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תחת המוסתרת הטובה  – לטובה חשבה אלוקים
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àìåäòøì íãà úìåòôù íéîòô äáøãà àìà ãåò
åìåúáåè åéìà áø÷ú àôåâ àéäåøåàéáë .

ò"éæ 'éç ùéà ïá'ä ìù(.èé÷ úáù òãéåäé ïá)äùòîá
,ìåãâ øéùò éåâ ïëù åì äéäù ,'úáù øé÷åî óñåé'ã
àåáéù åéáëåëá äàøù åì øîà 'íéáëåëá äæåçä'å
êìä ,óñåé åðéëù ìà åøáòé åáäæå åôñë ìëå íåé
ø÷é íåìäéá åøéîä ,åùåëø ìë úà øëîå éåâä
Y åùåëø ìò øåîùì éãëá åòáåëá áèéä åðéîèäå
äéä øáã óåñå .óñåé åðëù éãéì òéâé àì å"çù
,óñåé ìù åéãéì åùåëø úà åøéáòä åéúåìåòô à÷ééãù

âãäå ,íé úåìåöîì òáåëä ìôðùìâìâúð åòìáù
...úáù øé÷åî óñåé ìù åéãéìááááïá'ä øàáî äæáå

,äùòîä éèøô ìëá àøîâá åëéøàä òåãî 'éç ùéà
øëùä ìãåâ úà áéùçäì ÷ø äúééä äðååëä íàã
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חיזוק 'א . 'לויטער היא זו שפרשה זי"ע מבאיאן רמ "ש הרה "ק אומר ÂÊÈÁ˜)היה  È�È�ÚÓ ‰‡ÏÓÂ ‰ÙÂˆ¯)'ג כי ,

'התחזקות', בה  מצאנו  'ויתחזק פעמים  המיטה 'א. על  וישב ·)ישראל ÊÓ),. התורהב קריאת בגמר

יחדיו העם כל  ונתחזקעונים  חזק ˙¯Ë"Ò)חזק '˘Â·Ï' 'ÈÈÚ),. בנוג לשלמה  המלך דוד ציווה (ÌÈÎÏÓב'הפטרה '

(‚-· ,· בדרכיו '.וחזקת'‡ ללכת אלוקיך ה' משמרת את ושמרת לאיש, והיית

אלו , פעמים בג' לרמז שאמרו  פעמים יש  ניסיתי כבר להתחזק, במתני כוחי אין  אדם יאמר שלא

בידי  עלתה ולא תקפוץ רבות אל  – אמרינן לזה  כאחת , רבות ‰ÌÈÎ‡ÏÓ)מדרגות  „Ú)הלאה התקדם אלא ,

ריר' א זיך ·ËÚÓ)'געב ˜¯ ÂÏÈÙ‡ ÍÓˆÚ ˙‡ ÊÊ‰),אלו חיזוקים  בג' נרמז וזה אחת, מדרגה  הילוך כדי רק  אפילו 

יעקב גבי ישראלששכבכי 'ויתחזק  כתיב חולה מיטתו  רביםוישבעל  – חזק' ב'חזק בעת היושבים ',

הקריאה  ולסוף התורה , דודיעמדו קריאת בצוואת ב'הפטרה' וכן חזק '. 'חזק  לפניוכשעמדלאמירת שלמה 

לאיש... והיית 'וחזקת ומעמידהללכת- לעמידה, ומשם לישיבה , משכיבה  אחת מדרגה שיעלה והיינו  .'

אמרו וכבר 'חיזוק ',. יקרא לזה  ÊË)להליכה , · ˙Â·‡),'לגמור המלאכה כי 'לא מעמנו דורש  אלוקינו ה' מה

הראוי  למקום להגיע בעזרינו ה' יהא דבר וסוף אחת, במדרגה ולהתקדם לעלות  ממקומנו', 'לזוז .אם

להוציאו ב. למקום' דרכים ש'הרבה לדעת האדם שעל  האמונה, מיסודי כאן למדנו אורחיה, אגב 

האדם  של ל 'עצותיו' זקוק ואינו ממיצר, חשב ולחלצו שלא ממקום  ישועה  הקב"ה מצמיח ולפעמים .

ש כמעשה  כלל . יום(Ï‡)עליו ומידי ענין, באיזה  רבתי' ל'ישועה שהוצרכה רוח ' קשת 'אשה  בההיא היה ,

בישועה הרבי שיברכה בבקשה ה 'רבי' אל  באה הייתה שישועתהבדרךביומו ביקשה  ולמחרת פלונית,

הדרךתבוא זה באומרה,על  הרבי, אל  מיהרה  אז – לפתחה  הישועה  באה  אחד שביום עד הלאה... וכן ,

ולדידן, בה... שיושיעני להקב"ה  ל'הציע' בדעתי העליתי לא כלל כזאת עצה  אוהו... אוהו... קדוש... רבי

בדידיה . חד כל 'חכמה ', כאותה וקלס  ללעג נהיה  שלא נזהר נא הבה

היה  חסיד איש  ב'זמר' במוצש "ק אומרים אנו  ÎÙ"‡)וכך ‰ÚÂ˘È‰Ó ‰ÙÈ ¯Â·ÈÁ· ,ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ� È·¯Ï Â¯Â˜ÓÂ)היה שלא
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åàéáä ïä ïä éåâä ìù åéúåìåòôù àìà ,ãáìá åæ àìå
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ãåñéáìà' åéçàì óñåé úáåùú úà åøàéá äæ
íúàå ,éðà íé÷åìà úçúä éë åàøéú

'äáåèì äáùç íé÷åìà äòø éìò íúáùç(ë-èé ð),
ò"éæ áåìñéãéàååî ãéâîä ùøéä éáö éáø ÷"äâä '÷äå

ùåøã 'äàîì äøùò' ,ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøä ìù åéáà)

('ååìà éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìãñåéô éøáãíä
ïéàù àìà ,íëá íå÷ðì éðåöøá äðä íäì øîåì Y
òåãî ,á"ö ãåò .ïàë ùé ñåéô äî ,ïë úåùò éúìëéá
àìà .'äòø éìò íúáùç íúà' - íúåà øèð÷
äòø ìòù 'íéøåèä ìòá'ä ìù åùåøéôë ,åøåàéá
àöéù Y úàæì äîåã äòøá àìà íå÷ðì ïéà úàæë
,éúî÷ðî ùåùçì íëì ïéà ,óñåé øîàå ,äáåè äðîî
äáåè ìòåôá äúééä éãîò íúéùò øùà äòøä éøäù

éë -äáåèì äáùç íé÷åìàíå÷ðì éì ïéà ë"àå ,

לשוק  יצא אכן לשוק , תצא הלא האשה  לו משדברה  ללבוש . בגד ולא ומחיה מזון היינובסברתו לו  –

חשב  שלא ממקום  ישועתו  באה ולמעשה , ללבוש. ובגד לאכול לחם  וישיג ישועתו תבוא מהיכן ב'סברות'

- לקראתו כלל  הנביא אליהו .והנה

לישועתו, ועצות' 'רעיונות הוגה אדם  של  שמוחו  רואים הננו  פעמים  ש 'תוכניותיו'ולדידן, וכשיראה

(ÔÚ�‡ÏÙ) לבו אל  יתעצב  שרצה כמו הולכים את אינם וראה התייצב להתעצב, לך מה  - אומרים אנו  לזה  ,

כביכול . עולם בורא של  תכניותיו כפי אחר, ממקום תבוא אשר ה' ישועת

בפסוק זי"ע ישראל' ה 'דברי הרה "ק ביאר È·)וכך ÊÓ ˘‚ÈÂ),אדם של 'פרנסתו' היינו לחם הטף', לפי 'לחם 

כמו  להיות עלינו  הוא התינוק ובזה אלא מזונותיו, על כלל דואג ואינו עזרי' יבוא 'מאין כלל  מחשב שאינו

– יהבך ה' על  השלך כך ואמו  אביו על  לגמרי עצמו  ו'חכמות 'סומך חשבונות  כי בלא ייאמר ולדרכנו .

הוא  אלא פרנסתו , אביו' ישיג 'מהיכן אחד לרגע לא אף  ומחשבה  השגה כל  לו אין מחשב אינו  התינוק 

שיביאנו, מהיכן לו יבוא כבר שאביו  בטוח 

הטף , הנהגת לפי היינו – הטף לפי 'לחם וז "ל. הדבר"י, יהבו ומסיים משליך  שהוא הערך  לפי היינו

יכלכלך והוא כך שבשמים אביו .על 

הכתוב את פירשו וכך הצטרכויותיו, וכל  פרנסתו  על  התפילה הוא היהודי של עיקרו  Î·)ומ"מ  ,ÁÓ)

למילתא, מילתא בדימוי אמרו  וכבר תפילתי. ידי על  היינו  ובבעותי', 'בצלותי ובתרגום ובקשתי' 'בחרבי

שכן  והקשת, החרב הזין, כלי בלעדי אחת שעה אפילו ולהתקיים  לעמוד יוכל  לא הצבא שאיש  שכמו

של כוחה מבלי היהודי נדמה כך הקרב. לשדה לצאת לו  אפשר ואי כלל, מלחמה  איש אינו מבלעדיהם 

וחיילותיו . היצר כנגד כליו  מבלי מלחמה  ואיש כגיבור – תפילה

ובקשתי 'בחרבי הנאמר של  השייכות את לבאר אמרו Î·)עוד ÁÓ ˙È˘‡¯·),'ובבעותי 'בצלותי תרגומו עם 

הנפגע את הקשת יהרוג וקטן, שוטה  חרש בידי הנמצאת בקשת אפילו  הקשת מן יעוף אשר החץ כמו  כי

יפעל עצמו  החץ כי הוא, חלש או  גיבור הוא, קטן או  גדול החץ את הזורק אם מינה ' 'נפקא כלל ואין בו ,

התפילה  היא ממש בו כיוצא בפעולתו, שתבוא ולבטלממי הטבע לשנות  – כבירות  פעולות לפעול  כוחה

ובגשם  ברוח עליונה ברכה שפע להריק .הנגזר,

כלג. עשה  ולאידך בכוכבים' ל 'חוזה  שהאמין הגוי, כאותו להיות שלא זה, ממעשה ללמוד לנו יש עוד

צודק החוזה דאם וביה, מיניה  עצמו את סותר הוא והרי יוסף , שכינו לידי רכושו  יגיע שלא טצדקי

לראות  שיש אלא הם', מאמינים בני מאמינים  'ישראל אכן, ולדידן, הפעולות, אלו  כל לו יתנו  מה  בראייתו 

אמונתנו . את סותרים  המעשים יהיו ושלא אמונתנו, פי על  יהיו  חיינו הליכות שגם
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.'íìåë úìåëéä ìòá'
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øééð' úåéúåà äîë ìù çååéø äùøôì äùøô ïéá ùé
äùøô' àéä ïàëå ,äîåàî íù áåúëì éìáî '÷ìç
.'á÷òé éçéå' áåúë '÷ìç'ä íå÷îáù àöîð ,'äîåúñ§
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' íò çååøä àìîúî ,äøåú éô ìò éë ,àîìòáéçéå
åððéàù óàù äîéìù äðåîàá ïéîàäì ÷æçúéå .'á÷òé
ïàëù úîàä àåä êë Y åîò 'ä úâäðä úà ïéáî

åúåéçäìå å÷éæçäì åúáåè úéðáðääää'÷éãö éøô' é"ôò)

(ïúùøô ùéø.

äðåîàáåùøåôîå ,åéøåñééå åéúåøö ìë å÷úîåé åæ
ïúùøôá 'ïéò úá'á ïë(äôåñá).ì"æå ,

'äî ìëù äîìù äðåîàá ïéîàäì àåä ø÷éòä
ãéáò áèì àðîçø ãéáòã(:ñ úåëøá)àøåáì êøáìå ,

ùîî ááì áåèáå äçîùá äòøä ìò ä"á íìåò
äáåèä ìò êøáîù íùë(.ãð úåëøá)å"ç åìéôàå ,

,åáì úåìàùîî øñåçî àåä íãàäùëäéäé ë"ôòà
ä"á íéîìåò àøåáì íãà ìù åéúåìéäúå åéøåùà
úåãå÷ôä åðéúåîùð ìòå êãéá íéøåñîä åðééç ìò

êìáåúëä øîàîë ,(å ,ð÷ íéìäú)ììäú äîùðä ìë'
ì"æø åùøãå ,'ä-é(è ãé ø"øá)äîéùðå äîéùð ìë ìò'

.'ä-é ììäúåáì úåìàùîî øñåçî àåäù ô"òàå,
'ä ãñç äæá ìåìëù äîìù äðåîàá ïéîàé ë"ôòà

àéñëúàá,ùîî äçîùá äæ ìò êøáì éãëá ,äæáå
...íùøùá ïéðéãä å÷úîðù íøåâ äìéäúäå äðåîàä

êìî éðãòîå úåáåè úåòôùä ìë äéäéåàéìâúàá
íìåòä ìë ìò.

