלוקים', אם  כי הנה אותי שלחתם  אתם 'לא ויאמר יענה בבושת,

רגע . ובכל  עת בכל  הקב"ה עם 

אלוקים הושיעיני לומר, דבא אתה', תהילתנו כי ונושעה  'הושיענו התפילה  נוסח את שביארו יש זה לפי

שהישועה אדע – אתה' תהילתי 'כי אלא אחר, למושיע  או לרופא ואהלל אודה לא תושיעני כאשר כי –

ממך לי ואשבח .ולךבאה  אודה 

בפרשתן יקר „)בכלי ÂÓ) דרך על  עלה', גם  אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד 'אנכי הכתוב לשון מבאר

לתוך  יורד אינו  כן על יטבע , פן המים  אל  לירד מתיירא והלה עמוקים , למים  חברו את שמוליך למי משל 

תחילה יעלה שהמוליך רוצה אינו המים  מן עלייתם  בעת כמו"כ  תחילה, ירד שהמוליך לאחר אלא המים 

קודם ב'ירידה ' - בקרא כתב ולכן לאחריו. יעלה והמוליך  תחילה  הוא עולה כן ועל במים , לבדו ישאר שמא

אנכי – ה ' אנכיארדירידת - יעקב עליית קודם  הזכיר בעליה ואילו  אתהאעלךעמך, עלה , גם כך ואחר

יש ובזה  במצרים. לבדו אחד רגע יעקב ישאר שלא בכדי זה וכל אעלה, אני לבסוף ורק תחילה תעלה 

הכתוב לשון Á)לבאר ËÏ˜ ÌÈÏÈ‰˙) הרי תחתית, לשאול  עד נפילה  לי אירע כאשר אף  הנך', שאול  'ואציעה 

האדם . ירידת קודם לירד הקב"ה  הקדים - 'הנך' כבר

מזיגהב. בית – 'קרעטשמע ' בהחזקת לפרנסתם מתעסקים  ישראל בני מאחינו  רבים  היו קדמוניות בשנים 



ויגש - הפרשה  áבאר

...éáà ìà åìòå åøäî' åéçàìíé÷åìà éðîùïåãàì
,íäéáà á÷òé ìà ïòðë õøà åàåáéå ...íéøöî ìëì

éëå éç óñåé ãåò øîàì åì åãéâéåàåäìëá ìùåî
,íéøöî õøàì âôéåíäì ïéîàä àì éë åáåøáãéå ,

úà åéìàìë...óñåé éøáãíäéáà á÷òé çåø éçúå'
(æë-è äî)àì äìéçúî òåãî ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,

éôì øàáì éàî÷ åøîàå .ïéîàä óåñáìå íäì ïéîàä
êà åúìåãâ ìë ñçéé åîöò óñåé éë ,íé÷åñôä ÷åéã

áéúëãë íìåò àøåáì ÷øåïåãàì íé÷åìà éðîùêà ,
éëå' íäéáà á÷òéì åøîàå åàá åéçààåäìëá ìùåî
- ïë éë á÷òé òåîùë ,'íéøöî õøàéë ,åáì âôéå

íäì ïéîàä àì'ìùåî'äù íäì ïéîàä àìù åðééäã ,
íìåòì óñåé éøäù ,óñåé åðá àåä åàöî íä øùà
ìùåîä àåäù øîåì ,åîöòá äìåãâä úà äìúé àì

úà åéìà åøáãéå'ù øçàì ÷ø íðîà ,ïåãàäåìë
úà åì øîåì åôéñåäù ,'óñåé éøáãìëøîàù äî

ìëá ìåùîì åäìòäå ,ïåãàì åîù ä"á÷äù - íäì
æà åà ,õøàäíäéáà á÷òé çåø éçúåéãé ìò éë ,

,éç óñåé åðá ïëàù úåàøì çëåð åìà äðåîà éøåáéã
äùåã÷ä åúðåîàá àåä íìùå÷"äøäî àúéà æ"éòë)

(ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä.ùâéå - äùøôä øàá

היא ה ' מאת  והצוקה  הצרה אף  - לטובה חשבה 
ולברכה לטובה 

ïúùøôá(à åî)÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ çáæéå,
ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë

(çáæéå é"à ä"ãá)ùé íéøåñé éðéî äîë éë ,äàøå ,ù"ééò)

(á 'â ùåøã ù"ùñ åøôñá ãåòìëä éë øáã ìù åììëå ,
åäåàéáé íäù íéîòô ,íãàä ìù äøåîâä åúáåèì

äáåèìúøçàíéîòôå ,äáåèäî ÷ìç íîöò íäù
äéä á"åéë ,øáã ìù åôåñá íãàì äìâúðù éôë Y
äàáää äúééä äîöò äøéëîäù óñåé ìöà ïàë
äæáå ...íù êìîì äðùîì åúåðîúä ïòîì íéøöîì
éë êãåà' ÷åñôä úà 'íééç íéî øàá'ä øàáî

éðúéðò'äòåùéì éì éäúå(çé÷ íéìäú)êéøö äøåàëìå ,
ìò úåãåäì åì ùé äî ,øåàéáéåðéòäøîåì åì äéä -

éë êãåà'éðúòùåäíéøåñéä ìëù øçàî ,àìà .'

לבם וממלאים והכפרים  העיירות תושבי הערלים  ובאים  מתקבצים  היו ולשם מה 'פריץ ', שוכרים  שהיו 

הרשע הכומר החליט אחת בעיירה  היין. בית בעל  ליהודי ותקילין טבין ומשלמים אונס אין כדת בשתיה

המזיגה בבתי לשתות להם שאסור הערלים  לכל  כרוז  והוציא מקום  באותו הדרים ישראל לבני להתנכל

לחם להם  היה  ולא  ישראל בית אחינו הפסידו וכך רשע אותו של  לקולו שמעו  הערלים היהודים, של

מנוחה ובמוצאי עיירה , באותה השבת את לעשות זי"ע  לב' ה'ייטב הרה"ק  הגיע  השבתות באחת לאכול.

באים לא ושוב פרנסתם את שגזל  הכומר של  רעתו על לפניו  כאבם את ותינו המקום יהודי אליו  נכנסו 

רש "י  דברי בהקדים  נפשות, בורא בברכת ביאור בדרך לב הייטב נענה  ושיכר. יין אצלם  לשתות הארץ גויי

בפרשה ÂÎ)האמורים  ,ÂÓ)הכתוב מונה  ובניו יעקב אצל  כי ליעקב', הבאה הנפש 'כל  יחיד נפשעה"פ  בלשון

הכתוב מונה  עשיו אלופי אצל ואילו  אחד, ה ' באותו אמונתם רח"לנפשותכי הם עובדים הם  כי רבים , ל'

יבואר השתא הרבה . רבותלאלילים נפשות רביםבורא אלילים  עובדי בורא בורא וחסרונןהקב"ה ואף 

יי"ש. לצרוך חיסרון להם  שיש מה  דוגמת להם, שחסר חסרונות שבראתלהם מה כל ברא על ומדוע

אלאהקב" זה אין הגויים , של אלו הצטרכויות 'נפש 'ה  בהם העובדיםלהחיות  ישראל  בני עם  את להחיות -

אחד, מזיגתם לקל בבתי היי"ש  בקניית  אותם שיפרנסו ידי אין על היהודים  את מפרנסים  אינם אם אך .

ומאות  הסביבה בכל  פרצה גדלה ומגיפה  הצדיק  מפי יצאו הדברים  בעולם. וקיום חיות זכות כל להם 

והוא  המגיפה , סיבת את שבדוק  מיוחד חוקר העמיד הנוראה מהמגיפה  שנחרד המחוז  מושל מתו. ערלים 

בשעה אך בהם, נדבק  וזוהמא סחי והרבה  ומטונפים  מלוכלכים המה אלו  בעיירות הגרים  שהערלים העלה

יין  לשתות הערלים  חדלו  שבאחרונה  אלא מגופם, ונשטפת יוצאת הזוהמא חריף  משקה לוגמים שהם 

מלשתות  הגויים חדלו מדוע  המושל  בירר המגיפה . שהתפשטה  עד הזוהמא אצלם  גברה כן על  ושיכר

ה '. אויביך כל יאבדו כן למיתה, דינו  ויצא למשפט להעמידו  מיהר בדבר, הכומר שיד ומששמע יי"ש ,



ויגש - הפרשה  âבאר

éåðéòäåíéáåøî íéîçøå äøåîâ äáåè àìà íðéà
øîà ïë ìò ,'ä úàîêãåàìò ,êéðôì éðà äãåî -

éðúéðò éëäãåî éððäå ,éìò åøáòù íééåðéòä ìò -
äáåè íîöò íäù éúðåîàå éúòéãé êåúî íäéìò êì
øåàéá äæå .'ä úàî íéãñçå íéáåøî íéîçø äøåîâ

éë àø÷ä÷çöé,'äàøéäå ãçô'ä úãéî ìò äøåî
åðéáà á÷òé øéëäùîå ,íéøåñééäå ïéãä øå÷î íùîù
çîù äøåîâ äáåè àìà ïðéà åéúåàìú ìëù ä"ò

,äøéúé äçîù÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ çáæéå

äáåèá øéëä éë ïéãä úãéî àéäù 'åéáà ÷çöé ãçô'ì
.êùåçä úòá ùéù äøåîâä

óàåøùàá åúåà 'ä áæò ìåëéáëù åì äàøðù úòá
úîàáù òãé ,íéáåàëîå íéøåñéé åéìò íéàá
âéäðî àåäå ,íéùòîä ìë úà äùåò íìåò ïåãà
,åúéøçàá åáéèéäì äòùå íåé ìëá åéìò çéâùîå

÷"äøä øîàù åîë .åîòî 'øúúñî' åðä úòëù àìà
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä÷"äøäì 'ìà÷æçé éøáã'á àáåä)

(íäéìà øëðúéå (æ áî) õ÷î ò"éæ àååàðéùîáéúëåè úåîù)

(çé'ä'êåìîéíåâøúáå ,ãéúò ïåùì Y 'ãòå íìåòì
äéúåëìî 'ä'íà÷ïåùì Y 'àéîìò éîìòìå íìòì

- ïåùìä úåòîùîî äðéù òåãî øåàéá êéøöå ,äååä
,àìà ,äååäì ãéúò ïåùìîùøôî åðéà íåâøúäã

ïéðòä ïëåú úà íà éë ,àø÷îä 'ïåùì',é"ãåáò 'éò)

(éúãòåðå ä"ã äîåøú'äù íãàì åì äàøð 'äìâð'á ïëìå ,
êåìîé('ãéúò'á ÷ø)êìîì 'ä äéäå' íéå÷éùëìë ìò
õøàä(è ãé äéøëæ)êà ,äúò øáëù äìâî íåâøúä
(äååäá)'ä úâäðä àéä äáåè,úåìâúäá åðéàù àìà

éëàøåáä øúúñî øúñää úçúîïéãä úâäðä ìëå ,
äéúåëìî 'ä' ,ïëàå ,äëøáå äáåè úéìëúì ,àéä 'äî

íà÷ìë ìò 'êìî 'ä' äúò øáëù äååä ïåùìá ,'¤¤
åìåë íìåòäââââ.

חיים 'ג. ה 'חפץ הגה"ק  כתב זה  Ô˙˘¯Ù)כעין ˘È¯ ˙"‰Ú Á"Á) הפסוק ‚)על  ‰Ó) אחיו אל יוסף יוסף'ויאמר ',אני

ה ' עשה מה על  כרימון', קושיות 'מלאים  מסובבים  היו אוכל, לשבור למצרים האחים  באו  מאז  דהנה

קשות', איתם  'וידבר – אליהם' 'ויתנכר תחילה במושבותם , אור היה לא שם  שפנו  פינה  דבכל ככה , להם 

ה 'מטמון' פרשת להם נוסף ולבסוף בנימין, את להביא הציווי נוסף לאחמ "כ כמרגלים, לחשדם  הוסיף  ואף

'הוציאו יוסף  שהכריז  ברגע  וכאפס  כאין ונמוגו  באחת, נתחוורו  האלו  נשתנה ' 'מה כל אמנם  הגביע , ופרשת

להם ואמר מעלי , איש יוסףכל תמיהותיהם,אני כל  את אחת בפעם להם  יישב אלו  תיבות דבב' ,

'קושיות  עם  הזה, המר בגלות שנים  אלפי כב' זה אנו מסובבים  בדידן, אנן שאף חיים' ה 'חפץ ואמר

לאמר  עולם  בורא כשיכריז לבוא לעתיד אמנם  הזה, המר בגלות אותנו הקורות כל  על  ותמיהות' סתירות

ה' המאורעות אני וסיבת טעמי לעינינו יתגלו  באשר בשלום מקומו על יבוא והכל  ההדורים, כל  יתיישבו ,

אף אנו , לזמנינו נמי וכך ומופלג, מופלא בחשבון השלימה לטובתינו  ורק  אך וצרה מקרה כל  היה  היאך -

צדק גואל  בא לא ˘Â·È‡)שעדיין ÌÂÈ ÏÎ· ÂÏ ‰ÎÁ‡),''ה ש 'אני מעתה כבר שנדע - אמונה ידי על מקום מכל 

הקושיות כל  לן  דיבר.יתיישבו ה' פי כי יחדיו בשר כל  וראו מידי', קשה לא 'תו  וממילא

הרמב"ן  והלך האחרון, חליו  את שחלה הרמב"ן של  תלמידו  על  הימים  קורות בספרי הביאו נורא מעשה

יש העליון בעולם  הנה אצווך, לאשר בני שמע – לו אמר עלמא, ליה  תקיף דכבר ראה וכאשר לבקרו ,

כעת, לך אתן אשר זו 'קמיע ' נא קח כן על נמצאת, 'שכינה' ושם  למשפט ' 'כסאות הנקרא קדוש היכל 

שאלות  'כמה  הבורא מאת תשאל שם למשפט', 'כסאות להיכל שיובילוך ותבקשם  הממונים  לכל  תלך עמה 

לימים, צעיר כה  עלמא מהאי נלקחת מה  על  וגם  ישראל', עמו עם יתברך הנהגתו על  לי שיש עצומות

בעלותי  לו, ואמר תלמיד אותו אליו ונתגלה החלון, נפתח והנה החלון, אצל ולמד הרמב"ן וישב היום , ויהי

מעלה מעלה  עליתי וכך דרכי, את מנעו  לא בידי שמסרת הפיתקא את שהראיתי מקום בכל השמימה ,

והתמיהות  השאלות את לשאול  רציתי שכאשר אעשה  מה  אך שמה, לילך ציוויתני אשר היכל אותו  עד



ויגש - הפרשה  ãבאר

ìò'äîëç êùî'ä øàéá êøãä äæ(éëðà ä"ãá)

÷åñôá(ã-â åî)äãøî àøéú ìà ...øîàéå'
äìò íâ êìòà éëðàå êîò ãøà éëðà ...äîéøöî
øîà ä"á÷äù øàáîå .'êéðéò ìò åãé úéùé óñåéå

÷òéìáäîéøöî äãøî àøéú ìàøå÷çú ìà -
éë ,úåìâä úåëùçì Y íéøöîì êúãéøéî ùåùçúå

êéðéò ìò åãé úéùé óñåéåìù åáöî íöò ,åðééä ,
éîå ììéô éî éë ,êéúåäéîú ìë úà êì áùéé óñåé
äéä åúøéëîá óñåéì äéäù ìåãâä øòöäù ììéî

äðëäúà íñøôéù Y íéøöî ìò èéìùë åúåðîì
äæå .íéøöî õøà ìëá íùä íùêéðéò ìò åãé úéùé

ïåáùçá ìëäù ïéáäì ,åéúåäéîú ìë úà áùééå äñëé
ìëå íéîòôå .úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùî
äì øùôà éàù äìåãâ äéìò úøèîá äìåë äãéøéä

äãéøéä êåúî à÷ééã àìà àåáúùãããã.

