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äøô - àùúYéë

כמה יתגלה דבר  סוף – אחורי את וראית
הגמורה לטובתו ומלואו  עולם  הקב"ה סיבב 

ïúùøôá(âë âì)éøåçà úà úéàøå
åàøé àì éðôåíéîòô äðä

úåòøåàî íãàä ìò íéøáåò äáøä
àöåî åðéàù ãò íéðåùîå íéðåù íéø÷îå
àìå úøåëùë àåä êìäî ,åìâø óëì çåðî
òãåé åðéà úåãøèå ìåáìá áåøî Y ïééî
äùòé äî ,åìàîùîå åðéîéî äùòð äî
äðåîàá ÷æçúéå øæàúé Y äéçéå íãàä

åùôðì øîàéå ,íéîùî äùòð ìëä éë
ìëä éë éàöîúå òâø èòîë éáç
äéä ìëäù äìâúé øáã óåñ ,ïåáùçá
.äøåîâä êúáåèì 'ïåéìò íòè'å ïåáùçá
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá êëå

'éøåçà úà úéàøå' ÷åñôáä"ã î"åú)

(úéàøåíéøáã äîë íéàåø åðà äðä' .ì"æå ,
õøàá íéùòðä úåðåù úåáéñî úåáéñ
ú"éùä äùò äîì íéäîúî åðà øùà

äëëàààà,åðà ïîæä úåáø øçàì ìáà

ה'טייס'א. יושב ששם החדר תוך  אל להיכנס לו שנתנו פשוט לאיש משל, משלו

המטוס את  ופינותיו (Ô"‡ÏÙ‡¯Ú)ומנהיג קירותיו כל על זה קטן חדר והנה בתבונה,

זה  לנסיעה, זה שונות  למטרות  נעשו וכולם למיניהם, שונים בכפתורים הוא  מלא

התפעל  זה אדם נכנס כאשר ויהי נפלאה, בחכמה אופניו על דבור דבר וכו', לאורה

הוא למה לדעת  וביקש הכפתורים אחד על והצביע  לטייס פנה עיניו, שראו מה מכל

תכליתם  כבר הבנת 'וכי ושאלו הטייס עליו לגלג עליו, לוחצים אם קורה ומה מיועד,

כפתור  אודות  לברר בא  שהנך  כאן, הקבועים המרובים הכפתורים כל של ומטרתם

דוקא...' זה

עשית בחכמה כולם - הקב"ה שברא  הזה בעולם אדם לו מסתובב מובן, והנמשל

ככה', ה' עשה מה 'על קרהו אשר מקרה איזה על לשאול ובא  קנינך , הארץ  מלאה

ילך' ה'הלוך  בכל והבנה השגה שמץ  לו יש וכי מזו, גדולה 'טפשות ' לך אין והרי

והארץ . השמים מערכת מכל קטן אחד פרט להבין ירצה ואיך  עלמא, בהאי הנעשה

בפסוק לרמז אמרו Ê)ובזה ·ˆ ÌÈÏ‰˙).'זאת את  יבין לא  וכסיל ידע, לא בער 'איש

שהוא מי Â·È˘Á˙')אישדהנה ÔÂ˘Ï ‡¯˜Ó·˘ ÌÈ˘�‡ ÏÎ' - ÁÏ˘ Ù"¯ È"˘¯ 'ÈÈÚ) נכון אל יודע 

אלא אדעשאינו ולא  בעולמו,בער  הבורא  הנהגת  את  להבין ומדע  שכל בידו שאין –

ה  בטפשותוכסילאבל –יאמר 'זאת ' את  יבין כל לא מבין אחד פרט על כלומר

הבנתי לא  'זאת' לומר באצבע יראה וארץ  שמים ‰ÌÏÂÚמערכת È�È�Ú ¯‡˘ Ï·‡ ¯ÓÂ‡Î)

(È˙�·‰ ˙‡ÊÓ „·Ï.מזו גדולה טיפשות  לך אין והלא  ,
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øùàë ,ìëä òøôîì íéðéáîå íéàåø
éë íúðååë úéìëú úåáéñä ìë ,ìëì
ìåãâ øáã äùòéù éãë úåðëä íìåë

äæëúâéøäá ,íéøåô ñðá äéä øùàëå ,
úåáéñä ìëå ,øúñà úçé÷ìå éúùå
äðëä äéä ìëäå ,äæä øáãì åááéñù
äùòðù íãå÷ ìáà ,ìàøùé úìöäì

íéðéáî åðà ïéà êìîä íâúôúòáù åðééä]

åøñééî òåãî ïéáäì íãå øùá éãéá ïéà äøöä

[ä"á÷äøáã àì ÷ôñ éúìá íéðéîàî ÷ø ,
ñåîë øáãä íòè åðúàî ÷ø ,àåä ÷éø

,íìòðåàéä äìåãâ äáåè äðåîàä äæ
äðåîàä ìò øëù íéìá÷î éë ,åðìäæå ,'

- 'éøåçà úà úéàøå'øçàìäùòðù
äî òøôîì ïéáúå äàøú ,øáãä úéìëú

äùòðù äîå äéäù(ãñç äéä ìëäù)ìáà ,
åàøé àì éðôåàì øáãä úééùò íãå÷ Y

åðì ïéà .ì"ëò ,åúéìëú åðéáé àìå åàøé
,äîéìù äðåîàá áèéä ÷æçúäì àìà
àðîçø ãéáòã ïàî ìë'ù äàøð óåñáìå

'ãéáò áèì(:ñ úåëøá)áááá.dyxtd x`aä øô - à ùúYéë -

á"åéëéîð áúëä"ã .áì óã à"ç ,úåùøã)

(áéúëì"æç åøîà äðäã(.àì äãð)

éë åðééäå ,'åñéðá øéëî ñðä ìòá ïéà'
åà ììëì äø÷î äæéà äø÷é úåáø íéîòô

בפרשתןב. רבינו משה שביקש בכתוב  שביארו ע"ד לו, נאמר עצה È‚)עוד ‚Ï)

הקב "ה א"ל דרכך', את  נא  Î‡)'הודיעני Ì˘)ביארו ובגמ' אתי', מקום Ê.)'הנה ˙ÂÎ¯·)

לו', וטוב רשע  לו ורע צדיק  יש מה 'מפני הקב "ה של דרכיו לדעת  משה שביקש

כי  רואה אינו הארץ על מהלך  שהוא מי פירוש אתי', מקום 'הנה לו השיבו כך  ועל

ידי  על לארץ ממעל ועולה רוח, כנפי על המהלך  אמנם לחוד, מחזה מחזה אם

מקום (ÒÂËÓ)עראפלאן 'הנה הקב "ה א "ל כך כאחד. מחזות  וכמה כמה הוא  רואה הרי ,

על אתי', להביט  שבך ה'דעת' את  תגביה אם וכן – השמימה תעלה  אם כלומר

שמימית  בהבטה הרבה הכל  עם ארוך בחשבון דבר כל כמה עד מלמעלה תראה אזי

שוב בעולם המתרחש ודבר דבר בכל יש טובה כמה תראה וכאשר ונידונים, פרטים

קושיות . שום לך  יהיו לא 

לומר  אדם בני של דרכם כי שליט"א שעכטער מאיר יעקב רבי הגה"צ  אמר כה

בנין  עומד כאן סדר, כל אין העולם בזה כאן כי לי נראה העולם על בהביטי הנה

ומלא פרנסה חסר אדם לו מסובב זה במקום וכו', נמוך  וזה גבוה זה - עץ  וכאן

בשמ  ואילו לבו, על מעיקה מסויימת  כשצרה מהלך ומשנהו מתנהל בצרות הכל ים

אינו  זה כל ובאמת וכו', בשעתם והכוכבים פלונית בשעה יוצאת החמה 'מסודר'

מסודר  הכל כי יראה מהמטוס אבל מלמטה העולם על שמביט למי אלא כן נראה

להפליא מסודר הכל כי יראה האמונה בעין מלמעלה המביט כי יאמר כיו"ב  להפליא,

נפלא ... בחשבון
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íéøáãä åìà úçúù øéëî åðéàå èøôì
äàøð ïëå ,äìöäå äòåùé äæéà ïîèð
éë ,øúñà úìéâî - úàæä úøâàä éøáãá
ïëåîîù íéàöåî åðà äìéâîä úéùàøá
úà âåøäì êìîì õòéé òùøä ïîä äæ
äúåòøì êìîä ïúé äúåëìîå' éúùå

'äðîî äáåèä(èé à)åúáù ïååëúäùë ,
éúùå úçú êåìîì àåáúøúñà íåâøú)

(à äåúöò úà ä"á÷ä êôä ìòåôá êà ,
àìà ,éúùå úâéøäî äðäð àìù éã àìå
àéäå äìåãâì øúñà äúìò äæ éãé ìò
.õòä ìò úåìúäì åì äîøâù àéä

äéä éúùå úâéøä éë ïéáé ïéáîäå(ñð)

ìòá ïéàù àìà 'óåñ íé úòéø÷' ïéòë
åñéðá øéëî ñðäùøúå àðúâá ïëå ,

êà ùåøååùçà êìîá ãé çåìùì åù÷éá
ìò íúåà åìúå íðåöø úà êôä ä"á÷ä
øôñá áúëéù éãë äæ ìëå ,õòä
êìîä úà ìéöä éëãøîù úåðåøëæä
íò ãçé åøëù ìò àåáé úòä àåááå
'àåää äìéìá' ïë åîë ,ïîä úìôùä

ïéðòá êìîä íò øáãì òùøä ïîä òéâäá
äöøå ,÷éãöä éëãøîì ïéëä øùà õòä
çåìùìå êìîä éðéòá éëãøî úà úåæáäì
íéøäì ì÷ ìòô àéää úòá à÷ééã ,åá ãé
- íéòùø éðø÷ òåãâìå ÷éãö úåðø÷
áåçøá éëãøî úà áéëøäì ïîä çøëåäù
äòùá à÷ééã àìà ãåò àìå ,øéòä
íé÷çùì äúìò ïîä ìù åúååàâù
íò éåø÷ éðà øçîì íâå' øîàì øàôúäå

'êìîä(áé å)æà åà ,åúãåòñá åîò áùéì
êë .åúúéî ìà êìä íùîå ìëä êôäð
äðéãîå äðéãî ìëáù äòøä åúøéæâ íâ
âåøäì ãéîùäì úã ïúðéú øéòå øéò ìëáå
êåôäðå äìèáúð íéãåäéä ìë úà ãáàìå
äîä íéãåäéä åèìùé øùà àåä

íäéàðåùá(à è øúñà)ââââ.

ïéîàéåàìì íìåòá äùòðä øáã ïéàù
ïåáùçóåøéöá øáãä æîåøîå ,

íéðù ùãåçì êééùä '÷ä ä"éåä íù ìù
àöåé àåäù ,øãà ùãåç àåä øùò

הם ג. הם כי הדעת , ובלבול מה'ערבוביא ' להתרחק לנו יש מאד שמאד קמאי אמרו

רש "י כדברי העגל, לחטא  ‡)גרמו ·Ï)השטן[תמוז]'בט"ז העולם,וערבבבא  את

ואפילה חושך דמות  בא וערבוביאוהראה לכך  משה, מת ודאי ערבוביאלומר,

היא האדם ועבודת הדעת , ובלבול מערבוביא  בא החטא  ששורש היינו לעולם'.

דרכו. ה' יצליח אז אלוקיו ה' אחר בתום ללכת  הדעת בישוב  להישאר

הצרה  מכל לו תצמח טובה מה כשיראה – ה'גילוי' בטרם גם כי מעתה, אמור

וכך לטובתו, ה' בדבר נהיה שהכל האמונה' 'ידעת  מתוך  באמונה יתחזק  – הצרורה

יתברך שהבורא שלימה באמונה מאמין 'אני - עיקרים מי"ג הראשון ב 'עיקר' ביארו

ה', בידי שהכל שיאמין והיינו המעשים', לכל ויעשה ועושה עשה לבדו הוא שמו

אירע אשר שכל יאמינו אשר העולם בני רבים כי העתיד. וגם ההווה הן העבר הן
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øéò' áåúëäîä÷øåùìåäðáéðåúàå''ééò)

'øëùùé éðá'ä ÷"äøäî òåãéå .â"ô è"éù ç"òøô

ïååëì ùé ç"øã óñåîáù 'ç"ø éøîàî'á ò"éæ

éùàøå ìàøùé ùã÷î' úëøáá 'íù'ä úøëæäá

(ùãåç åúåàì êééùä íùä úà 'íéùãçäðäå ,
'ãù äàøé àø÷î ìù åùåøéôá ïðåáúîä
'äøéò' éë ,íéøúåéî íä åìà úåéúåà
óðòì äðååëä 'ä÷øåùìå' ,'øéò'ì äðååëä©¨
äðååëä 'éðá' úáéú ,'÷øåù' àø÷ðä õò
àöîð ,'ïåúà' ùøåùî 'åðåúà'å ,'ïá'ì
.'ïåúà ïá ÷øåùìå øéò' øîåì åì äéäù

øùôàåéë ,úòã åðãîìì àáù ,øîåì
úåòøåàîä à÷ééã äáøãà
êøãë Y äîä íéøúåéî éë åðì äàøðù
àáù áåè àì äø÷î ìò áåùçì íìåòä
íå÷îì êìéì êéøö éúééä äî íùì' íäì
äî äàø Y 'éðåîìà úà ùåâôì' ,'éðåìô
,úåáø äæá àöåéëå ,äæ úîçî éãéá äìò
øáã ìë ïéà éë åðáìá òåá÷ì åðéìò íðîà
ìëäå äæä íìåòá åîöòî äùòðä
é"ò à÷ééã ïë ìò ,ìòîî äáéñå ïåáùçá
íù óåøéö íìùð 'úåøúåéî'ä úåéúåàä

ïéîàäì ,äæ ùãåç ìù ùåã÷ä ä"éåä
'ä úàî íéøáãä åìà ìë íâù úòãìå
åðì áéèéäì äëøáìå äáåèì ,íä

.åðúéøçàá

בצרכי בעסקו אף – ראש את תשא 
באמונה המים מעל ראשו  ישאר  פרנסתו 

שלמה

ïúùøôá(áé ì)éðá ùàø úà àùú éë
äá øàéá ,íäéãå÷ôì ìàøùé
äðä .ì"æå ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä

ì ùéå .àåä ääáâä ïåùì 'àùú',æîø
åùàøù ïîæ ìë Y íéá òáåèä ,ìùîì
÷éæé àì íéä êåúá ò÷åùî åðéàå õåçáî
'íãà ìù åúñðøô' éáâ øîàéé ïë åîë .åì

íéì åìùîð øùàìù åéúåðåæî ïéù÷' àúéàãë)

(.çé÷ íéçñô ,'óåñ íé úòéø÷ë íãà,úåâàãäå
éìâ íä äñðøôä úãøèå(åúåà),íéä

Y åùàø úà äéáâäìå øåîùì ø÷éòäå
éìâ êåúá ò÷åùî äéäé àì ùàøäù

íéä'ìàøùé éðá ùàø úà àùú éë' åäæ .
,'ä éãå÷ôì çåîäå ùàøä äéáâäì ø÷éòä
àôåâ äñðøôá ÷ñåò óåâäù óà àìéîîå

ì"ëò ,àøéøâ àùéø øúáãããã.