בהגיעםד. זי"ע , מווארקי יצחק רבי הרה "ק עם יחד העיירות בין  פעם  סובב זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה "ק

ובראותה עקבותיו , ונעלמו  בעלה עזבה  רבות שנים זה אשר אחת עגונה  של לביתה נכנסו אחת לעיירה 

מכיוון  בעלה , לפני פניו קלסתר דומה  היה כי - לפניה בעלה שהרי בנפשה  דימתה מלעלוב הרה"ק  את

כמה לאחר לבדה, אותה והשאיר הימנה  שברח כך על  ויגונה  צערה ברוב להכותו, ואף  לגדפו  החלה שכן

מחילה לבקש  - אליו פנים בבושת מיהרה  הכתה , מי את והבינה חמורה טעות טעתה  כי לה נודע שעות

בעלך  שאת לך נדמה  שהיה  מחמת אלא היו  לא המכות כל  הרי לה, ואמר הרה"ק  נענה הקודש, ביזיון על

האמיתי. הבעל  את אלא אותי לבייש כוונה כאן הייתה לא הרי סליחתי, את לבקש יש מה  א"כ מכה, את

וממילא  לכם , עשיתי רעה  כי חשבתם אתם הרי רעה', עלי חשבתם  'אתם  הפסוק  את הרה"ק  ביאר ובזה 

כל האיך נראה מכאן ואמר, וסיים סליחתי, את לבקש צריכים  אינכם  וא"כ, שאמות, דין עפ "י  לי מגיע

- מתחלת ודמיוןמחלוקת אש .מטעות  כמדורת הגולה כל את הוא מבעיר דמיונותיו ומתוך ,

אחרי ה . הישיבה  אל  בחזרו עלומיו , בימי חביבו בנו  פטירת על  שבעה  פעם  ישב דוד' ה 'דרכי בעל הגאון

התלמידים אחד הקשה  השיעור באמצע  כהרגלו , התלמידים בפני שיעור אמר ה'שבעה ', ימי ככלות

לו ואמר בלשונו  דוד' ה 'דרכי נענה פלונית, במסכת התוס ' דברי על  איז קושיא נישט פארשטייט מען אז

נישט  קשיא קיין ÏÏÎ)',דאס ‡È˘Â˜Ï ·˘Á� ‰Ê ÔÈ‡ ¯·„ ÌÈ�È·Ó ÔÈ‡˘Î),'קושיא' בגדר אינו בהבנה ' 'חסרון כלומר ,

לרמז רצה  ובכך קושיא, בגדר זה הרי דבריהם על קושיא לו שיש אלא - התוס' דברי את כשמבין דרק 

'קושיות' שום  לו אין וממילא כלל , להשיגו לו אפשר ואי ה ', בהנהגת מאומה מבין האדם  אין כי לעצמו,

בבוראו . להאמין אם  כי עליו ואין להבין, בידו אין דהרי מעלה, כלפי



ויחי  - הפרשה ãבאר

נמצאת הצרה בתוככי  – תחייני צרה בקרב
וחיותו טובתו

ïúùøôá(çë æî),é"ùøáå 'íéøöî õøàá á÷òé éçéå'
íäéðéò åîúñðù éôì ,äîåúñ åæ äùøô'
éáø øàáîå .'ãåáòéùä úøöî ìàøùé ìù íáìå

ì"÷åöæ ùøéä ìàôø ïåùîù(ú"äò 'éôá)ïéà ïëìã
áåø äðä éë ,úîãå÷ä äùøôì åæ äùøô ïéá çååø
éàìîå íéòø åéä ä"ò åðéáà á÷òé ìù åééç úåðù
ïëî øçàìå ,åéçà åùò ìù åéèòá äìéçúî ,íéøåñéé
áùéì ù÷éáùîå ,éîøàä ïáì ìù åèáù úçú
åéúåðù æ"éá ÷øå .óñåé ìù åæâåø åéìò õô÷ äååìùá
àìì úåáåè íéðù éç äîéøöî äìòùî íéðåøçàä

ïúéì' éåàøä ïî äéä äøåàëìå .íéøåñééçååø,'íäéðéá
ø÷éòù úåàøäì(úåáéùç).åììä íéðù æ"é åéä åééç

íåëéîñä äáøãà éë ,äøåú ìù äëøã ïë àì ,íðîà
íúåîë íéáåùç íéøåñééä éîéù úåøåäì ,åéãçéøúåéå)

(íäîíãàä úåàøë ,ïë ìò .íäá äð÷ úåáø úåìòîå
êéìùé ,äâàãå áåàëî ,íéøåñéå øòö åéìà åáø÷ éë

åáäé 'ä ìò(åàùî [:åë ä"ø] 'îâá åùøéô)Yêåúî
'ì÷òô'ä ìëù äðåîà(úåøöä úìéáç)àøåáä åì ïúðù

øúåéå øúåé íéðåî úøùò åúåìòäì éãë àåäåååå.

àúéà'éàî÷ é÷éãö'îúåøåáâ' ìòá ååàðéùò÷î ÷"äøä)

,ãàî åñìé÷å 'àèôà'î ÷"äøä éðôá úàæ øîà 'éøà

(÷"äôñ ãåòá àúéà ïëåáåúëä ìò(æé ð)íéçàä åøîàù
äòø éë íúàèçå êéçà òùô àð àù àðà' óñåéì

äúòå ,êåìîâàð àùéãáò òùôìêéáà é÷åìà,'
úåéåîãä úòáøà ìù 'úåáéú éùàø' àåä 'àð àù'

- íäå ,ãåáëä àñë éìâø ìò úå÷å÷çäà øåùäéø
ðøùàäîë '÷éãöä óñåé' àåä øåùä äðäå ,íã

'åì øãä åøåù øåëá' øîàðù(æé âì íéøáã)äëæå ,
ìëá ó÷åúá åúãéîò úåëæá åæë ääåáâ äâøãîì
íåé ãò åúøéëî íåéî äéìò åãòã íééù÷äå úåðåéñðä
åðéçà òã ,åì åøîà êëå ,êìîì äðùîì åúëìîä
úåéäì Y äîø äâøãîì úéìòúðù äî ìë ,ùåã÷ä
àì ,äùåã÷ä äáëøîä éìâøî ãçàá ä÷å÷ç êúåîã

Y éãé ìò àìà äéääòø éë íúàèçå êéçà òùô
êåìîâéãéì úàá 'úåðåéñð'äå äøéëîä éãé ìò ÷ø éë ,

ïëìå ,êë'êéáà éä-ìà' éãáò òùôì àð àùàåäù
,à÷åù'á àëé'à óñå'é äî'ë àîå'é éà'ä åà'ì é'à ú"ø

àì äøéëîä åàìá éë ,ùåøéôóñåé øàùî äðåù úééä
,'÷åùá' äðäå äðä íéááåñîä'äøéëîä' éãé ìò ÷øå

,íìåòáù øçà 'óñåé' øàùî êåøò ïéàì úéìòúð
ãåáëä àñë ìò ÷å÷ç úåéäì.

והייסורים הקושי מתוך אף – ה' קיויתי לישועתך 
ויוושע ה' אל יקווה 

ïúùøôá(çé-æè èî)...åîò ïéãé ïã'êúòåùéì
'ä éúéåé÷ùøãîáå ,'(è ãö äáø)ñðëð

åúåéðåîìöá åéáà ìà ïã(ú"ôéá 'éôå)äëéùçá'
äòùá éðëøáú äëøá åæéà ,øîåàë ,'çåø úåàëðáå
åðéàù ùøç àåä óàå éì ïéà ãéçé ïáî øúåéù

òîåù(.âé äèåñ)- êöòéà ,åðéáà á÷òé åì øîà ,
'ä éúéåé÷ êúòåùéìêùôðå êáì ìëá åéìà äåå÷ ,ææææ,

,åá ïîàä ,ïåáùçá ìëäå äøéáì âéäðî ùé éë øåëæ
ïëàå .êòéùåäì åçåëá ÷ø éë åéìà äå÷å ,åá çèá

כבד ו . 'משא' האדם  ביד כאשר תראינה עינינו דהנה יהבו, ה' על המשליך את להמשיל  אמרו  כבר

יניח אם אבל  עליו , אשר המשא כבידות לרוב גבו ויכוף  ישבר הרי גבו  על  המשא ישא אם  מאד,

טפח ולהתרומם  המשא גבי על לעלות בידו  אף  אלא גבו , ישבר שלא די לא הרי הארץ  על המשא את

– וגבו  כתיפו על 'ישאנו' אם  הזה, בעולם  האדם צרכי ושאר הפרנסה  'משא' לענין כי"ב קרקע . גבי מעל 

כלל, דואג שאינו  – קרקע גבי על  מניחו המאמין אך נפשו, מהותו  כל ויכוף  ישבר בזה היום, כל שידאג

בגשמיות... הן ברוחניות הן מעלה  מעלה  מתעלה  הוא הרי

מפשיסחאז. הרר"ב הרה"ק  פירש וכך מחר, דאגת לדאוג שלא ·Ô˙˘¯Ù)והעיקר ‰ÁÓ˘ ÏÂ˜)הרה"ק וכן

מסאסוב ÈÁÈÂ)הרמ "ל Ï"Ó¯ ÈËÂ˜ÈÏ)בפרשתן בפסוק Î)זי"ע , ÁÓ)שבירכם לאמר', ההוא ביום  – 'ויברכם

בגורלנו . למחר יעלה מה  כלל ידאגו  ולא בלבד, היום  אותו אלא לעיניהם יהא שלא



ויחי  - הפרשה äבאר

äîú äðåîàá ÷æçúä - 'áàä úëøá' úà ïã íéé÷
åèáù äáøúð äæ åãéçé åðáîù äëæå ,'ä úòåùéá
éùàø 'úåàî òáøàå óìà íéùéùå äòáøà'ì úåéäì

.íéèáùä ïéðîá éðùä Y áà

á"åéë'íééç õôç'ä áúë(ñçðô ô"éø ú"äò)

,àìô øáã äàøé ,úåøåãä úåøå÷á ïðåáúîäù
íéàéøá íéùåã÷ 'íéðá äøùò' äéä ïéîéðáìã
ãçà' ïá íà éë äéä àì ïã åéçàì åìéàå ,íéîéìùå
...ïéîéðáá àð÷ì ïã ìòù äàøð äéäå ,'ãçåéîå ãéçé
,øö÷ ïîæì úéðåöéç äèáäá àìà åðéà äæ ìë íðîà
ñçðéô 'øôá ïã éðá ïéðî äìò øáã óåñá éøä éë
úîåòì ,óìà íéùéùå äòáøàì 'íùåç' åúåà éàöàö
'óìà íéùåìùå äùîç' àìà åéä àìù ïéîéðá éðáçççç.

àéä - úòä äæá íãàì äàøðä àìù ,êì àä
âéäðî àøåáäå ,íìåòá äøå÷ä ìò äðåëðä äèáää

,ïåáùçá åîìåò úàåðì äìâúî äæ ïåáùçù íéîòô
íéîòôå ,úåøåã éøåã øçàì íéîòô ,íéðù øçà

íéðéîàî éðá íéðéîàî êà ,íìåòì ïì äìâúé àìù
àåä êëù åðàèèèè.

מקנא אינו המאמין - עולמים  לחי והגדולה הגאווה 
רעהו על  מתגאה ואינו ברעהו

ïúùøôá(ë çî)êîéùé øîàì ìàøùé êøáé êá'
øàáîå ,'äùðîëå íéøôàë íé÷åìà

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä(ïúùøôá ,äìëã àøâà)éëå
øúåé 'äùðîå íéøôà'á ìàøùé éðá åëøáúé äîì
,àìà ,íéùåã÷ä úåáà åà ,íéèáùä øàùáî
á÷òéù Y äùðîå íéøôà éáâ åðéöî úãçåéî äìòîù
ìë ïéòì äàøäå Y íéçà éðù åéðôì ãéîòä åðéáà

,ìåãâä ìò øúé ïè÷ä úà áéùçî àåäùäðäå

,êãéàìå ,íåìë àìå ïè÷á àð÷î åðéà Y ìåãâä

ìåãâä ìò äàâúî åðéà Y ïè÷äåìà ïåâë ìò ,ïëà ,
ðäùðîëå íéøôàë úåéäì 'ìàøùé êøáé êá' ,øîà

äàð÷ àììå äåàâ àìì ,äøåîâä úåãçàáéééé.

הזמרח. לשון בפירוש יש  מאד נפלא ÔÂÈÏÚ')ביאור Ï˜ ÍÂ¯·')סוכה כל מאת כפל  לתשלומי חוכה  כל  'ואשרי

במדרש  איתא דהנה  בערפל', Â"Ë)שוכן '¯Ù ÌÈËÙ˘Ó È"¯„ ‡˙ÏÈÎÓ) בחשאי גניבתו  ע"י כי כפל משלם  שה 'גנב'

רואה  אינו כאילו מעלה של עין  עושה הוא יראני הרי שלא 'ואומר מתיירא הריהו אדם מבני שהרי ,

רואים , מעין רחוק  הסתר, בשעת באמונה המתחזק  ולפי"ז מתיירא, אינו  מהבורא ואילו  הוא אדם ', הרי

רואה  הוא שאכן  מעלה של  עין כביכול שמידהעושה אלא עוד ולא ב'כפל ', שכרו שיקבל  הוא בדין א"כ ,

הזמר של ביאורו  וזה כפליים'. 'כפלי לתשלומי זכאי הוא ולכן פורענות, ממידת מרובה כלטובה ואשרי

כפל לתשלומי הואחוכה בעולם הנעשה  שכל שמאמין מי כפל, תשלומי ישלם  סוכה למי כל  -מאת

שהבורא ומאמין ואףשוכןרואה מקום , זאת.בערפלבכל  רואה  הוא

זי"ע ט . החיד"א וכביאור הנולד. את תמיד לראות האדם  שעל למדנו, ·Ô˙˘¯Ù)וביותר „Â„ È�Ù)זקנו בשם

ËÈ)בפסוק � עה "פ( ביאור בהקדימו  אני', אלוקים  התחת כי תיראו Ê)'אל ˙Ï‰˜) בטוב היה טובה  'ביום

תזוח ולא לבו  ירום לא בשלווה, עצמו את האדם  כשרואה  הטובה שבעת היא, שהכוונה  ראה' רעה וביום 

וזהו  הגלגל , עליו  יתהפך שמא יריח  ומרחוק  בטובדעתו , היה טובה שביום ע"י – והאיך ראה , רעה ,יום

יוסף, להם  אמר נמי כך ח"ו . רעה  ימי יבואו  שמא תיראו שיתבונן האל אני כי אלוקים וחוששני תחת

כמפעלי... קוב"ה  לי ישיב למחרת ברעה , כעת עמכם אנהג שאם 

אמרו י . ב'אבות' Î‡)ובמשנה לו(„ יש  כן על  העולם '. מן האדם  את מוציאין והכבוד התאווה 'הקנאה

הרא"ש שכתב כמו  הקנאה, ממידת ובפרט אלה, משלש  ביותר  להתרחק  )לאדם ‚È˜ ˙Â‡ ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡)

רפואה  לה שאין  רעה חולה היא שזו קנאה, בלבבך תתן חכמה'אל  ה 'ראשית כתב וכך .(Ê"Ù ‰ÂÂ�Ú‰ ¯Ú˘)

נפשו , חומס  תמידהמקנא מתאבל הוא מהמקנא,כי חוץ מתוק טעם  מוצא אדם דכל  טועם , אינו כי

ה' חננו אשר הטובה את חבירו שיפסיד  עד במאכלו מתוק .טעם



ויחי  - הפרשה åבאר

øàáîåé"ò åòéâä úàæ äìòîìù 'äìëã àøâà'ä
ìë òåãé äðä .ì"æå ,äðúéàä íúðåîà
úåøáãä úøùòå ,úåøáãä úøùòá äìåìë äøåúä

àåä - ïåøçàä øåáéãá íéìåìëãåîçú àìåðééäå .
êøáúé åéúåøéæâá úåöøúäìáåèä åðîî òðî øùà

,åøáçì ïúéðä àåääåãáì àåä 'úé àåä éë áåùçìå
òãåéä(åäî)úåàðäå áåèä(éåàøä)àìå ,íãà ìëì

...åøéáç úà àð÷éäáåè ú"éùä òéôùé øùàë àåäå

àåáéå ãåáëå äååàú äæá ù÷áé àì ,íãàä ìà
,äáåèä úàæá åøéáç ìò úåàâúäìòðëé äáøãà ÷ø

åàøåáî ãñçä ãöî àåä éë áåùçéå åàøåá éðôì
...åéìò'ìàøùé êøáé êá' íëøéá ïë ìòíéøôàë

úáåè ìò äàð÷ éìáî Y äùðîå ,úåàâ éìáî Y
åøáçàéàéàéàéåøáç úáåèù øéëé åúðåîàáù åðééäå .ì"ëò ,

ììë 'åðåáùç ìò' äððéàáéáéáéáéìò øúåé åì ùéù äîå .
.'ä éô ìò àìà åðéà åøáç

ענה וכבוד, גאווה בקנאה  מאד לקוי שהוא זי"ע  מאלכסנדר העניך רבי הרה"ק  לפני יהודי התנצל פעם 

אחרי  - 'קנאה  האדם שיתבונן פירוש, פארוואס'. - כבוד וואס ; צו  - תאווה וואס; נאך - 'קנאה הרה"ק  לו

- מה' על - 'כבוד בעצמו . ויתבייש למה' - 'תאווה זוטרתא. מילתא אחר אם  כי מקנא שאינו ויראה מה'

ולמה... מה על כבוד, לו שמגיע לתבוע יכול  מי �Â)כי 'ÂÓÚ ‰"Á ˜"˘˘).