êëåò"éæ àé÷ñðéùåã õ"éøäîä ÷"äâä øîåà äéä
,ì"öæ äáåùú ìòá òì'äùî éáø ÷éãöä íùî

ïúùøôá ÷åñôá(çë ãî)øîåàå éúàî ãçàä àöéå'
àöéå' éãé ìò ÷ø éë ,'óøåè óåøè êàãçàä'éúéàî
àøåáä úà åçåîå åáìî àéöåäù -ãéçé ãçàä

ãçåéîåäãáàå äôøèð äðä - øîåì ùàééúð ïëì ,
ïä úåéðçåøá ïä ñåðî ìë éì ïéà øáëå ,éùôð úåå÷ú

àåäù òãåé åé÷åìàá çèåáå ïéîàîä éë ,úåéîùâá
.äðåòå úò ìëá åøæòìå åðéîéì ãîåò

éøîà'äò"éæ 'úîà(ã"ôøú ùâéå)íùî øîåà äéä
ò"éæ 'úîà úôù'ä åéáàáùéå 'ìàøùé úéá')

(ãåòå ç"éùúàøîâä éøáã ìò ,(.é úåëøá)êìî åäé÷æçù
äãåäééáà úéáî éðìáå÷î êë' àéáðä åäéòùéì øîà

ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî äãç áøç åìéôà ,àáà
- 'íéîçøä ïî åîöò òðîéàáà éáàãïá 'äãåäé' åðééä

àì úåîìåò 'áî ãáàðù åì äàøð äéäù øçàù .á÷òé
êë' åøîåà åäæå ...'äãåäé åéìà ùâéå' àìà ùàééúð

éðìáå÷îàáà éáà úéáîïî åîöò ùàééúé ìà ...
áöî äæéàá ,éãåäé ìëì Y øîàéé éîð ïãéãìå .'íéîçøä
,úåáöòá åéãé úà äìéìç íéøé àì ,åîöò úà àöîéù

'éúéøçàì äåå÷ú ùé' øîåì åîöò úà ÷æçé àìàääää.

ïúùøôá(á åî)úåàøîá ìàøùéì íé÷åìà øîàéå'
óàå '...äîéøöî äãøî àøéú ìà ...äìéìä
åðéáà á÷òéì äìâð ä"á÷äù åðéöî àöéå úùøôá
íäøáà ìöà åðàöî àìù äî 'äìéìä úåàøîá'

'äîëç êùî'ä øàáîå ,÷çöéå(éëðà ä"ãá)'áá éë
õåçì úåìâì 'úãøì' úåãòåî åéðô åéä åìà íéðîæ
åéìà äìâð ïëì ,äìåãâ äëéùçå äîéà íå÷î ,õøàì

úåàøîá ä"á÷ääìéìäúòá óàù åúåàøäì ,à÷éã

לשאול , כללשציוויתני שאין  רואים האמת  בעולם כי לשאול , מה לי היה ולא מידי לי הוקשה לא

וברחמים' בחסד ובמשפט 'בצדק והכל ˜„ÌÂ)קושיות, ¯ÙÒ· ‰‡¯˘ ‰ÓÓ Â"Ù ˙Â·‡ '¯ÈÎ˘ ‰�˘Ó'· ‡·Â‰).

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

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

מאומה  רואה ואיני -עלי, עמו  ה ' הנהגת את מבין ואין המאורות, את רואה  שאין כזאת בעת דיקא כי ,

הסיבות. כל  וסיבת העילות כל עילת והמיוחד, היחיד האחד הוא שהקב"ה ולהכריז  להאמין, עליו  אז  דיקא

וזועק  העיניים, על ידו  משים הוא אלא עוד אלוקינו ולא כלומר ה' – ה ' מידת בהנהגת בין כלומר ,

הוא הכל  הדין מידת 'אלוקינו ' כשהוא הן אחדברחמים. 'ויוסף 'ה' דרכו , כפי שניהם לן נותן הבורא אותו  ,

ולכן  בה', תאמין הדין מידת הנהגת בעת שאף  זאת, אמונה  להאמין בעדך יסייע דיוסף , מעשה כלומר

יוסף ... עם  כשנפגש  קריא"ש  יעקב שקרא מצינו

הפסוק ה . את לפרש  ב'מכתב', כתב זי"ע העבודה' ה 'יסוד Î‰)הרה "ק ÊÏ ÌÈÏÈ‰˙) נעזב צדיק  ראיתי 'ולא

הוא אשר צדיק ראה  שלא היא, שהכוונה  לחם', מבקש  -נעזבוזרעו  עצמו געלאזט אצל  אלא נאך ,

יתב"ש . בעבודתו  להתחזק לשוב והולך מוסיף  הוא תמיד



ויגש - הפרשה  äבאר

,ìàøùé åîò ìöà ä"á÷ä ïëåù úåìâáå äìéì úëùç
åøîàù åîëå(.èë äìéâî)'íäîò äðéëù ìááì åìâ''éòå)

(úåîù ô"éø ÷"äåæúðëåù äðéëùä äìéì úëùçá óàå .
àø÷ä úà æ"éôì øàáîå .ìàøùé éðá êåúáë íéìäú)

(á.'á÷òé é÷åìà íù êáâùé äøö íåéá 'ä êðòé'êðòé
'äóà ,êéìò åúðéëù äøùéåäøö íåéáäéäúùë

,åúåìâå åúåëùçá ãçå ãç ìë Y úåìâä úëùçá
åá÷òé é÷åìà êáâùéäìâúä øáëù äî -á÷òéì

äìéì úëùçá óà éåöî ä"á÷äù ä"ò åðéáàåååå.

àìååäìòé àôåâ úåëùçäå äãéøéäù àìà ãåò
íù'ä ÷"äøä øàéáù åîë ,äìòîì äìòîì

ò"éæ 'ìàåîùî(æ"éôì êà ä"ãá è"öø 'îò ïúùøôá)÷åñôá
ïúùøôá(æë äî)óñåé çìù øùà úåìâòä úà àøéå'

,åøåàéáå ,'íäéáà á÷òé çåø éçúå åúåà úàùì
'íéìåâò' äìâòä éðôåà éë 'ìåâéò' ïåùìî 'úåìâò'ã
úòá óà ìåâéòáù äãå÷ðå äãå÷ð ìë ,äðäå ,íä

,úéìëúá 'äãéøé' áùçð åðéà äèîì åúãéøééë

åúééìò úìéçú àéä åæ åúãéøéäìéìç øæåçå ,úéðù
(ìâìâä áåáéñá)øùà ìëì àìôð ìùîå æîø àåäå ,

äãéøé äðéà äãéøé ìëù Y àîìò éàäá íãàì òøàé
,úéìëúáäéìò úìéçú äãéøé ìëá äàøé íëçäå,

àì äéìòá ïëå ,åúééìò àåáú àåá äðäù 'äá çèáéå
åæå ,äãéøéì ïëåñîå áåø÷ àåä éøä éë åááì äàâúé
ãéîú äæ ììë íéùì ìàøùé øá ìëì äðåëðä äöò
äîá á÷òéì ÷éãöä óñåé æîøù äî äæå ,åéðéò ãâð
äúò ãøåéù óà éë åì úåøåäì 'úåìâò' åéðôì çìùù
àìà äðéà åæ äãéøé êà ,íéøöî úåìâ Y øîä úåìâì
øùà úåìâòä úà' åøîåà åäæå ,äéìò êøåöì íà éë

óñåé çìù'åúåà úàùìàéä 'úåàéùð' åæ äãéøéù Y
,óñåé åì çìù øùà æîøä úà á÷òé úåàøëå ,åì
óñåé úà ä÷éæçä àôåâ åæ äáùçîù åîöòá ïéáä
àìå 'éç' øàùð äæ éãé ìòå ,íéøöîá åéúåðù ìëá

,ùåàééä úåòúìî úçú úîá÷òé çåø éçúå äæîå
äéìò åì àåáú ÷ø äãéøéä äæîù Y íäéáàææææ.

שוכן ו . בהם כי הללו, חכמה ' ה'משך דברי את מאד מחבב היה זצוק"ל  אברהמסקי יחזקאל  רבי הגה"צ

להציע מרבה  היה  ויגש  בפרשת שנה  ובכל  והחשיכה , הירידה  בעת אף השכינה  בהשראת האמונה  אור

קורתו . בצל  הבא לכל  אלו  דברים 

שלו . שבת' ה 'עונג הוא הרי זה שלימוד אומר והיה לפרשה, חכמה ' 'משך בפירוש מעמיק  כסדר היה  ובכלל,

בתוך  זצוק"ל , אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון עם  זי"ע  מליובאוויטש  הריי"צ הרה "ק יחדיו  נדברו פעם 

כנהוג  לומר החילותי בסיביר, גלותי בשנות הליל משנת בהקיצי הימים באחד יחזקאל ר' סיפר הדברים

'שהחזרת  להודות לי יש מה להתבונן, והחילותי עצרתי, מחשבה אחר נשמתי', בי שהחזרת אני... 'מודה 

נשארתי  שלא בזה  יש טובה ומה גמרא, ולא תפילין לא מצוה, ולא תורה לא כאן לי אין הרי נשמתי', בי

בתיבות אני' ה 'מודה בהמשך התבוננתי שוב אמנם , עולמית... אמונתךלישון וודאי רבה כן אם – אמרתי ,

תמימה באמונה  ורגע רגע בכל  להתחזק  בידי כאן אף שהרי צלמוות. גיא בתוככי כאן אף ממותי, חיי טוב

לו, ואמר הריי"צ התלהב סיפורו את משסיים הם... וישר אמת אלוקים  דרכי יחזקאל,שכל רבי לכם דעו

בהקב"ה  כזאת אמונה להשיג בכדי רק ואפילו כדאי, הייתה סיביר מחוז בריאת כל .כי

חז"ל ז. מאמר על  זצ"ל, שמואלביץ חיים רבי הגאון אמר È"˘¯·Â)כבר .„È ‰‚È‚Á ‰‡¯Â ,‚ שתתקע "ד (˜‰"¯

אשר  הזה העולם את שברא עד ומחריבן, עולמות בונה הקב"ה היה העולם  בריאת קודם דורות

ללמ רצה  עולם שבורא חיים , ר' ואמר בקיומו , אפילוהשאיר כי בקרבינו , רוחנו  תפול לא שלעולם  – דנו

ליפול לנו מה  כן ואם חלילה . וחוזר חדש, עולם  ובורא וחוזר ומחריבן, עולמות בורא היה  הקב"ה כביכול

וחזר  עולמותיו נחרבו  ובעצמו  בכבודו הבורא אף הרי לטמיון, יורד עמלנו  שכל  לן נדמה  כאשר ברוחנו ,

וסוף ולבנות, לחזור משמיא לך שניתנו בכוחות שתאמין – מעמך' שואל  אלוקיך ה' 'מה  אמנם לבנותם ,

בקרבך. רוחך תפול  ומדוע לדאוג, לך מה  כן על  דרכיך, יצליחו דבר



ויגש - הפרשה  åבאר

תמיד פניו  יאירו בה' המאמין  – בו ענתה פניו הכרת 

ïúùøôá(è-ç æî)äîë á÷òé ìà äòøô øîàéå
äòøô ìà á÷òé øîàéå ,êééç éðù éîé
åéä íéòøå èòî äðù úàîå íéùåìù éøåâî éðù éîé
éúåáà ééç éðù éîé úà åâéùä àìå ééç éðù éîé

áíäéøåâî éîéùøãîáå ,úòã'á àáåä á"ñô úéùàøá úãâà)

(ïúùøôá 'íéð÷æ,'åéä íéòøå èòî' á÷òé øîàù äòùá ,
éúøæçäå ,ïáìîå åéùòî êéúèìî éðà ä"á÷ä åì øîà
íäù êééç ìò íòøúî äúàå ,óñåé íâ äðéã úà êì

ùéù úåáéúä íéðîðù êééç ,íéòøå èòîøîàéå ïî
úåðùî êéúåðù åøñçé äæä ïéðîëå éøåâî éîéá ãò
åøñçð äæ ïééðîëå ,úåáéú â"ì íäå ,êéáà ÷çöé ééç

éç ÷çöé éøäù åééçîíéðù ô"÷éë éç àì á÷òéå
íàíéðù æ"î÷úåáéúä ïéðîã ,äù÷ äøåàëìå ,'

úáéúîùäòøô ìà á÷òé øîàéåä"ë àìà åðéà
.íéðù â"ì åì åøñçð òåãî ïë íàå ,â"ì àìå úåáéú

áùééìåì"öæ õéáìàåîù ç"øâä øàéá úàæ ìë
(â-à"ìùú øñåî úåçéù),íéðîð êçøë ìòã

úåáéúä(á÷òé ìù åééç úåðùî íãâðë øéñçäì)'øîàéå'î
ïåùàøäíâù íòèäå ,á÷òéì äòøô úìàùá Y

äòøô äàø äî øàáì ùé äðäã á÷òé ùðòð íäéìò
åäàøù ïååéëî ,àìà ,åééç úåðù ïéðî úåãåà åìàùì
øòö íéòéáî åéðôå ,øãå÷å çåçù åìåë åéðôì ñðëð

äòøô åúåà ìàù äæì ,áåàëîåêééç éðù éîé äîë
ìò íâ ùðòð ïëìå ,óåôëå øãå÷ äë êðä ïëìù