בנוגע בעברלהם וגם הוא, ה' מעשה אךלעתידם- שמים, בידי הכל - יאמרו

כרצונו ב 'הווה' ומצבו מעמדו אין ואם רבים, חשבונות  יחשבו מעשה בשעת –

ו  עשה לבדו ש'הוא  מאמינים שאנו מכריזים אנו לזה במרירות, ויעשה עושהיתמלא 

ית'. ידו על בא הכל עמנו המתרחש כל בהווה גם המעשים', לכל

זי"ע ד. נזר' ה'אבני ‰˘ÚÂÓ‰)הרה"ק  ÈÙÓ ÌÈ¯·„ ‡"Á ‡˘„‰ ˙Â‡�) חז"ל בדברי המליץ

(.ËÎ ÔÈ˘Â„È˜)אף וי"א בנו... את ללמד חייב במיםהאב השט להשיטו  שכמו וביארו ,

למים, מחוץ - ממעל ראשו להיות  חייב  מקום מכל במים שקוע  שגופו אף הרי במים,
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ïëåò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øàéá÷"ùù)

(èôøàø÷á(á çë÷ íéìäú)òéâé'
òéâé øîà à÷ååãá éë ,'ìëàú éë êéôë

êéôëòéâé àìåêùàøóàù ,øîåì ,
ìòåôá ÷ñòúäì íãàä ìòå íéîòôù
,íéðéðò øàùì åà åúñðøô êøåöì ,åéãé

בגופו, רק בהם יעסוק גשם, בעניני בגופו עיסוקו עת  שבכל בנו, את  האב ילמד כך

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

המשנה את זי"ע מסאטמאר הרה"ק פירש גוונא  ·)בכהאי · ˙Â·‡) תלמוד 'יפה

ה'תלמוד  שיפה לן, להורות ת "ת , עם ארץ דרך יפה נקטו שלא  ארץ', דרך  עם תורה

שקוע אינו כי – פרנסתו ועסק במלאכתו – ארץ' ב'דרך שעוסק  בשעה הנלמד תורה'

'דרך ח"ו להיפך ולא זמן, באותו אחר בענין לחשוב לו אפשר שאי עד ארץ ' ב'דרך

התורה. לימוד בשעת גם ארץ בדרך שעוסק - ת "ת ' עם ארץ

ולילה  יומם יושב  שהיה זי"ע  מקראסנא חיים רבי הרה"ק עם שהיה וכמעשה

העם. המון אל יוצא  היה שלא וכמעט העבודה ועל התורה על בחדרו ומסוגר סגור

ואחד  ומשונות, שונות  'חכמות ' עושה שהיה מומחה, גוי קראסנא לעיר הגיע פעם

החבל  על ופוסע  מהלך  והיה האחר, עבר אל הנהר מגדות דק חבל שקשר מהם

מעל  בני ועובר העם כל ויקהלו ובביטחה. בשלווה היבשה על כמהלך  כולו הנהר

לראות הנהר עבר אל יצא חיים רבי הרה"ק  ואף הזה, הנורא המחזה את לראות  העיר

קדושה  של אמותיו מד' הקדוש הצדיק יצא מדוע העם וייפלא הנורא , המחזה את 

בדרך בהיותם ביתו, אל לשוב  הרה"ק  פנה המחזה גמר אחר המחזה, לראות  וטהרה

באותו  לצפות  הנה להגיע הרבי ראה ולמה מה על רבינו ילמדנו - המשמש שאלו

מהלך זה גוי נא, ראה הרבי ויענהו המוות . לבין בינו וכפסע  הנהר מעל המהלך ערל

גבי  על מהלך  שהוא  שעה באותה מקום מכל אך  פרנסתו, עבור נפשו את ומסכן

ומחשבותיו  מעייניו כל אלא הפרנסה, מענייני מאומה בדעתו מעלה אינו החבל,

דעתו  יסיח אם שהרי עליו, עובר הוא  אשר הדק  ובחוט בפסיעותיו ורק  אך  שקועים

הנהר לתוך  ויצנח ימעד מיד וכדו', פרנסתו על לחשוב  כמימרא לרגע Ï‡אף ¯·ÎÂ)

(‰Ò�¯ÙÏ Í¯ËˆÈ הפרנסה על אנו כשיוצאים דאף גברא מהאי ללמוד לנו יש כן כמו .

לביתו, טרף להביא  ערב עד מבוקר טרוד וחד חד וכל הכלכלה, מקוםועל מכל

ודעתנו מחשבתנו את לתלות לנו אין בפרנסה העיסוק שבעת לדעת אנו  צריכים 

עליון בקל  אם  ‰‰˘˙„ÂÏ˙)כי ˙‡ˆÂ˙ ‰Ò�¯Ù‰ ÔÈ‡˘),ח "ו ניפול מיד  כן לא שאם 

באמונה פיגול  שבשמים,למחשבות  באבינו ולבנו מוחנו את לקשר אם כי לנו ואין ,

ובנקל. בריווח הפרנסה לנו תבוא ממנו כי
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,åéãéá ÷ø íäá ÷åñòì äàøé íå÷î ìëî
ãçé åò÷ùé àì åúáùçîå åùàø åìéàå

éîùâä ìòåôá åéãé íòääää.

íðîàóö åùàø øàùéù Y åæ äìòîì
íéîä éðô ìòîéãé ìò ÷ø òéâé

,ìëì ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷äù äðåîàä
'õòåé àìô'ä áúëù åîëå(äàð÷ êøò).ì"æå

òâåð íãà ïéàù äîìù äðåîàá ïéîàéù
,åøáçì ïëåîù äîáàåä äéä íà åìôàå

øúåé çéåøäì óéãòé àì íìåòá ãéçé
íéøçåñ åôñåúé íàå .åéìò øåæâù äîî
øñçé àì ,úåááøìå íéôìàì åúåîë

åì áåö÷ù äîîïúé àìù ïéáé æà .ì"ëò ,
åùàø úà óøöé íà åì óéñåé àìå åì
åì áö÷ðä ìë éë ,åéôë òéâéì åçåîå

ïôåà ìëá åéìà àåáé àåá àìéîîåååå.

àéãäìå'úåááìä úåáåç'ä áúëäîã÷ä)

(ïåçèáä øòùì'äá çèåáäå'

מבארה. זי"ע  מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק  היה זה Ú˜·)ביסוד '¯Ù „Â„ ˙„ÓÁ· ‡·Â‰)

הגמרא דברי Á.)את ˙ÂÎ¯·) ולכאורה שמים', מירא יותר כפו מיגיע  הנהנה 'גדול

שהכוונה  וביאר, שמים. מהירא יותר כפיים מיגיע הנהנה של מעלתו גדלה במה צ"ב 

בוראו  את רואה הוא  עולם, בעניני בעסקו שאף ראשו, יגיע  בלא כפיו ביגיע  לעוסק 

שמים. ירא מדריגת  על יותר עולה וברה זכה אמונה של זו מדריגה ושעל, צעד בכל

הימים ו. באחד הים, כחול הרבה ממון ולו גאליציא מעיירות באחת  היה יהודי איש

הפרעון  וזמן עת ובהגיע העניים... ישראל מבני לאחד גדול סכום האיש זה הלווה

– הפסוק של הסיפא את  רק קיים המלווה זה עשה מה איננו... לווהילד תהיה

הייתה כנושה שלא  הלווה ודחק , לחץ  מיני בכל עליו ולוחץ  אחריו מרדף הלה והיה ,

הועיל  לא  אך אחרת , עיר אל לברוח ברירה בלית החליט פרוטה שוה אפילו בידו

מצפרני  ניצל לא  והרביעית  השלישית בעיר גם לשם, אחריו רדף המלווה כי במאומה

המהר"א הרה"ק  של בימיו בעלזא  העיר עד הגיע רודף וזה בורח כשזה וכך המלווה,

עיניו, לנגד המלווה את לפתע ראה שם גם אבל לנפשו מנוח למצוא קיוה שם זי"ע 

הרודפו  המלווה אותו על לבו את  ושפך  מבעלזא  הרה"ק  רבו אל הלווה נכנס מיד

– המלווה ויען אחריו, רודף לך  מה ושאלו למלווה, לקרוא  הרבי שלח חרמה... עד

הרה"ק א "ל ישלם... ולא  רשע  לווה זה מן הרי לאדם  המיועדים  מעות כי לך דע 

אחר במקום ירוויחם זה  במקום יפסידם ואם בידו, ישארו לעולם וישאל השמים ,

הקודמים דבריו על הרה"ק חזר מבטיחני, הרבי האם Ï·˜˘˙המלווה ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÏ·Ó)

(‰ÁË·‰‰ יעמוד והצלה רווח החוב על לו תמחל אם מעותך , את תפסיד לא  לעולם

כי  הבין כן כי כשמעו לידך ... להגיע  דרכו את ימצא כבר והכסף אחר, ממקום לך

לביתו לחזור ופנה ללוה שלם בלב  מוחל הריני ויאמר ויען בגו' דברים ÂÏ'יש ‰Ó ÈÎ)

Á‡ ¯‡˘‰Ï(Â˙ÏÈÁÓ È¯ הלאטר"י כרטיסי למוכר המלווה זה קנה הרכבת בתחנת והנה,
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,åúñðøô øîåì äöø ,ïåîîä úìòåú âéùé
ìòá ìù äáùçîä úãøè åðîî òðîéúå

åéìò åúâàã úãîúäå ïåîîä.ì"ëò ,'

äúòîåúðåîà øùà íãàäù ,ïéáú
,àéîù ïî áö÷ð ìëäù äîéìù
êåúî åúñðøô øçà óãåø åðéà àìéîî
åúòã áåùéá ãéîú øàùé àìà ,äìäá
éëøãáå úåðéúîá äéäú åúâäðä ìëå
øáãä ïåëð úîàù óàù òãéå .íòåð

éëøöá ÷ñòúäì íãàä áéåçî íãàäù
úà ä"á÷ä àøá êëù éðôî ,åúñðøô
íìòäáå òáèä êøãá ìäðúéù - åîìåò

,úå÷åìàä úåìâúäïéà íå÷î ìëî
ïéàå ,úåìãúùää úàöåú äçìöää
íéðéò úæéçà àìà úåìãúùää

àîìòáææææï"áîøä ïåùìëå ,(åè ,æì úéùàøá)

'äøéæâäøîåìë ,'ø÷ù úåöéøçäå ,úîà
äî éôë ÷åéãá çéååøé íãàä éøäùøæâðù

úåìãúùä úåôñåúå úåöéøçä ìëå ,åéìò

(ÂËÂÏ)'יותר ולא פחות 'לא  ההלוואה של  הסכום  כאותו מעות סכום בגורלו וזכה 

(Ï"ˆÊ ¯Ú„�‡¯· ÌÂÏ˘ '¯ „ÈÒÁ‰ ÔÂ‡‚‰ ÈÙÓ).