אחד  כל והיה  שונות, מחצרות חסידים  בחברת ישב שפעם זי"ע מידנער משה  רבי הגה "ק על  מסופר

אליו פנו בשתיקתו משהאריך שתק . משה  ור' רבו , של וקדושתו  בגדולתו ומופתים  אותות בסיפורי מרבה

מורי  על  ואמר, משה ר' ענה  רבך. גדולת על כן גם אתה דבר מחריש  הנך מדוע  ושאלוהו, המסובים  שאר

שכל הללו מידות ג' וכבוד. תאווה קנאה  הגרועות, המידות משלושת ונקי נזהר שהוא להעיד יכולני ורבי

האש . מן כבורח  מהם בורח רבי אחריהם , רודף  העולם 

בכבוד  מכבדו  החסיד והיה אחד, חסיד אצל  פעם התאכסן זי"ע אמת' ה 'אמרי שהרה "ק מעשה  הוה  כן

יחמוק מדוע  לרבי, ואמר העז הגדול, הכבוד מכל בורח  שהרבי וראה  ועוד עוד להרבות כשרצה  מלכים.

עשה' הבית בעל לך שיאמר מה 'כל  חז "ל אמרו והרי מכבודי, ÂÙ:)הרבי ÌÈÁÒÙ) את לקבל הרבי על כן אם  .

'חוץ ואומרים ממשיכים  חז"ל  הרי וביה , מיניה הרבי ענהו  מכבדו, הבית' 'בעל  שאני ÔÎ'מצא הכבוד ‚"È)

(.„Ó¯ Û„ ,ÒÁ�ÈÙ ‚"Á ˜"‰ÂÊ· ·Â˙Î ˘¯ÂÙÓÂ ,'Ó‚· מהדברים לקבל אותי להכריח יכול  אינך כן ואם  את המוציאים ,

העולם . מן האדם

אמרויא . כבר כי עצמו , שיבדוק  תשובתו סופרים'. 'קנאת אלא מקנא אינני הרי האדם , יאמר אמור ואם

(.‡Î לידי (·"· מביאתו  ובגשמיות ברוחניות המצליח בחברו קנאתו אם חכמה', תרבה סופרים 'קנאת

אם אך היא. כשרה זו  קנאה  שאכן אות הרי"ז ועבודה , בתורה  יומו כל  ולעסוק  קום  להשכים - מעשה

אם יודע והלב שבמידות. הגרועה  - קנאה אלא כאן שאין ידע והתחזקות התעוררות בעצמו ימצא לא

לעקלקלות. אם  לעקל

הוא  אף  כי – השור בו  נתקנא רום , בשמי הנשר מעוף  את השור ראה  פעם הדבר, את המשילו כך

ברגע וכך, עזה , קדים רוח  של לבואה והמתין הגג על  עלה – השוטה  השור עשה מה בשמים , לעוף  רוצה

הרוח ידי על בשמים לעוף ולהמשיך הגג מגבולות לצאת חשב הרוח Yשבאה  ÂÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ÍÈ˘ÓÈ ¯·Î Î"Á‡Â)

(¯˘�‰Ó ‡Â‰ ‰�˙˘� ‰Ó·„יעשה מה איברים... בריסוק מת פגר נפל ומיד ארצה, נפל שהלה ואצ"ל  פשיטא ,

ויאמר, מהנשר, לקח  ילמד פיקח , ה'קרן 'שור את אנצל  אנכי אף  שלו, הכנפיים כוח את מנצל  הנשר אם

עלי... הקמים כל  את  לנגוח בוראי, לי ירצהשנתן אחד וכל באחיו איש נקנא אם  – לדידן בו כיוצא

איש נלמד אם  אבל ומכאן, מכאן קרח  שיצא שוטה שור כאותו  ארצה ... יפול אכן רעהו של  מעלותיו את

להגיע . שבידו  המעלה  לרום אחד כל  יגיע  ולברכה  לטובה  וכשרונותינו  בכוחנו להשתמש מרעהו 

פיקודך'יב. 'דרך בספרו  זי"ע  יששכר' ה'בני הרה "ק זאת הסביר ·)וכך ˙Â‡ ‰·˘ÁÓ‰ ˜ÏÁ ,Á"Ï ,˙"Ï ˙ÂÂˆÓ). וז"ל
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êëå'íéøùé úìéñî'á àúéà(äàð÷ä ä"ãá à"éô).ì"æå
äòéãé ïåøñç àìà äðéà àéä íâ äàð÷ä

,úåìëñå.àåîöòì íåìë çéååøî àð÷îä ïéà éë.á

ãéñôî åðéà - åá àð÷úî àåäù éîì ãéñôî àì íâå
éúøëæù áåúëä øîàîëå ,åîöòì àìà(á ,ä áåéà)

äáø åúåìëñù éî ùé ,íðîàå .äàð÷ úéîú äúåôå
ùùòúé äáåè äæéà åøáçì äàøé íàù ãò ,êë ìë

åîöòáåãéáù úåáåèä åìéôàù ãò øòèöéå âàãéå
åøáç ãéá äàåø àåäù äî øòöî åäåðäé àìàåäå ,

íëçä åéìò øîàù äî(ì ãé éìùî)úåîöò á÷øå'
íéáàåëå íéøòèöî íðéàù íéøçà ùé ,íðîà .'äàð÷
úåçôìå øòö äæéà ïîöòá åùéâøé ë"ôòà ,êë ìë
äøéúé äìòî äæéà äìåò ãçà íúåàøá íçåø øø÷úé
ïëù ìë ,åì íé÷áã øúåéä åéáäåàî äéäé àì íà
àåäå ...àåä åîò äáø äáäà åì ïéà øùà íúåàî
àìù ô"òà éë ,íãàä éðá áåøá áåøä ìò òøàé øáã
äðîî å÷éð àì ,íðîà ,ùîî äàð÷ éìòá åéäé

...éøîâìòâåð íãà ïéà éë ,åðéáé åìå åòãé åì íðîàå

àîéð àìîë åìéôà åøáçì ïëåîá(á ,çì àîåé)ìëäå .
åúîëçå äàìôðä åúöò éôë àåä 'äî ìëì øùàë

,úòãåð éúìáäøòèöäì íòè íäì äéä àì äðä

ììë íäéòø úáåèáì"ëò ,âéâéâéâé.

אדם כל בכבוד  הזהירות  – ידיו את  'שיכל'
ודעת בהשכל 

ïúùøôá(ãé çî)øåàéáä òåãé ,'åéãé úà ìëéù'
á÷òéù ì"÷åöæ ïé'æàìàååî ç"øâä íùá
ìåî ìà ãîåòä ïáåàø ,äðä éë ,ïàëá æîø åðéáà
ìù åìàîù ãâðë ïáåàø ìù åðéîé éøä ,ïåòîù
ïéîé çëåðì àåä ïáåàø ìù åìàîù åìéàå ,ïåòîù
ìàîùå ,íãàá ÷æçä ãö àåä 'ïéîé' éøäå ,ïåòîù ìù
ãö' ìò ,íìåò ìù åëøã àåä êëå .ùåìçä ãöä àåä
íäá åì ùéù íéðéðòá Y åäòø ìù 'ìàîù
åéìò åèéáé ,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá ïä ,'úåùìåç'
ìë úà òãéì ,÷åã÷ãáå ä÷æçá åðééäã Y úéðîé ïéòá
ãö ìò åìéàå ,úòãå íòè áåèá ,åéúåùìåç éèøô
ïä çéìöîå áåùç àåäù íéðéðòá Y åäòø ìù ïéîé
åðééäã - úéìàîù ïéòá åèéáé äæ ìò ,íùâá ïä çåøá
ìòù àìà ãåò àìå ,ììëå ììë úàæ áéùçî ïéàù
ìò åçáùì äáøî åðéàå ,ïéò úåøöá èéáé åéúåçìöä
,åðãîìì 'åéãé úà ìëéù' ïëìå ,áìá àìå äôá àì êë

,ìàîù ãâðë ìàîùå ïéîé ãâðë ïéîé ãéîòðùåðééäå
ïðåáúðå èéáð úìåæä ìù áåùçäå áåèä ÷ìç ìòù
,åøàôìå åçáùì ,äáçøäáå äàðäá ,úéðîé ïéòá
ïéòá íà éë èéáð àì 'ìàîù' éðééðò ìò åìéàå

בזה מאמין היה אם Â˙ÚÈ„È·Â)כי ‡¯Â·‰ ˙Á‚˘‰·), יתאוה ד 'למה  לו שיהיה האדם יתאוה שלא תראה והלא

כבהמה, -)רגלים ÚÂ„ÓÂ)...האדם מגדר זה אין חברוכי ביד שיש  למה האדם  בהתאוות הענין הוא כן

לו, הנאות הטוב לו ומזמין בחכמה , בראו  כל שהבורא מאמין אינו בזה, באמונתו חסרון יש שלו  ואינו

עכ"ל . הענין, והבן לו. טובים  אינם בידו  שאינם  והשאר

יועץיג. בפלא כתב ˜�‡‰)וכן Í¯Ú).התנאקנאה וז "ל כמאמר מאד רעה  מדה Î‡)היא „ ˙Â·‡)הקנאה

העולם . מן האדם  את מוציאין והכבוד בדורו והתאוה  יחיד להיות וחושק רע האדם לב יצר והנה

ממנו  וטוב גדול  או כמוהו אחר כשיש  מצטער כך ומתוך  וכבוד, בעשר ומעשים לובחכמה ומקנא ,

שיש ומי מרפא. לאין היא אוכלה  אש  קנאה , מחמת שהיא שנאה וגדולה בגנותו. ומספר רעתו ומבקש

זו , רעה  מדה  שמח בו  והוא ריבות  ומרבה אהובים, רעים לו ואין העצבים לחם ואוכל מכאובים, ימיו כל

חברו... בתקלת ורוצה גיבור לאיד ויהא ממנה  יברח  חיים  החפץ האיש  מי רעתה , גדל ספר יוכל  ומי

שמוכן  במה  נוגע  אדם שאין שלמה  באמונה  שיאמין טהורות, במחשבות העמק  ידי על יצרו את הכובש

סוחרים לחברו , יתוספו ואם עליו. שגזור ממה יותר להרויח יעדיף  לא בעולם יחיד  הוא היה אם ואפלו

לו  שקצוב  ממה יחסר לא ולרבבות, לאלפים פעלו,כמותו תמים הצור הבורא, רצון שהוא במה  ויתרצה .

עכ"ל . לה, עבדי לה, דטבא אחד, ולכל
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äôøå äùåìç äèáäá øîåìë ,úéìàîùàìù ,
éãéî øúåé åäòø 'úåðåøñç'á ïðåáúäìãéãéãéãé.