øîàéåääòøôì íøâ àåä éë øîåìë ,äòøô ìù
ìò 'äì úåãåäì íå÷îá ,øãå÷ åëåìéäá ,ïë åìàùì
úåøöä ìëî åúåà åìéöäá ,åîò åéúåàìôðå åéñéð ìë

á÷òéá äâùä õîù ìë åðì ïéàù óàå ,ùøãîá åðîðù
.ïìéãì òâåðä úà äæî ãåîìì åðéìò íðîà Y åðéáà

כוחות טמונים  אדם  בכל – אני גיבור יאמר החלש
הפועל אל הכח  מן להוציאם ועליו אדירים 

ïúùøôá(áì ãî)êãáò éë'(äãåäé),'øòðä úà áøò
øîàð õ÷î úùøôá äðäå(æì áî)øîàéå'

àì íà úéîú éðá éðù úà øîàì åéáà ìà ïáåàø
úà çìù àìå íéëñä àì á÷òé ìáà ,'êéìà åðàéáà
÷øå ,ïáåàø ìù åúåáøò êîñ ìò íéøöîì ïéîéðá
- øîàå úåáøò åîöò ìò ç÷ì äãåäéùë ïëî øçàì
êéìà åéúåàéáä àì íà åðù÷áú éãéî åðáøòà éëðà'

'íéîéä ìë êì éúàèçå êéðôì åéúâöäå(è âî)àúéàå ,
ùøãîá(é"ùøá àáåä é àö äáø)÷ìç åì àäé àìù

,á÷òé ìáé÷ úàæ úà - àáä íìåòáå äæä íìåòá
äî' ìàùé äàåøä ìëå ,íéøöîì ïéîéðá úà çìùå

.äãåäé ìùì ïáåàø ìù åúåáøò 'äðúùð

,íðîàåéáà íùá øîàù 'ìàåîùî íù'á ïééò'øô)

(äøù ééçíéëñä êàéä äåîú äøåàëìã ,
òøàéù ïëúé àåìäå ,äãåäé ìù åúåáøò ìá÷ì á÷òé
àìù àöîðå ,ïéîéðá úà áéùé àìå êøãá ñðåà äæéà
ãéñôé äãåäé íâ óà àìà úåîé ïéîéðáù ãáìá åæ
ùé íãà ìëìù ,àìà .àááå äæá å÷ìç ìë úà
òãåé åðéà åîöò àåä øùà íéîìòð úåçåë åúåéîéðôá
íãàä ãéáù ãò íä íéøéãà åìà úåçåëå ,íîåé÷î
úåçåë íðîà .äæá äæ íðçåèìå íéøä éøä æà øå÷òì
äòùá ÷øå ,äðåòå úò ìëá íéàøð íðéà åìà
úåçåëä åìà íéìâúî äðëñ ìù ïîæá éåöî íãàäù

åòáèî äìòîì ìòåô àåäåççççäãåäéù ïååéëî äðäå .

נוראיםח. וייסורים עבודה ומרוב במחנות נמצא שהיה וצעיר קטן ילד ה'מלחמה ', בימי שהיה מעשה 

אביו והיה בגופו  די היה לא כבר לאכול כוח ואף  מחלשות, ומת שכמעט  עד למאד עד גופו נחלש 

בקרבו . נפשו שתתקיים בכדי טיפין טיפין בפיו ומשקה מאכל דבר להכניס ממש להכריחו יום  בכל מוכרח

ימ"ש הרשעים אותם  לקחו המלחמה  בסוף אך שנותיה, כל משך המלחמה מוראות כל  את הילד שרד כך

כראות  הי"ד. אתר על  מת והיה בו, יורים היו ועצר שנחלש מי וכל  ארוכות שעות לרוץ  עליהם ופקדו

גופו, חולשת מרוב מועטות פסיעות כמה  ללכת אף יצליח לא שלבטח בנו  לחיי ביותר חשש  כן, כי האב

באותם נחשב שהיה  - סיגרי' להם נתן אחיהם, על  יתר גיבורים  שהיו אנשים  שני אליו האב הזמין לכך

וקבלו סברו  האנשים הריצה , שעות כל משך כתפיהם על  הבן זה  את ישאו  לכך וכתמורה  כ 'אוצר', הימים 



ויגש - הפרשה  æבאר

íâå íìåòä äæî åéðá úà ãéñôäì åîöò ìò ìáé÷
äéä ,ñðåà òøàé íà óà ,àáä íìåòì å÷ìç úà
úà ìéöäì êøã àöîéå ÷æçúé éàãååáù åì øåøá
äùòéå ,åùôð úåéîéðôáù íéøúñðä úåçåëá ïéîéðá

åéøáã úà íéé÷ì íìåòáù é÷ãöè ìëìåãâä åçåë ïëàå)

äãåäé äéäù ãò ïéîéðá úà áéùäì óñåé äöø àìùî äìâúä äæ

(íéøöî ìë úà âåøäì ïëåî.

ïëìååòãåéá ,ïáåàøì àìå äãåäéì ÷ø á÷òé íéëñä
éëéäî'å íéëøãá úåáøåà úåìåãâ úåðëñù
÷øå ,ïéîéðá úà øéæçäì ïáåàø ãéá àäéù 'éúéú

ïúðù äãåäéúåáøòëøøåòé àáä íìåòì å÷ìç úà
äðëñ äæéàî ïéîéðá úà ìéöéå ,íééîéðôä åéúåçåë ìë
ìáé÷ àìù ïáåàø ïë ïéàù äî ,åéìà áø÷úú ÷øù
ãåîòì ìëåé àì ,ïëåñî êë ìë ïôåàá åîöò ìò

äàðú éàäáèèèè.

ïàëîåíìåòì ,äéìéãá ùéàå ùéà ìëì äáåùúä
...êëå êë úåùò éçåëá ïéà Y øîàé àì
,åúðùî õé÷äì ãéîú øçàúîä ,ïåâëå ...ìåëé éðéà
íéëùäì ìâåñî éððéà ,'úåùòì éúìåëéá äî' ÷ãèöîå
íå÷ íéëùäì úåáø íéîòô éúéñéð øáëå ,ïîæá ø÷åáá
ïéðòä úåáéùç úà ïéáéù äîë éë ,éãéá äúìò àìå
ãåîòì ùôð úåîåöòúå úåçåë åá åøáâúé êë
,ò"ì äôéøù õåøôúùëù ,úåàåø åðéðéòå .åãé÷ôúá
ñôèì ìåëé àåä éøä ...åéàöàö ééçì ùùåç íãàå
ùàä êåúá ñðëéäì óàå ÷ìç øé÷ éáâ ìò úåìòìå
èéìçäì àìà åì ïéà ,åøé÷é ùôð úà ìéöäì éãëá
åäéøä ...ùë åúèéîá äðéùäù Y úöøîð äèìçä
ïéáé íàå .'äôéøù'ä úòá äèéîá ïùéì øàùðä åîë
äøåîâ äðëñá àåä éøä ìòùå ãòö ìë ìòù íãàä
úàù øúéá øáâé éæà ,åúéîäì ù÷áîä òøä åøöéî

åéìâøäå åòáèì ìòî íçìéäì ìãâé åçåëå æåòåéééé.

פנו המרוצה  כדי ותוך הכוחות, באפיסת הם  גם  שהרגישו  עד רב זמן עבר לא אך במרוצה , החלו  ואכן

באותה כתפנו . על לנשאו כוח די בנו  אין כבר כי הילד, את ואף  הסיגרי' את לך נשיב הנה לאמר, האב אל 

אצלו נתגלו ולפתע לחייו , ספורים רגעים אלא לו  נותרו  לא וכי לקרות עומד אשר את הילד הבין שעה 

חיל, גיבור היה משל קילומטר ז' של  מרחק  ורץ הצליח כך אדירים , בכוחות לרוץ והחל  עלומים  כוחות

כמה מנויים צאצאיו  לצאצאי ובינות דור, שנות להקים זכה ואף  האיומה  מהמלחמה  ניצל אכן ילד אותו

וצוקה . צרה בעת לו שבאו  עלומים  כוחות אותם  בזכות זאת וכל ספרים, ומחברי מדין על יושבי

ראובן,ט . לשל יהודה של ערבותו  בין דהחילוק  לבאר שכתב זי"ע, ישראל ' ה'בית בדברי מצינו יישוב עוד

לומר  הסכים  מהם שנים על  ורק  בנים , ארבעה  לו שהיו  ראובן ולכן נפש ', ל 'מסירות הוצרכו  כאן כי

תמית' בני שני לו,'את שיש  מה כל  את  לבטל  – בשלימות נפש מסירות  עצמו על  קיבל שלא נמצא

בשלימות נפש מסירות  עצמו קיבל יהודה אבל הכא, סגי לא זה,וזה עבור הכל  להפסיד מוכן והיה –

ישיב  כי יעקב בו  בטח  כן ועל  הבא, עולם  ולא הזה עולם  לא לי יהא לא אליך' אביאנו לא 'אם  באמרו

כהבטחתו . בנימין את

כותבי . זי"ע  העבודה ' ה 'יסוד Î„)הרה"ק  ·˙ÎÓ)שיהיה כנמר, עז  הוי תימא בן יהודה  'אמר לישנא בהאי

כל בפני נתבטל ואינו כורע שאינו  כנמר וזהו  ח"ו . חקירה  בלי אחד בדעת עומד באמונתו  חזק תמיד

הדעת  קלי כל לפני יתבטל  ולא יחטום  בה ' תהלתו  האדם  כן כמו  חייתו . תפארת הוא וחוטמו החיות

ה '. בעבודת עליו  המלעיגים מפני ייבוש  ואל  מצח  בעזות להתחזק  אלא לאדם  לו  ואין ומנובלים'. הנבזים 

בעודו אביב בתל עיר של  ברחובה  מהלך כשהוא זי"ע  סלאנים  הרמ"ח  הרה "ק את יהודי פגש  פעם 

כאן  להלך מתבייש מע "כ אין וכי הלה, שאלו ישראל . ארץ בני של מלבושם בגדים , השמונה  בכל לבוש 

להתלבש עליו הבהמות בין לעבוד לרפת הנכנס  אדם וכי מוטל , רבי ענהו  זה. במלבוש  אלו  ברחובות

ברחובות... כאן המהלכים הרפש בעלי לכל להידמות אני צריך וכי אנכי, אף  ברפת, כבהמה ולהיראות



ויגש - הפרשה  çבאר

ïëå'øñåî èáù' øôñ áúë(æ"ë ÷øô)úîëùä' éáâì
êìùä êéðéò ç÷ôúù ãéîã .ì"æå ,'ø÷åáä
åìéôà áåùçú ìàå ,êéìâø ìò íå÷å êéìòî úåñëä
ìéçúäì øöé ìù åçúô åäæã ,êúîé÷ ïéðòá òâø
åîöò íãà æøæì íâ .äìéôúì íéëùú àìù êúåúôì

,úñðëä úéáì íéëùäì åúèéî ìòî ãéî íå÷ìíéùé

ãéî ,úéáá ùà ìôðù åì øîàé íàù åéðéò ãâð

ìåãâ óøåç àåäù ô"òàå .óøùé ïô çåøáì íå÷é
ìë ìò ùåçé àì ,øèîå íùâå åéìò äðéùä úåãéáëå

äôéøùäî åîöò ìéöäì éãë äæäéä àìù ô"òàå ,
øîåçå ì÷å ïëù ìë ,äîùðä àìå óåâä ÷ø óøùð
åôåâå åùôð ìéöäì åàøåá úãåáòì íå÷ì ìùøúé àìù
ùåçé àìå .äáëú àì åùéà øùà íåðéäéâ úôéøùî
íà ïëå .øáã íåùì àìå äðéùä úåáøòìå äðéöì àì
äôåìù åáøçå çöåø êéìò àåáéå êúèéî ìò áëùú
äæ äî áåùçì ïåúî éìá ,çåøáì íå÷ú ãéî ,åãéá

.äæ äî ìòåíå÷ú àì íàù ,êéðéò ãâð íéù

,êéìò úååîä êàìî ìù åáøç ,äìéôúì íéëùäì

øùá ìù åáøçë äðîî ìöðéäì çåøáì íå÷î éìá

åðîî åîöò ìéöäì íãà ìåëé äçéøá é"òù íãå,'
ì"ëò(ã à ò"åùöé÷ 'ééò)àéàéàéàé

תפילה של  כוחה  - אדם  שיתפלל  ולוואי 

ïúùøôááúë ,'éðåãà éá øîàéå äãåäé åéìà ùâéå'
ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä(ùâéå ùãå÷ òøæ),

íãàä áåùçé àìù ,'äìéôú'ä éëøã åðãîìì àáù
ì÷ êìî éðôì ãåîòàù éëðà éî - äìéôúì åúùâá
úà éúéøîä úåáøå éðà òùåôå àèåç éøä ,àùéðå íø
åéðôì ãåîòì íéðô æéòà êàéä - éàøåáå éøöåé éô
íù àéáîå .úàæëå úàæë éì áéèéå éððçéù ïðçúäì
òãéù ,úéùàø ,äæ ïéðòì úåöò äîë 'ùãå÷ òøæ'á
,á÷òéå ÷çöé íäøáà éðáî àåäù 'åùøù' úà øåëæéå

'åúìçð ìáç á÷òé' áéúë éøäå(è áì íéøáã),øîåìë
êåøà àåäùë óàù ,ìáçä úîâåãë ùîî åððäù
ãöä íâ òðòðúé ãçàä åãöá åäòðòðú íà ãàî
åðéúåáà íò 'ìáçá íéøùå÷î' åðà éøä á"åéë ,éðùä

,÷úðé ìá øù÷á íéùåã÷äíãàä áéùé àìéîîå
úåáàä òøæî éøä éì ùéù íéðô äæéàá ,åîöòì
ìáçä úà éëåðà òðòðî éúìéôú úòáå ,éððä

הבורא,יא . לעבודת בבוקר שישכימו  בתלמידיו  מרובים  כוחות השקיע זצ"ל  לאפייאן אליהו  רבי הגה"צ

בבוקר  לעמוד כארי 'יתגבר - זו  בהלכה ערוך השולחן את החל  ה 'מחבר' כי בפומיה  מרגלא והיה 

בוראו ' ‡)לעבודת ‡ Á"Â‡),מעלה של דין בבית האדם יעמוד אשר בעת ושנים  ימים אריכות לאחר והנה , ,

השו "ע, כל  את כראוי קיים  האם ויבדקו לפניו , שו"ע  הראשוןיפתחו  בסעיף מיד אם הבזיונות ירבו ומה