שהיה נובהרדוק מתלמידי אחד על ומסתפק מספרים בחלקו השמח ואביון עני

להחיותבמועט כדי חמאה מעט עם לחם אוכלים וב"ב הוא היה ביומו יום מדי ,

שהיתה  החמאה חתיכת  את ואכל ביתם לתוך חתול נכנס אחת  פעם נפשם, את 

החתול  על בצער, הבית  בני לו סיפרו לביתו, בערב חזר כאשר ויהי לסעודתו, מיועדת 

בבטחה  ונענה מדבריהם, כלל התפעל לא  הוא אך  שלו, החמאה מנת את שאכל

לא ששלו לומר שכוונתו בחשבם הבית בני ויתמהו שלי' המנה את אכל לא 'החתול

החלק כי כן, לו והוכיחו טעותו, על העמידוהו לפיכך  שלהם, את  אם כי החתול אכל

והשיב האיש נענה שלו, את  אכל שהחתול ברור וא "כ אחר, במקום מונח היה שלהם

החמאה  היתה שלא  למפרע מילתא  אתגליא  החמאה, את אכל החתול 'אם בניחותא 

אוכלה...' החתול היה לא  שלי היתה אם כי החתול, של אלא שלי,

בחז"לז. איתא Â)הנה ËÚ ¯"¯· ,‡"‰ Ë"Ù ˙ÈÚÈ·˘ ÈÓÏ˘Â¯È)לשבת שנים י"ג שככלות

במערה בנו אלעזר ורבי Ï‚)רשב "י ˙·˘ 'ÈÚ ,Ì‚¯‰Ï Â˘˜È·˘ ˙ÂÎÏÓ‰ ˙ÓÈ‡Ó) רשב"י עמד

וכדרך ציפרים, לצוד – במלאכתו העוסק  צייד רואה הוא והנה  המערה, בפתח

ושמע נפשם, ולהציל להימלט זכו וחלקם בידו, נתפסו הציפרים מן חלק - הציידים

שמיא מן קול בת  יוצאת  הצייד של חיציו לקבל וציפור ציפור תור שבהגיע  רשב"י

'דימוס' ואומרת  מכרזת קול הבת  אם זו, ציפור בגורל יעלה מה אין (È˘ÙÂÁ)ומכרזת

'ספקולא ' ואומרת מכרזת קול הבת  ובאם לצוד. מצליח  הצייד (�˙ÒÙ)הצייד ביד עולה

פרטית השגחה יש קלילא בריה שהיא  ציפור על אם ואמר, רשב"י נענה אותה, לצוד

'השגחה' יש שעלינו וחומר' 'קל ממעל, וציווי ברצון אם כי נצודית ואינה בדקדוק
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åéìò øæâð íàå ,äîåàî åì åìéòåé àì
øúåé ãåáòé àì íà óà øùòúé áø øùåò

éàãîçççç.

øùàëååðîî åøåñé äæ äðåîàá äéçé
,'ìåâéô úåáùçî' éðéî ìë
çéååøî äéä êëå êë äùåò äéä åìéàù

לא שאם בה, יושבים שאנו צורים ממערת לצאת  לנו אפשר כן ואם השמים, מן

במערה  נחבים להיות לנו מה א "כ להרגנו, המלך יוכל לא  ממילא למות  עלינו נגזר

כולו. העולם את להאיר המערה מן ובנו רשב "י יצאו זו התבוננות ומתוך  זו,

ירים  לא הבורא  שמבלעדי ובטחון' 'אמונה בהלכות פרק כאן שלמדנו ממה ולבד

ביתר  כאן לבאר יש עולם, ועד מעתה ונזק  צער שום לידי יבא  ולא  ידו את  איש

ולאידך ידיו, במעשי או המבורך  בכשרונו הצלחותיו האדם יתלה שלא  – עומק 

הנה  כי במסחרו. הצליח ולא הפסיד חסרונותיו שמחמת 'דפוק ' ירגיש לא המפסיד

ששמע ההכרזות  את שמע  שלא וכמובן – במלאכתו ועסק בשדה הצייד זה לו ישב

מסתברא לכן הדבררשב "י, תולה  היה  ציפור  לצוד  בידו ועלה  הצליח  כאשר 

ברשתו הכניסו  וכך  העוף את  הקדים  שבזריזותו גיסאבהצלחותיו, ולאידך כאשר,

לצודו הצליח לא  וכך  כך  עשה שלא  שבגלל  הדבר תלה מידיו העוף ואילו התחמק ,

בטוח  הוא  הרי שבסכלותו דמילתא , כללא  אותה, גם צד היה אחר במקום עומד היה

כן  הדבר אין האמת  ע"פ אבל העופות, את לצוד ובמומחיותו בכוחותיו תלוי שהכל

יעמ  אם ואף לא , ומה לצוד יצליח ומה כמה תקבע  השמים מן ההכרזה ורק דו כלל,

הבת שהכריזה אחד ציפור אפילו לצוד יוכל לא  דוגמתו מומחים אלף עוד לצידו

'דימוס'. עליו קול

במלאכתו ח. הבוטח שהאיש זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון אמר וכך 

וחושב  ומזלותשמהםובעיסוקיו הכוכבים כעובדי הוא  הרי ופרנסה, מזונות לו יש

וביניהם, בינו מה כי להשפיע– והמזלות  הכוכבים בכח יש  כי בנפשם  מדמים הללו

עסקיו על  הסומך הוא ממש  בהם  וכיוצא  הצטרכויותם, ושאר פרנסה  שפע  עליהם 

הצלחת שכל האדם יאמין אלא ישועתו... תצמח מהם כי בחשבו אותם, ו'עובד'

ובכל  עת  בכל פרנסתו הקב"ה לו שולח ידו שעל ואמצעי צינור  אלא  אינה העסק 

אלא יעבוד, לא  אם ובין יעבוד אם בין יקבל בודאי לקבל צריך  שהוא מה וכל שעה,

הפרנסה  את להמשיך  כדי השתדלות  פעולות ולעשות  העולם כמנהג להתנהג שעליו

והמלאה. הפתוחה מידו

אברהם דבר ·‰˜„Ó‰)בספר ‡"ÂÊÁ‰ „ÈÓÏ˙ ıÈ·¯Â‰ Ì‰¯·‡ '¯Ï) בפומיה 'מרגלא כתב

('˘È‡ ÔÂÊÁ'‰„)הטבע בדרך  רואה לא כבר שהאדם ברגע  באה השי"ת  תשועת

להוושע . מקום
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àì êë äùåò äéä àìîìàå ,íééìôë ìôë
éøäù ,øçà óñë íåëñ ãéñôî äéä
,åì êøöðäå ãòåéîä éôë åì áöå÷ ä"á÷ä
ììë íééåìú ãñôääå çååøä ïéàå

íãà éðá éùòîáàåä àøåáä ,àìà ,
úåùòì åðåöøå åúáùçîá ñéðëä øùà
úåùòì éðåìô íå÷îáå ,çéååøäì éãë êë
ïåâë íéøåäøää ìëå ,ãéñôäì éãë úøçà
ììëá úåéäì íéáåø÷ åììä àã
ùé éàãååù óàå ,äøéôëå úåñøå÷éôà
éðéðòá úåùòì äî úãë øäøäì íãàì
úåùòì åàåáá íà éë äæ ïéà ,åúñðøô
ìå÷ùì åéìò æàù ,äñðøôì åúåìãúùä
äî äùòéå ,äùåò àåäù ãòö ìë áèéä
äùòî øçàì ìáà ,ïâåäë åéðéòá äàøðù
ááéñ ä"á÷ä ÷øù øåøéáá ïéîàäì åéìò
àì äùòù äìåòôäå ,ïë úåùòì åì
äéäéù éòöîàäå çéìùä àìà äúéä

.àøåáä ïåöøë

íàäæä íìåòá êéøùà ,ïë äùåò äúà
àáä íìåòì êì áåèåäðåîàá éë .

åîë ,åéãéá åéðéð÷å åéñëð åîéé÷úé åæ

ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä ùøéôùøãà)

(ç àíäéøáãá(:åè äöéá)'äöåøä
øãà ïäá òèé ,åéñëð åîéé÷úéùøîàðù ,

(ã âö íéìäú)ì"øù .''ä íåøîá øéãà'
''ä íåøîá øéãà'ù ïéðòä äæá ïðåáúéù
òáè ìëå ,âéäðîä àåäå àøåáä àåä Y
ïåáùçá àìà åùòéé àì íìåòä éø÷îå

.ì"æå ,àéîù ïî äáéñåé÷ñò ìë àìéîîå
øùåò íãàä äðå÷ù åéðéðò ìëå íìåòä
,çéâùîä úçâùäá àåä ìëä íéñëðå
òåøâì àìå óéñåäì íãàì øùôà éàå

úåöéøçå úåìãúùä áåøáøîàé àìå ,
úà éì äùò éãé íöåòå éçåë íãàä
é"ùä çëù åááì íò òãé ÷ø ,äæä ìéçä

ìåëé ìëå çéâùîäçåë åì ïúåðä àåä
ìãúùî àåäù íâäå Y ìéç úåùòì
,ïúîå àùîáå øçñîá - íìåòä òáèë
úúì òáèä éðéðòá àéä êøáúé åúçâùä
øùåòäå ïåää øëúùäì õîåàå çë åìèèèè

,øãà ùãåçã ñðá ìéìòá äàøðù ïéðòë
òáèá äéäù óàåøéëä úàæ ìë íò ,

äçâùäá àåäù íìåò éàá ìë åòãéå

המשגיח ט . של ביתו אל זצ"ל שבדרון שלום ר' הגאון מישרים המגיד נכנס פעם

עילאה, שמחה מלא שהוא האיך וראהו זצ"ל, לעווינשטיין יחזקאל ר' הגאון

היה  מקדם שבשנים לו, וסיפר ר"י פתח עושה, זו מה לשמחה שלום ר' וישאלהו

היה  שם ששררה והעניות הדחקות ומחמת  שבליטא, מיר בישיבת כמשגיח משמש

היה  גוונא ובכהאי החודש, בסוף הזעומה משכורתו את  קיבל שלא  דשכיחא  מילתא 

כמו"ש מאמונתו, ומתפרנס באמונתו ‚)מתחזק  ÊÏ ÌÈÏ‰˙)- אמäנה äרעה ארץ ְְֱֵֶֶָָ'Łכן

הציע הקודש לארץ שעלה אחר באחרונה זה אמונה'. מיט גישפייזט זעך האב  איך 

בישיבתו, כמשגיח לשמש שיבוא פוניבז' גאב"ד זצ"ל כהנמן שלמה יוסף ר' הגאון לו
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,äàìôðåîéé÷úé' åæ äðåîà éãé ìò ÷øå
åéñëð.'

מאזין הקב"ה  - פה  כל תפילת שומע
והבדל הפרש ללא יהודי כל  לתפילת

ïúùøôá)(áì áìàð éðçî ïéà íàå' ,
,'úáúë øùà êøôñî
éúééä àìù ,éìò åøîàé àìù' ,é"ùøáå
äøåàëìå ,'íéîçø íäéìò ù÷áì éàãë
äéì úôëéà äî éëå øåàéá êéøö úö÷
àîù íãàä ìëî åéðòä - åðéáø äùîì
åéìò ù÷áì éàãëå éåàø äéä àìù åøîàé
åúåðúååðò éôì àìä ,ãåòå ,íéîçø

áåùçì ïëà åì äéä åîöò éðéòá åúåìôùå
íäéìò ù÷áéù éàãë åðéà ïéãä ãöîù
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øàáîå .íéîçø

(ïéà íàå ä"ã :ãî÷ íéèå÷éì)ìãåâì äáøãàù
åðéáø äùî ïòè åúåðúååðòïéà íàåY

àîù éðùùåç ,éúìéôú ìá÷úú àìù
'ä ìáé÷ àìù äîù úåéøáä åøîàé
òîåù ä"á÷ä ïéàù øçàî äéä éúìéôú
äæ ïéà éøäå ,àèåçäå òùåôä úìéôúì

úìéôú òîåù äúà éë ,ììë ïåëðìëäô
ùøã ïë ìò ,äéäéù éî äéäé Y
íàå ,åú÷òöì 'ä òîùéù úåîöòúäá

'åëå ïéàéééé.

אך המשרה, את לקבל שקלתי שעה באותה יפה, בעין בצדו שכרו מתן לו והבטיח

ואין  בנכסים משופע  שהוא חשבתי לתומי כי האמונה, עם יהא מה תמיד חששתי

אזכה  לא  בחודשו חודש מדי המשכורת  את  לי ישלם ואם כסף, של מחסור אצלו

שמונה  כבר נמצא הנני שהרי אני, שמח עתה אך  בהשי"ת , ולבטוח לסמוך עוד

ב'ישיבה', בעבודתי לכן חודשים בליטא... כמו  'מאמונה' היא משכורתי כל  ובינתיים 

לשמחתי  קץ מאמונה...אין לחיות שחזרתי על רב, שלל כמוצא  אשמח לא איך כי ,

ויצא פרשת  הרד"ק פירש Ï‡)וכך  Ï)ליעקב הארמי לבן שאמר ÁÎ)מה Ï ˙È˘‡¯·)

והשיב  דחהו יעקב אך  ואתנה', עלי שכרך  Ï‡)'נקבה ˜ÂÒÙ) כי מאומה', לי תתן 'לא ְָָ

אך ביתו, אנשי ופרנסת פרנסתו תהא שממנו קבוע סכום בשכרו לו לשלם רצה לבן

קבועה  הכנסה לקבל אופן בשום רצה לא כי תוקף, בכל לכך  סירב  אבינו יעקב

העולמים. כל בבורא מאמונתו דעתו להסיח לו לגרום העלולה

עצמו מרגיש הוא  כי לרבו יהודי אמר זורקים תלושפעם מעבידיו בעליו כי ...