ãåòéøáãá ,åäòø ãåáëá úåøéäæä ïéðòá åðéöî
'÷ä 'íééçä øåà'ä(áì úúì éúéàø ä"ã åë äî)

êùîáå ,åéáà øòö ìò óñåé ùç àì òåãî äù÷îù
çìù àì åéáà úéáî ÷åçø äéäù íéðù á"ëä ìë
åúåéäá àîìùá ,'éç óñåé ãåò' éë åòéãåäì úøâéà
úéáá ääùùë ë"îçàì ïëù ìëå øôéèåô úéáá ãáò

äìòùî ìáà ,åúìåëéá øáãä äéä àì ,íéøåñàä
åì áúë àì òåãî úåëìîä àñë ìò áùéå äìåãâì
'íééçä øåà'ä øàáîå .åéáà ìù åøòö ìãåâ òãé àìä
,åòøæ ìëå á÷òé éðôì íùééáìî åéçà ãåáë ìò ùçù
åøîà øáëå ,íùééáìî åøòöá åéáà øàùéù ìáñ ë"ò
éðô ïéáìé ìàå ùàä ïùáëì åîöò íãà ìéôéù áèåî'

'åøéáç(.èð î"á)øãå íéøöîì á÷òé ãøé øáëùë óàå .
àì äðù æ"éä ìë êùîáù éøä ,äðù æ"é êùîá äá

åéáà ìöà óñåé ñðëð(é â"ô éúáø àú÷éñô)àîù

אחד יד. שאל  שפעם  קוממיות, של  רבה  זצוק "ל מענדלזאן מנדל מנחם רבי מהגה "צ שמעתי ביאור עוד

זצוק"ל מענדלזאן בנימין רבי הגה"צ אביו את בתים ' ·˜ÂÈÓÓÂ˙)מה'בעלי ·"‰Ú·Ï Â¯ÂÚÈ˘ ˙Ú·)שיכל' מדוע ,

אבינו יעקב בין וויכוח שהיה ברור דזה הגר"ב, לו  ענה  עמידתם, מקום  את ביניהם החליף ולא ידיו ' את

האדם לו שיבור היא ישרה  דרך איזה ה' בעבודת ב'שיטות' ‰˜„ÌÈ˘Â)ליוסף ÌÈ¯ÙÒ· ¯‡Â·ÓÎ) למד ולדורות ,

אבינו יעקב לו,אותנו הנח אלא כדרכך, וילך  שיודה אותו תבלבל אל רעך, לבין  בינך וויכוח יש  כאשר

עצמך את  והזז ושנה מעמדו, על  לעמוד יוסף,שישאר שהעמידם  כמו  ומנשה אפרים  את השאיר כן על  ,

שלו . ידיו  את ושיכל

פסיעה בכל כי בדרכו  לעבור בידו עלה  ולא עבות ליער שנכנס לצבי משל  המוסר, בעלי אמרו  כעי"ז 

שב  מיד אחד מעץ שנשתחרר וברגע הענפים , את לנתק  כוחו  בכל וניסה  העצים , בסבך קרניו  נסתבכו 

לא  היער ועצי יכלו ימיך הרי שכמותך, טיפש  לו, ואמר אחד בו שפגע  עד נוסף , בעץ בקרניו  להסתבך

כיו " ומפריע. פגע  באין ביער להלך תוכל ואז קרניך את נא קצוץ – איעצך שמהלך יכלו, למי אמרינן ב

– הבריות 'קרניו בין את יקצוץ דעלמא, אינשי של  וטבעיהם מידותיהם בסבך ש 'יסתבך' במקום

בשלום  מקומו על יבוא והכל  בדיליה, חד כל  – .הבולטות'

אך  מזה, זה  שונה  אחד כל של גדלו אשר אצבעות, חמש  ישנם האדם ביד כי אחזה ', 'מבשרי ואף

עמו כולם ישתוו  עצמו את ויכניע האדם יקפל  אם כיו "ב, שוות, כולן נעשות האצבעות את מקפלים  באם 

כמותם . דעתו שאין אלו  אף - בשווה שווה 

אל ליז 'ענסק העיר אל הפסח  בפרוס דרכו  את עשה שפעם  זי"ע , מלעלוב דוד רבי הרה "ק על מסופר

נעמד  שכך מכיוון יפנה, אנה ידע  ולא דרכו  את איבד יער בלב בהיותו זי"ע . אלימלך רבי הרבי הרה "ק רבו 

בזקן  הרר"ד פגש והנה  רגעים  כמה עברו לא המיצר, מן שיחלצו  שליש בדמעות הבורא אל  ובכה  הרר"ד

דברים שני לו  ואמר הזקן נענה  מזה , זה  להפרד הגיעו כאשר היער. מסבך והוציאו  הדריכו והוא אחד,

הם. ואלו  תמיד, שתזכרם  'בליטה 'א.אלמדך יש  מהם ובאחד יחדיו, עצים קורות שני לחבר הנגר בבוא

של בליטותיו את ולגזום  לחתוך במקום  – השני בקרש 'שקיעה' לחורר היעוצה העצה אזי חוץ, כלפי

עם להתחבר שכשברצונו הוא באשר אחד לכל לרמז  ובא לאחד. והיו העצים  שני יתחברו  וכך הראשון,

לרעהו, משלו שיוותר כלומר – בעצמו שקיעה  שיעשה עצתו  ורעות, שלום  אחווה, באהבה, וחבריו  ידידיו 

והראויה . השלימה לאחדות יבואו  וחקירהב.וכך בדרישה  עסוק רעך, במעשי ותפשפש תעמוד אשר תחת

לטוב זכור אליהו  זה  הנה כי ונתברר האיש, לו  פרח האלה  הדברים  אחר מיד עצמך... מעשי (ÈÈÚ'אחרי

(‡Ó˘ ˙Â‡ ·"Á ˜"˘˘.
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åéçà ìù íðåì÷ òãååéå äøéëîä úåãåà åäìàùé
- ïåøçàä åéìç úà á÷òé äìçùë ïëìå .åéáàì

.'óñåéì åðáì àø÷éå'

לרעהו איש שכם  להטות – לסבול  שכמו  ויט
מה כל לסבול זה  ובכלל  וחסד צדקה במעשי 

לו שיעשו

ïúùøôá(ì-èë æî)úåîì ìàøùé éîé åáø÷éå' ,
êãé àð íéù åì øîàéå óñåéì åðáì àø÷éå
íò éúáëùå ...úîàå ãñç éãîò úéùòå ...éëøé úçú

ò"éæ 'øôåñ í"úç'ä áúë ,'éúåáà÷åñô ìò äùî úøåú)

(äæàúéà éë ,(.æè÷ á"á)åìéàë åúåîë ïá çéðîä ìë'
ë ,äðäå ,'úî àìíéøöî õøàì åðéáà á÷òé àåá

åãåáëå åøùò áåø úà ,åðá óñåé úìåãâ úà äàøå
çéðî éðéøä åáùçá Y øöéî úåéäì ìçä ,êåøò ïéàì
éðéî ìë éîé ìë éúøáò éðà éë ,éúåîë åðéàù ïá

ãàîì íãàä êëãæî íãé ìòù øòöå íéøåñéåèåèåèåèåìéàå ,
åðéàù øçàîå ,åéîé áåø úà äååìùá éç éðá óñåé
.úî àì åìéàë éì áùçéé àì éøä ùîî éúåîë

,åäéîàúéà ÷"äåæáä÷ãöá äáøîä ìëù
éãéì àåáì êéøö åðéà íéãñç úåìéîâáå

íéøåñéäâéøãîì äìòúé 'ãñç úåìéîâ'ä éãé ìòã ,
íéøåñééä ìòá äðäå ,åéîé ìë ïéøåñé ìáé÷ åìéàë

ùåã÷ä øäåæá íù àø÷ðïéëøéã àøîìòá åìéàå ¥¦
àø÷ð ä÷ãöäïéãéã àøîæèæèæèæè. ¨¦

בעלטו . שהיה שבחיו , את מונים שהמספידים ושמע  המת, בהלווית זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה"ק  היה  פעם

אחד  דבר ואך ה 'שבחים', אלו  כל  מלדבר נא הפסיקו ואמר, הרה "ק נענה וכו ', מידות ובעל תורה

ערוך. לאין גדולה  וסגולתה וגדולתה גדול ', ייסורים  'בעל  שהיה  אמרו

עלטז. מסופר ישועה , לידי מביאה לרעהו  איש הנתינה  כי שמצינו היאך ענינא בהאי אדבר רגע עוד

זי"ע מלעלוב משה  רבי Ë·˙)הרה"ק  ‚"È „"ÓÂÈ) מפשיסחא הקדוש  היהודי הרה "ק של  חתנו כידוע  שהיה 

דוד  רבי נענה השידוך, בעסקי זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה "ק ואביו הקדוש היהודי שדיברו ובעת זי"ע,

מרבנן, צורבא אינו  שבני לכם דעו  חכם , ותלמיד תורה בן בחתן תחפצו  לבטח הלא הקדוש', ל'יהודי ואמר

כחתן  לקחתו  חפץ אני כן' מנת 'על ואמר, נענה זה, יקיר בן של  חשיבותו  היטב שידע  הקדוש ' ה'יהודי אך

הקדוש היהודי נענה  כולם ועל החתן, של חסרונות ועוד עוד לו  למנות דוד רבי הרה "ק הוסיף  כך לבתי,

של בטבעת החופה תחת יקדשנה שהחתן דעו אך לשידוך, הנני מסכים דוד, רבי אמר לבסוף  כן', 'ע"מ  –

אופן, בשום הקדוש ' 'היהודי הסכים  לא ולזה  זהב, של טבעת לו  אתן לא אני כי זהב, בשל ולא כסף 

הטבעת. מעניין הסכמה  כל ללא השידוך נגמר למעשה

רכש לא והרר"ד היות המבוכה , רבתה  ומה  הקדושים, המחותנים שני עמדו  החופה, העמדת עת בהגיע

נכח הקהל בין זו , בטבעת תתקדש  שבתו הסכים  לא הקדוש  היהודי ומאידך, כסף , של  טבעת אם  כי לבנו

ל'חתן' וכדין כדת הקנהו שלהם, הזהב טבעת את הבית מבני ביקש  לביתו, שמיהר דעת' 'בר אחד אברך

כרצון  ואף זהב, טבעת קנה  הוא לא שהרי - הרר"ד כרצון קידושין', 'מצוות קיים  ובה  משה, ר' הרה"ק 

עברו יהודי אותו  והנה  בשלום. מקומו על  בא והכל  זהב, של בטבעת נתקדשה שבתו - הקדוש ' 'היהודי

על אומרים  והיו  ורחמים . ישועה בפקודת נפקד שנה  באותו  בזש"ק , נושע  לא ועדיין מנישואיו  רבות שנים

ויבוא  חסד יגמול זה  שיהודי בכדי אריוותא הני בין ודברים הדין עם  המעשה  כל נסתבב שמשמים כך

ישועתו . לידי

שהורהמ ממה דברים שני לציין עלינו שומה זי"ע, מלעלוב משה  רבי הרה "ק ההילולא בבעל דברינו  די

ליומא  קודם גשמים ' 'עצירת בגין תענית בירושלים  יגזרו שלא א'. עלמא, מהאי פטירתו  קודם  ואמר

ההילולא  לכבוד שיפעל מי שכל  ב'. לגשמים , מסוגל טבת, י"ג - שלו היארצייט שיום  כיון דיליה , דהילולא

למען  מה  דבר שיפעל - לישועה שצריך מי לכל  היעוצה  עצה  כן על מרומים , משמי טובה  לו  ישיב שלו 

זיעועכי"א. וכו', נר בהדלקת 'לחיים', בהעמדת אם – הצדיק  הילולת
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æ"éôòéîé åáø÷éå' ÷åñôä úà 'øôåñ íúç'ä øàáî
ìàøùéúåîìúìåãâá äàø øùàëã ,'

åðéàù ïéáä ,óñåé úåøéùòååúåîë ïáåáø÷ù áùç
àð íéù' åì øîàå óñåéì àø÷ êëì ,'úåîì' åéîéêãé

úçúéëéøé,øîåìë Y 'úçúéìò åøáòù íéøåñéä
àøî' éúàø÷ð íîù ìòå éúåðù ìëïéëøéãíúçú ,'

úåéäì ,'úîàå ãñç éãîò úéùòå' - êîöò ìò ìá÷
àøî'ïéãéãïá äéäú ãñçäå ä÷ãöä éåáéø é"òå ,'

÷ø àäú éúúéî ìëå ,'úî àì'ë áùçàå ,éúåîë¨¥
åîë äåä êëå ,äúéî àìå éúåáà íò 'äáéëù'

åøîàù(:ä úéðòú)íà éë ,'úî àì åðéáà á÷òé'
.åéúåáà íò 'äáéëù'

äæåáåúëä ùåøéô éîð(àë-åè ð)óñåé éçà åàøéå'
éëúîåúáåè áåø úà íúåàøá éë ,'íäéáà

áùçð íäéáà á÷òéù åáùç ,óñåé ìù'úî'ëéøäù
éëðà åàøéú ìà' óñåé íäì äðò ,åúåîë ïá çéðä àì
íëñðøôà êìéàå ïàëî ,'íëôè úàå íëúà ìëìëà
åìéàë éì áùçéé äæáå ,ãñçå ä÷ãö íëîò äùòàå
ïá åðéáà çéðä øéôùå ,ééç éîé ìë íéøåñéé éúøáò

.íééçä ïéá áùçð àåäå åúåîë

ììëáå'áéèéîå áåè' úåéäì ,ä÷ãöäæéæéæéæéúåéäì ,
áéèéäì øùôà äîá åáåøå åùàø òå÷ù
íåçø àåä äî' ù"áúé 'äì ìåëéáë úåîãäìå ,åúìåæì
,áø ïåîîá 'ä åððç àìù éî óàå ,'äúà óà ïåðçå

זי"עיז. אאדמו"ר כ "ק אצל הוה  Ë·˙)עובדא „"È „"ÓÂÈ) בבית התוקע בעל השנה ', ב'ראש השנים  באחד

·¯˜)מדרשו  È�··)בהגיע אחת שנה זצ"ל , לעזער אליעזר הגה "ח היה  ושמו  אוריין, ובר חשוב יהודי היה 

'לשמוע - גדול  רעש  בקול  הברכות את דקדושה ובהתלהבות בקול  בירך כבר אליעזר שר' אחר התקיעות,

אחר  כראוי, אחת תקיעה אפילו להוציא הצליח  לא אך פיו, אל  השופר את לקח  'שהחיינו', שופר', קול 

עוד  שיביאו  לאאדמו"ר סימן עשה בעלמא הברה  קול אם  כי משמיע  שאינו  וראה פעמים  כמה  שניסה 

כלל הצליח  לא הוא ואף לתקוע, ניסה  מידו, השופר את ממנו  לקח  אאדמו "ר הבימה , אל תוקע' 'בעל

(ÏÂÏ‡ ÈÓÈ· ‡Ï Û‡ ÈÂ‡¯Î ¯ÙÂ˘· ÚÂ˜˙Ï ÌÏÂÚÓ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ¯"ÂÓ„‡‡)תקע אשר מומחה לאחד השופר את נתנו אז או  ,

אלא  לתקוע, יכול  אינני כי ידעתי גם ידעתי אאדמו"ר, לי אמר התפילה  לאחר כדת, כולן התקיעות את

כן  על תקיעותיו, צלחו  לא הזיכרון' ש 'ביום  בראותו  ברוחו  להישבר יכול  אליעזר שר' בעצמי שחשבתי

לתקוע, הצליח  לא ובעצמו  בכבודו  הרבי אף  כי בראותו עצמו  שינחם  בכדי השופר, את מעמו לקחתי

בגללי. נפשו וחייתה 

לתתו עליו  היה כלל, לצורך שלא לתקיעות  הברכות  בין 'הפסק' זה הרי כן, עשה היאך וישאל, ה'חכם ' יבוא [ואם

הגה"ק של מדבריו תדיר לומד זצוק"ל גניחובסקי אברהם רבי הגאון שהיה מה תשובתו, המומחה, תוקע לבעל מיד

ובלבד  כשר זה הרי בעיקום, שורות תורה' 'בספר למשרטט יצא שבאם להלכה, הפוסק זי"ע, אייגער עקיבא  רבי

חזינן דכאן ר"א, הגאון ואמר  השרטוט , שורות עם יחד עקום הכתב  את יכתוב היא שהסופר העקמימות  שפעמים

הישרות  יהודי]היא מלב  ומכאוב  צער  למנוע באה כי – זו מעקמימות גדולה ישרות לך אין - נמי לדידן כך ,.