כהוגן קיימו שלא יתברר ערוך ' ...ב 'שולחן

ימיו, בערוב פעם  לו אמר שבירושלים הדעת מנקיי זצוק"ל  בריזל  זלמן רבי שהרה"צ מיהודי שמעתי

קור  זלמן, זלמן, היצר, בפני טען ית"ש , לעבודתו לקום  ורציתי משנתי, הקצתי כאשר בוקר לפנות היום 

מעט עוד שתשאר קמ "ל טובה  עצה  כן, על בימים , בא זקן כבר אתה והרי חוצות, בראש כעת שורר גדול

– לו נעניתי שכזאת חוצפה על  הכסת, תחת מכוסה כךבמיטה שכל  מכיוון כדבריך , אענה אני אף  אכן ,

הנח  מכאן , ראשך  להוציא תהין  אל כולו, היום כל  למשך הכסת  מתחת כאן נא הישאר בחוץ , היום קר

ומבלבולך ממך נכונה במנוחה בוראי את  לעבוד  לי תן  לנפשי, המדרש .לי לבית בדרכי בשמחה הלכתי וכך ,

הרואה ולפליאת הארץ , על שוכב ומצאו  זצוק "ל, פריינד יצחק  ברוך רבי הגה"ח  לבית יהודי נכנס פעם 

'הוא' הנה וחולה(‰Èˆ¯)ענה, זקן הנני שהלוא ליבי אל  ודיבר משנתי, התעוררתי כאשר היום, אצלי היה 

הנני  - לו  אמרתי תיכף אך עצתו , לקיים  ומקום צד לי שהיה  עד טעם, דברי בפיו  והיו  לקום, מחובתי ואין

הפלתי  כן על לקום כח  בי היה  שלא ומכיוון במיטה, כאן לא אמנם , עמך, ולהתדיין דבריך לשמוע מוכן

הבית... רצפת על עצמי



ויגש - הפרשה  èבאר

úåîìåòä ìë ãçé íéòðòðúî äæáå ,äèîìî
éøô äùòú éúìéôúù éàãåå ïë íà ,íéðåéìòä

äìòîì ùøåùå äèîì÷åñôä úà ùøôîù êéàä ù"ééò)

(àúìéî éàäááéáéáéáé.

çëá'ééçá åðéáø'ì åðéöî äìéôúäúìéçúá 'çî÷ä ãë')

(äìéôú êøòì"æç éøáã ìò ,(.é úåëøá)äòùáù
Y åéìçá äãåäé êìî åäé÷æçì àéáðä åäéòùé øîàù

äúà úî éë êúéáì åö(à çì äéòùé),åäé÷æç åì øîà ,
,àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë ,àöå êúàåáð äìë

ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî äãç áøç åìéôà'
äìéôú ìù äçåëù ïàëî ,'íéîçøä ïî ùàééúé

ì"æå ,äàåáðä úìòîî úåáéùçáå çåëá äìåãâäôé
úìèáî äìéôúä éë ...øæâðä ìèáì äìéôúä çë
øîåìë Y äàåáðä úìòîî äìòîì äìéôúä ...øæâðä

íéàéáðì äàåáðä úåàöåú íùîù íå÷îäîâéâéâéâé.

ö"äâäøàáî äéä ì"÷åöæ ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø
íäéøáãá(.àë úåëøá)øîà ïðçåé éáø'

åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù éàååìåêéøö äøåàëìå ,'

פיתקא יב. לפניו  הניח זי"ע , מלובלין ה'חוזה' אל  ונסע  גדולה , לישועה זקוק  שהיה יהודי על  מספרים

כן, כי היהודי כראות כלל , ענהו לא החוזה אך במרום , ישועה עבורו שיפעל  מהרבי וביקש  דרחמי

בשרו , שאר שהוא לרבי היהודי הזכיר כן על  רחוקה , שישועתו  מחמת אלא בכדי, זה שאין (·‡˘¯והבין

('È˘ÈÏ˘· È�˘' Ì‰ È·¯‰ Ï˘ Â�˜ÊÂ Â˙�˜Ê'קרבה ווייטע  א ס 'איז 'נו , ונענה, הק ' עיניו את ה 'חוזה ' הרים ,ÂÊ ‰·¯˜)

(‡È‰ ‰˜ÂÁ¯שהיה זי"ע מראפשיץ הרה "ק את פגש בצאתו נפולות, בפנים נפש בפחי משם היהודי ויצא ,

מראפשיץ, הרה"ק  לו ייעץ הרבי, דחאו  אשר הקירבה' 'פרשת את לו ויספר ה'חוזה ', לרביה "ק חבר תלמיד

בברכת  הרבי יאמר וכאשר למקומו , בסמוך נא התייצב המנחה , לתפילת הרבי יעמוד מה  זמן בעוד הנה

קרבה', ווייטע  א 'נו, – באזניו תלחש יעקב', ואלוקי יצחק  אלוקי  אברהם, אלוקי אבותינו, ואלוקי - 'אבות'

ואמר  היהודי אל  פנה תפילתו את ה 'חוזה ' כשסיים כמדובר, עשה  ואכן ה 'ראפשיצער' לקול היהודי שמע 

געפועל'ט  האסט  ÂËÏ·‰)לו , ˙Ú˘Â�Â ˙ÏÚÙ ¯·Î לא (‡˙‰ האם כזאת, לי לומר  לך ייעץ  מי לי, נא אמור אך ,

נפתלי'... 'רבי

שאכן  ה 'חוזה ', עם  הצדק  עדיין ואמר, נענה  זצוק "ל מבריסק  הגרי"ז הגה"ק  לפני הדברים  משסופרו

זו 'קרבה' כי היא, רחוקה  קרבה זקניהם , שבין בשלישי שני ידי על - ל'חוזה' היהודי בין שהיתה זו קרבה

קרבה שהיא אף ויעקב, יצחק אברהם  – האבות עם לנו  שיש  למטה' 'ממעלה  הקרבה  אבל היא, 'לרוחב'

עצמו מראפשיץ  הרה "ק שאמר כפי הדבר והסבר כ 'קרובה', היא נחשבת דור אלף ‰ÂÓ·‡בת '˘„Â˜ Ú¯Ê'·)

(‰ÏÚÓÏ עד החבל את מנענע  הוא הרי מלמטה  בחבל שהמנענע וכמו ב'חבל ', האבות עם  מקושרים  שהננו ,

האבות  של וזכותם  כוחם את ומעוררת מנענעת תפילתינו כך משם, מאד רחוק יהיה אם אף רום שמי

מרומים , בגבהי זו הקדושים היא טובה שקרבה אבותינו ואלוקי אלוקינו לומר הוא יכול שפיר כן  .על 

קארנבליט יג. בעריש  רבי הגה "ח ושמו דירושלים  בקרתא היה  מעם מורם לפרנסתו(˜ˆ·)יהודי זצ"ל,

קדושתו לרוב אך בשר, למכור בחנותו יושב היה היום משעות בחלק וקצב, כמנקר עוסק היה

הגונות, שאינן במראות חלילה  יכשל  שלא בכדי הארץ על מביט תמיד היה העיניים בשמירת ופרישותו 

לה, ונתן שקל  בעריש  ר' במשקל, בשר לקנות לחנותו  ירושלים מנשות אחת ובאה נכנסה  הימים  באחד

גדולה חרדה בכשרותו , ספק  יש האשה  שקיבלה שהבשר בעריש  ר' מבחין והנה לדרכה, האשה  ותלך

אשה ... אותה  היא מי כלל ידע  לא עיניו שמירת מרוב שהרי בנפשו, עצות להשית ידע  ולא עליו , נפלה 

לבית  עצמו  ומיהר ובריח , מנעול  על חנותו את בעריש ר' סגר מיד הבשר, בכשרות ספק  שיש יגיד ולמי

והנה לחנותו , חזר תפילתו  אחר איסור, מחשש ה'קונה ' את שיציל  הקב"ה  לפני בתחינה להפציר - המדרש 

ממנו וביקשה אכלו, חתול שכן – הבשר בגורל  עלה אשר על לו  לספר אשה , אותה  באה מיד חזר, אך

הלב. מקירות באה  כשהיא תפילה של  כוחה  לראות בעריש ר' נוכח  אז במשקל, בשר שוב לקנות



ויגש - הפרשה  éבאר

åà ììôúä íà ÷ôñ' ïééðòá éøééî íúä àä ,øåàéá
åðéà àî÷ àðúì 'åàì(å øæåç)øåæçé ïðçåé 'øìå ììôúî

äéì äåä ,ììôúéù 'éàååìå' åäî ,ïë íà ,ììôúéå
' øîéîìøúåîéáøù ,àìà ,'åìåë íåéä ìë ììôúäì

- åáì úîäðî åðéìà ÷òåæ ïðçåéåìéëùéå 'éàååìä'
àì äìéìå íîåé äìéôúä êìôá æåçàì íìåò éðá

ëã ,åúåáùéíðùé íéøåñééå úåøö äáøä êë ì
éãé ìòå ,'åìåë íåéä ìë åììôúéù éàååìå' íìåòá
äøö ìë ìàøùé éðá ìëîå ïîöòî åìèáéå åòðîé äæ

àú÷òå.úåéîùâáå úåéðçåøá íäéëøã ìëá åçéìöéå ,

וקרבת הלב  התעוררות  מתוך התפילה  - אליו ויגש
אלוקים

ùéøá'ç÷åø'ä áúë .'äãåäé åéìà ùâéå' ïúùøô'ìä)

(áëù 'éñ äìéôúåéðéò ïúéù êéøö ììôúîä
äìòîì åáìå äèîì(:ä÷ úåîáé)ììôúäì õåôçéùëå .

åéðôì êìéúåòéñô 'â.äìéôúì úåùâä 'â áåúëù
ùâéå,íäøáàùâéå,äãåäé åéìàùâéååðéöîð .'åäéìà

äøåàëìå .ë"ò ,'ùâéå' é÷åñôî äìéôúì äùâä íéãîì
,åäéìàå íäøáà éáâ áéúëã 'ùâéå' åäî ,øåàéá êéøö

êééù äãåäé éáâ àîìùáùâéå÷åçéøá ãîò éøäù ,
êøöåä åéìà øáãì åàåááå ÷éãöä óñåéîúùâìåéìà

áø÷úäìåíäøáà ìöà êééù äùâä äî êà .åéìà
ïåãà éðôì ììôúäì íàåáá Y àéáðä åäéìàå åðéáà
øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî ä"á÷ä éøä ,ìë
åøàéáå .áø÷úäìå úùâì åëøöåä ïëéäìå ,äéðéî éåðô
ø÷éòá àìà óåâá áø÷úäì ÷ø äðååëä ïéàù ,íé÷éãö
çéù êåôùì ììôúäì íãàä àåááù äðååëä

åéìò ,åé÷åìàìäùâøääå äòéãéä úà åîöòá øøåòì
êìé ïëìå .åéìà øáãîå 'ä ìà áø÷úî àåä äðäù

úàæ äòéãé åùôðá ÷å÷çì úåòéñô 'âãîìð äæå .
íéáåø÷ åéä äìéôúä íãå÷ óàù åäéìàå íäøáàî
íå÷î ìëîå ,ãéîú úå÷áãä ùàá íéøòåáå 'ä ìà
æåòå úàù øúéá íîöò åøøåòå åáù äìéôúì íúùâá

ä"á÷ä ìà áø÷úäìãéãéãéãé.

éøäùäãåáò' àéä äìéôúä ø÷éòáìáù'úéðòú)

(.áò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî øàéáå ,àáåä)

(ïðçúàå 'øô íééðéò øåàîááåúëä úà(èò íéìäú)

,êéùã÷ ìëéä úà åàîè ,êúìçðá íééåâ åàá íé÷åìà'
úåáéáñ íéîë íîã åëôù .íééòì íéìùåøé úà åîù

éë .'øáå÷ ïéàå íéìùåøéäæ Y íééåâäøöéäå ïèùä
àá òøäúìçðáíãàä ìò äéäù íå÷îá Y 'ä

,äùòîìå ,'ä ìà áø÷úäìå úåìòúäìúà åàîè
êùã÷ ìëéä,åàøåáî íãàä úà ÷çøì åôéñåä Y
é"ò ,êàéäåúåáéáñ íéîë íîã åëôùùíéìùåøéY

,íéìùåøé úåáéáñ ÷ø äìéôúá íáì çéù åëôùù
'ä éðôìå' áéúëãë äëéôù úàø÷ð äìéôúä éë åðééäå

'åçéù êåôùé(.á÷ íù)åîë 'íã úëéôù' úàø÷ð íâå .
ì"æç åùøãù(:é úåëøá)àì - íãä ìò åìëàú àì'

,òãåð ãåò .'íëîã ìò åììôúúù íãå÷ åìëàú
áìäùìù åôåâ òöîàá àåäù íéìùåøé úðéçáá
íãà(íìåò ìù åòöîà àéäù íéìùåøé úîâåã)åúðååë åäæå .
ùíîã åëôù÷ø äúééä äìéôúä êà ,åììôúä åðééä

íéìùåøé úåáéáñ,áìä êåúî àìå áìä úåáéáñ -

עמו .יד. בל  ולבו שפתיים  ברחישת גרידא באמירה  ולא הלבבות קירוב מתוך להיות צריכה  התפילה  כי

זי"ע, ממעז 'בוז ' ברוך רבי הרבי להרה"ק  ולהציק  להצר והרבה  בנפשו שחטא יהודי כאותו יהא שלא

השנה כל במשך לו עולל  אשר כל על ומחילה  סליחה  בבקשת הרה"ק  אל  ניגש הקדוש יום  ערב בהגיע

את  לפייס  וכלל כלל  מתכוון שאיני היא האמת לרבי, ואמר הוסיף מצח  ונחישות פניו עזות וברוב שעברה ,

'סלחתי  לשונו : בחריפות הרבי ענהו הוא, הכיפורים  יום  ערב היום שכן כך לעשות ועלי אעשה  מה  אך הרבי,

מלומדה .כדברך אנשים  כמצוות ולא הלב, התעוררות מתוך להיות צריך הכל כי יעשו, ולא  ילמדו וממנו .'...