פעם  חדש במקום עובד עצמו הוא וחמישי' 'שני  ובכל לבקרים, חדשים אותו

הנו  רבות ופעמים – מקום' כ'ממלא  ופעם ואני ב 'קביעות' – מעש בחוסר מסובב 

אדם ראיתי לא  מעולם אתה, 'תלוש' וכי א"ל בא. סומךמחובראנה אינך כי כמוך ,

השמימה  תלויות עינך באשר עולם כל לבורא מחובר הנך אלא ידך  מעשי על  כלל

שעה... ובכל עת  בכל

תורה י. שומרי על נמנה שאינו אורח עובר נתניה, בעיר כשנה לפני שהיה מעשה
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התנפלו  לפתע אדם, מבני ריקנית אוטובוס בתחנת עומד עצמו את מצא ומצוות

ושנונה... חדה סכין מהם אחד כל כשביד דם צמאי ישראל שונאי ערביים חמש עליו

זין בכלי מהם ארבעה להרוג בידו עלה ניסים ובניסי עשתונותיו איבד לא (‡˜„Á)הלה

סכיניהם  את  חבריו מידי תפס לפניו אשר את  שביניהם החמישי כראות בידו, שהיה

ומסביבו  עומד יהודי ומצאו המשטר אנשי הגיעו והנה בידו. סכינים כשחמשה וברח

להרגם, השכים כן על בסכיניהם להרגו רצו שהם טוען והוא  הרוגים ערביים ארבעה

המקום, אותו בכל ל'סכין ' זכר כל נראה שלא  מכיוון טענתו את  'קנו' לא  הם אך 

לשבת עליו ונגזר בכפם עוול לא על הערבים את  הרג הלה כי 'הוחלט' שכן מכיוון

ואף  כאחת ... שעשה רציחות  ד' כנגד עולם' 'מאסר פעמים ארבע  האסורים בבית

גמורים  פושעים בין ישב  מקום באותו כי אחר במקום לשבת שיעבירוהו בקשתו

נענתה. לא 

– הסוהר בית ל'רב ' ואמר פעם נענה האסורים בבית היהודי כשבת ההם בימים

שהאלוקים  לך  מנין הרב , וישאלהו לכלא '... אותי והשליך ממוות  אותי הציל 'אלוקים

חיות חמשה לנגדי כשעמדו מעמד באותו כי היהודי לו אמר ממיתה... אותך  הציל

הרב(ÌÈÈ·¯Ú)רעות חזר ממוות , הצילני והוא ה' אל זעקתי בידם שלופות וסכיניהם 

עלתה  כיצד והמצוות התורה משמירת  אתה רחוק  כי עליך מעידה חזותך – לשאלו

ואמר היהודי נענה קשים, רגעים באותם להתפלל דעתך  אותי על לימד זקני כי

אליו זעקתי בצרה  בהיותי כן על  אותו...' מכיר  שאינו  למי אפילו עוזר  ש'האלוקים

השמים מן גלויים בניסים  נצלתי ואכן אותי ויציל .שיעזרני

לקול  ששמע הדור גדולי ממקורבי אחד האסורים בבית ביקר הזמן באותו

בבית ששמע הדברים עיקרי על 'גדול' אותו בפני חזר ולעירו לביתו בשובו שיחתם,

אותו  שיוציא האלוקים לפני מתפלל איננו מדוע  א "כ ה'גדול' אותו שאל האסורים,

הצלתו  על התפלל יהודי אותו כי לומר ה'מקורב ' ניסה לשם, הושלך אשר הבור מן

– מעשה בשעת  כבר הוא  כאן אבל נהרג לא  כשעדיין – המעשה' 'קודם ממוות

– המעשה' 'קודם לומר שייך מה – אליו ונענה הגדול שחק  לכלא ... הושלך שכבר

שומע הקב "ה כי אלא  בידיהם... שלופות כשסכינים מרצחים בחמשת  מוקף כשהוא

ימים  כמה אחר פלאות , ויראה הצלתו על יתפלל עתה גם – עת  בכל פה כל תפילת 

הגדול... דברי על בפניו חזר האסורים בבית שוב  ביקר כשה'מקורב '

ולפתע העיר ברחוב  ה'מקורב' הלך  שבועות כמה כעבור האלה הדברים אחר ויהי

ובשמחה  המקורב אליו מיהר העולם'. ב'אויר חפשי לו מהלך ה'אסיר' את רואה הוא

הרי  כן... שואלני אתה וכי – ויאמר האיש ויען לחפשי, יצא  כיצד שאלו ותמיהה

עולם, לחרות ויצאתי התפללתי לחפשי, ואצא  כדת שאתפלל לי אמרת  בעצמך  אתה

השלטון  אנשי כי מעשה, הווה כך  הדברים, פני היו היאך לדעת  תרצה אם אבל
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íéùøåôîååäéìà éáã àðúá íéøáãä
(å ÷øô ,àèåæ)åì øîà'

,äùîì ä"á÷äíãà éðá äàåø éðàùë
ìù çáùå äìäú íäá ïéàù ô"òà
ïäéãé äùòîá àì ,íéáåè íéùòîå äøåú
ìéáùá ÷ø àìà ,ïäéúåáà äùòîá àìå
ïéçáùîå ïéëøáîå ïéãåîå ïéãîåò ïäù
íäì ÷÷æð éðà ,éðôì íéðåðçú ïéáøîå

íäéúåðåæî íäì ìôåëåíà óàù éøä ,'
úéúçúáå áöîä ìôùá íãàä àäé

íéîùä ïî åúåà åðòé úåâøãîä
äìéôúä àéä äìåãâ êë ìë éë ,åúìéôúá
ìë åàìîé äìéôúä íöò ãòáù
...åúñðøô åì åìôëéå Y äáåèì åéúåìàùî

åéëøö øàùá á"åéëåàéàéàéàé.

ãåòéðùî ìåãâ ãåñé ïúùøôá åðãîì
ãåîòì íãàä úùâá ,úååö÷

íéîùáù åðéáà éðôì ììôúäìøîàéé ïëå)

(äååöî ìëì åúùâáãåîòìå ÷æçúäì åéìò

'ירש' מהם כשארבעה סכינים חמשה כשבידו מפני בברחו החמישי הערבי את מצאו

חינם. לחפשי שלחוני וממילא דרכי צדקת  נתגלתה ובזה חבריו, מידי

למדנו. לעולםמכאן כי ב . אותו ...' מכיר שאינו  למי אפילו  עוזר ש'האלוקים א .

עת בכל  הקב "ה ויעזרהו יתפלל עת ובכל מעשה' 'לאחר .אינו

הפסוק יא. מן זי"ע  אמת ' ה'אמרי הרה"ק הוכיח ‚)כך  Î ˙ÂÓ˘) אלהים לך יהיה 'לא

רש"י ופירש אותםאחרים' עונין ואינן אליהם צועקים  לעובדיהם , אחרים ,שהם 

ונענים, ה' אל הצועקים שאנו נמצא, מעולם', מכירו שאינו אחר הוא  כאילו ודומה

ה'. אל בינינו קירבה סימן הרי"ז

איך עצה ממנו וביקש זי"ע  מבעלזא  שלום רבי הרה"ק  אל פעם נכנס אחד צורב

לך חיזוק , צריך  'אינך  משמעות רבת תשובה לו והשיב  בהשי"ת, באמונה להתחזק 

מכל  שינצל לו מובטח הלב ופנימיות מעומק בתפילה כי הדברים, וכוונת להתפלל',

האלקים. הוא  שה' בעין עין יראה אז צרותיו,

שך ראמ"מ הגאון אצל פוניבז' בישיבת  למד שבבחרותו המעשה, מבעל שמעתי

שלום' ה'נתיבות  הרה"ק רבו בצל לשבות  לירושלים לפעם מפעם נוסע והיה זצ"ל,

הוא מדוע פעם אותו שאל שך , הרב  אצל וחביב גדול כשרון בעל שהיה וכיון זי"ע ,

שב "ק באותה ששמע  מאמר על לפניו וחזר הלה פתח לירושלים, בנסיעותיו מרבה

(‡˘˙ ÈÎ '¯Ù)בזוה"ח מצינו אמר, וכה רבו, ˘‰"˘)מפי ˘È¯) של שמו נזכר  לא  שלכן

שאמר מפני תצוה פרשת בכל ע "ה רבינו Ï·)משה ·Ï ˙ÂÓ˘)תשא אם 'ועתה

משה  נענש מדוע העולם, ומקשים כתבת ', אשר מספרך  נא מחני אין ואם חטאתם,

אמירתו  על דנענש ביאורו, אלא , ישראל, כלל על נפשו מסר והלא כך , על רבינו

נענש, הספק זה על תפילתו, תועיל אם כמסתפק  שנראה אין' המתפלל 'ואם כי
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ìåãâ åçåëù åòãåéá åúøîùî ìò ïúéà
ìáà ,úåøåöðå úåìåãâ ìåòôì åãéáå ,ãàî
ãöîù òãéå åúòã ìéôùé äååöîä øçà
åì àá ìëäå ,íåìë àìå äùò àì åîöò
àìéîîå ïåéìò øæòáå àéîùã àúòééñá
êåøá éáø ÷"äøä äì æîøå ,äàâúé àì
ïúùøôá áåúëä ïåùìá ò"éæ æåáéæòîî

(àë âì),øåöä ìò úáöðå éúà íå÷î äðä'
úø÷ðá êéúîùå éãåáë øåáòá äéäå
úòá ,'éøáò ãò êéìò éôë éúëùå ,øåöä

éúà íå÷î äðäùíò ìåëéáë àåäùë Y
éæà ,äìéôúä úòá åðééäã ,àøåáä

'úáöðåäøåáâá æåòá áöééúé - 'øåöä ìò
êà ,åçåøá ìåôé àìåéãåáë øåáòá äéäå

òéðöäì íãàä êéøö ,äìôúä øçà -
åîöòøåöä úø÷ðáúøòîá åðééä -

.êøá ìôùå åéðò úåéäìå ,øåöä

של רום  בשמי חשיבותה  - מחצית יתנו זה
קטנה פעולה כל

ïúùøôá(æ ãì)øàáîå ,'ä÷ðé àì ä÷ðå'
ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä

(ïúùøôá)ùéàä úà ä÷ðî ä"á÷ä .ì"æå
úå÷ðì øáë ìåëé åðéà åîöòáù ìàøùéî

,åéîâôáø÷úäì øòåá åáì íðîà
'úé åúãåáòìåìéùëî òøä øöéä ìáà ,

æåæì ìåëé åðéàù ãò ùãçî íòô ìë
- åîå÷îîìëî ú"éùä ä÷ðî åúåà

åéîâôåðéà íãàäùëù àöîð .ì"ëò ,
ùàééúîáéáéáéáééæà úåùòì åãéáù äî äùåòå
ä"á÷ää÷ðéíãå øùáù äî ,ä÷ðé àì.

éãéì åúàéáä äðè÷ äìåòô ìëù ïàëî
åúéìëúâéâéâéâé.

àìå,äëàìîä éìò äúù÷ íãàä øîàé
éáàì áø÷úäìå áåùì ìëåà äëéà

תפילתו שתקובל  מובטח להיות לו  יש שלימה  דבריו בכוונה  את  שך  הרב כשמוע  ,

שבוע...' כל כאלו תורה דברי משם והבא לנסוע, תמשיך כן 'אם בהנאה לו אמר

„)בפרשתןיב. ‚Ï) ה'חוזה מהרה"ק  איתא  עליו', עדיו איש שתו ולא  'ויתאבלו,

זי"ע  Ï‰˜ÈÂ)מלובלין' '¯Ù ˘È¯ ‰˘ÓÏ ‰ÏÈÙ˙) שהיו מה הוא העגל חטא  שעיקר

חלק – קדושה נשמה בהם יש שעדיין לבם אל שמו ולא  החטא, אחר מתאבלים

ממעל Ï‡¯˘ÈÏ)אלוק  ‡ËÂ˘È˜Â ‡ËÈ˘Î˙ ‡È‰˘) להם אפשר ואילך  מכאן הוה, דהוה ומאי ,

היה. כלא  ה' אל ולשוב  לחזור

אמת 'יג. ב'שפת דרש זה ÂÚÂ„)כעין ·"Ï¯˙ Ô˙˘¯Ù·)בפרשתן È‚)בפסוק  ‡Ï ˙ÂÓ˘)' אך

חז"ל שדרשו כמו תשמורו', שבתותי Î·)את ‡Ï ¯·„Ó· È¯ÙÒ)' אך- הזהב את 

מלבו  והחלודה הפסולת  את שיעביר ידי שעל והיינו החלודה', את להעביר שצריכין

והשמירה  שמירה, צריך ולזה החול בימות  גם הדברים בכל השבת  קדושת  תתפשט

ידי על רק היא  המעשים כל להיות  שצריך  החול , שבימות וההשתוקקות  הרצון

להשי"ת רוח  נחת  להיות השבת , .לצורך 
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éúáøä øáë ,ééç äîå éðà äî ,íéîùáù
úåéðôá éðå÷ úà äöøà äîáå òåùôì
áéùî ä"á÷ä íðîà ,úåðåù úåòéâðå

åðúé äæ' - åãâðëøáåòä ìëìò
,íéãå÷ôäúéöçîêì ïéà ,øîåìëå '...

úèòåî äðúî Y 'úéöçî' àéáäì àìà
åãéù éôë ,'íìù ì÷ù' åðéàù ïè÷ øáãå
ìù åçúôë çúô çúôú íàå ,úâùî
íãå øùá ìù åçåëáù äî éôë ,èçî

,úåùòìíéìùäì åäøæòé ä"á÷äåì÷ì ,
éìò øîåâãéãéãéãé.

ïàëîååððåöø ,íéððåàúîä ìëì äáåùú
áø÷úäì ,åðëìî úà úåàøì
äùòð äî ìáà ,íìù ááìá åãáòìå åéìà
åäèî íãàä øöåð åðîîù øîåçäù

,äèî äèîì åëùåîååäèî éðåìôì
óà øùà úåòøå úåù÷ úåãéîì øîåçä
ùà äæì ...íåìùá éç åððéà åîöò íò
,ìåãâë ïè÷ øáã ìë ìò ñòëá úøòåá

êùåî åôåâ øîåç éë ïðåàúé éùéìùä
äæ ,åá úåøòåáä úååàúì åúåà
øåîâ ùåàééá äæ ,úåìöòá äæ ,úåáöòá

...äæåìë éá åéä àìå éàååìä Y á"åéëå
êà ,'íìùä íãà' éúééä æà éë ,åìà
íéëàìî' éë ,úøöåð êëì à÷ééãù úîàä
ììë íäì ïéàå 'òøä øöé íäá ïéàù Y
,úåáøò éîùá éã àøåáì ùé úåðåéñð
úà øöé' àåäù àìà .úåááøìå íéôìàì
â"ò úåðåøñç åá àøáå ,äîëçá íãàä
åøéëî ä"á÷äù ãçà ìë òãéå ,'úåðåøñç
åééù÷ ,åéúåðåøñç ììù íò áèéä

.òøì åéúåéèðåìéôòäì åì äù÷ íà óàå
íå÷î ìëî ,àãç àîåéá øää úâñéô ãò
ìë' - 'äðîî øèôéäì ïéøåç ïá äúà éà'
'äùò êçåëá úåùòì êãé àöîú øùà

(é è úìä÷)åìéôàå äðè÷ äìåòô ìë éë ,
éðôì ãàî ãàî ãò äáåùç úçà íòô

íéîùáù åðéáàåèåèåèåèùøåã ä"á÷ä ïéà éë .