הלכו מעריב' 'מנחה לקראת בדווינסק, שמח' ה'אור של  בביתו  שהתארח חכם  תלמיד ביהודי מעשה

שאל היה  גדול שבקי ה'אורח' בהלכה, שיעור אחד רב מסר למעריב מנחה בין דשם , הכנסת לבית יחדיו

שאינו מי - ואמר נענה  כן כי שמח' ה 'אור כראות להשיב, הרב ידע  כולם  על שלא רבות, שאלות הרב את

שמח', ה 'אור את האורח שאל  לאחמ"כ  יתירות. קושיות לשאול לו אין לשמאלו ימינו  בין להבחין יודע

בגמרא איתא שמח ' ה'אור ענהו  לשמאל , ימין בין מכיר שאינני באמרו התכוון ‰.)למה  ˜"ÂÓ)כל אריב"ל

שנאמר הקב"ה  של בישועתו ורואה זוכה אורחותיו Î‚)השם � ÌÈÏÈ‰˙)אל אלוקים' בישע אראנו דרך 'ו łם 

שתלמיד  שם  ומובא לא, או כן לנהוג נכון האם  ארחותיו  ומודד שם שהוא - דרך ו Łם  אלא וłם תקרי

שאז דריגלא' מ'שבתא לבד השיעור, באמצע קושיות מקשה  היה  השנה  ימות שבכל  ינאי לרבי לו היה

ידע לא אם  להיכלם הרב ויכול ינאי רבי של  לשיעורו רב עם נאספים  היו  שאז  כיוון כלל, מקשה היה  לא
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àéäå Y ãñçå ä÷ãö úååöî äéáâ êééù ïééãò
åéô éøîàá ãñçå ä÷ãöá úåáøäì,'áåè äùò'á ïä ,

øåñ'á úåøéäæ äðùîá øäæéäì åéìòù øîåì êéøö ïéàå
äùòîá ïäå øåáéãá ïä åøéáçá òåâôì àìù ,'òøîçéçéçéçé.

לו לענות ˘Ì)מה È"˘¯ÈÙ ÍÎ) ה 'נ את נטלת לא כי היינו לשמאל , ימין בין מכיר אינך שאתה  ראיתי והנה קודה '.

את  אמרתי כן על להכלם , הרב והחל דרך, וŁם לקרוא – ימין לצד להעבירו 'ה łין' של  שמאלו  שמצד

שאמרתי. מה

היה אשר גריסין מעט  מאכלו  כל היה 'גלות' שערך שבשנים  זי"ע, אריה ' ה'שאגת הגה"ק  על  מסופר

הגריסין את לו שיבשלו מבקש  היה בואו  מקום  ובכל בצקלונו, תדיר עמו  ÈÓלוקח  ÂÈ‰˘ ,'˘„Á' ˘˘Á È�ÙÓ)

(˘È‡ ÏÚ ‰Ê· ÍÂÓÒÏ ‰·‡ ‡ÏÂ ,'Ì"ÂÎÚ ˙‡Â·˙'· ‰Ê· ÂÏÈ˜‰˘ והתיישב השמחה להיכל  נכנס  לחתונה, איקלע הימים  באחד .

אוכל, אינו  מדוע ישאלהו  השמחה ' ש'בעל והמתין לפיו, מאכל  דבר הכניס לא אך העניים , כל  עם  יחד

ולא  שאלוהו  לא השמחה  כל במשך אמנם , שבצקלונו . מהגריסין מעט  עבורו שיבשלו  מאתו  יבקש  אז 

באומרם, הילך, אותו על החשד נפל מיד הכסף, מכלי אחד שחסר ומצאו  בדקו  השמחה  משנגמרה  מידי.

תפסוהו בגניבתו , עסוק שהיה משום  שהוא הנראה מן לפיו, מאכל  דבר הכניס ולא הסעודה  כל ישב מדוע 

הכתוב את וביאר אריה' ה 'שאגת פתח  שעה באותה  הגניבה , על שיודה È‚)והכוהו ‡Ï ÌÈÏ‰˙) כמת 'נשכחתי

הנה  כי אובד', ככלי הייתי מלבמלב כמת  שאלנשכחתי לא אחד ואפילו  לגמרי, ממני 'שכחו' מתחילה

מתי אמנם  אכלתי, לא ומדוע  אכלתי האם  ולראות הייתי בשלומי, להכיר שהחלו לאיש  נהייתי מתי -

כאשר 'אדם ', איזה כאן אובדשיש הכלי.ככלי שנאבד בעת -

מווארקי יח. הרה "ק אמר וכבר חלילה, בחבירו  מלפגוע אלו בימים  בפרט זהירות בתוספת האדם יזהר לכן

לתקן  דבאו אומר, אני אך הנודע', ל 'חטא כתיקון ניתנו  השובבי"ם שימי אומר העולם הנה כי זי"ע

נודע', שלא ה 'חטא דם,את כאן  ושפך הנפש את כאן  שהרג מרגיש  ואינו וכדו' בחברו שפגע והיינו

על התהפך  לילות וכמה מחמתו, הנפגע הזיל דמעות  כמה יודע' 'ואינו כאן, נעשתה ממש  ורציחה

הפגיעה... מצער משכבו

מידותיו על  יעביר אלא לו, סלוח  יאבה  ולא בלבבו חברו של  פגיעתו את האדם ישא שלא והעיקר,

החיים ' ה 'אור ורבו  מורו  עם  שהיה  מעשה  מביא החיד"א נגדו . חברו  שעשה  ופשע חטא כל  על  וימחל

האור  לו  קרא העיר. ורבני מחכמי אחד ובייש  זלזל  למלכות ביותר ומקורב הקהל  מראשי שאחד זי"ע , הק'

הרי  פיוס , דברי לבי על  לדבר הרב יטריח למה החכם לו  אמר לעשיר, שימחל – השלום  את לתווך החיים 

הק' בזוהר איתא כי גמורה. במחילה לו מחלתי כבר אותי שביזה  בעת Â�‡ÙÓמיד Ú"Ó¯Ï ˙Â¯Ó‡Ó ‰¯˘Ú 'ÈÈÚ)

(·"Ù ‚"Á ÔÈ„ ¯Â˜ÈÁשביזה היהודי שעוון רציתי ולא הק ', השכינה על  כביכול מכבידים  ישראל  של שעוונותיהם 

איזה היה  לא וכלל לרגע, לא אף  העוון יחול  שלא לו סלחתי מיד לכך הק', השכינה  על  עוד יכביד אותי

ממנו מעבירין  מידותיו על 'המעביר שלכן החיד"א מבאר ובזה ביותר, החיים  האור קילסו השכינה', 'צער

מידה כך בו, שפגע  למי במחילתו השכינה מצער הקיל  שהוא כמו  – מידה  כנגד מידה  מטעם  פשעיו', כל

אדם של מעוונותיו  סבלה' 'משא את מהשכינה  להקל  פשעיו  כל ממנו  מעבירין מידה  Î¯ÚÓ˙כנגד ÈÙÏ ˘·„)

È¯·„Â ,Í¯Ú‰ ¯˜È Â˙ÂÈ‰Ï ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ‰Ê ·˙ÂÎ È�‡˘ È˙·˙Î ¯·ÎÂ [.ÊÈ ‰"¯] Ì˘ ÛÈÒÂ‰ ,ÌÈÓÚÙ '„ 'ÔÈÚ ˙È‡¯Ó' Â¯ÙÒ· Ì‚ Â‡È·ÓÂ ,‚Î ˙Â‡ Ó

(...ÈÏÂ‡Â È‡‰ ÈÏÂÎÂ ,'‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ·Ï‰ ¯¯ÂÚÏ Ì‰ÈÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ¯ÒÂÓ.

הנביא  אליהו  שגילה  כמו  אליהו ' ל 'גילוי שזוכה  ושתק, מחל אם ליראיך צפנת אשר טובך רב ומה 

ÒÓ)(‡Ïבעצמו  „ È˙·¯ ‰ÏÎ לטוב' זכור אליהו אבא קפדן,אמר שאינו ממי אלא מתפרשת התורה אין לעולם  ,

קפדן שאינו למי אלא נגלה איני אני .ואף 

אליהו מגילוי יותר חשוב הכעס מן אחת פעם שלהתאפק הצדיקים , מן אחד שאמר מה  להסמיך ויש

כלל . להקפיד שלא הוא שהעיקר והיינו פעמים, אלף 
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מאד  צערו וגבר בטן, בפרי להתברך זכה  לא ועדיין נישואיו , מיום  הימים שארכו חשוב, אברך לי סיפר

אברך  של  לבו כטוב היין, במשתה יחדיו קהילתו  בני הסבו שנים, כמה  לפני ב'פורים ' והנה  שיעור, לאין

הקהילה מבני הבחורים אחד לבין בינו מריבה  פרצה  ביין Â˙Â„ÏÈ)זה  ˙Â�˘Ó ÌÂ˙È ‰È‰˘)התגרה רבתה כך וכל ,

בושות  התבייש אשר הבחור ועדה', עם 'קהל בפני בפניו  לבחור וסטר שכרותו  מתוך קם שהאברך עד

זכר, לבן יזכה  שכבר אותו אני ומברך הבושה , אותה זכות את הסוטר לאברך נותן הריני נזדעק , - נוראות

בכורו . בנו  לאברך נולד חדשים תשעה  כעבור אכן,

טהרה, במקווה  לטבול ביקש צפת, בעיה "ק שהותו  בימי אחת פעם  כי מסופר משינאווא הרה"ק  על

את  עבורו  ומילא הבלן הלך דהוא מאן בה טבל שכבר במקווה לטבול  שלא מאד מאד שהקפיד ומכיוון

טבל, – הרה"ק  של  טבילתו  טרם  המים באלו  לטבול מיהר אחד שיהודי אלא חדשים. במים הטבילה  בור

זה הוא מי נזדעק , המים, לתוככי רגלו  כף את הרה "ק הכניס אך והנה, דבר. אירע  לא כאילו  ונסתפג עלה 

לשאלתו מענה קיבל ולא ושאל . המשיך כה  במקווה ... לפני ולטבול להיכנס לבו מלאו  אשר הוא ואיזה 

לו תזיק  שלא וחשש  היה, בנים  חשוך זה  ויהודי הואיל  שנכנס , היהודי מי להודיעו  רצה לא שהבלן כיון

הרה"ק הורה  הטובל, מיהו  לרבי ענה  ושוב שוב משנשאל  זש "ק. לו יהיה  לא לעולם וכבר הרבי של קפידתו 

ופחד  ברעדה  היהודי ויען בואי', לפני במקוה  לטבול  הסכנת 'אתה  - שאלו  ומשבא לפניו , שיביאוהו

ואכן, זכר, בבן תפקד פקוד השנה  בזאת כן, אם  הרה "ק, לו אמר הן... הן... לדא... דא נקשן כשארכובותיו

משינאווא  הרה "ק פתח  הברית בסעודת הנולד', ל 'רך סנדק להיות הוזמן והרה "ק בן, לו  נולד השנה  לפקודת

אלא  הטבע , מערכות שידוד או  מופת כל כאן היה  לא והוסיף , המעשה, דבר כל את לנוכחים וסיפר זי"ע

למעלה גדולות ישועות שפע  להשפיע  התאפקות של ובכוחה  כעס ... לכלל  ובאתי כמעט שעה  שבאותה 

פעולתה את פעלה  כזו ברכה ואכן זה , מעשה  בכל ש 'זיכני' גברא להאי זה  כח  נתתי ו'כמתנה ' הטבע , מדרך

כל כאן אין שאם ייאמר, לדידן 'קפידא'מופתכהוגן. לנו אין אם ואף לדידן, אף  שייך שזה  וודאי הרי

וגמר  דהו מאן כשבא וכגון מקפידים, כן שהננו  במה דא כגון ישועות נפעל  הבה המקווה, במימי כזאת

אם אותו... משיגים  ואנו שהנה  שחשבנו החפץ  את לנו לקח  או וכדו ', וכו' וכו' בואנו  לפני הדגים  כל  את

דא. כגון הטבע מן למעלה  לישועות נזכה  לו  נשתוק 

לו והמציא שולחנו , על מחזיקו  שהיה אחד עשיר של בתו  את נשא זי"ע  מווארקי יצחק רבי הרה"ק 

לו אמר זי"ע , מלובלין' ה 'חוזה  רבו  אל  מווארקי הרה "ק נכנס הימים  באחד ונדיבה, רחבה ביד מחסורו כל

לא  מווארקי הרה"ק  ההצעה, את נא קבל – ובעיירות בכפרים דרדקי' 'מלמד להיות לך יוצע  אם 'החוזה ',

העשיר  חמיו  שהרי בביתו , מאומה  חסר שלא בעת ביתו  ואת לימודיו  חק את לעזוב עליו  מדוע הבין

המדרש לבית וחזר לכך, הסכים  הקדוש רבו  של  ציוויו את שמששמע  פשיטא אך חשבונו , על מחזיקו 

בניו על לבו  מר את בפניו  ושפך החוזה , אל  פלוני מכפר יהודי נכנס והכי, אדהכי תורה, של  לאהלה

אברך  יושב המדרש  בבית החוזה  לו  אמר מלימודם , מאומה מבינים  ואינם חינוך, לגיל מכבר זה שהגיעו

עבור  זלאטע 'ס ארבעים סך לו  ותשלם לבניך, למלמד לקחתו  ששלחתיך לו  ואמור אליו גש  יצחק, ר' בשם

ביתו לבני מכתב שיגר לשם  בהגיעו לכפרו, עמו הלך מווארקי הרה"ק  ואכן הקרובה , השנה  מחצית

הרבי  של קדשו  בציווי נידח כפר באיזה  מלמד להיות נבחר כי לביתו , יחזור לא הבאה השנה  שבמחצית

מכ לקבל  הרה "ק נשתומם  מה  מלובלין', להביא 'החוזה  יוכל  שבכך עשה , טוב כי – ביתו  מבני תשובה  תב

את  ואף ליד, הבא מכל  ובזזו ממלחמה, שובם אחר לעיר נכנסו הצרפתיים צבא' 'אנשי באשר לביתו, טרף

השווער – כל .(ÂÈÓÁ)אבי אין ולרש מנכסיו, נקי השאירוהו בזזו,

מבינים ואינם  וסתום  אטום הנערים  של שמוחם  לראות נוכח  מהרה אך במלאכתו , החל  מווארקי הרה"ק 

העתיר  אלי, תבוא כי לך מה  רבו, לו אמר בפניו, להזכירם רבו  אל ונסע  קם  מלימודיהם, דבר' וחצי 'דבר

חזר  בתורה . להצלחה  שתיקנו  תפילות ובשאר רבה', ב'אהבה עליהם בקש ותפילה, תפילה בכל בעדם
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עשה קום ע "י התשובה  עיקר  – ואילך מכאן 
מעתה טוב

åðãîòáí"éááåùä éîé øòùá äúòèéèéèéèéäáåùú éîé ,
úåãéîä êåëéæá ,äøåúä ÷ñòá ,ïå÷éúå

ùôðä úøäèåëëëëéëøã'á èòî ïðåáúäì åðéìò äîåù .