הגמ' בדברי שפירשו ·.)יש ˙È�Ú˙)עבודה 'עבודה 'איזהו' נקראת דהתפילה תפילה ', זו אומר הוי שבלב

הזה עולם  הבלי מכל  ולבם מחשבתם לפנות - עצמם להכין חומר מקרוצי נדרש  רבה  עבודה  אכן, כי -

וברה . זכה במחשבה  האלוקים  לפני לעמוד



ויגש - הפרשה  àéבאר

øáå÷ ïéàåíä àìà áìä êåú äìéôúä äøá÷ð àì
.à÷ò àãå ,áìá ãçàå äôá ãçà íéììôúî

åúùâáåúùåã÷'ä ÷"äøä éøáãá ïðåáúé åúìéôúì
ò"éæ 'éåì(øàåáé åà ä"ãá éçéå úùøô),åðåùìë

ìë íãå÷ íää íéøáãä áåùçéù íãà ìëì éåàø éë'
êàìî ìëå ,àøåáì ùé íéëàìî äîë éë ,'äìéôú
ìãøçä øéâøâë àìà åðéàå ,íìåò ùéìùë åìãâ ïè÷ä
åîöò 'ïôåà' ìù åìãâå ,ùãå÷ä éðôåàî ãçà úîåòì
éøä úåéçäå ,ùãå÷ä úåéçî äéç çëåðì ñôàëå ïéàë
åìà' íìåëå ,ãåáëä àñë ìåî ìà ìãøç øéâøâë íä
åãåáë íå÷î äéà - íéììîî åìàì åìà íéìàåù åìàì

íìåëå ...íéáåäà íìåë' íéøîåà íäéìòå ,'åöéøòäì
Y íãàä åìéàå '...íðå÷ ïåöø äàøéáå äîéàá íéùåò
Y ùîî 'ä éðôì ãåîòì åì øùôà ,øîåçî õåø÷

ì"æ íøîàîë(:çë úåëøá),'ãîåò äúà éî éðôì òã '
'ä äðäå ,ïîæ ìëáå úò ìëá åé÷åìà ìà àø÷ì åãéáå
çåë ìöðì åéìò úåëæå äáåç äîë ïë ìò ,åéìò áöéð
úò ìëá íéîùá åðéáà éðôì øéúòäìå ììôúäì äæ

ïãéòååèåèåèåè.

àá'äðåé åðéáø'ä éøáãá íéøáã úåøøåòúä äàøå
(êéøö ä"ã ó"éøä éôãá :áë úåëøá)ì"æç éøáã ìò

.ì"æå 'äìòîì åáìå äèîì åéðéò ïúéù êéøö ììôúîä'

ליפא טו . רבי החסיד בהרב ופגש ישראל , בארץ זי"ע  מגור אמת' ה 'אמרי ביקר לפ"ק  תרצ"ו בשנת

עולם לאור וכת"י קודש ספרי והוצאות בהדפסת שהתעסק האסיאטין, חסידי מחשובי ז"ל  שוואגער

('ÌÈ�˘È È˙Ù˘ ··Â„' Ì˘· ‰�ÈÎ ‰Ê· ÂÏÚÙÓ ˙‡Â ,‰Ê· ˙Â¯Âˆ�Â ˙Â·¯ ÏÚÙÂ)ברשותו שהיה  יד כתב אמת' ה'אמרי לו מסר ,

כאשר  לו שיחזירנו  עמו וקבע ספר, על לאור שיוציאם כדי התורה , על  זי"ע וויטאל  חיים רבי מהרה "ק

ימש "ו, הרשעים  הישמעאלים ידי על  ומאורעות פרעות התחילו ימים  באותם  ולהדפיסו. להעתיקו יסיים

ולהפיצו הקודש  בעבודת להתעסק יכולים היו שלא גרם  וזה  רחם , ללא קודש  עם ישראל  בבני וטבחו הרגו

חיפש לבעליו , להחזירו  החליט הכת"י את להדפיס  הספיק  לא שעדיין תרצ"ט  בשנת ראה  כאשר ברבים .

שביקר  הי"ד, זי "ע  מקארלין אלימלך אברהם רבי הרה"ק  את – ומצא לפולין, ה 'כתבים ' שיקח שליח אחר

אמת', לה 'אמרי שימסרנו הכתבים, תכריך את עמו וישלח  לפולין, לחזור בדרכו והיה  ישראל  בארץ  אז 

ולא  הדרכים נשתבשו הנוראה, המלחמה פרצה  פולין, אדמת על  מקארלין הרה "ק דרך אך כאשר ַָאולם 

ונעלמו . נאבדו  והכתבים הי"ד, מקארלין רא"א הרה "ק נהרג קצר זמן לאחר לבעליהם, הכתבים  הגיעו

אל החסיד נכנס  לאר"י, ועלה ניסים, בניסי הרשעים  מידי לברוח  אמת' ה 'אמרי ביד עלה  מה זמן אחר

איזה ראית האם 'נו , ושאלו  אמת' ה 'אמרי הרגיעו  הכתבים , אובדן על מאוד לפניו והתנצל אמת' ה 'אמרי

כתוב  שהיה אחד מאמר לך אגיד 'אני ואמר הרבי נענה מאומה , זוכר שאינו הלה השיב בכתבים', מימרא

כתיב מקץ בפרשת בפסוק דהנה  הספר', בהקדמת „)שם  „Ó) אמר ויוסף הרחיקו , לא העיר את יצאו 'הם

אחרי  לרדוף יוסף להם הדגיש  מדוע להבין, ויש  וה fiגôם ', האנשים אחרי רדוף  קום ביתו  על  ְְִַָלאשר

העיר השבטים מן להתרחק יספיקו בשו "עבטרם דנפסק אלא, ,(„ È˜ Á"Â‡) לומר צריך העיר מן שהיוצא

יתרחקו טרם להשיגם מהר - למנשה  יוסף  הורה  לפיכך העיר, מן פרסה  שהרחיק אחר הדרך' 'תפילת

ולא  פירות תעשה  התפילה  כי כלל , להם  להרע תוכל לא ואז הדרך', 'תפלת יאמרו וכבר פרסה , מהעיר

להזיקם ·ÌÂÏÁ)תצליח  ‰Ê ˘Â¯ÈÙ ÂÏ ‰Ï‚˙� ¯Â·ÈÁ‰ ÏÎ ·Â˙ÎÏ Â¯Ó‚ ¯Á‡˘ Â"Á¯‰ ·˙ÎÂ)

יוכלון  כאשר אוכל  האנשים  אמתחות את 'מלא לעבדיו  הורה  נמי שלכן מדיליה , אמת' ה'אמרי הוסיף

טרם להשיגם  בידו  יהא וממילא בדרכם , למהר להם יקשה  במשקלם ', 'כבדים  שקיהם  יהיו  אם  כי שאת',

'הדרך' 'תפלת עדיין יאמרו  ולא העיר מן להתרחק  ı˜Ó)יספיקו  '¯Ù 'ÛÒÂÈ Ò„¯Ù'· ¯ÂˆÈ˜· ‡·Â‰).

נחשיב  אז  כי בקרבנו, זו ידיעה  היטב ולהשריש  הפורענויות, מפני האדם  על מגינה שהתפילה  ולדידן,

המלך  אל  לדבר לנו שניתנה זו  טובה  מתנה  לנצל  ראש , בכובד הקודש אל  ונגש התפלה, כח את ביותר

שעה . ובכל  עת בכל 



ויגש - הפרשה  áéבאר

,øîåìë'øéñéå ,íéîùá ãîåò åìéàë åáìá áåùçéù
óåâä úåàðä ìëå äæä íìåòä éâåðòú ìë åáìî.
êôåâ èåùô ïååëì äöøúùë íéðåîã÷ä åøîàù ïééðòë
íâ áåùçé äáùçîä åæì òéâéù øçàìå .êúîùð ìòî
,äèîì àåäù ùã÷îä úéáá ãîåò àåä åìéàë ïë
éðôì øúåé äéåöø åúìéôú äéäú äæ éãé ìòù éðôî
ãç ìë äæá êééù ìàøùé ùéà ìëå .ì"ëò ,'íå÷îä

äéìéã àâøã íåôìæèæèæèæè.

êëååðáì úòãåðä åúøâàá ï"áîøä áúëìë øñäå'
êáì ïëäå ,äìéôúä úòá êáìî íìåòä éøáã
åéäé äæáå ...êðåéòø øäèå àåä êåøá íå÷îä éðôì
äéäú êúìéôúå ,íéøùé êéúåáùçîå êéùòîå êéøáã
íå÷îä éðôì úìá÷îå úðååëîå äé÷ðå äøáå äëæ

'ä"áåðéãéá ùé àöîð .äçèáäéìåãâî ãçà éôî
äëæð äìéôúì åðáì úà ïéëð íàù ,íéðåùàøä

.íéîìåòä ïåãà ìöà úåìéôúä úìá÷ì

,íðîàò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøäî àúéàãéâî)

(:ì úåëøá äîåìòúïéãîåò ïéà' äðùîä ìò
à÷ååã åðééä .ì"æå ,'ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì

äãéîòä úìéôú(ò"ðåîù)úëøèöîä äìéôú ìáà
ìò é"ùäî ù÷áîù ïãéòå ïîæ ìëá ,íãà ìëì

äðëä êéøö ïéà åúåëøèöä'äë' áéúë äáøãàå ,
äðåîàä àåä äæ àáøãàå ,'åéìà åðéàø÷ ìëá åðé÷åìà
øáã ìë ìò óëéú ììôúéù - éìàøùéä ùéàì äìåãâä

,é"ùäî ù÷áé - åì òøàéùíåù ïéàù äðåîà àåäå
äìéôúäå ,äàìôð äçâùäá àåä ìëäå äø÷îá øáã

äòåùéìå äáåèì äøéæâä ìèáìå êåôäì úìòåîæéæéæéæé.

ברוחניות העליות  כל – לי אור ה ' בחושך אשב כי
נסיון  על  התגברות  מתוך לאדם  באים ובגשמיות 

ïúùøôá(ã-â äî)éë åúåà úåðòì åéçà åìëé àìå'
'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë ,'åéðôî åìäáð

åìäáð' íéçàäù ò"éæåéðôîìò íúåàøáåéðôúà
æà ,íéøöî úåìâá åúåéäá äð÷ù äàøåðä äùåã÷ä
êë ìë äìòúðå äìò íà íøîàá ,åùåáå åìäáð
äéä äîëå äîë úçà ìò ,'õøàä úååøò' - íéøöîá
øîà äæì ,åðéáà á÷òé úéáá øàùð äéä åìéà äìòúî

íëéçà óñåé éðà' óñåé íäìøùà,'éúåà íúøëî
ïåùìîíëçåë øùééêåúî à÷ééã éë ,éúåà íúøëîù

úåðåéñð éúøáòù øçà ,õøàä úååøò úàîåèá éúáéùé
úåìòîá äìòî äìòî úåìòì éãéá äéä ,íééù÷å
éúáéùéá äìåò éúééäù äîî øúåé ,íéøåäèå íéùåã÷

ùåã÷ä åðéáàì úåëéîñá(â"îøú ,å"ìøú ùâéå)çéçéçéçé.

בגדר טז. נכנס  אינו  ברכות מסכת על יונה  רבינו  של שביאורו  זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  שאמר מה  וידוע 

הנם אלו  שדבריו  נמצא ופסוקה . גמורה  הלכה  המה  שם  דבריו  כל אלא יונה , רבינו של  המוסר דברי

הוא. באשר אחד כל המחייבת מפורשת כהלכה

יעקביז. 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 ר'

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

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 ,

ונקבעיח. המוסד, ל'מנהל ' הלה  פנה  מיוחדים', 'ילדים  של בכיתה ל'מלמד' להתמנות שרצה באחד מעשה

באמת  הוא האם לראות השיעור בשעת ישב המנהל גם לדוגמא', 'שיעור למסור שיבוא וזמן עת לו

ישב  אשר הכסא בהזזת ורעש  מהומה  קול הקים התלמידים ואחד רב זמן עבר לא והנה זה, לתפקיד ראוי

אלא  התלמיד, על רגז  ולא כלל , התפעל  לא ה 'מלמד' אך השיעור, למהלך מאד והפריע והנה, הנה עליו 

הכסא  ו'אין הואיל במנוחה  יושב שאינו לו  נראה  כי לשבת, אחר כסא לו והציע  ורוגע , בנחת אליו התייחס 

'עראפלאנן' 'המלמד' ראש על  ויעף  רב זמן עבר לא שוב והנה בכיתתו, לשרור השקט  ויחזור (ÒÂËÓ)שלם',

נענה אלא התלמיד, על וזעף  סר ולהיות לגעור מכליו , המלמד יצא לא זה  'חוצפה ' ממעשה ואף מנייר,



ויגש - הפרשה  âéבאר

àîùåY íéøåîà íéøáãä åðéìà àì ,íãàä øîàé
úåâàãå úåãøèá íéàìîä ïåøçàä øåã éðá

à÷ééã éë åúáåùú ,ùàøá äìòîì úåðåùáúëú
ïåøçà øåãì úàæ'øôåñ íúç'ä úééùå÷ äòåãé éë

ò"éæ(á÷òé éîé éäéå ä"ã éçéå 'øô)é"ùøá àúéàã àä ìò
(ãé äî)ìò äæ åëá ïéîéðáå óñåé åùâôðù äòùáù

äðáðù ùã÷îä ìò ãçà ìë Y äæ ìù åøàååö
åéçà ìù å÷ìçááøçéì ãéúòùêéøö äøåàëìå ,

äéä úáù íåéä åúåà ïåáùçä éôìã øåàéáéøäù)

åúåàù ùøãîá àúéàå 'ïëäå çáè çåáèå' áéúë ìåîúàä íåéá

äéä úáù áøò íåéäúåëáì íäì øúåä êéàäå ,
ùãå÷ úáùá øòèöäìå(íù æ"èáå á"ñ ç"ôø ïîéñ ïééò).

çåøá íéçàä éðù åàø äòù äúåàáù íéøàáîå
íùã÷áøçéì ãéúòùéôìà 'áë øçàì óàå ,úéáä

'ùôð úåøéñîá' ìàøùé éðá å÷æçúé ïééãò úåìâ úåðù
ìëáå ,íàøåáá ïåçèéááå äðåîàá 'ä úà ãåáòì Y
ïòîì íéøîå íéù÷ úåðåéñðá åãîòéå ,úåãåáò éðéî
Y 'äæ ìù åøàåö ìò äæ åëáéå' ïëì ,äáäàá åîù

...äæë áöîá ìàøùé éðá úãåáò ìò äçîù ìù äéëá
ùãå÷ úáùä íåéá óà úøúåî øéôù åæ äééëáå

(ì"ðä æ"èá àúéàãë).