ביד. פירשו בפרשתןכך הפסוק  את זי"ע לב ' ה'ייטב הרה"ק È-·È‚)שם Ï) איש 'ונתנו

השקל  מחצית  הפקודים על העובר כל יתנו זה וגו ', אותם בפקוד לה' נפשו כופר

כופר  שיביא  ודם' ל'בשר מזקיקין מדוע  לשאול מקום יש דלכאורה הקודש', בשקל

ומחמת האדמה, מן יצירתו כי הייתי', 'אנוס טענת  לטעון בידו והרי חטאיו, על נפש

השקל  מחצית  - לה' נפשו 'כופר תורה אמרה להכי הרע , אל נמשך  החומרי טבעו

הרי הקודש', ועל מחציתבשקל מלעשות , בעדך מונע אין העבודה התחלת זו -

נפש'. 'כופר יביא זו ממחצית  מניעתו

וברוחב ,טו. באורך  ושיעור מדה יש המשכן כלי דלכל מהא כן, שהוכיחו בכיוריש זולת 

מידתו נתפרש  שלא משה ועוד שעשה  כלים, משאר כיור נשתנה' 'מה להבין וצריך  ,

ככתוב שיעור, בו נאמר המקדש בבית  שלמה שעשה בכיור מדוע  להקשות ·,יש È"‰„)

(· לא„ במשכן שעשו הכיור ואילו שפתו', אל משפתו באמה עשר מוצק  הים את  'ויעש
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åúåà ãåáòéù íà éë íãàä ïî ù÷áîå
åáöîå åéúåçåë éôìæèæèæèæèù"áúé åéðéòáå ,

íéîé äøåúá ÷ñåòä ãéîúîä äåù

ìë ìöðîå åúñðøôá ãåøèä ùéàì úåìéìå
ïëå ,äøåúä ãåîéìì íééåðôä åéúåúò

.ù"áúé åúãåáò éðéðò øàùá

שכתבו  וכמו הצובאות , המראות  מן נעשה הכיור כי המוסר, חכמי וביארו מדה, לו ניתן

Ï‰˜ÈÂ)הראשונים ˙˘¯Ù ‡¯ÊÚ Ô·‡Â Ô"·Ó¯)מיוחדות שהיו שלהן המראות  את נתנו שהנשים

לשמים אותן והקדישו עבירה ˘�ÂÏËלדבר (‰¯Â˙‰ ÏÚ Â˘Â¯ÈÙ·) ·˙Î Ì"·Ó¯‰ Ô· Ì‰¯·‡ È·¯Â)

(ÌÈÒÈÒ¯Ï ‰˙Â‡ ÂˆÙ�Â ‰‡¯Ó‰ ÍÂ˙Ï Â‰Â˜¯ÊÂ Ô·‡,שיעור תורה בה נתנה לא הכי ומשום כל , כי

עוד ויביאו  שיוסיפו כמה  ואדרבה  לפניו , מאד  חשוב  היצר שבירת של ומשהו  משהו

ערוך  לאין חשובה והתגברות  התגברות  וכל  לפניו, רוח  נחת יותר יעשו  .ועוד

שאמר מי אמר עדוכבר שחיטה כמעשה  נחשבת איננה  'בהמה ' שחיטת  שרק

קטנה אחת שריטה  אפילו  חשובה  האדם אצל  אבל  סימנים , רוב  שהואשיחתוך

השי"ת . למען עושה

התוס' בעלי רבותינו פירשו ·Ô˙˘¯Ù)וכן 'ÌÈ�˜Ê ·˘ÂÓ') שנתקשה ללמדנו פר"ש וז"ל, ,

ידע לא  וכי משה, נתקשה למה ותימה אש, של מטבע  כמין הקב"ה והראהו משה

הדבר  הוא מה אומר והיה משה תמיה היה כן שעל וי"ל, השקל, גירה שעשרים

נפשו, כופר ליתן אדם �Â˘Ùשיכול ¯ÙÂÎ Ô˙ÈÏ ÏÎÂÈ ÈÓ ,‰˘Ó ¯Ó‡' ,‡"ÈÙ ‡˘� '¯Ù ‡ÓÂÁ�˙ 'ÈÈÚ)

('¯ÂÚ „Ú· ¯ÂÚ,לנפשם כופר ויהיה יתנו כזה  מועט בדבר הקב "ה  לו .ואמר 

אם  אף בידיים', עצמך  את  'תיקח כי לך  מה האומר היצר מחשבות את וידחה

לפני  חשוב  אינו זה ומעט בלבד, שעתיים או שעה אלא  תלמד לא  לביהמ"ד תלך 

והלא השי"ת, לפני נרצה עצומה בהתמדה ברציפות  שעות  ח"י לימוד רק כי הקב "ה,

כינו  אלו מחשבות  ובאמת  כלל. המדרש לבית  תלך  אל כן על לך , אפשר אי זה

גאר-נישט' אדער - גאר 'אדער קליפת  יראים קהל ÌÂÏÎ)בקרב Â‡ ÏÎ‰ Â‡) וקליפה ,

השורש. מן לעקרה יש זו קשה

פינטז. צבי נתן ר' בשנותיו הגאון היה ירושלים בעיה"ק מיר ישיבת ראש זצ"ל קל

למען  תבל קצוות  בכל רגליו מכתת היה במסי"נ ל"ע, ומכאוב חולי יודע האחרונים

בכל  הישיבה בהיכל שיעורים באמירת  נפשו מוסר היה הכל ועל הישיבה, החזקת 

השיעור, לאמירת הושיבוהו שכבר אירע אחת  פעם ומופרסם... כידוע מצוא עת 

וכמה  כמה ניסה כך – מפיו הגה להוציא בידו עלה לא  דבריו את  לפתוח ומשבא 

כמבקש  בידיו הראה מצליח שאינו משראה אנוש, מטבע למעלה בכוחות פעמים

בו וכתב לכתוב, ועט נייר עולם ניסיתי...פיסת  גדולי העפילו היכן עד וראה הבט

– כוחו כפי לעשות  אלא  לאדם שאין עלי'...לנסות בהכרה גומר 'לקל והשאר
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êëåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà
(à"ìøú äîåøú)ãçà ãöî äðäã ,

ì"æçá áéúë(î äë úåîù é"ùø)'äàøå
øùà íúéðáúá äùòåøäá äàøî äúà

ãò ,äøåðîä äùòîá äùî äù÷úð -
,'ùà ìù äøåðî ä"á÷ä åì äàøäù

åøîà êãéàì(àì ÷åñô ,íù)äù÷î'
äùî äéäù éôì - äøåðîä äùòéú

äá äù÷úî(.èë úåçðî),ä"á÷ä åì øîà ,
øåàì øëëä úà êìùäúéùòð àéäå

äéìàîáúëð àì êëì ,äùòúàîåçðú)

(íùúéùòð' óåñáì àìéîî íà ,á"öå .
äúåùòì äùî éãéá äéä àìù - 'äéìàî
ìù äøåðî äìéçú åäåàøä òåãî ,ìòåôá
úôù'ä øàáîå .äúåîë äùòéù ùà

,'úîàùôðå áìá íãàä ïåöø é"ò éë
ìåëé åðéàù äî Y øàùä øîâð úîàá
åäåàøä äæìå .åîöòî äùòð ,úåùòì

ùà ìù äøåðî,äúåîë úåùòì äöøéù
äùòéúù ìòéô øáë äöøù ïååéëîå
.øåàì øëëä êéìùéù é"ò äéìàî

àåä ïë ,à"ôùä ïåùìëåìëáäåöîìëî

,ìàøùé ùéàíãà çëá ïéà éàãåå éë
ïåöø éôë ÷ø ,êøáúé åðåöø úåùòì

.åîöòî øîâð - íãàäíå÷î ìëîå
íãàä ïåöø é"ò ïë íâ àá øîâääæå ,

åì åàøäù(ùà ìù äøåðî)ïååëî òãéì
úåùòì äöøù éãé ìòå ,êøáúé åðåöøå
çëî äìòîì äéäù ÷ø ,êøáúé åðåöø

.ì"ëò ,åîöòî äùòð äæì ,íãà

אינו  בלבדו כי באחדות ירבה  – מחצית
המחלוקת  חמורה כי ויבאר מחצית  אלא

זרה מעבודה  יותר

ïúùøôá(åè ì)ìãäå äáøé àì øéùòä'
,'ì÷ùä úéöçîî èéòîé àì

'ê"éùìà'áå(ïúùøôá)éáø íùî àéáä
ì"öæ õá÷ìà äîìùìòáå ,úôö éìåãâî)

('éãåã äëì' èåéôääøåú äøîà ïëìù
ãîìì éãë ì÷ùä úéöçî ÷ø àéáäì
÷ø áåùç åîöò ãöî ãéçé ìëù
íò ãçàúéå óøèöé øùàë ÷øå ,úéöçîë

'íìù'ë áùçéé ìàøùéî ùéà ãåòæéæéæéæé,
úðúîî áéø÷äì ,ïáø÷ íãé úçúî àöéå

יעקביז. רבי הגאון את זצ"ל הלוי' 'שבט בעל הגאון שאל פעם לענין, מענין

ותפילותיכם  ברכותיכם שכל כזה עליון ל'כח' זכיתם כיצד זצ"ל איידלשטיין

ושאל  עצמו את  לבטל ר"י ניסה תחילה לטובה... פעולתם ופועלים בשמים מתקבלים

זה  כל שמא ואמר, נענה תירוציו נתקבלו משלא  אבל פועלים... שהם לכם מנין

מהם  ויחיד יחיד לכל ומקשיב  שומע והנני אלי בא  גדול קהל כי מידה' כנגד ב'מידה

קשבת, באוזן דבריו כל שנשמעו מבלי מביתי היוצא איש אין עצומה, ב'סבלנות'

את ונמלא תומם עד דבריו כל את  בסבלנות נשמע אומרים בשמים גם כן על

ותפילותיו. בקשותיו
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åîå÷îáå åãòåîá ãéîúä ïáø÷ úà íìåë
åúëìäëåçéçéçéçé.

äìåãâåúåòôùäì úìâåñîä úåãçàä
ì"æå ,áèéîã éìéî ìëìå úåáåè

é"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä(á"òøú àùú)

.ì"æå øåéëä éîéîá íéðäëä úøäè ïéðòá
ïúðåé íåâøúá äðäã äàøðå(éãå÷ô 'ô)

àåä ïëå ,äáåùúì æîåø øåéëäã áéúë
æîåø íéìâøå íéãé úöéçøã úåèéùôá

áåúëäì('à 'éòùé)òåø åøéñä åëæä åöçø
éðéò ãâðî íëéììòîíä íéìâøäå íéãéäå]

ï"áîøä éøáãë ,óåâä ìë(èé ì ïúùøôá)

äìòîì íä éøä åéãé úà íãàä äéáâî øùàëã

áåùç íéìâøäå íéãéä úöéçøá ïëì ,åùàøî

äèîì ãòå äìòîìî åôåâ ìë úà õçø åìéàë

[íéøâéðä íéîáà÷îåòî äáåùú äðäå .
äù÷ úåøéáòá óðåèîä ùéàì àáìã
íãà ìù åáì úîèîèî äøéáò éë ,ãàî

äáåùú úåùòì åúçéðî äðéàå(.èì àîåé),
ë"òå ,íéáøä úåëæî òåéñ êéøöå(:åô íù)

íìåòä ìëì ïéìçåî äáåùú äùòù ãéçé
åúáåùúá ÷ìç íìåëì ùé éë ,åìåë÷øù)

(äáåùúá áåùì åãéá äúìò 'íéáø'ä úåëæá,ìáà

ììëî ìãáð äùòð àìéîî àèçù øçàî
ìàøùéúà äàé÷î ìàøùé õøàù åîëå ,

áéúëãë äøéáò éøáåò(çë çé àø÷éå)

ïë ,íëéðôì øùà éåâä úà äà÷ øùàë
.äìòîì ìàøùé úñðë àéääöòä ìáà

÷ø øáã íåù ìò çéâùäì àìù äöåòéä
åùòéå ù"îë øåáöä íò åîöò ãâàì
ááìá êðåöø úåùòì úçà äãåâà íìåë
,õçø àì åúàåöî ïééãòù óàå ,íìù
úåéäì åáì úà ïúåð àåäù øçàî î"î
ììë ïéà áåù øåáö ìù äãåâàä ììëá

åúåà àé÷î ìàøùéäðáìçä åîëå ,
íéì÷ùá ïéðòä åäæå .úøåè÷ä éðîîñá
ìéçúäì úçà äãåâà ïéùåò ìàøùé ìëù
íéáøä úåëæ æàå ,äãåáòá ùãçî
úåùòì åúìëéá 'éäéù åì úòééñî
åéùòî ìù úôåðèî õçøúäìå äáåùú
ì"ëò ,ì"ðë 'åâå åëæä åöçø áéúëãë

(ãåò ù"ééò).