להבין  החלו אט  ואט  תלמידיו של ומוחם ' לבם 'נפתחו  ואכן רבו , עצת קיים  הכפר, אל מווארקי הרה"ק 

הנלמד. את

בין  תגרה  פרצה  הימים  מן ביום בלבד, יהודים  עשרה  של מצומצם  מניין אם  כי היה לא זה נידח בכפר

זה שמיום נאמנה  הבטיח  המתבייש  ברבים , חברו  את ובייש אחד ויקם הכנסת, בית ממתפללי שניים

הכנסת בבית רגליו כף  ידרכו  לא שוב ·ÙÎ¯)והלאה  „ÈÁÈ‰ ÔÈÈ�Ó‰ ÏË·˙È ÍÎ·˘ Ú„È˘ Û‡) אחד ניגש להרגיעו  בכדי ,

באהבה למוטב, ובין לטוב בין עליך, הבא כל ב'סבלנות' תקבל כאשר לך, דע לו, ואמר אליו, העיירה  מבני

בכתוב נרמזו  והדברים  וכבוד, אושר של  לחיים  מובטח  תהיה ÂË)ושמחה, ËÓ)ויט טוב כי מנוחה  'וירא

אמרינן, גופא דזה אלא 'מנוחה ', אינו לסבול ' שכמו ד'ויט עצמו  את הכתוב סותר דלכאורה לסבול ', שכמו

- טוב' כי מנוחה לסבול ''וירא שכמו 'ויט אזי מנוחות , מי על  לחיות  רוצה הנך  והיהאם שכמך, הטה  -

מקומך. על בשלום תנוח זה  ידי ועל  עליך, שיבוא מה כל  'לסבול ' נכון

יצחק, רבי ענהו החג, לאחר יחזור האם ומשנשאל  מהכפרי, מווארקי הרה "ק נפרד השנה  מחצית ככלות

נסע משם  לעשות, מה  כדת פיו  את אשאל להבא בנוגע גם  ורבי, מורי ציווי פי על רק  היה  הנה  בואי כל

ה'חוזה', שאלו  שיחתם  בתוך יפות, פנים  בסבר קיבלו  אשר הקדוש', 'החוזה רבו אל  לובלינה  יצחק  רבי

כל הרי מווארקי הרה"ק  ענהו השנה, כמחצית זה ששהית בכפר והדרכה ' תורה  'דבר איזה  שמעת האם

שנזכר  עד התורה ... מן אחד דבר  אפילו  שם ללמוד יכולתי והיאך המה , ארצות ועמי בורים הכפר תושבי

מידת  אודות נפלאים  דברים שמע ושם כנישתא, בבי התגרה כשפרצה זו  בעובדא מווארקי הרה"ק 

- ואמר החוזה  נענה  אלו, דבריו  'החוזה ' כשמוע מפיךהסבלנות, לשמוע שרציתי הדבר כעבור זה אכן ,

למלמדותו . חזר ולא לעשירותו ושב המלך דרך על לעלות חותנו שב זמן

נאמנה, עדתו  את מווארקי הרה "ק הקים אלו דברים  לקבלביסוד 'ווארקי', של השתיה' 'אבן היה וזה

בסבלנות טוב.הכל כי מנוחה  וירא ואז  ,

נוטריקון יט . שובבי "ם  יהא ואז  ב'בואם. ו'ששים  ב'צאתם ש 'מחים נוטריקון ש'שובב' לזכור עלינו  אמנם 

י'דינו . מ'עשה  ב'כל  ו 'הצלחה  ב'רכה  ש 'פע  -

להילחםכ. יוצא שהנך פעם בכל  הלא ברוסי', הצבא מאנשי אחד את זי"ע ה'תניא' בעל הרה "ק שאל 

במלחמה, אתה מת ספק חי ספק  – ומחצה ' 'מחצה  של  בספק  עצמך מעמיד הנך הקרב, בשדה

שאדם רואות שעינינו  מה  עם זה  דבר מתיישב והיאך לבב, ובטוב בשמחה  למלחמה' 'תצא זאת ובכל 

אם קט, מעט עוד בחיים  להישאר בכדי והכל הזה , בעולם וייסורים צער קושי, כל לסבול יסכים החולה 



ויחי  - הפרשה ãéבאר

åðì íéøåñîä 'äáåùúäàëàëàëàëïúùøôá áéúë äðä ,çî)

(âéåðéîéá íéøôà úà ,íäéðù úà óñåé ç÷éå

ìàøùé ïéîéî åìàîùá äùðî úàå ìàøùé ìàîùî

íéøôà ùàø ìò úùéå åðéîé úà ìàøùé çìùéå
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÷"äøä áúë åðá óñåéì åðéáà á÷òé ïéáù úåòãä
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äìéçú ï÷úé äáåùú úåùòì àáù éîã øáñ óñåé
.è"ùòîå úååöî íéé÷ì ìéçúé ë"çàå ,úååéòù äî
åéùòî éæà àèçù äî ï÷úî åðéàù ïîæ ìë éë

לך, דע החייל , ענהו  רבה, שמחה בכזאת ועוד במלחמה, חייך את להפקיר אתה יכול איך היציאה כן בעת 

וגו  רבה זו ותאווה הניצחון ', 'תאוות  הלוחם בנפש תתגבר למלחמה קרב פי עלי החיים' 'רצון על  ברת

וכמה  .כמה

חז "ל דברי הרה "ק ביאר ‰.)ובזה ˙ÂÎ¯·)בדרךירגיז 'לעולם רק הרע ', יצר על טוב יצר הרגזה אדם 

יותר ומלחמה  אצלו חשובה היצר' 'נצחון תאוות תהיה  אז  כי הרע, יצרו נגד להתגבר עמל  יהא

חייו . מעצם

ראיתי כא . הבירה , עיר בווינא עיר של  ברחובה  בהיותי פעם  סיפר, זי"ע  מדז 'יקוב ישועה ' ה 'עטרת הרה"ק 

ממילא  הרי כך, כל  כבודו יטרח מה  לשם ושאלתיו , אליו ניגשתי הרחובות, את מנקה שאחד האיך

ה 'מנקה', ויענני לריק , תיגע  ומדוע  כדאשתקד, מלוכלך להיות הרחוב ישוב שעות כמה אמתבעוד הן

הזוהמא  תעלה כסידרן , תמידים אותם אנקה לא אם אבל , הרחובות, יתלכלכו שוב ספורות שעות  שתוך 

ברחוב ... להלך  שייך  יהא שלא עד ראש  למעלה עד 

האדם יתחיל  ואם  ולשטוף ', 'לנקות השובבי"ם, בימי עבודתינו זוהי ואמר, ישועה' ה 'עטרת סיים

זו אין הזאת, כעת עצמי בנקיון ארוויח  ומה  השובבי"ם , ימי אחר לקלקל  אשוב ממילא הן - בחשבונותיו 

עד  אותו  יציפו  הם  הרי וזוהמא, חלאה  מכל ליטהר עצמו , לנקות עתה יעמול לא אם שהרי כלל, טענה 

ח"ו ... ראש למעלה 

שלימה, בתשובה אשוב אז  פלוני מקום  או  פלוני, זמן בהגיע - ולומר לאחרה  שלא התשובה , מעיקרי

' - תורה מתן  קודם ישראל  לבני השי"ת שאמר מה לבאר אמרו  כבר קבורתכם 'שם כי ÁÙ.)תהא ˙·˘),

גופא זה המלך, דרך על עצמי אעמיד לשם  כשאגיע  - 'שם ', 'שם', שהאומר לן לרמז  קבורתכם וכיוונו .תהא

יכולה בריה  כל  שאין עד למרחוק, הנודף רע ריח  ולנוצותיו  שמו, ו 'שלך' הים  בכרכי ישנו  אחד עוף 

'קן' שם לקונן הוא גם וביקש יקננו , ציפרים שם  אשר העץ על השלך עלה  אחת פעם  במחיצתו, לעמוד

הלך  פניהם , מעל  לשלחו  ומיהרו הרע, ריחו  את סבלו לא העץ  על  היו אשר הציפורים יתר אך לגוזליו ,

לנפשו ושילחוהו  הבית דיירי תיכף יצאו  קינו , בבניית החל אך והנה פלוני', 'בית של  גגו  לעבר ועף  ה 'שלך'

שלך, ר' – ה 'ינשוף' שאלו הרחק, לעוף  כנפיו את ה 'שלך' נשא ברירה  בלית הבית, ריח את יבאיש  שלא

מדינה עבר אל אני עף  לכך לקהל', 'מרוצה אינני שכאן אני רואה  ה 'שלך' ענהו מועדות, פניכם להיכן

לא  ה'שלך' ענהו נוצותיך, את חתכת וכי הינשוף  שאלו  יפות, פנים בסבר אותי יקבלו שם אולי אחרת

ויסלקוך  זועפות, 'בפנים' לך תהא הפנים' 'קבלת כי הרחק , מעוף  לך חדל  כן, אם הינשוף , לו אמר חתכתים ,

פנים', 'בבושת לכלמשם  לעוף לך  יועיל לא רע, ריח הנודפים כנפיך את תחתוך שלא אימת  כל כי

שבעולם  את מקום לסבול יוכלו לא באשר בחרפה  ויגרשוך הריח , עמך יבוא תפנה  אשר מקום בכל  כי ,

הרע . הריח

לו הגורם  ה'שורש ' את מעצמו  לחתוך עליו כי הימים , אלו  בבוא לדעת אחד כל על  - פשוט והנמשל 

טוב  רצון ללא – טומאתו  כל עם  יכנס באם  כי וטהור, זך רצון מתוך הימים לאלו  ולהיכנס  רע', ל 'ריח

מקום . מכל אותו  מגרשים  ריחו  שמחמת 'שלך', לאותו  הוא דומה מעשיו , את לשנות



ויחי  - הפרשה åèבאר

.éåàøë íðéà íéáåèä,øáñ åðéáà á÷òé ìáà
úååöî àáäìå ïàëî äùòé äáåùú úåùòì äöåøäã
àìå ,äìéôúå äøåúá ú"éùä ãåáòéå ,è"ùòîå

úååéòù äî íãå÷î ï÷úéù ãò ïéúîéóñåé ïë ìò .
ïéîéá äùðî úàå åéáà ìàîùá íéøôà úà ãéîòä
äùðî éøäù .åðéîéá äùðî úà êøáéù éãë ,åéáà

'äçëù' ïåùìî àåäéë -)éðùð(íé÷åìàúãéî øáñå .
àèçù äî íãå÷î ï÷úì - ø÷éò äùðîçåëùìå

.íéòøä íéùòîîéãë ,åéãé úà ìëù á÷òé ìáà
ø÷éò àåä éë åðéîéá íéøôà úâéøãî úà êøáì

(äáøå 'äøô' ïåùìî àåäå).äáåùú úåùòì äöåø íàù

ãò ïéúîé àìå äàìäå íåéäî úååöîå äøåúá äáøé
àèçù äî ï÷úéùïë àì ,åéáà ìà óñåé øîàéå .

åéàèç úà äìéçú ï÷úé íà ÷ø .øåëáä äæ éë éáà
åéùòîî íéôéãò ë"îçàìù íéáåèä åéùòî éæà
.äâøãîä åæ øúåé êøáì éåàø ë"à .íéîãå÷ä íéáåèä
äâøãîä úàæù éúòãé éðá éúòãé .á÷òé åì áéùä

íìåà .ãàî äáåè- åðîî ìãâé ïè÷ä åéçàäù÷ éë
ï÷úì óëéú äâøãîä úàæì àåáì äáåùú ìòáì
åæì ìáà .àèçù äî ìë ï÷úìå úååéòù äî íãå÷î
ì÷ðá ìëåé úååöîå äøåúá óëéú äáøéù äâøãîä

äæì àåáìì"ëò ,áëáëáëáë.