íéãîåòàúéà äðäå ,'éãâ' åìæîù úáè ùãåçá åðà
'ìàåîùî íù'á(úáè ç"øãá ,ã"òøú äëåðç)

àúéàãë íå÷îì íå÷îî õåô÷ì éãâä ìù åòáèî éë
(:àë ÷"á)éãâäå áìëä'åöô÷ù,ïì æîøì .'ââä ùàøî

äøéáòä íå÷îî øúðìå õô÷ì äæ ùãåçá åðúãåáòù
àìà 'åëåìéä êøã'ë àì ,ïåéñð øáã äæéà åðéãéì àåáá
úåìòúäì äëæé úàæ 'äöéô÷' éãé ìòå ,âåìéãå äöéô÷á
ììë êøãáù úåìåãâ úåâøãî 'äöéô÷'á úçà íòôá

äãåáò äáøä äáøä äæì íéëøöðèéèéèéèé.

מאבדים מחלוקת ידי על - מאתי האחד  ויצא
אחדות של  וכוחה פרנסה 

ïúùøôá(çë ãî)êà øîåàå éúàî ãçàä àöéå'
'øôåñ íúç'á àúéà ,'óøåè óåøèùâéå)

(àöéå ä"ãàåä äñðøô ïåùìî 'óøè' éëóøè' áéúëãë)

בט "ז איתא כידוע ואמר, פניו , על נסוכה  שחוק ‡)כשבת ‡� Á"Â‡)בה כתוב והיה שמיא מן פתקא שנפל

ב' אלו  שאחר לומר, צריך ואין פשיטא שמיא'... מן ל 'פתקא  כעת זכיתי אני  אף  שאמר', 'ברוך ברכת

'דיני  את ביניהם וסיכמו זה , במוסד לעבוד בברכה  שנתקבל והודיעו  לחדרו, המנהל מיד קראו המקרים,

כולנה ועל החדשים, תלמידיו מכל  יתר בחביבות לשלום נפרד המנהל  מאת המלמד כשיצא הממונות',

בפני  לרצון להתקבל זכה  המפריעים אלו בזכות שרק ביודעו  מחוצפים, מפריעים ב' להני שמח בלב הודה 

תרגזו נא אל  ומחוצף , 'מפריע ' איזה אליכם בבוא ומכאן, בנסיון... בגבורה ועמד אותו, 'ניסו ' הם  כי המנהל,

יורד  מי אי כאשר וכן למעלה, למעלה – אתכם מעלה הוא רק  כי טובה  לו הכירו אדרבה  אלא עליו ,

הללו . מפריעים  ע "י לפרנסה זכה  דייקא זה  'מלמד' שאדרבה  ידע  וכדו' הפרנסה בנטילת – לחייכם  עמכם

ולהתגבר יט . לעמוד בכוחו שאין בפניו  והתאונן זי"ע ממעזריטש ' הגדול ה 'מגיד אל  שהגיע  באחד מעשה 

מששמע מצוא, עת ובכל  והלימוד' 'התפילה  בעת בהם לחשוב מפתהו שיצרו  ודמיונות הרהורים כל  על

מהר  חיש  הנכונה , הדרך את לו  יורה והוא זי"ע, המאיר' ה'אור בית אל  שיפנה  שלחו  דבריו , את ה 'מגיד'

דלתות  על היהודי נקש  המגיד, בית אל ליל באישון והגיע המאיר', ה 'אור בית אל  דרכו את היהודי עשה 

הוסיף בבית, מאיר עדיין שהאור מהחלון שראה  היהודי אך נפתחת, הדלת אין עונה, ואין קול ואין הבית

נעשה וכולו קט מעט  עוד כי היהודי והרגיש בחוצות... שלט שכפור אחר ועוד עוד הבית דלת על  לדפוק

את  לי פתחת לא מדוע המאיר' ה'אור את היהודי שאל  זמן אחר הדלת... נפתחה לא ועדיין קרח .. כגליד

אחר  עניתיך, גופא ובזה אמת, הן המאיר', ה'אור לו  אמר אליכם, מיוחדת בשליחות נשלחתי הרי הדלת

לא  להכניסו  ברצוני שאין ומי הדלת, אפתח  שברצוני למי – להחליט  בידי כן על  כאן, הבית' 'בעל שאנכי

כן, כמו  הנה... שאינו ייכנס  ומי תכניס שברצונך  מי את  עצמך , על הבית ' 'בעל  הוא שאתה היטב  דע ֵָ

ולבך במוחך רגל דריסת  לו תתן אל – בפניך  .מרוצה



ויגש - הפרשה  ãéבאר

('ïúðåøîà äðäå ,äàî äçåã úçà ú÷åìçîã
úåñðøô(ã"î úåà íééç êøã àîåé 'ñî ä"ìù)àá äæå ,

àöéå' æîøì áåúëäàöéù ïååéëî 'éúàî ãçàä
óøåè óåøè êà øîåàå ãéî ,éúéá éðáî úåãçàä

åéúåðåæî óøè äôøèðå äãáàðù Yëëëë.

ìò'øôåñ íúç'ä øàáî äæ éôä"ã ïúùøôá ñ"úç)

(åøîà äðäåáåúëä úà(ãé æî÷ íéìäú)íùä'
åáø äðäã ,'êòéáùé íéèéç áìç íåìù êìåáâ
úîâåãë ,íúîëçì 'øåöòîå ìåáâ' ùé øùà íéîëçä
åúîëç ìë 'ãåáë' éðéðòá ïåéñð éãéì åòéâäáù éî
ïòîì' ìëùä ãâðë íéøáã äùòéù ãò ú÷ìúñî
ùéå ,ãåáë èòî ãòá åúåùôéèá äæáúéå 'åîù ãåáë
,'äàð÷' éãéì åàåá ãò ÷ø åì úãîåò åúîëçù éî
ïë àì êà ,ììëå ììë úòã åá ïéàù éîë âäðúé æà
,àåäå ,íúîëçì åùò øçà 'ìåáâ'ã ,'ä éãáò úìçð
åìéôà åùòé 'íåìù'ä ïéðòá ïåéñð éãéì åàåáéùë
íåìùä øåøùéù éãëá ìëä íúîëç ãâðë íéøáã

øùé éðá ïéá äååìùäå- íøëù äîå .ìàíéèéç áìç
êòéáùéóà çååéøá äñðøô íäì òéôùé ä"á÷äù ,

ì"æç åøîà àäã ,äñðôä ïåøñç å"ç åéìò øæâð íà
àìæîá íà éë àúìéî àéìú àúåëæá åàì 'éðåæî'

'ñåúá åøîàå ,àúìéî àéìú(ïéà ä"ã .åð÷ úáù)

ìåãâ úåëæ'ùàéä 'äìåãâ úåëæ'å ,'ìæîä äðùî
àø÷ä øåàéá åäæå ,åøéáçì íãà ïéá íåìù úàáä

íåìù êìåáâ íùää úà íéùîù úàæ øëùáìåáâ
ïééðòì øáãä òâåð øùàë åúîëçìíåìùäêëì ,

äáåøî äñðøôá òåáùì äëæé 'êòéáùé íéèéç áìç'
éã éìá ãò òôùåàëàëàëàë.

åøîàì"æç(á"é â"ô ïéö÷åò)ïá ïåòîù éáø øîà
ä"á÷ä àöî àì àúôìçäëøá ÷éæçî éìë

íåìùä àìà ìàøùéìøîàðù(èë íéìäú)æåò 'ä
ùøãîá àúéà .íåìùá åîò úà êøáé 'ä ïúé åîòì

(è äùøô åö úùøô ø"÷éå)é"áùø øîàíåìùä ìåãâ
åá úåìåìë úåëøáä ìëùåîò úà êøáé 'ä... -

'øôåñ íúç'ä óéñåä .íåìùá(.îø óã â"äùì ,úåùøã)

' áåúëä úà øàáìíùéå'íåìù êì(åë å øáãîá)ìò ,
ì"æç úùøã éô(:æë íéçñô)÷åñôá åùøãùå àø÷éå)

(â'åîùå,'çáæîä ìöààìù - åîùå 'úçðá - åîùå
'øæôéíåìùä úà áéùäì ùé íéëøã 'á éë øàáîå .

,'à ,íéöéðá ïéáøæôì,äæî äæ í÷éçøäì ,íúåà
íäî ìèáúú àìéîî åäòø úà ùéà åàøé àìùëå
åòéâé å"ç íà ,'áä êøãä .ú÷åìçîì äáéñå äìéò ìë
éöç íéáø úøö' æàù ,ò"ì äøö åæéà éãéì íäéðù
äæ åîéìùé 'äøöì íéçà' íîöò åàöîéùëå ,'äîçð
êà ,äæ úà äæ íéàðåù åéäù ïéãîå áàåîëå ,äæ íò
åùò' ìàøùé ìù íúøö íçúôì äáø÷ù äòùá

'ïäéðéá íåìù(÷ìá ùéø é"ùø)íåìù éáâ åè÷ð äæìå .
íùéåøåøùéù æîøì ,äîéù ïåùìá ,'íåìù êì

åîùå'ù ïôåàá íåìùäúçðáãåçéàä àäé àìù - '
àìù' ãåòå ,ä÷åöå äøö êåúî ãåâéàäåøæôéàìà Y '

ãåáëå øùåò êåúîå äååçàå äáäà êåúî åéãçé åøåãé
áåè ìëåáëáëáëáë.

שהתאוננוכ. זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק  של אחיו הי"ד זי"ע  בצלאל  משה  רבי הרה "ק על  מסופר אף  כך

שיש הראשון הדבר ואמר, ענה  פרנסה. די ואין לאכול לחם  להם שחסר כך על  ביתו בני פעם  בפניו

יש כן על פרנסות, מאה  דוחה  אחת מחלוקה כי ומחלוקת, קפידה  חלילה יתעורר שלא הוא להקפיד לנו

והאחווה . השלום בריבוי גדול עיקר

יעקב'כא . 'בית בספר ¯‚)איתא Û„ ·"¯¯‰ Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ .¯„�ÒÎÏ‡ „"·‡Ó)ממורי גידולשמעתי צער לאדם יש אם

ובזה  עולבין , ואינם הנעלבין מן  ולהיות שלום, רודף להיות  ממחלוקת, ליזהר לזה סגולה ר"ל , בנים

לו  ורפא .שב 

חידושכב. הביא הדברים ובתוך חידושים  קונטרס לאור הוציא הקודם בדור  ירושלים מבני יהודי איש 

שטעה להוכיח שחיפש  ניכרים  הדברים והיו וכל, מכל והפריכו  זצ"ל מלצר זלמן איסר רבי הגאון של

לצאת  וביקש זלמן איסר לרבי מתלמידיו  אחד נכנס  שעה  באותה  מהו. הלימוד דרך מבין ואינו רא"ז 



ויגש - הפרשה  åèבאר

íìåòìéë ,ììëä ïî ÷ìçë åîöò úà íãà äàøé
åøîà øáë(.âé äèåñ),àðéðç øá àîç ø"à'

åîöò âéäðäù éðôî ,åéçàì íãå÷ óñåé úî äî éðôî
ì"øäîä øàáîå .'úåðáøá(íù ,úåãâà 'éç)øùàë éë'

,äøøùáå úåðáøá åîöò âéäðîãò ììëä ïî ìãáð
åîöòá éèøô éãéçé íãà áùçð àåäùáéùçî åðéàå ,

éèøôä éë ,òåãé äæ øáãå .ììëä øàù êåú åîöò
.'ììëá àåäù éîë åçåë ïéà(- ìùî êøãá)íéîä éë

íéîä åìéàå ,ãñôä ìá÷ì íéøäîî íîöòá íéãîåòù
.ì"ëò ..íéîéå÷î íä øäðá íäùùé úçà äöòå

ïî ÷ìçë øàùäì Y øåáéöä ìò äðåîîù éîì
úò ìëá ììëä.

ישראל אהבת - אחיכם  בין  שמוע 

ïúùøôá(ã äî)íúøëî øùà íëéçà óñåé éðà' ,
,'÷ä 'íééçä øåà'á àúéà ,'äîéøöî éúåà
äøéëîä úòùá óà ùåøéô 'íúøëî øùà íëéçà'

äúäë àì(äùìçð àì)éðîî .äåçàä ïéòâëâëâëâë.

ãåòíù øîàð(ãé äî)ïéîéðá éøàååö ìò ìåôéå'
,é"ùøáå 'åéøàååö ìò äëá ïéîéðáå êáéå åéçà
úåéäì ïéãéúòù 'úåùã÷îä' éúù ìò äëá óñåé

äëá ïéîéðá åìéàå ,áøçéäì ïôåñå ïéîéðá ìù å÷ìçá
óñåé ìù å÷ìçá úåéäì ãéúòù äìéù ïëùî ìò
ìà÷æçé éáø ÷"äøä äù÷îå .áøçéäì åôåñå

ò"éæ øéî'æà÷î(æ"ààî ä"ãá ùâéå ìàøùé éøáã)éëå .à ,
àìù íéçà éðù åùâôéùë íìåò ìù åëøã àåä êë
íäéùòî úéùàø úåéäì ,úåáø íéðù äæ úà äæ åàø
.àéä äçîùå äåãç úò àìä ,úåöç ïå÷éú êåøòì
àìå ,åäòø ìù åðáøåç ìò ãçà ìë åëá òåãî .á
ïáøåç ìò ïéîéðá äëá êéà .'â ,åîöò ïáøåç ìò
äðáéé àì éøä ,óñåé ìù å÷ìçáù äìéù ùã÷î
.äìéù ïáøåç øçàì ÷ø ïéîéðá ìù å÷ìçá ùã÷îä
ìò äàá 'óñåé úøéëî' ìëã ,øéîæà÷î ÷"äøä øàéáå
óñåé' åàø äòù äúåàáå ,íðéç úàðùå äàð÷ éãé
äãéî ìàøùé éðáî ÷ìúñú äøäîá àìù 'ïéîéðáå
íðéç úàðù úîçî åáøçéé 'úåùã÷î'ä óàå ,úàæ

(:è àîåé)ï÷úì Y íúãåáò 'úéùàø' äúéä ïë ìò ,
,ïáøåçä ìò åëá ïëì ,íðéç úàðù ìù äæ ïéðò
,íðéç úàðù ìàøùé éðáîå íäî ÷ìúñúù øøåòì
àìå åäòø ïáøåç ìò ãçà ìë åëáù àìà ãåò àìå

,åîöò ïáøåç ìòàåä íðéç úàðùì ïå÷éúä éë
íðéç úáäàäàá åäòø ïáøåç ìò äéëáäå ,úáäàî

íðéçãçà ìëù ãò íðéç úáäàá åáøä êë ìëå ,

הרי  לו, אמר הדעת וביישוב כן, עשות ממנו מנע  רא"ז אך תורה . של כבודה על ולהגן גדולה במחאה 

דברים מפרסם  שהוא במה יגונו מסאת פורקן מוצא הוא ואם  הוא, מסכן ואיש  לו  נשבר לב זה  יהודי

יותר. ללבו  מלהכאיב חלילה אך לו, ויונעם לו  ירווח  וקלס ללעג ומוציאני כנגדי

כירא  כך כל ידוע  היה  שלא אחד ליהודי 'צדיק ' בתואר פעם כינה זי"ע מזוועהיל  שלומק 'ע רבי הרה"ק 

הנה ואמר, שלומק'ע  רבי נענה  ייקרא... 'צדיק' האיש  לזה  וכי בפליאה , מהסובבים אחד שאלו שמים .