äðäïúùøôá áéúë(äì áì)øùà ìâòä'
éèå÷éì'á áúë úåàøåð ,'ïøäà äùò

'íééç ïá øáç(ïúùøô ùéø)åáø íùá
êéøö äøåàëìã ,ò"éæ 'øôåñ íúç'ä

בלבד,יח. טובים חברים עם ורק  אך להתחבר מאד ולהשגיח ליזהר צריך מקום ומכל

שנינו וכבר תחתית , לשאול האדם את  למשוך  יכול רע  חבר Ê)כי ‡ ˙Â·‡)הרחק'

המשנה בלשון מרומז וזה לרשע', תתחבר ואל רע, ‡)משכן ‡ ÌÈÏ˜˘) באדר 'באחד

דהא להזכיר כדי אהדדי אלו דברים שני ונסמכו הכלאים', ועל השקלים על משמיעין

על שמכריזין דאע"פ סגיא, לא הא  מדתהשקלים בלא  ידי שעל כלומר שלמים,

על  גם תיכף משמיעין נשימה באותה מיהו שלם, שקל משניהם יצא  ֵהאחדות 

כלאים.הכלאים תערובת ביניהם ותהיה הרע עם הטוב יתחבר לבל מאד שישגיח ,
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ìâòä úà ïøäà äùò êéàä øåàéá
éøä Y ìàøùé éðá åäåâøäé àîù ùùçî
äúåàá àìà ,øåáòé àìå âøäéá àéä æ"ò
ãâðúé íà óàù ïäëä ïøäà äàø äòù
íäéðéá øåøùú ïééãò åäåâøäé íäå íäì
òéöä íäî ãçà ìë éë ,äæò ú÷åìçî
øçà úåùòì äî úãë úåðåéòøå úåöò

,'äùî úî'ù'åéçàá ùéà áøç' äéäéå
éë - úøçîä íåéá äùî àáé íà óà
ìéòåé àì äùî íâ ú÷åìçî íå÷îá,

é"ùø áúëù åîëå(ã æè øáãîá)

'åéãé åìùøúð' çø÷ ìù åúå÷ìçîáìò .

éãë ,ìâòä åîöòá äùòå íäì äöøúð ïë
àåáá æàå ,äåìùå íåìù íäéðéá øåøùúù

úøçîä íåéá äùî,íäéðéá íåìù äéäé
íáø÷î òøä øòáé úçà òâøáêë ïëàå .

ïçèéå ùàá åôøùéå ìâòä ç÷éå' - äåä
,óöôöîå äô äöåô ïéàå '÷ã øùà ãò
æ"òì óéðñ úåéäì øçá ïøäà éë àöîð
ú÷åìçî äáøúé àì ïòîì - íéðôì¨¦

ìàøùéáúåéìë ïçåáä ú"éùä ,ïëàå ,'
ìë äùò 'åùôð úåøéñî'á éë òãéå áìå

,äæïë úîçî'ïäë' úåéäì åá øçá
'ìåãâèéèéèéèéúà íé÷äá åì åøîàù åäæå ,

הגיעיט . הימים באחד זה, לצד זה שהתגוררו מופלגים עשירים שכנים בשני מעשה

הכלי  עם לנגן והתחיל העשירים, של החצרות  שתי בין והתיישב כינור עם אומן

מנעימותו, והתענגו השיר לקול והאזינו ישבו העשירים ביותר, נפלא  באופן בידו אשר

שהאומן  טען האחד ביניהם, להתווכח העשירים התחילו לדרכו האומן שהלך לאחר

וכל  הכינור, בקול הנעים לכבודו אלא כי לא אמר חברו ואילו לכבודו, לזמר הגיע

עמק אל הגיעו משלא  וכינור, בנבל נגנו ועבורו תהלה יאתה שלו ראיות  הביא אחד

ביניהם. שיכריע  זצ"ל ביהודה' ה'נודע הגאון אל לפנות החליטו השוה 

כל  זהובים מאה תחילה לשלם עליהם והורה לדבריהם, הקשיב לפניו באו כאשר

שהעלה  מה להם יגיד ואז משפט שלבוקר להם ואמר הפסק', 'דמי עבור אחד

ה'נודע נענה הפסק , את לשמוע כדי  העשירים אליו חזרו למחר עשו, וכן בדעתו,

כל  אלא  השני, עבור ולא  הראשון עבור לא  האומן הגיע לא 'לדעתי ואמר ביהודה'

בתחילת עלי שנקצב  כסף זהובים מאתיים את  הרווחתי עי"ז כי עבורי, היה בואו

והלה  כאלו, בטלים בדברים יתעסקו שאל בחכמה להם להוכיח והתכוון השנה...'

מיוחדת . כוונה שום ובלא  תומו לפי ושר מנגן היה מעצמו

על  ביניהם, ומתווכחים ניצים אנשים ששני הוא, כך וסכסוך ריב שכל והאמת 

להגיע יכולים ואינם וכיו"ב שלי כולו כנגדו טוען וזה שלי כולו אומר זה דא , ועל הא

מנסה  שהקב "ה בזה והמכוון המטרה שכל היא  לאמיתו האמת אולם השוה, עמק  אל

כדי  רק  נעשים המאורעות וכל יכשלו, ולא בגבורה בו יעמדו האם עתה אותם

מה וא "כ עצמו, על לדאוג שיתגבר עליו הלא בו, וכיוצא  אותו מקניט חברו כי לו
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äàøù ìò åéøåçàì òúøðùë ïëùîä
Y ä"á÷ä ì"à ,çáæîä ìò ìâò úåîã
ìò Y úøçáð 'êëì' ùåá äúà äîì
éãé ìò ú÷åìçîî íìéöäì úøçáù

.ìâòä úééùò

זוכים  הבושה  ע "י – נכלמתי וגם  בושתי
רמות  מעלות וכמה  לכמה 

ïúùøôá(àé âì)äùî ìà 'ä øáéãå'
øáãé øùàë íéðô ìà íéðô

'øôåñ íúç'ä áúë ,'åäòø ìà ùéàä"ã)

('ä øáãååðéáø äùî äëæù òîùîã
íãå÷ âéùäù äîî øúåé ääåáâ äâøãîì

áéúë àëäã ,àîòè åðééäå ,ïëì(ç ÷åñô)

,'äìäàä åàåá ãò äùî éøçà åèéáäå'
ì"æç åøîàåàîåçðú :æë ïéùåãé÷)

(æ"ëô ïúùøôáåéìò åøáãå åéøçà åìëúñäù
úåùåáå úåðåéæá úîçîå ,ù"éò éàðâ éøáã
éî éøùà éë ,øúåé úåìòúäì äëæ åìà
áéúëã éîð åðééäå ,åá ïéàå åúåà ïéãùåçù

äéøúá(àé ÷åñô)ïåð ïá òùåäé åúøùîå'
ùåøéô ,'ìäåàä êåúî ùéîé àì øòð

äìòúð àìå ïåùàøä åáöîá øàùðù
äìòúî ììë êøãáù íâä ,åéúåâøãîá
ìëî ,áøä ìù åúééìò íò ãçé ãéîìúä

äéä àì àëä' íå÷î(äùî ìù åúééìò)ìò
ìò àìà ,øúé äøåúá ìîòå äòéâé éãé
÷ìç òùåäéì äéä àì ïë ìò ,àãùç éãé

'åúâéøãîå åìäà êåúî ùåîé àìå ,äæáëëëë.

àúéà'îâá(:çé÷ úáù)àäé éñåé ø''àå
ïéàå åúåà ïéãùåçù éîî é÷ìç

'ì"øäî'ä áúë ,åá(íù úåãâà 'éç).ì"æå
åá ùéå åúåà ïéùééáîù éî éë ,ùåøéô

(àååù ãùç äæ ïéàù ,øîåìë)ìò äøôë àåä
.ïåéæá ìá÷é øùàë - åàèçäúòî øåîà)

(å äî å"÷å ù"ëéî ìù åøëù äéäé êéà
,äæì äéàøå .åá ïéàå åúåà ïéãùåçù

äøåú äøîàù äèåñä(èé ä øáãîá)íàå
òøæ äòøæðå äú÷ðå ...úéèù àìåùøãå)

äéäú øòöá úãìåé äúéä íàù ,äë è ø"ãîá ì"æç

úãìåé íéøåçù ,íéøëæ úãìåé úåá÷ð ,çååøá úãìåé

íéðù éúùì úãìåé ,íéëåøà úãìåé íéøö÷ ,íéðáì

(íéðù úãìåé ãçà úãìåé ,äðù ìëá ãìú,ìëå

הריבות דברי מכל דעתו יסיח ועי"ז בנסיון, שיעמוד לראות  כאן, המטרה עיקר על

ממש. בהם שאין והמדנים

אמרכ. זי"ע  אמת ' ה'אמרי ¯·Â˙)הרה"ק ÌÈÓÚÙ Â¯ÙÒ· ‡·ÂÓ)אמרו דבגמ' ,(:Á� Ó"·)

האדם  שבפני האדום שהצבע חיוורא ', ואתי סומקא 'אזיל מתבייש האדם שכאשר

החטאים, על מרמז האדום צבע כי בזה, והרמז חיוור, נעשה ותחתיו מאתו מסתלק 

ככתוב  מעבירות, נקיות  על מורה הלבן ÁÈ)ואילו ‡ ‰ÈÚ˘È) כשנים חטאיכם יהיו 'אם

(Ì˘ È"˘¯ 'ÈÈÚ)שומע האדם כאשר ואכן יהיו', כצמר כתולע  יאדימו אם ילבינו, כשלג

מן  ונקי זך נעשה הוא  - חיוורא' 'ואתי העוונות , כל ממנו מסתלקים ושותק חרפתו

חדשה. כבריה החטא
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ïéãë àìù äìá÷ù ïåéæáä éðôî äæêë ,
é"ùä ïåéæá ìáé÷å ïéãë àìù ãùçðù éî
úãî éë .àáä íìåòá ãåáë åì ïúåð
ìôùåäù äæå ,íéìôù äéáâäì é"ùä
úçú ãåáë åì ïúåð é"ùä ïéãë àìù

ì"ëò ,ïåéæáä.

àúéà'îâá(.áé äìéâî)áåúëä ìò
(æ à øúñà)'íéðåù íéìëî íéìëå'

éìëá ùîúùî òùøä ùåøååùçà äéäù
äúåàá ,àáø øîàå ,åúãåòñì ùã÷îä
íéðåùàø äøîàå ìå÷ úá äúöé äòù
ïëàå .íäá íéðåù íúàå íéìë éðôî åúî
,éúùå ìù äúúéîì àéáä äæ ïååò

ì"æ íäéøáãëå(:àé íù)éáã éðàî ÷éôà
ùåøååùçàù Y åäá ùîúùàå àùã÷î
íäá ùîúùäå ùã÷îä éìë àéöåä
âøäå ïäéðéá ã÷éøå ïèù àá - åúãåòñá
òåãî ,äåîúì ùé äøåàëìå .éúùå úà
íùë ,ùåøååùçà úà àìå éúùå úà âøä
äìéìä åúåàá âøäð ìáá êìî øàöùìáù
éë íéøàáî ùé .ùãå÷ä éìëá ùîúùäù

åá äçéèäå éúùå åúåà äùééá íåé åúåàá
ïåùìá åúåà äúðéëù ,ãàî íéù÷ íéøáã

åì äøîàå éàðâ(:áé äìéâî)àð òîù
éáà ìù 'íéñåñä øîåù'äéä ùåøååùçà)

(øàöùìá ìù åéñåñ øîåùäúåù äéä éáà -
åìéàå ,øëúùä àìå íéùðà óìà ãâðë ïéé
úøëúùä øáëå úéúù ïéé úö÷ - äúà

,úéèúùäåä÷úîåä äùåá äúåà é"òå
åéìòî äøéæâäìò ÷ø óö÷ä àöé ïëìå ,

åðééäå ,àåä àìå äâøäð àéäù éúùå
äéá éø÷ - 'íéðåù íéìëî íéìëå' áéúëã
äîéìëäå äùåáä éãé ìòù ,íéìëî©§¦
.íééçì úåîä ïî ìåöéðå åðéã øæâ äðúùä
åúåà äîå ,ïãéãì å"÷ øîåì ùé äúòî
úåðåéæáä úà åéìò ìáé÷ àìù òùø
,åðéã øæâ òåø÷ì äëæ äðåîàáå äáäàá
íéðéîàî ìàøùéù å"÷ ìù åðá ïá å"÷
íéçîùå äáäàá íéùåòä íéðéîàî éðá
äìåëé äéøá ìë ïéàù éàãåá ,íéøåñéá
úåãî øëùá åìëàéù íøëù ìãåâ âéùäì

åìà úåáåèàëàëàëàë.

דאיתאכא. מה עפ"י זצוק"ל, קלוגער שלמה רבי הגה"ק בשם מבארים אחרת  בדרך

ÊÈ.)במדרש ‰"¯ Ê"ÈÚÎÂ ,'˘Â„˜‰ Â�È·¯' Í¯Ú ÌÈ˘¯„Ó ËÂ˜ÏÈ),חלש דריב "ל בריה הונא רב

עולם לאותו לתלמידיו (‰ÔÂÈÏÚ)ונמשך אמר הזה לעולם וכשחזר ולילות , ימים כמה

מידותיו 'בני, על עומד  שאינו מי ÂÏ˘Ó)אשרי „ÈÓ˙ ¯˙ÂÂÓ ‡Â‰ ‡Ï‡) באו העבודה, .