קודשכב. לשבת פעם  נסע  זי"ע  לב' ה 'ייטב הרה"ק  של בנו זי"ע  יוסף משה  רבי ‰�È‡¯Âהרה"ק  ÌÈÓÈ‰ Ì„Â˜˘)(Ì

החל לביתו  לחזור יוסף  משה  ר' והוצרך מנוחה  במוצאי בשינאווא, זי"ע יחזקאל ' ה'דברי הרה"ק  אל 

קנין איזה  עם במחשבותיו הלב, שברון מתוך הרבי של  ביתו בחצר לביתי (¯È�ÁÂ)להסתובב חוזר הנני

אצל שבתי לשבות פעם נסעתי בצעירותי לספר, והחל  לו, קרא והרבי הדלת, נפתחה זמן אחר ולעבודתי,

לב  השוברות במחשבות טרוד ואנה  אנה סובבתי השבת ככלות אחרי זי"ע , מבעלזא שלום ' ה 'שר הרה"ק 

יונגערמאן לך 'דע  לי ואמר שלום ', ה 'שר לקראתי בא והנה לביתי... אני שב קניין באיזה - -(‡·¯Í)ונפש

לך, אומר האיך , תשאלני ואם ה', עובדי של ללבם קרירות  להכניס קשות  ועמל מתייגע הרע היצר

העבר' על לחשוב  – פסולות  מחשבות ידי על  .שהוא

דוד ב'בנין הובא זה ÊÎ:)מעשה Ò"˘ ÈËÂ˜ÈÏ ·"Á)הגמרא דברי את עפי"ז  וביאר ,(· ‚Ò בחור (˘·˙ 'שמח

במשפט האלוקים  יביאך אלה כל  על כי ודע בחרותיך... בימי ליבך וייטיבך Ë)בילדותיך ,‡È ˙Ï‰˜) עד' –

ומבאר, טוב'. יצר דברי ואילך מכאן הרע, יצר דברי כאןכאן זהועד  היום , עד שהיה  מה על החושב –

הרע  יצר רק דברי תחשוב אומר טוב היצר אבל  ואילך, בדרכך מכאן המשך אלא לאחוריך, תבט  אל  -ַ

מאד  רמות למעלות שיגיע דבר וסוף  קל, בית העולה  במסילה

ידי  על  בתשובה  וחזר ומפורסם  גדול ד"ר שהיה זי"ע  גראדיא אהרן רבי הרה"ק  על מסופר זה  בעניין

זי"ע  ממעזריטש  המגיד ‰È‚Ó„)הרה"ק Ï˘ ÌÈ¯ÂÒÈÈ· ˙Â‡ÎÂ„Ó‰ ÂÈÏ‚¯· ÏÙËÓ ‰È‰ ‡Â‰) אהרן רבי פנה הימים  מן ביום ,

מנוחתו, את וטורדות אותו הפוקדות עלומיו, מימי שונות מחשבות על בפניו  והתאונן הגדול  המגיד אל 

עד  לשתות לילה  מידי באים  הערלים  והיו מזיגה , בית ברשותו מחזיק שהיה  ליהודי במשל  המגיד פתח

שביום עד הבית, חפצי את לו  ששברו אלא בלבד זו  ולא קיא, מלא שולחנם וכל  לוט, של שכרותו כדי

זמן' ובאותו  מקום  'באותו ופתח  המזיגה', 'עסקי  את סגר הזאת, הצרה  לכל די לומר החליט הימים  מן

בזעקם הבית, דלתות על לדפוק  ערלים 'שיכורים ' כמה באו – הלילה בחצי ויהי 'בדים', לממכר מסחר בית

יי"ש '...' יי"ש  צמא, מרוב לשוננו דבקה כי לנו, פתח יהודי, לא 'יהודי ליל, בעוד זעקתם  היהודי כשמוע 

עד  הבית, דלתות על ועוד עוד לדפוק המשיכו בשלהם , הם  אך מהם , זע ולא קם  לא אליהם, התיחס 

כמה פי ויקשה  הבית, תוככי אל ה 'שיכורים ' יפרצו ואז הדלת, ותשבר קט , מעט  שעוד היהודי שראה

כאן, אין יין 'מוזג', אינני כבר - הנעולה  לדלת מבעד להם השיב כן על הבית, מן ולהרחיקם לסלקם  וכמה

המגיד  סיים  כך, כאן, תמצאו  'בדים ' רק  ואילך מכאן בביתי... לחפש מה לכם  אין מעתה  כאן, אין שיכורים

קל פתח אפילו לו תפתח אל  ורעות, זרות מחשבות עם  היצר, אליך יבוא כאשר אהרן, לרבי ואמר הגדול 
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á"åéëíé÷éãö åøàéá'ïøäà úéá' ÷"äôñá íéèå÷éì 'ééò)

(ò"éæ ïéìàèñî ù"àø ÷"äøä íùá .âî÷ óã÷åñôá
ïúùøôá(ë çî)íëøéá Y 'øîàì àåää íåéá íëøáéå'

íéãîåò íäù íåéä åúåà ÷ø íäéðôì åãéîòé øéãúù
åðéùòî íò úåëééù ìë åðì ïéà - íøöéì åäðòéå ,åá
íåéä' àìà åðì ïéà ,úøçî ìù íò àìå ,ùîà ìù
åðà åá ,íéàöîð åðà åá íåéä åúåà - 'àåää

.ä"á÷ä úà ãåáòì íéìéçúî

àìåáúëù åîë ,äëàìîä åéìò äãáë éë áåùçé
'õ"áòé'ä(á á úåáà ñ"îò åøåàéáá)úà øàáì

áåúëä(ä æì íéìéäú)åéìò çèáå ,êëøã 'ä ìò ìåâ'
éðéðòá '÷åæéç'ì êøöðù éî ìò éà÷ã ,'äùòé àåäå
àìà ,øáâúäì éçåëá ïéà øîàé àìù ,'ä úãåáò
ùàøî äìåãâ ïáà ìâìâì êøöðä äæ åîëù òãé
óåçãì íà éë åðîî ùøãð ïéàù ,åúéúçúì øää
ïáàä ìâìâúú êìéàå íùîå ,ïáàä úà 'èòî'

,äîöòîèòî ÷æçúäì - åéìò êëâëâëâëâëàåáìå ,

àéîù ïî åúåà ïéòééñî øäèéì àáäå ,øäèéäì
øùéäå ïåëðä êøãá êìéìãëãëãëãë.

íàå,éúìôð íâ éúìôð øáë ïä íãàä øîàé øåîà
äðùîäî ,åúáåùú ,äúòî ÷æçúà êàéäå÷"á)

(.àìïäéãëå äæ øçà äæ ïéëìäî åéäù ïéøã÷ éðù
éðùä ì÷úð ïëî øçàìå ìôðå ïåùàøä ì÷úð ,íãéá
àøîâá øàáúðå ,éðùä é÷æðá ïåùàøä áééç ,ïåùàøá

ïåùàøä ìù åáåéçùäì÷úä íöòù øçàî åðéà
äòéùôë úáùçðíéîëçì åìéôà àìà ,î"ø úèéùë)

(áééç àëä ,àåä ñåðà ì÷úðù íéøáåñäøçàî àìà ,äéäù
ãîò àìå åúìéôðî íå÷ìå ãåîòì åìåãîì ïàëî ,

õåø÷ éë Y úìôð ,ïëà ,íãàì ïðéøîàù øñåîä éìòá
ìáà ,êðä øîåçî,êúìéôð øçà ãåîòì êì äéä

õøàä ìò ìåôð úøàùð éë êì äîåìçúäå ãåîò ,
.'ä úãåáòá ùãçî

áúë,äøåñîá 'á ,äæ ÷åñô ìò 'íéøåèä ìòá'
ìôåð ïîäå' êãéàå ,'äèéîä ìò áùéå' Y àëä

איני  כבר - בידך גדולה טעות לו, אמור  'לדלת' מבעד אלא ולסלקו, להוציאו  ביותר יקשה  אז כי ודק,

דריסת  כל  כבר ואין ה', עובד הנני מעתה חדשים, 'עסקים ' כאן פתחתי אלא שנים, שמלפני ד"ר אותו

המחשבות. אלו  לכל  הרגל

הו 'העבר תלמידיו . באוזני זצ"ל  אייזנער גד'ל  רבי הגה "צ אמר והעתיד וכך כחבר הוא הרי ההווה רבי, א

הן  בהם, שנכשל  מה על לחזור שלא הן מרבו , כתלמיד ללמוד לאדם לו  יש ה'עבר' שמן והיינו  זר'. הוא

וחביבות, כבוד בו לנהוג שיש  כחבר, הוא הרי - ההווה ואילו  וראויים. טובים מעשים  הם  אלו להבין

מכירו איננו  שעדיין זר כאדם  הוא הרי והעתיד 'למעשה'. לעשות רק  מצבו , על בו לבכות שלא והעיקר

לפתחו . הגיע ולא

קדמונים אמרו  ניסיונותוכך ההווה, דמיונות ; העתיד, חלומות ; להתייאשהעבר, לא לבו  אל יתן והחכם .

רבה . בשמחה  ההווה  את יחיה  אלא העתיד דאגות או העבר זיכרונות מחמת

להיותכג. שיש כב"ה שנפסק  החנוכה  מימי גם נלמד זה והולךדבר Î‡:)מוסיף מקום(˘·˙ ומכל  מהי .

- וקטןנרההוספה ומעט .אחד מעט קל, בית העולה  בסולם עולים כך כי יום, בכל 

'אפס ' בתיבה  קטנה אחת נקודה  מכניסים שבאם  זי"ע  מקארלין אהרן' ה'בית הרה "ק של  מאמרו וידוע 

ע ïעס ונקראת לממשות, נהפכת היא הרי וכלום , ריקנות על מורה  ‡È„È˘)שהיא 'Ï· Â‰˘Ó)נקודה אפילו  כי ,

לה . יש רבה  חשיבות התחזקות של  קטנה 

אתנהלה כד. 'ואני אמר יעקב כי אחיו, לעשיו  יעקב של  דרכו  בין ההפרש  שזהו מצינו  –לאיטי'וכבר

'אלכה  אמר עשו  ואילו מידותי, לפי שאינן למדרגות אקפוץ  ולא אט  אט אני לנגדך 'אעלה  הרי -

עמיקתא. לבירא שנפל סופו  ואכן ממדרגותי, למעלה הרבה ועוד עוד והולך הולך
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'äèéîä ìò(ç æ øúñà)ïäùë åìéôà íé÷éãöäù' ,
' øîàðù íé÷æçúî íéùìç÷æçúéåìò áùéå ìàøùé

'äèéîääëäëäëäë,íéìôåð ïä ïô÷åúá åìéôà íéòùøäå ,
øîàðù,øîàéé ïãéãìå ,'äèéîä ìò ìôåð ïîäå'

ïéáù ÷åìéçä úà åðáìå åðçåîá áèéä ÷å÷çì åðéìòù
êîòå' éøäå ,òùøì ÷éãöíé÷éãö íìåë'ñ äéòùé)

(àëïë íà ,ä÷æçúðå å÷æç 'ä íòãéîú ÷æçúäì ,
.æåòå úàù øúéá íéîéä åìàá èøôáå

השובבי "ם בימי  ההכנעה  -עבודת  אני  מה

ïúùøôá(çé-æè ð)...íäéáà úî éë óñåé éçà åàøéå
...øîàì óñåé ìà ååöéååëìéååéçà íâ

' ,é"ùøáå 'íéãáòì êì åððä åøîàéå åéðôì åìôéåíâ
íù'á äù÷îå ,'úåçéìùä ìò óñåðá - åéçà

'ìàåîùî(æ"ëù 'îò éçéå)ïîöòá ãéî åëìä òåãî
øåæçéù ãò åðéúîä àìå ,íéãáòì êì åððä åì øîåì
ø÷éòù ,àìà ,óñåé éøáã úà åðîî åòîùéå çéìùä
äðä éë åùéâøäù úîçî äéä íéèáùä ìù íãçô
á÷òé øèôðù ïåéë' íøîåàë ,íäéìò úåìâä àáå áø÷
.'ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáéìå íäéðéò åîúñð
íãàä ìò äàáä äøö ìëù åðéáäå åòãé ãáá ãá
,åáì úåäáâ úà ìéôùéå òðëéù éãëá àéä Y¨

'äëéà íåâøú'á àúéàãëå(âì â)äðò àì éë' ÷åñôá
øáâ éðò àìã ììâá ïî íåøà ,'ùéà éðá äâéå åáìî

äéáéìî äçåçæ éãòàå äéùôð úéùéâøä àìù éðôî)

(åáø÷î åçåø úåçéçæ úà ãéøåä àìå ,àåä éðòù åùôðáïéâá
àùðà éðáá àøéáú àô÷úñàì íøâ ïëàåä äæ øáã)

(äøöäå øáùä úà íãàä éðáì àéáîäåëåëåëåëøîåà åøîâ ïë ìò .
,óñåé ìù åéôá äî çéìùäî òåîùì ïéúîäì àìù
óéãò ,åðáì òðëéù øåáòá ÷ø àåä úåìâä ìë íàã
úçú òðëäì øùàî '÷éãöä' óñåé úçú òðëäì ïì

'òùøä' äòøô.

íééñîåìëì ìåãâ ãåîéì äæå' .ì"æå 'ìàåîùî íù'ä
øéñé äæáå ,ú"éùä ïåöø úçú òðëäì ùéà
êøèöé àìå úåéðòøåôä ìëå úåøöä ìë åéìòî

.úøçà äòðëäìéîé ,í"éááåùä éîé åáø÷ äðäå
ïå÷éúäåáì ìà íéøáãä íãàä íéùé ,úåãøî äáåèå

úåéå÷ìî äàîî øúåé íãà ìù åáìá úçàúåëøá)

(.æäøéáù ïåùìî àåä í"éááåù äæ êøã ìò íâå,
ïåùìî ,åáø÷á øáùð åáì úåéäì åðééä(å ç òùåä)éë

,ïåøîåù ìâò äéäé íéááùìëî áåè øúåé äæå
ïååò øôëé íåçø àåäå ,íéááåùä éîé úåéðòú,'
äëæð 'áìä ïåøáù' éãé ìòù íéãîì åðàöîð åéøáãîå
.ùîî ìòåôá äðòúîù éîë äøôëå íéðå÷éú íúåàì

êëåùøãîá åøîà(â"ô 'øô éúáø àú÷éñô)äëæ äîìå'
êëì íéøôà,íéìâãá åéçà äùðîì íãå÷ úåéäì)

('åëå úåðáø÷á íéëìîá,åîöò èéòîî äéäù éðôî
'ä íø éë åîöò ìéôùîù éî ìë áäåà ä"á÷äù

äàøé ìôùå(å çì÷ íéìéäú)ìéôùî äéäù êùçì éîå ,

ז "לכה . שאמרו  מה  כעין החיזוק, היא גדולה כי צדיקים  נתנו Ï‚.)רמז ˙ÂÎ¯·)מקדש גדול  אלעזר, רבי 'אמר

פעלת לשבתך 'מכון שנאמר אותיות שתי בין ה'שנתן מקדש גדולהה' שמעלה והיינו ידיך'. כוננו

אל  'קוה  - כן כתיב בחיזוק  אף  הקב"ה . של  שמותיו בין שנכתב המקדש  לבית ליבךהוא ויאמץ  חזק ה'

אל  È„)'ה'וקווה  ÁÎ ÌÈÏ‰˙) ביתר להתחזק  ונתחזקה, חזקו ה ' עם  כן על  אותיות. שתי בין חיזוק נמצא ,

ועבודה . בתורה ועוז שאת

זי"עכו . התניא' ה'בעל הרה"ק  ‰˘�È)כתב ı˜Ó È‰ÈÂ ‰"„ ,ı˜Ó '¯Ù ¯Â‡ ‰¯Â˙),רוחו גסות לבטש האדם עבודת

- האדם על  ייסורים  הקב"ה  מביא זה  לצורך בשלוותורק לשבת  ראוי אינו עונש מחמת לא כי

בנבוכדנצרעוה"ז  מצינו שהרי ,(.Âˆ ÔÈ¯„‰�Ò)פסיעות ג' שהלך ÈÈÚ"˘)בשביל  ,˙ÂÚÈÒÙ לו(„' פסקו השי"ת לכבוד

דורות, ג' עד אחריו  ולזרעו העולם כל על וכלמלוכה  בכך , המקום כיבד שלא מישראל  אדם לך ואין 

לו, הוא כדאי עוה"ז וכמשארז"לטוב רוחו , גסות ולהשפיל להכניעו האדם  את לבטש  באים הייסורים אלא

(.Ê ˙ÂÎ¯·)עליו באים  שייסורים רואות שכשעיניו אדם, של  בלבו  אחת מרדות ונעשה טובה דעתו נשפל 

ה'... בעיני יקר והוא עכ"ל .נכנע,
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øîàðù ,åîöò úàøéòöä àåäå íéøôà ùàø ìò
(ãé çî)åîöò úà èòîî äéäùäéä äùðî ìáà]

[åé÷ñòì åéáà íò ÷÷æðå àöåéìéàåä ä"á÷ä øîà ,
.äæä ãåáëì äëæé åîöò úà èòéîåïè÷ íà äîå

ìåãâ ,äæä ãåáëì äëæ åîöò úà èòîî äéäù
'äîëå äîë úçà ìò åîöò úà èòîîùøáãå .