צדיק זה  יהודי שבוודאי הרי – 'אמת' התורה  דברי שכל מאמין והנני צדיקים ', כולם  'ועמך אומר הכתוב

היהודי על  אלא הקושיא אין קושיא, לך יש  ואם  ˆ„È˜)הוא, ‡Â‰ ‰Ó·Â ÍÈ‡)...הפסוק על  Ï"ˆ‡Âולא ‡ËÈ˘Ù ,Ì¯·)

(˙ÂÎÊ „ÂÓÈÏÏ ‡Ï‡ Ú'˜ÓÂÏ˘ '¯ ÔÎ ¯Ó‡ ‡ÏÂ 'Ú¯ ¯·Á'Ó ¯‰Ê‰Ï ˘È˘.

זי"עכג. אברהם' ה'בית מהרה"ק  ÈÂ‚˘)איתא ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜ÈÏ)'ר הישיש את ביקר העבודה היסוד שהרה"ק 

החסיד  ענה  זי"ע, מלעכאוויטש  קדישא' מה 'סבא דיבור איזה  שיאמר ממנו וביקש  דאלאטישער יוסף 

האוה"ח שאף הוא אות הללו כדברים  מדבר הק' החיים האור אם  הללו  האוהחה "ק דברי על אמר שהס "ק

זו נעלית במדרגה עמד בעצמו  ÂÈÈÁ)הק' ÈÓÈ ÏÎ ˙Â�Â˘ÓÂ ˙Â�Â˘ ˙ÂÙÈ„¯ 'ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡'‰Ï ÂÏ ‰È‰˘ ÚÂ„È„).

מלשינות  בגין האסורים לבית אותו כשהובילו כי המדרגה , בזאת עמד בעצמו מלעכאוויטש הרה"ק  ואף

למקום , אדם  בין וזהו  לחופה . בתו  את שהוליך בשעה  כמו  רבה בשמחה הלך עליו, אדם שהייתה  בין אבל 

יותר  הרבה קשה זה מדריגה .לחבירו באותה  היה  הוא שגם  וודאי הקדוש  החיים  האור על כן אמר הוא אם אך ,
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å÷îå øåáñ äéä íäî,åäòø ùã÷î áøçéé àìù ìá
.å÷ìçá åùã÷î äðáéé àì äæ úîçîù óà

ìòì"æç øîàî øàåáé øåîàä éô(:å úåëøá)ìë'
úåáøåçî úçà äðá åìéàë äìëå ïúç çîùîä

,'íéìùåøé,'íðéç úáäà' äáøî ïúçä úà çîùîäã
ïáøåçì äîøâù íðéç úàðù ïååò úà äæá ï÷úîå

úéáäïååò ïéâá 'äáøçðù íéìùåøé úà äðá åìéàë'å ,
íðéç úàðùãëãëãëãë.ãàî äáøä åøëù ïë äùåòä ìëå ,

ïééòéåáúåëä ï"áîøä ìù åúøâà úçéúôá íãàä
úçðá êéøáã ìë øáãì ãéîú âäðúúìëì

íãàìëáåäãéî àéäù ,ñòëä ïî ìöðéú äæáå ,úò
ìù äæ øáãù úîàäå .'íãà éðá àéèçäì äòø

סלוצקכד. העיר של רבה הלוי' ה 'בית הגה "ק היה  קדם ·¯ÒÈ˜)בימי Ï˘ ‰·¯Î ‰�Ó˙� ÌÈ�˘ ¯Á‡Ï)ימים באותם .

– לראשו קסקט עם פשוטים  בגדים ללבוש דרבנן, האצטלא את מעליו לפשוט לפעם מפעם נהג

(ÌÈÎ¯„ È¯·ÂÚ Â· Â˘È‚¯È ‡Ï˘ È„Î·) ארובות נפתחו  נסיעתם  באמצע  פעם  צדקה, ממון לאסוף  מעירו  יוצא והיה  ,

הבתים שבאחד וראו סביב הביטו  בנסיעה. להמשיך יכלו לא שכבר עד ארצה ניתכו  עזים  וגשמים השמים

והקור  מאחר קורתו  בצל  מעט  שיכניסם בעה "ב בפני והתחננו הבית אותו אל  מיהרו  האור, ניצת עדיין

בביתו . מקום  די לו שאין בטענה להכניסם סירב ביתו  בפתח  עומד מי ידע שלא היהודי אך בהם . מכה 

ותו הרצפה  על הבית בפרוזדור לשבת מוכנים  שהם  אמרו וגם למוות, קופאים  שהם  אליו  משהתחננו  ורק

הקטינם לידם  בעה"ב שעבר עת בכל אלא יד"ח , צא לא ועדיין לביתו. והכניסם היהודי הסכים  לא,

הנר. את כיבה ובזעם  היהודי עבר בתלמודו, להגות נר הלוי הבית משהדליק וכגון, נורא, בבזיון והשפילם

מחסידיו, וכמה  זי"ע מקוידינוב הרה"ק  המובהק  ורבו' 'מורו  והם  לבית אורחים כמה נוספו  מה זמן כעבור

את  ליטול  בדרכו  ערבית, התפללו מתחילה  לווייתו . בני כל עם פנימה  הבית אל  תיכף  הובא הרה"ק  ואכן,

להקים מיהר התורה , כבוד בזיון על הצדיק  נזדעק  הכירו , ותיכף הלוי לבית בסמוך עבר התפילה קודם ידיו 

הסבו מכן לאחר ערבית, להתפלל  נעמדו שניהם ואכן הכבוד. ביותרת וכיבדו  הארץ מן הגאונים גאון את

הבית. בעל  שהכין בסעודה

ומצוקי  מגאוני אחד את והשפיל שביזה הבין הראשון, ה 'אורח ' את מכבד שרבו היאך הבית בעל  כראות

הכתוב בהקדמת הלוי הבית לו ענה סליחתו . את וביקש הלוי הבית אל בדחילו הבית בעל  ניגש  (Ï„ארץ,

(Ê וכן יעקב בת את לשכב בישראל  עשה  נבלה  'כי חמור, בן שכם של  מעשהו  דבר על  יעקב בני שאמרו 

יעשה '. לא 'וכן והוסיפו עשה' 'נבלה פתחו בתחילה  כי הלשון', 'כפילות ביאור צריך ולכאורה יעשה ' לא

אמרו יעקב שבני ביאורו  עשה אלא נבלה יכוליםכי היינו גופא זה שעל והוסיפו  יעקב, בת – אחותם  כלפי

הלא אך לו, ולהניח  אבא בית כבוד על  יעשה למחול לא בר וכן  שום עם לעשות שאין דבר עשה  הוא

למות. דתם  ואחת ומחילה סליחה להם אין כך ועל  שיהיה , מי יהיה ישראל

מחילה לך וסולח  מוחל הנני סלוצק  של  רבה בתור בכבודי שפגעת מה  על  ואמר, הלוי הבית סיים  ובזה 

על שבפחותים, הפחות אפילו מישראל, אדם  שום  עם ליעשות שאסורה  הנוראה  ההשפלה  על  אך גמורה ,

על היא. מה אורחים הכנסת ותלמד המגונות מידותיך את שתעדן עד לך ולסלוח למחול יכול אינני כך

הלוי  הבית שימשו שבועיים  במשך הוה, וכך ימים ... שבועיים למשך בסלוצק  אשר לביתי עמי נא בוא כן,

במסירות, ושמשו  צרכיו לכל ודאג עמד ובעצמו  בכבודו  הוא אלא לשמשו , אדם לשום  תת מבלי בעצמו ,

הם . מה לב' ו 'טוב 'מידות' לראות שהיטיב עד

בשר  ולמכור לשחוט שנהג שוחט  היה בריסק  בעיר הלוי, הבית של מידותיו  טוהר על מסופר עוד

התאספו החוצפה לגודל  הלוי, הבית - עיר אותה של רבה  של והשגחתו  רשותו ללא שנשחט ועוף  בהמה 

הקהילה ונכבדי רבני כל ישבו  באסיפה הלז. גדר בפורץ  לעשות מה כדת לדון הרב בבית הקהילה  ראשי

האסופים יכלו לא כבר מעתה עמהם, והתיישב שוחט  אותו נכנס והכי אדהכי אך הרב, של לבואו וחיכו
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ïî àåä úò ìëá íãà ìë íò úçðá âäðúäì
êéøö ùôð úåçåë äáøäå ùã÷îáù úåù÷ä úåãåáòä
àìå úåðéúîá âäðúäì ìù åæ äãéî úåáéùçáå .êëì
á÷òé ìù åéøáãî ãåîìì åðì ùé ,ñòë ììëì àåáì
äîù åì øîàù ,åðá ïáåàø úà êøéáù äòùá åðéáà
ïéà ,úåëìîå äðåäëì øåëá øåúá ïáåàø äëæ àìù
'íéîë æçô' äéä éë àìà ,úåðååòå úåøéáò úîçî äæ
.åúìåãâî åúåà åãéøåä ïë ìòå ñòåëå æôçð äéä éë
äéìòì êéøãîä àåäù 'úåáà é÷øô' úéùàøá óàå
íéðåúî éåä' àðúä çúåô ì÷ úéá äìåòä íìåñá
ãçà ìëù äðååëäù íéðåùàøä äåøàéáù éôëå ,'ïéãá
úà ïåãìå ñåòëì øäîé àìå åîöòá ïåúî äéäé ãçàå
øåáéãá úçðá âäðúäì àìà ,åéùòî ìò åøáç

äáùçîáå äùòîáìëìå íãàìëáúòäëäëäëäë.

ואם אב כיבוד  במצות  הזהירות – אב יכבד בן

áúëïúùøôá 'ïúðåé íåâøú'á(èë åî)äòùá éë ,
èéìù úà øéëä àì íéøöîì á÷òé òéâäù
äååçúùä ïëì åðá óñåé àåä éë òãé àìå Y íéøöî
åéúåðù åéäéù óñåé ìò øæâð åæ äòéøë ïéâá ,åéìà
ïàëî ,åééç úåðùî íéðù äøùò åì åãøéå Y úåòåè÷
ãåáéë' ïéðò øåîç äîë ãò äéùôðá ãç ìë ãîìé
øùà íéøåä ãåáëá úåøéäæ äðùîá øäæäì ,'íàå áà
êãéàîå ,àùðî ìåãâ åðååòå ,àøåð íäá ìæìæîä ùðåò
äøåúä úëøáì äëåæ ,éåàøä ãåáëá íãáëîä ìë

íéðùå íéîé úåëéøàìå äùåã÷äåëåëåëåë.

ìòåøîà êìîä äîìù(ì"æçá)'úåëìî'ì äëæù

עסקנים כמה  אליו  נגשו תיכף האסיפה, במקום  הלוי הבית הופיע  מה זמן כעבור השוחט . של בעניינו  לדון

במאומה הגיב לא אך וקיבל סבר הלוי הבית הבית, את שיעזוב הפנים  עז  השוחט על  שיצווה הימנו  ובקשו

השוחט, את שיסלק  מלפניו  ובקשו  אליו  באו  ושוב מחדרו, הלוי הבית שוב יצא מה  זמן אחר לחדרו . ושב

הלא  ואמר, הלוי הבית נענה  קדושים . ישראל מפיות הגון שאינו  בשר ולמנוע  במעשיו לדון יוכלו ואז

פניו את ונלבין אותו נבייש אם אך מקרבנו. השוחט  אותו  של  מעשיו  את לבער הייתה  האסיפה  תכלית

רשע, הוא אם  אפילו – נרדף את יבקש  ואלוקים  לנרדף , השוחט  זה יהפוך מיד מכאן, שנסלקו  ידי על

כנגדו . לפעול שמיא מן וסייעתא כוח כל  בידינו יהיה  לא כבר ואז ה ', מבקש  'נרדף' שהוא מכיוון

יארצייטכה . לו שהיה  יהודי מדרשו לבית ובא שאתא זי"ע . משינאווא הרה"ק  אצל שהיה (ÌÂÈמעשה

יש‰˘�‰) זה שביום היהודי ידע  ולא ציבור', כ 'שליח לשמש רצה וגם התפילה , לאחרי 'תיקון' והכין

שאותו וראה  המדרש  לבית הרה"ק  משנכנס ציבור. כשליח  להתפלל  לגשת ועליו יארצייט להרה"ק  גם 

העמוד. לפני אתה  תתפלל מקום  ומכל  יא"צ היום יש  לי אף  לו , ואמר אליו ניגש העמוד, לפני עומד יהודי

דבר  על אך לך, אוותר אלה  כל על  הקדישים . כל את אתה  אמור ואעפ "כ יומא בהאי יא"צ יש לי אף 

את  לחלק  ואבקשך למתפללים , ומשקה מאכל לתת מחשב שאתה התיקון והוא לך לוותר אוכל  לא אחד

ביותר. הדבר לי חשוב כי אחר מדרש  בבית התיקון

את  שהעביר באמצע  בדיבור כלל להפסיק  שלא היה זי"ע משינאווא הרה"ק  של מנהגו לעניין, מעניין

הצריכים לדברים אפילו  זה כהוא מדבר היה ולא ביותר, כך על והקפיד תרגום  ואחד מקרא שנים  הסידרא

הפרשה בסיום  הרה"ק  עמד העת ובאותה – יום וקשה נשבר לב בעל יהודי אליו ניגש  אחת פעם לו.

במאור  והשיבו תיכף הפסיק  והרה"ק  משהו מעמו שאל הלז  היהודי פסוקים , כמה אלא לו  נותרו  ולא ממש ,

יכול הרבי היה הרי כאן. עד רבינו, ושאלוהו, המקורבים  אליו נגשו האיש  שהלך לאחר ובחביבות. פנים

ואמר  דברם, את כלל  הבין לא הרה"ק אך הפרשה, את מסיים היה וכבר רגעים  כמה שימתין ממנו  לבקש 

מועט ... לרגע אפילו נשבר' ה'לב בעל  את לעכב אין להם,

זי"ע,כו . הק' הבעש "ט מרן אצל  אחת פעם  רק זי"ע  מזלאטשוב מיכל  יחיאל רבי הרה "ק היה  כידוע 

נגאלין  ישראל בני היו הבעש"ט  אל נוספת אחת פעם  רק  אפילו  נוסע  היה שאילו  אמר ימיו  בערוב
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áåúëë 'íà ãåáéë' úååöîá ìåãâä åøåãéä úåëæá'íéëìî'á êøåàá(á à)æëæëæëæë.