ואמר  מלאך  שבא  עד מהם, קיבלו ולא זכות  עלי ולימדו השרת מלאכי של כיתות 

מיד  מידותיו, על עמד לא שמעולם זה על שמא זכות, מלמדים אתם מי על להם

לחיים  ממות אדם ניצול משלו ה'וויתור' שבזכות  ומכאן לחיים'. ממיתה פטרוני

ולא ואיש', איש כרצון 'לעשות אחשוורוש ציוה סעודה באותה והנה ממש. כפשוטו

ש'עשתה  ושתי רק עונש. מכל הצילו זה וויתור כרצונו, יעשו שכולם שלו על עמד
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על הזה  בזמן הפרה  טהרת - פרה פרשת
הפרשה קריאת  ידי

úáùáú÷ç úùøôá äøåúá íéàøå÷ åæ
,äîåãà äøô úøäè øãñ

äøäèä úà úøøåòî äàéø÷äàúéàãë ,
úëñîá é"ùøá àáåä ,ä"ä â"ô äìéâî éîìùåøé)

(.èë äìéâîúùøô íåã÷úù àåä ïéãá
äøô úùøôì ùãåçä'ãçà'á éøäù ,

äôøùð åì 'éðù'å ïëùîä í÷åä ïñéðá
,äøôäàéäù äåîéã÷ä äî éðôîå

ìàøùé ìù ïúøäè''àéä'ù åøîàù äîå)

äàéø÷ä íöò ìò éà÷ã äàøð ìàøùé ìù ïúøäè

(ìòåôá äååöîä íåé÷ ìò ÷ø àìå Yáëáëáëáë.

àúéàò"éæ 'ìàøùé úãåáò'áäøô úùøô)

(äøô úùøô úáùá äðäå ä"ãùåøéôå'

,ïéðòä,íéé÷ ùã÷îä úéá ïéàù ïîæáã
åðéúôù øáã,ìë ïåãà éðôì ïåöøì
åðîéé÷ åìéàëíâå ,úåðáø÷ä åðáø÷äå

,éòéáùå éùéìù úàæäá äøôäéãé ìòå
äøäè øäèð íéðô ìë ìò äúàéø÷
åðéìò àáä ìâøä ãåáëì úåéðçåø.'

÷åñôá ïë æîøîå(á-à èé øáãîá)øáãéå'
äøåúä úàæ ...ïøäà ìàå äùî ìà 'ä

'ä äåö øùàøîàìïîæ òéâù åðééäã ,'
ïéà øùàë - ãáìá äøéîàá éã äéäéù
äøéîàä àåáú æà ,íéé÷ ùã÷îä úéá

ìòåôá äàæää íå÷îáâëâëâëâë.

àúéà'ïøäà úéá'á(.ãî÷ óã)êéøö'
ïéîàäìøôàá ïéøäèðù íùëù ,

,çñôä úáø÷äì ùîî äøôïë åîë

לשמוע חייבים שהכל סעודה באותה כמלכה שנהגה - המלכות ' בית  נשים משתה

ושתי. את והרג שטן ובא  חובו את לגבות  חוב  בעל מצא  כאן לקולה,

'פרשתכב. להקדים צריך היה הדין מצד כי שאמרו, מדבריהם למדנו עמוק  דבר

תחילה, פרה' 'פרשת  קריאת  את חז"ל הקדימו ואעפ"כ למדנוהחודש', ומכאן

יגש לאחמ"כ ורק עצמו יטהר  וראש  תחילה ישראל, בני אצל  ה'סדר' זה שאכן

הענינים .לשאר 

לאברהם'כג. ב 'חסד איתא  דהא לכך , גרמא  Â‰Â·‡והזמן Ê� ¯‰� È�˘‰ ÔÈÚÓ ‡¯Â˜‰ ÔÈÚ)

(È�ÈÓ˘ ˙˘¯Ù 'ÏÁ� È·¯Ú'·את הקב"ה מוציא  לפסח פורים  שבין הימים  שבשלושים

טומאה שערי מ"ט  מתוך משלושים אחד חלק ביומו  יום מדי אותם ישראל  ומעלה ,

עי"ש. ההם בימים מצרים מטומאת  שהוציאנו כמו לדרגה, מדרגה

בזוה"ק איתא דהנה זי"ע , מפרימישלאן מאיר רבי הרה"ק  אמר ˜Ù‚:)וכבר ·"Á) דמצה

דאסוותא רפואה]מיכלא במשך[-מאכל לצום צריך  הגוף במחלת שהחולה וכשם היא,

אנו  בו הפסח חג לקראת כן כמו לרפאותו, כדי הרופאים אותו ינתחו בטרם שעות  כמה

ולהתענות לצום עלינו המצה, באכילת  והוא  הנפש' ל'חולי ורפואה תרופה לקבל עומדים

שלימה. רפאוה עלינו להשפיע  הרפואה שתוכל כדי רעות מתאוות  ולהתרחק  להטהר –
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äøô úùøô úàéø÷á äæä ïîæá ïéøäèð
'äùåã÷á åúðéçá éôì ...ãçàå ãçà ìë.

àúéà'úîà úôù'á(à"îøú óåñ äøô)

éãé ìò äøäèì òééñî äæ ïîæå'
ìàøùé éðá ìë åéä ùã÷îä ïîæáù
ïîöò øäèì åìà íéîéá äøäèá ïé÷åñò

ïëì ,çñô ïáø÷ì,åãé÷ôú ù÷áî ïîæä
äúò íâ áìä úøäèì òééñîåãëãëãëãë.

êëå'ïçìùä êåøò'ä ùøôîïîéñ)

(æ"ñ äôøúäîåãà äøô úùøôáù
,'íìåò ú÷åçì' íéîòô 'á áéúë÷åñôá]

[àë ÷åñôá äùøôä óåñáå ,é,åðééäå ,

זי"ע  יששכר' ה'בני הרה"ק  דברי את  לבאר אפשר האלה הדברים פי (ÂÁ„˘על

(È „ הפוסקים‡„¯ קושיית ˙Ï·)המיישב  Á"Â‡ ¯ÂË)'שהחיינו' ברכת מברכין אין מדוע 

- חמץ בדיקת הפורים ,על ביום והיינו  ביעור, זמן בהתחלת  שהחיינו  מברכין דאכן,

תחילה,והבן  עצמו שיטהר אם כי הקודש אל לגשת אפשר אי כי הדברים, ופירוש .

אמרו וכך בפורים, כבר ה' בעבודת  להקדים צריך ולכן כראוי, ÈÚÂ'ובהכנה .Â ÌÈÁÒÙ)

(ËÎ˙ ÔÓÈÒ ˘È¯ Ï"‰È··'יום שלשים הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין 'שואלין

פסח לפני יום שלושים הוא  פסחופורים הלכות ללמוד צדיקים, הרבה נהגו  [וכך

הפורים ] .ביום

שאינם כד. ו'כלים' אסורים מדברים ההתרחקות בחובת  לדבר למותר אך שפתים דבר

השכינה  רגלי את בידיו דוחק  הוא  הרי בחטא נכשל ודם שבשר בשעה כי כשרים,

יקר' וב'כלי ח"ו, Ó„)כביכול ‡È ‡¯˜ÈÂ)פרשתן סוף הפסוק בלשון כן Ó‚)מרמז ‡È)ולא'

נכשל  שאם ללמדנו אל"ף, חסר 'ונטמתם' כתיב  ובמסורה בם' ונטמאתם בהם תטמאו

ואיסורים בחטאים ·Ù¯˘‰)האדם ÏÈÚÏ ÌÈ·Â˙Î‰) אל"ף האות  ממנו מסתלקת אזי

הקב"ה. המלכים מלכי מלך  עולם של אלופו על המורה

בפומיה  וכדמרגלא  תאוותיו תחת  להיות ולא עצמו את לעצור - האדם כל זה כי

ה'ינוקא' ישראל רבי הרה"ק  בשם לומר זי"ע  מלעלוב  מרדכי משה רבי דהרה"ק 

זי"ע  מנו "כ]מקארלין שם  כי פראנקפורט'ער' 'דער גם עצירה [מכונה מלשון ש"עצרת ' ,

דכתיב  והיינו Á)היא , ,ÊË ÌÈ¯·„)דער איז  אן-האלט 'איין פירוש אלקיך' לה' 'עצרת

ואינו הרע, ליצר  'לא ' ולומר להתאפק שיוכל  היהודי של  מהותו כל - יוד' גאנצע

בארובה כסומא אחריו .נמשך

לפרנסה מסוגלת זו  זי"ע והנהגה אברהם' ה'בית  הרה"ק  שאמר וכמו ,È�ÈÓ˘Ï)

(˙¯ˆÚחכמינו שהגידו מה ˆ.)לפרש ÔÈ¯„‰�Ò)מדה הן הקב"ה של מידותיו כנגדשכל

האדם עם מתנהג שהקב"ה כלומר כלומרכנגדמדה, שלו, מהנהגתו להיפך שאם -

עצמוהוא על בעתסוגר  פיו בבלימת או עיניים בעצימת תאוותיו, מלמלא  ומתאפק

זה שלעומת  יזכה באלו, וכיוצא  המתנהג יפתחמריבה אבל שפע, שערי הקב "ה לו
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úåøåã ìò éà÷ ãçà 'íìåò ú÷åç'ã
Y úéáä ïáøåç øçà ãéî íéðåùàøä
ìò øäèäì íãéá àäé ïáøåçä øçà íâù
ïëãî àéøáç' àúéàãë äøôä øôà éãé

'àìéìâá(:å äãð)ìëá äîåãà äøô åùòù
äãé ìò åøäèðå äé÷åã÷ãå äéúåëìä

,ùîî ìòåôáúéðùá øîàð ãåòå
åðà åðéøåãá íâù øîåì 'íìåò ú÷åçì'
éãé ìò 'äøô øôà'á øäèäì åðéãéá ùé

äøô äùøô úàéø÷äúàéø÷ù ïàëîå ,
,àéä àúééøåàã äæä ïîæáúòáå
äøäèä àéä äúàéø÷.

,ïëàåìò éà÷ äøô úùøô úàéø÷ ø÷éò
áìä úøäèäéàøå ,úåðååòä ïî

ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä àéáä øáãì
'÷éãö éøô'á ò"éæ ïéìáåìîäøô úùøô)

(æ úåàïéøéèôî' äàéø÷ ìë øçà éë
éôìå ,äøåúá åàø÷ù ïéðò åúåàá 'àéáðá
ïéðòá äøô úùøôá øéèôäì åðì äéä äæ
úøáãî äáù úî úàîåèî äøäè
éë äàøé ïðåáúîä úîàáå ,äùøôä
÷ø íù áéúë àì úî úàîåèî äøäè
éú÷øæå' íù áåúëë ,úåðååòî äøäè

å íéøåäè íéî íëéìòìëî íúøäè
øäèà íëéìåìâ ìëîå ,íëéúåàîåè
äùãç çåøå ùãç áì íëì éúúðå ,íëúà
ïáàä áì úà éúåøéñäå ,íëáø÷á ïúà

'øùá áì íëì éúúðå ,íëøùáîìà÷æçé)

(åë-äë åìúøäè ø÷éòù çëåî ïàëî àìà ,
ïî êåëéæäå úåé÷ðä àéä äîåãà äøô
àîè ìò úàèçä éî ú÷éøæ ìëå ,úåðååòä
àéáäù 'úòãä õò àèç' ìò äúðååë úî
éøäù ,ïåùàøä íãàì äàîåèä úà íøâå
,íìåòì äúéî äøæâð äæ àèç éãé ìò

úà ï÷úì øùôà åæ úáùáù àöîðùøåù
.íéàèçä ìë

åðåùìëå÷åãö éáø ÷"äøä ìù÷éãö éøô)

(à äøôäøô úùøô úàéø÷
åìàîùî ìéñë áìä øäèì ìéòåî

òøä øöéä úàîåèî.

àúéà'øôåñ íúç'áéäìù ä"ã :âì úåùøã)

(àîåéìò éà÷ äøôä úøäèù
ïë íåùîå ,úåðååòä úàìçå úàîåè
æîøì ,'äøô øôà'á øäèäì äøåú äøîà
éãé ìò ,'ä ìà äáåùúá áåùéù íãàì

שיצטמצם ופותחבהרחבה ח"ו לעצמו גורם הוא הרי לבו תאוות  אחר בהליכה

דכתיב והיינו Ï‰)השפע , ËÎ ¯·„Ó·)'לכם תהיה ועוצר'עצרת  מצמצם  האדם שאם

וברוחניות בגשמיות  טובות  השפעות  אלו 'לכם ' להרבה  זוכה  .הנאותיו 

זי"ע  לוי' ה'קדושת מהרה"ק  ‡ÂÈ˙Â˙)איתא  ‰"„ ,ÌÈËÂ˜ÈÏ)סמ"ך האותיות  סמיכת על

כאשר ומרמז צדדיו, מכל סגור הסמ"ך אות  כי – צדי"ק פ"ה (Â˙Â‡Îתסגורעי"ן

(Í"ÓÒ‰עיניך(Ô"ÈÚ ˙Â‡)תסגור גם ח"ו, ברע להסתכל Ù"‰)פיךשלא  ˙Â‡) לדבר שלא

תהיה אז רע  ˆ„È˜)צדיקדבר ˙Â‡).עכ"ל .
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ìò éë ,øôàå øôòë åîöò éðéòá äéäéù
çåøä úåìôùå äòðëä êåúî äáåùú éãé
êåôùéù úàæ íâ óàå .äøäèì íéëåæ
åìà úåòîãå ,áì ïåøáù êåúî úåòîã
íøåîä ,úàèç éî úàæäë åì åáùçéé
íìåòì úâäåð äøôä úøäèù ,øåîà ìëî