.øúåîì êà íééúôù

בימים התיקון - לי שעמדה  היא  שלמדתי תורה 
התוה"ק לימוד ידי על אלו

ïå÷éúä,'äùåã÷ä äøåúä ÷ñò' àåä øúåéá ìåãâä
ùéøá é"ùø éøáã úà éàî÷ åøàéá êëå

ïúùøô(çë æî)åîúñð åðéáà á÷òé øèôðù ïååéë'
äðä éë ,'ãåáòùä úøöî ìàøùé ìù íáìå íäéðéò

àúéà(á á úåáà)õøà êøã íò äøåú ãåîìú äôé'
ìëåéù éãëáù øîåìë ,'ïååò úçëùî íäéðù úòéâéù
'äøåú ãåîìú'ì àåä êøöð åøöé ìò øáâúäì íãàä
,'äìëìëä ìòå äéçîä ìò' äãåáòá åôåâ úòéâéì åà
,åúñðøôì ìîò åðéà íâå ,äøåúá ÷ñåò åðéàù äæå
åäæå ,àèçä ìà áåø÷ åúåéäì ãàî ãò àåä ïëåñî

,'åðéáà á÷òé øèôðù ïååéë' - åøîåàá÷òéæîåø
äøåúì(æë äë úéùàøá ,íéìäåà áùåé ...á÷òéå ù"åîë),

íãàä øùàëåøèåô,äøåú ãåîììî ÷ñåôå åîöò
äîáíáìå íäéðéò ìàøùé åîúñééøåñøñ éøú Y

é"ò ,äøéáòããåáòùä úøöäãåáòá íúòéâéá Y
- øîàð åðà óà .íøöé íúñéé ãåáòùáåéúô àåä éî

øîåç'á äãåáòá éøöé úà ìèáì éì óéãò øîàéù
éãé ìò åúåùòì äéì àôéãò àì éëå ,'íéðáìáå

'÷ä äøåúä éøáãá ÷ñòá äòéâéäæëæëæëæë.

ïéòëò"éæ åðàôî ò"îøä ÷"äâä øàéá äæøîàî)

(çë 'ä úåàáöáåúëä úà(æë äë úéùàøá)

á÷òéå'úåéåëæ ìëî .ì"æå ,'íéìäåà áùåé íú ùéà
áåúëä åá ùøéô àì ,åáø éë åéùòîå åúøåú ,á÷òé
éúá úáéùé àéä äìåãâ éë ,'íéìäà áùåé' íà éë

åìéôà úåùøãî éúáå úåéñðë(éìáî)àìáå äøåú
àéä ã"îäéáá åúáéùé éë åðééäå .ì"ëò ,äìéôú
ù"ëå ,åéúåìééçå åùò ãâðë á÷òé ìù 'åúáåùú'
éáùåé éøùà' áéúëãë äãåáòå äøåúá ÷ñåò àåäùë

,'ä úéáá åúáéùé íöò Y 'êúéáãåòäøéúé äìòî Y
'äìñ êåììäé' íà ùéçëçëçëçë.

,òãéåêë ,äøåúä úà àåöîì øúåé ù÷áéù ìëëù
øàáî êëå .øúåéå øúåé äá äìòúéå äìòé

ז"ל כז. אמרם על  אומר היה זצוק"ל  אויערבאך זלמן שלמה רבי �·:)הגאון ‰ÎÂÒ)זה מנוול  בך פגע  'אם 

המדרש משכהו  לבית בכניסה יש רווח מה  וכי קשה , ולכאורה  המדרש', ועוד,יחדלבית יצרו, עם

שוודאי  דהיינו , 'מנוול ', מכונה אינו  המדרש ' 'בבית השוכן דהיצר אלא, המדרש , בבית שולט היצר אין וכי

עיר...הרע יצר של  ברחובה  שמפתהו שטותים באותם יפתהו לא כבר אבל הוא,

בשו "ע נפסק  כך כי הדבר, ‡)ובהסבר ‡�˜ Á"Â‡) מדרשות ובבתי כנסיות בבתי - ה'' 'בבית הישיבה  עצם

שנאמר היא, ‰)מצווה „Ù ÌÈÏ‰˙)הרעיושבי 'אשרי מן ומצילתו האדם, את ומרוממת מקדשת והיא ביתך',

לו . הדומה ומן

לוכח. שאין מאחר זו  החלטה  לכלל ובא ב'ישיבה', מקומו אין שיותר שהחליט  אחד בחור לי אמר פעם 

לאחד  במשל עניתיו , בישיבה ', לישב לי יש ומה בתורה, הוגה  איני 'ממילא התוה "ק, ללימוד וחשק כח

לטרעפי"ק  איקלע  הדרך ובאמצע  לעיר, מעיר ˙�ÚÂ‰)הנוסע ˜˜Ù) עיכוב כאן שיש אחר יאמר שלא פשיטא ,

תכה מבחוץ  כי היום , בחום מעט ואחכה מהרכב אצא הרכב, בתוככי אשב כי לי מה  בדרכים , גדול  כך כל

אירקאנדישען לו  יש  בפנים ואילו בראשו, מאירה(ÂÊÈÓ‚)החמה דרכו שאין אף  ברור, והנמשל ונעים . טוב

בעולם, ביותר השמור במקום שימצא לו  עדיף  מקום  דמכל ידע  בלימודיו . הצלחה  רואה ואינו ב'ישיבה ', לו

המדרש . בית בתוככי והיינו

,‰·È˙· Â˙ÂÈ‰· Û‡ ‡¯Â·‰ ÈÂÂÈˆ ÏÚ ¯·Ú ÌÁ˘ Ï"ÊÁ· ‡·ÂÓ ¯Ó‡˘ ,Ï"ˆÊ ¯ÚÏÒÚ„ Â‰ÈÏ‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰Ó ‡˙ÈÈÏÚÓ ÈÏÈÓ ‡È·� ,‡�ÓÈÊ È‡‰·)

,ÏÂ·Ó ‰È‰ ıÂÁ· ÈÎ ,‰ÓÏ ˙‡Ê ÏÎÂ ,‰·È˙Ï ıÂÁÓ Ï‡ Â‰ÂÎÈÏ˘‰ ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Í‡ שורר כשבחוץ 'התיבה ' מן אדם משליכים ואין
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äðåé åðéáø(éìùîì øåàéáá)áåúëä úà(ã á éìùî)íà
ïéáú æà ,äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú

àöîú íé÷åìà úòãå 'ä úàøéïåéîãä úðååëå .
éî åîë ,øîåì ,íéðåîèîäå óñëä øçà ùåôéçì
úàæë äò÷áá åà éðåìô úéáá ïåîèî ùéù åì åøîàù
äçøéè ììë ùéâøé àì øùòúäì åãéá ãçà òâøáå
êåúî äøåúá ÷åñòé êë ,íäéøçà ùåôéçä úòéâéá
,äçøéèá ìîò ùéâøäì éìáî äøåúä úå÷ùçå úáäà

íé÷åìà úòã àåöîìå 'ä úàøé ïéáé äæáåèëèëèëèë.

äæáåùøãîä éøáã úà åøàéá(à"ô à"øã é÷øô)

äéäù ãòù ñåð÷øåä ïá øæòéìà éáøá äùòî
,úåà úøåö òãé àìå äðù àìå àø÷ àì äðù ç"ë ïá
ìëáå .åéáà ìöà äãùä úãåáòá åîåé ìë ÷ñåò äéäå
ìéëùäìå ïéáäì åáø÷á åáì øòá éë äëåá äéä úòä
øîàå ,àéáðä åäéìà åéìà äìâðù ãò ,äøåúá ÷åñòì
ãåîìì íéìùåøéì äìòéå åéáà úéá úà áåæòéù åì
äìò íù ïëàå .éàëæ ïá ïðçåé éáø ìöà äøåú

òåãî øåàéá êéøö äøåàëìå .íåø éîùì ãò äìòúäå
úà äìéçú åãîìì àéáðä åäéìà úà åçìù àì
,'åëå 'åëå æ"îäëøáå ù"éø÷ ë"îçàìå ,á"àä úåéúåà
ãéî åäåçìù òåãîå ,óèä úà íéãîìîù êøãë
éìåãâ ìù íúáéùé íå÷î ,æ"éáø ìù åúáéùéá ãåîìì
ìãåâ úà àéîù ïî åàø øùàë àìà .äøåú
'äøåúä úáäà úìåç åùôð'ù ãò åúå÷å÷úùä
,íù øàåëîä ìëë äøåú éøáã ìò åîöò áéòøäù
,äøåúá úåìòìå çéìöäì çèáåî åäéøä äæë 'ïåöø'á
æ"áéø åì øîà ïëå ,úåàìôðå íéñéð åì åòøàé éàãååáå
çéø äìòé êë ,éðôìî êéôî çéø äìòù íùë ,éðá

íéîùì êéôî äøåú é÷åç.

éäéêåúî ñðëéäì äëæðù åðîò åðé÷åìà 'ä
íäáå ,íéîéä åìàì äùåã÷ã úåáäìúä
ãåîéì éãé ìò äìòî ìù äùåã÷á ùã÷äìå ìãâúäì
úàéáì åðìåë äëæðå ,äîéìùä äðåîàäå ÷"äåúä

.ø"éëà ö"àåâ

˘ÌÈÁÏ˘Óמבול  Ì¯Ë· ˜Â„·ÏÂ Ô�Â·˙‰Ï ˘È ·ËÈ‰ ·ËÈ‰ ,·¯Á ÏÎ˘˙ ıÂÁÓ ,¯ÈÚ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· ÏÏÂÁ˙Ó ˙ÂÎ˘Á Ï˘ ÏÂ·Ó˘ - Â�È�ÓÊ· ÈÓ� ÍÎ ,

(‰·È˘È‰Ó ¯ÂÁ·.

הרה"קכט . בנו  אחר תר הנרות הדלקת שלאחר החנוכה, בימי זי"ע נזר' ה'אבני הרה"ק אצל  שהיה  מעשה

משמ גילוה'שם בני ילדים עם יושב מצאו קלה שעה לאחר לימים. צעיר ילד עוד כשהיה זי"ע ואל '

בדריידעל זמנו(ÔÂ·È·Ò)ומשחק את מכלה  בנו  את לראות לבו  שש  לא האב ואף האב לנוכח הבן התבייש  ,

ה 'משחק ' חפצי שכל  בני, לך דע  בנועם. לו והסביר אליו  בנו את האב לקח  ולריק. הובאו(˘ÈÈˆÏÈÙ‚)להבל

שלא  וידעו  הקדושה , התורה  את ישראל  מבני להשכיח הללו הרשעים ברצות היוונים. חכמי ידי על לעולם 

המציאו כן על  מחייהם . והנאה  סיפוק כל להם יהיה  לא אז כי מורשה , משה  דת לעזוב ישראל  בני ירצו 

עד  הסדרים ', 'בין הנערים בהם שישחקו ישראל  בני בקרב אט  אט החדירו אותם  ודומיו, הסביבון את

לאחר  והנה במשחק. הזמן מהעברת להם  יבוא ו'סיפוקם ' התורה , את להשכיחם בידם  יעלה  שלבסוף 

המצות  שבחג וכדרך הנס , לזכר אלו  חנוכה ימי שמונת קבעו  היוונים  את חשמונאי בית מלכות שניצחו 

כך  במצרים . אבותינו את שמיררו הצרה שום  על  המרור את קבעו  ואף  הנס שם  על מצות לאכול קבעו 

רצו בו  כי הצרה, שום על  הדריידעל  משחק ואת הנס, שם על קבעו הנרות הדלקת את בחנוכה , גם 

קבעו  המצות שבחג מצינו  והנה תורתך. להשכיחם  הנס הרשעים הימים,לזכר שבעת כל מצות לאכול 

אות לצרה ואילו  אלא אינה הצרה  כי מרור, של  אחד כזית רק לאכול חייבו  שלא קטן, זכר אלא עשו לא

מזכרון  שיותר כמה ולמעט הנרות הדלקת בעניין להרבות יש בחנוכה כיו "ב בזכרונה. מהדרים  ולא וזיכרון

כי  בניו , את לחנך האדם על  האיך החינוך, לעניין ללמוד אף לנו יש זה ממעשה  המשחק . ידי על  הצרה

עמו . דיבור רכות אלא קשות, עמו דיבר ולא בנו על  נזר האבני זעף לא
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