שאלוהו עוד, יסע  שלא עליו  ציווה  שאביו מאחר נוספת פעם  מליסע  שנמנע  אלא צדק, גואל בביאת

לגלויות  וקץ  סוף מביא היית ובכך לשמה', 'עבירה  ויחידה  אחת פעם לעבור לך היה הלא רבי תלמידיו ,

אם כי כך', על  שאלתם מחכמה 'לא ואמר, מיכל 'ע רבי הרה "ק נענה בהם, הכרוכים  הצרות כל עם  ישראל

'מיכל'ע ' אותו  הייתי לא שוב זי"ע , הבעש "ט של  ביתו  אל  פעמי משים והייתי אביו  ציווי את מפר הייתי

È˙¯·Ú È¯‰˘)(È·‡ ÔÂˆ¯ ÏÚ. משיח את להביא בכוחי היה  לא כבר ושוב מדרגותי את מאבד והייתי

מטובי  וכמה ברק , בבני עלייה  ובני חשובים  לאברכים בכולל  אסונות כמה  אירעו שנה כשלשים  לפני

בני  נכנסו  ביותר, קשה היה  הצער זה, אחר בזה ימיהם בדמי עולמם לבית נפטרו תריסין בעלי האברכים 

הוריהם כי הגה"ק  להם  הסביר הזה', הגדול הסער מי 'בשל  ושאלוהו  זצוק "ל הסטייפלער הגה"ק  אל  הכולל 

היו ולא הנוראות במחנות שהו  שנותיהם במיטב אשר הנוראה, המלחמה  ניצולי הינם אלו  אברכים  של

חכמים', כ'תלמידי נתגדלו ולא אגדה , ולא תלמוד לא משנה , ולא מקרא לא - חורב בחוקי לעסוק  יכולים

הוריהם על מביטים שהבנים עקא דא אך ממש, גאונים  נעשו שבניהם  זכו  שב"ה שנה, כל' אחר כעת

שאירע ... מה אירע זה  ובשל - מהוריהם , וכמה  כמה  פי גדלה שלהם התורה' 'ידיעת שהרי זלזול, במעט 

אב'.כז. כיבוד 'מצוות בזכות מדרגותיו  לכל שזכה  אמר אהרן' ה'בית

הנודע המחנך הגאון עם בשנים  רבות לפני שהיה מעשה  דשופריא, קרתא מחשובי אחד יהודי סיפר

יום ובכל זי"ע , איש' ה'חזון הגה "ק עם שחרית יום בכל להתפלל  נוהג היה הלה שליט "א, טורק  משה רבי

תלמידיו את משה  ר' הביא אחד יום טבא'. 'צפרא בברכת מעמו מתברך היה  בעת (Ó˙"‡)ויום  החזו"א, אל

'דרך  משה, ר' לו  אמר מה , דבר בלחישה  לשאלו  ורצה  משה  ר' אל התלמידים  אחד ניגש  בחדרו שהותם

התלמידים, שאר בין זה תלמיד כשעבר לאחמ"כ  מאומה '... מדברים אין החזו "א לפני בעומדינו כאן ארץ ,

בהוראת  משה ... ר' אל מביט  שהוא כדי תוך התלמיד שתק בני, שאלתך מה ושאלו החזו"א אותו  עצר

היאך  התלמיד וישאל נפשך, תאווה אשר ככל  אותו שאל  – לך מורה  החזו "א אם  משה ר' לו ענה החזו"א

דברים . בב' החזו "א לו ענה  איש', 'חזון להיות הרב זכה  אחד א.ובמה רגע אפילו ביטלתי לא מעולם

ואם .ב .לריק. אב כיבוד במצוות מאד מאד נזהרתי מעודי

זלמן  שלמה  רבי הגה "ק של נכדיו והנכבדת, הרבנית המפוארת, המשפחה  בבית המעשה דבר ידוע

לארץ לעלות משתוקק  היה ימיו  וכל בפרעשבורג, מישרים  מגיד היה הרש"ז  שזקנם זצוק "ל, אונסדארפער

ולא  שמאחר אלא חדשים, כחמשה ושוב הלוך ההם בימים שארכה דרך – עזה בהשתוקקות ישראל

בצמאונו מכירים ומכיריו  יודעיו  כל  והיו  טוב, ותקוות חלום בגדר רק הדבר נשאר בכיסו מצויה הפרוטה 

'טיקעט' כמתנה  לו ונתן העיר, מעשירי יהודי אליו ניגש  הפורים  יום  בעצם אחת שנה לנסיעה(ÒÈË¯Î)העז ...

בהתקרב  הגדולה, הנסיעה לקראת ב'הכנות' החל  מיד רש"ז . אצל  טוב' 'יום היום אותו והיה הקודש, לארץ

מדבר  בעודו צאתו... טרם הדרך ברכת מהם לקבל אחרת בעיר שדרו  הוריו לבית רש"ז  נסע נסיעתו  מועד

ומחצה, חודשים  ב' בתום לארה "ק בהגיעך מיד – אבקשך קטנה  אחת טובה האם, לו  אמרה  אמו עם

טעלעגרם אלי נא לארה"ק ,(Ó·¯˜)שלח  בשלום בואך על לי יותר...המודיע ברגיעות לישן  אוכל  מיד וכך 

אבטל א"כ  ואמר נענה  נפש ברוגע אמו  תישן לא הנסיעה  ימי כל  שבמשך רש"ז  הבין אלו דיבורים כשמעו 

של לעומקן שהבין רש"ז  אך בהגיעך. שתודיעיני אלא ליסע  שעליך וודאי ח "ו אמו, לו אמרה נסיעתי,

וביטלדברים נפשו זאת.מסר לנסיעה  הצמאה ונפשו העזה  השתוקקותו כל עם  – הנסיעה כל  את מיד

ואם ... אב כיבוד היכן עד נלמד מכאן
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בטבת עשרה צום לקראת התעוררות  - העשירי צום 

íéãîåò,'úáèá äøùò' íåöì äàøðå êåîñ åðà
àúìçúà'ä ìò íéìáàúî åðà åá øùà

'àúåðòøåôãçëçëçëçëäæ íåéáù ,úà íéáéåàä åìçä
,äëåúá øùà ùã÷îäå íéìùåøé øéòä ìò øåöîä
áúë ,åðé÷åìà úéá ïáøåçì ãò íëøã äììñð íùîå

ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä(æô÷ 'åîò) íéøáã óåñ ,äùî úøåú)

(à"ô÷ú úáè 'ç ,úåùøã'íäøãåáà'ä äðä éë ,àáåä)

(ð"÷ú 'éñ 'óñåé úéá'ááåúëäî ùøã(á ãë ìà÷æçé)

äøùò àöéù øùôà äéä íàù - 'äæä íåéä íöòá'
,ùãå÷ úáùä íåéá åìéôà íéðòúî åéä úáùá úáèá
éë äéä àì äæ íåéá àìä éë ,øåàéá êéøö ïééðòäå
éúù ãòå ,àéøôåùã àúø÷ ìò øåöîä úìéçú íà
äçãé òåãîå ,øéòä äáøçð àì ïééãò äöçîå íéðù
íåéä - 'áàá äòùú'áù äòùá ,úáùä úà 'íåö'ä
ïéà ,ìòåôá åðé÷åìà úéá íîùå åðøéò äáøçù

.ùãå÷ úáùä íåéá ìç àåä íà íéðòúî

øàáîøöéä åáù íåé åúåàá éë ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
åúåàá ,äèî ìù íéìùåøé ìò ìáá êìî

äìòî ìù ïéã úéáá óà ïëì íãå÷î åñðëúä íåéä
íéðéîééî åììä ìàøùé úåìâå ùã÷îä ïáøåçá ïåãì
ùã÷îä úéá ïéã øîâð ïëàå ,íéìéàîùî åììäå
åîë áùçð éë ,äæ íåé úøîåç åäæå ,äôéøùå ïåéìëì
.'åðéã øîâð' øáë éøäù úéáä øáë áøçð äæ íåéáù

äðäååìéàë åéîéá ùã÷îä úéá äðáð àìù øåã ìë'
'åéîéá áøçð(.ä àîåé éîìùåøé)ìëáù àöîð ,

,ïáøåçä ùãçúð äðùå äðùòéâäá äðù ìëá åäæå

èôùî äìòîì ìéçúä æàù ,úáèá äøùò íåé

ïéã úéá ïéáùåé ,øåãå øåã ìëá ïë åîë ,ïáøåçä
äðùå äðù ìë ìù ïáøåçä ïéøæåâå äìòî ìùäðäå ,

àåäå ,úáùá åìéôà íéðòúîù åðéöî ïéðò ãåòá
÷ø òâåðù øáã ìòù óàã ,íòèäå ,'íåìç úéðòúá'

,ùãå÷ úáùá úåðòúäì ïéà 'øáò'ä ïéðòììëî
Y 'ãéúò' ïéðòì òâåð åäéøä 'íåìç úéðòú' íå÷î

úåðòúäì ùé øéôù ,åð÷éæé àìù íåìçä ÷éúîäì

ìèáì äðòúîù åì àåä 'âðåò éë ,úáùá óà åéìò

åéìò àåáì äãéúòä äøöä úà'áàá äòùú'á ,ïëìå .

דומהכח. הדבר למה אימתי משל ודנו  ישבו  ה 'אבלים ' והנה  נוראה , מחלה  אחר מהעולם  שנסתלק  לחולה 

כדברי  'לא להם , ואמר הרופא שבא עד כה , וזה כה  אומר זה  החולי, ימי מכל ביותר הקשה  היום  היה

עצמו כשהוא החולה, של  בגופו  המחלה ' קינון ב'תחילת היה ביותר הקשה הרגע אלא זה ', כדברי ולא זה

הדברים כן, כמו  בגופו , היה אשר טובה  חלקה כל  המחלה  כילתה אז  וכבר מאומה , הרגיש  לא עדיין

מעט והמצוה' התורה  מ'דרך לרחקו ומתחיל בחכתו האדם את שתופס הרע ' היצר 'מחלת לגבי אמורים 

רחוק ' 'רחוק  עצמו את האדם ימצא פתאום שבפתע  עד כלל , בזה  מרגיש  אינו עצמו  שהאדם באופן מעט ,

מידי. מאוחר יהא לבל  זה, וכסיל ' זקן מ'מלך וישמר יזהר כן על  ותורתו , ��ÂÏÚ˙מה' ‰·Â˘˙ ÈÎ¯„ ÔÈ‡˘ Û‡)

(‡ËÁ· ˘¯˙˘�˘ ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ú·˘ ¯·„‰ ‰˘˜È ÏÎÓ ,ÌÏÂÚÏ.

עצמו ועוד, שלו דפורענותא' ה'אתחלתא על הנפש' 'חשבון זה ביום יעשה הוא באשר אדם ,כל 

כצדיק הנהגתו  להעמיד ושאיפותיו  רצונותיו  כל  היו  ומצוות תורה לעול  הכנסו  שביום וודאי זה דהרי

להעמיד  היאך העת בזו יתבונן כן על  ומשם ... דפורענותא', 'אתחלתא לו  היה מקום שבאיזה אלא וקדוש,

כקדם . ימיו  לחדש  וסייגים ', 'גדרים 

שחזר  אחד לאותו  דומה הוא הרי דפורענותא', מ 'אתחלתא הוא צרתו שכל  וחושב מבין שאינו זה  ואילו 

סגרו הממשל  שמטעם  ראה  לביתו  ובהכנסו ארוכה , מים(�Â˜˙È)מדרך לו אין ומעתה מביתו, המים  את לו

ה'ניתוק', את וראה  מדרכו חזר בו  היום  באותו שנה בכל  אבל  לנהוג  החל הרב ובצערו  לרחוץ , או  לשתות

לפני  כבר אלא כלום , ולא אירע לא שמועה ' 'יום באותו  שהרי כזאת, הנהגה  היא גדולה ששטות ופשיטא

הדרך... אם  על בהיותו אחדים ימים
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ïîæä ïéà ïëà ,'øáò'ä ìò ìáàë äàá 'úéðòú'äù
ïë ïéàù äî ,úåðòúäì ùãå÷ úáùá Y àîøâ
åæá éøäù 'ãéúò'ì øáãä òâåðù ,'úáèá äøùò'á
úéáä úåðáì íàä äìòî ìù ã"éáá íéðã äòùä
íöòá óà úåðòúäì êøöðå øúåî - åàì íà åæ äðùá

,úáùä íåéìëá - åðøøåòì íäì ùé åììä íéøáã

úòä àåä äúòù òãðù ,íåéä äæá äìåòôå äùòî

äðéëùä ìòå ,íòä ìë ìò óëä úà úåèäì
äùåã÷ä.äîå÷îì áåùì äöôçä

ãåòò"éæ 'øôåñ íúç'ä áúë,á÷òé éîé éäéå ä"ã éçéå)

(æ"ãòå ä"ãá á ,áðø úåùøãáåúëä øáã úà ùøôì
(èé ç äéøëæ)éùéîçä íåöå éòéáøä íåö'äéäéïåùùì

'äéäé' àôåâ íåöä éëå äù÷é äøåàëìã ,'äçîùìå
'êôäéé íåöä íåé' áåúëì åì äéä ,äçîùìå ïåùùì
äéäé àì àáì ãéúòì äðä éë ,àìà ,äçîùìå ïåùùì
æàå ,úåéîùâá ïä úåéðçåøá ïä áåàëîå øòö åðì
åøáòù áåàëîå øòöá Y íåöä éîéá çåîùì ìéëùð
äâéøãîî åðìòä øùà íäå ,øîä úåìâä éîéá åðéìò
.äçîùå ïåùù àåáì ãéúòì 'äéäé' àôåâ äæå äâéøãîì

àäéìöðì äëæðù ,àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
äðåîà êåúî åðééç éîé úà úåàéëå éåàøë

,íìåòä àøåáá äðúéàáåø÷á äëæð øáë ïë éãé ìòå
ïåùùì åðì åëôäé éøéùòä íåöå éùéîçä íåöù ùîî

.ø"éëà äéåðáä íéìùåøéá äçîùìå
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