.÷"îäéá ïáøåç øçà óà -

לבו  ויגבה  הנרצית  הגאוה  - ואזוב ארז עץ
ה' בדרכי

äðäàéä äùåã÷ä äøåúäù òåãé
,äòùì ÷ø àìå úåøåãì ,úéçöð
äá øîàðù äøôä úøäè ïéðò èøôáå
íù ìòá'ä ïøî ìàùå ,'íìåò ú÷åçì'

ò"éæ ùåã÷ä 'áåèùéø 'óñåé á÷òé úåãìåú')

(ú÷åçäøôä úøäè úååöî úëééù êàéä ,
äîåãà äøô ìöàù øàáîå ,äæä ïîæá
úàîèîå íéàîè úøäèî' àéäù åðéöî
úãéîá äæ ïéðò ùé íåéäë óà ,'íéøåäè
úðëåñî äååðòä íéîòô éë ,'äåàâ'ä
êåúî åúãåáòá úåìùøúä íãàì íåøâì
,äîåàî äååù åðéà àìéîî éë äáùçî
àùéðå íø àåäù 'æøà' íâ àéáé äæì
,åìà úååö÷ 'á ìò æîøì ,ãàî äåáâå

úåðìéàä ìëî äåáâ 'æøà' éøäùäøåîå
,úåàùðúää úãî ìòéðùå áåæàäå

úåìôùä úãî ìò íéæîøî úòìåú
äòðëääåçðú ìà äæîå äæîå ,øåîàë

,êéãéåì øéëæî ø"äöéäù äòùá éë
÷æçúäì êéøö íéðåùàøä åéúåðååò

åçåøá ìåôé àìù ,æøàëòãé àìà
êåúá ìàøùé íò ïëåù ä"á÷äù

,íúàîåèåúòã ìéôùäì åéìò íéúòìå
äååàâ éãéì àáé àìù éãëå"ç ìáà ,

.'úåøöåé'ä úà êôäìî

åäæåäååàâä äìéçú - 'íéàîè øäèì'
àöîðä éë Y íéàîèä úà øäèú
ãåáòì ìéçúäì ìëåé àì äâøãîä ìôùá
,äùåã÷ã úåàâá äàâúé íà ÷ø 'ä úà

''ä éëøãá åáì äáâéå'('å ,æ"é ,'á é"äã),
úåéä éúåå÷ú äúò ïä åîöòì øîàéå
éãéáå ,éá äùåã÷ äîùðå ìàøùé øá éððäå
äåàâäù àöîð ,øúåéå øúåé úåìòúäì

åúîîåøîå åúøäèîäëäëäëäëàñéâ êãéàî êà ,
øäæé ,'ä úãåáò éøòùá ñðëð øáëùë Y
.úçù øàáì åðãéøåú åæ éë ,äåàâä ïî

דמצינוכה. מה �:)וכעין ÌÈÁÒÙ)שלא שמתוך לשמה שלא  בתורה אדם יעסוק  'לעולם

דרכו  בתחילת  אך לשמה, הלימוד היא התורה תכלית שעיקר לשמה', בא  לשמה

לשמה. דבר בסוף יבוא  כך רק  כי – לשמה שלא לעסוק ומצוה מותר

'סממני  לו נתן שהרופא לאדם הדבר את המשיל זי"ע  מנחם הפני הרה"ק  אמנם,

אחת בפעם ובלע לביתו האיש ויבוא ביום, פעמיים ובוקר ערב אותם לבלוע רפואה'

הוא כיו"ב  מנוחתו... עדן בגן עצמו את  ימצא שמיד הרי – כולם הסממנים כל את 

והראוי. הנכון במקומה שאינה בענווה או בגאוה המרבה
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ïëìåàéáäì äøåú äøîà(å èé)õò'
ìà íëéìùäå 'úòìåú éðùå æøà
íùá é"ùø ùøéôå ,äøôä úôéøù êåú
äàâúîì ïîéñ àåäù ïùøãä äùî éáø

áåæàë åîöò ìéôùéù æøàëåëåëåëåëøáëå ,
õò àéáäì êéøö òåãî íéùøôîä åù÷ä
äéä àì äáøãàå ,äåàâä ìà æîøîä æøà
ïîéñ àåäù áåæà àìà àéáäì åì

אסתרכו. במגילת È·)כתיב  Â)בגמרא ואמרו ראש', וחפוי אבל ביתו אל נדחף 'והמן

(.ÊË ‰ÏÈ‚Ó)את להוליך  שהוכרח – לו' שאירע על - ראש וחפוי בתו, על - 'אבל

ביתו, ליד המן עבר שכאשר בגמרא, שם ומבואר העיר, ברחובות הסוס על מרדכי

לפניו  הולך מרדכי ואילו הסוס על רוכב  המן שאביה וחשבה הגג על בתו עמדה

וכאשר  ה'מוליך', ראש על אותו ושפכה שופכין מי עם חרס כלי נטלה לכן ומוליכו,

צער  מרוב לארץ עצמה את הפילה המוליך הוא שאביה וראתה עיניו את המן הרים

חפץ המלך אשר לאיש יעשה 'ככה גדול בקול המן הכריז שהרי פלא, והוא ומתה.

מכריז ששמעתו ה'קול ' פי על המוליך הוא  שאביה הכירה לא  ומדוע (ÂÓÎÂביקרו',

(‡Ï˜„ ‡�ÈÚ ˙ÂÚÈ·Ë ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎÏ„ (.‚Î ÔÈËÈ‚) Â¯Ó‡˘.

שהי  המוסר, בעלי שבגאוותו ותירצו בו וידעה אביה, את הבת  הכירה היטב טב 

לאיש  יעשה 'ככה ובשווקים ברחובות עצמו על ולהכריז הסוס על לשבת  מסוגל הנו

יכלם  ולא  יבוש  שלא עש מדעתו אותו מוציאה גאוותו כי ביקרו. חפץ  המלך  אשר

אביה  של בקולו היא שההכרזה מזה ראיה כל ואין ברבים, ולפרסמם בשבחו לספר

המאוסה, הגאווה ידי על האדם עיני יעוורו כמה ולמד, צא  הרוכב , ולא  המוליך שהוא

ולקלס ללעג נעשה  שהוא  מבחין ואינו הכבוד אחר  רודף הוא  הרי לבבו  ברום כי

הבריות בזה.בעיני מרגיש אינו עצמו והוא ...

לפי' 'דבש בספרו החיד"א שכתב  הענוה מדת ‰)גדולה ˙Â‡ Ô"ÈÚ ˙Î¯ÚÓ)שהוא שמי

כי לדבר, יש ורמז בו, שולט הרע עין אין ברך קל"אענוהשפל בגימטריא  עולה

עליו.עיןואילו תשלוט שלא  הרע עין ע "ג מתעלה שהעניו ללמדנו ק "ל, בגימטריא

כתיב ÊË)בפרשתן ,È ‡¯˜ÈÂ) סופרים ובמסכת משה', Łרâ Łרâ החטאת שעיר ַָָ'ואת 

‰"·)שנינו Ë"Ù) בס"ת לכתוב השיטהâרששצריך השיטה,ו âר Łבסוף בתחילת ַָָ

מלשון  היא 'Łרוâ' דהנה יעקב ', ה'אביר בעל זצ"ל אבוחצירא יעקב רבי הרה"צ ָואמר

יש  ורמז ועני, 'רש' מלשון היא  'Łרâ' ואילו ד-ראש, גם נקראת  'דרוש' כי ַָראש

' יהיה ומתגאה המתנשא - 'Łרâ' כי המחזיקבסוף בדבר, זה - 'Łרâ' ואילו השיטה'. ַָָ

' להיות יזכה כרש עצמו אמרובראשאת  כך  כי È‚:)השיטה', ÔÈ·Â¯ÈÚ) עצמו 'המשפיל

מגביהו'. הקב"ה
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Y æøà õò'ä íéîòôù ,àìà ,äòðëäì
íãàä úà úáø÷îå úîîåøî 'äåàâä

ù"áúé åúãåáòìæëæëæëæë.

éðùïúùøôá íâ åðéöî åììä úååö÷
(ì÷ùä úéöçî ïéðòá)ãéçé ìë éë ,

úéöçî úðéúðá áéåçî ìàøùéî ãéçéå
íéìãáù ìã åìéôàå ,'äì äîåøú ì÷ùä
,øîåìë ,äæ ììëá äàøéå äøåú åá ïéàù
àìá íå÷îä éðôì äáåùç íìåë úðúîù

,ììëä ïî àöåéìù åçåë óåøéöá ÷øå
úéáá úåðáø÷ä åáéø÷é ãéçéå ãéçé ìë

'ä,åðãîì àñéâ êãéàì .øéùòäì óàù
åéìò éë ,úéöçîî øúåé úúì øåñà
øéùò ììäúé àìå åúòã ìéôùäì
íéåù íìåë éë ,åúîëçá íëçå åøùåòá
äåàâ éãéì åàåáé àìå íå÷îä éðôì

úåàùðúäåíåëñ ãçà ìë ïúé ïë ìò .
ìò ãçàä äàâúé àìù æîøì ,äååù
,íìù øáã åðéà åîöò ãöîù òãéå ,éðùä
äëåæ íéøçà íò åúåôøèöäá ÷øå

.úåîéìùì

êãéàìàìù úåøéäæá ïàë åðãîì
úåìôùä úåáùçî åäåàéáé

äáøãàå ,äìéìç ùåàéé éãéì äååðòäå
ìëù ïéáéå ì÷ùä úéöçî úååöîá ïðåáúé
éðéòá áéáç åðéä àåäù áöî ìëá éãåäé
úà åìèð ùéàå ùéà ìëî éøäù ,íå÷îä
åìéôàå ,ìàøùé éðá ïéðîá ì÷ùä úéöçî
ììëáå .äæ ïéðîá åéä ìàøùéî éòùåô

ïì àîéé÷(:â äöéá)àì ïéðîáù øáã'
éðôá ìàøùéî ùéà ìë åðîù ïàëå ,'ìéèá
úåáéùç ãçàå ãçà ìëù êì éøä åîöò

åá ùé äìåãâ(íìåòì äìéèá äðéàù úåáéùç).

ìòíå÷îá åîöò úà ìéôùé àì ,ïë
,ïåâëå ,åùàø äéáâäì åì ùéù
éøåäøä åá ñéðëäì äñðé ø"äöéä øùàë
åãâðë éøàë øáâúäì åì ùé æà éë ,ùåàéé

áéúëã åðééäå .'ä éëøãá åáì äáâéåúåîù)

(åè ,ì,'èéòîé àì ìãäå äáøé àì øéùòä'
ìòù ,úòãá íééðòå íéøéùòì æîøäå

øéùòää úà úåáøäì ìèåî- àìåæ
úåáùçîá 'äáøé'å .åúòã ìéôùéå ,äåðò
ìò úåáùçîá äáøéå óéñåéù 'àì'

úòãáå íéùòîá ìãä åìéàå .åúåéñôààì
èòîé,'àì' úåáùçîî úéçôéå èòîéù Y

úçù øàáì ìåôéì ìåìò àåä æà éë
...ùàééúäìå

חז"לכז. אמרו שהנה זי"ע , מבעלזא  מהר"ש הרה"ק בשם Â)מתאמרא Â Ê"˜ÒÙ) בכל'

ופושע 'חוטא לומר הבא  לכל תשובה ומכאן כחדשים', בעיניך  יהיו ויום יום

עדיין  אמש וכאילו מחדש, התורה ניתנה היום שהרי תורה, ללמוד ראוי ואינני הנני'

לתורה  אתמול שנעשו לחטאים שייכות כל אין כן אם לישראל, תורה ניתנה לא

היום. שניתנה
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,äðäåäøåú äøîà(áé ì úåîù)åðúðå'
ãå÷ôá 'äì åùôð øôåë ùéà
,'íúåà ãå÷ôá óâð íäá äéäé àìå ,íúåà
äôâîä ìèáúú òáèîä é"òù øîåìë
,ïéðîäå äãé÷ôä éãé ìò íøâéäì äìåìòù
àìå åðîé àì ,ïë íà ,äù÷ äøåàëìå

ùéù ïàëî ,àìà .äøôëì åëøèöéêøåö
ìò äøåî àéä éë ,äøéôñä íöòá ìåãâ
,øôåñä ãöî øôñðä øáã úåáéáç

é"ùø éøáãëå(à à úåîù)ïúáéç òéãåäì'
(é"ðá ìù)ïàéöåîù ,íéáëåëì åìùîðù ,

øîàðù ,íúåîùáå øôñîá ïñéðëîå
(åë î äéòùé)íàáö øôñîá àéöåîä'

øçà íàðî ïëìå .'àø÷é íùá íìåëì
ìâòä àèçá åìôðùúåáì ÷æçì éãë

,àèçä úîçî íçåøá åìôðù íéøáùð
íä äðåùàøä íúåáéáçáù íäì úåøåäì

íéãîåò.ìàøùé éðáî ùéà ùàééúé àìå ,
åäéìà éáã àðúä ïåùìëå(à"ìô ,àáø)

ä"á÷äù ,õøàå íéîù éìò éðà ãéòî
äîî øúåé ìàøùéì ïäì äôöîå áùåé
éãë ,äáåùú åùòéù åðáì áàä äôöîù

ùã÷îä úéá íäì äðáéå íúåà ìàâéù
íìåòì áøçé àìù'øô 'ìàøùé áäåà'á æ"éòë)

(øãàá 'àá ä"ã íéì÷ù.

כתורה טהרה אין - התורה חוקת זאת

àúéà'ç÷åø'á(ú÷åç 'øô)÷åñôä ìò
,'äøåúä ú÷åç úàæ'äù÷åä

äøô äî ,äîåãà äøôì äøåúä ú÷åç
úøäèî äøåúä óà úøäèî äîåãà

äîùì äéãîåìçëçëçëçë.

ä"ìùáåáúëç"ã ë"áùåú ú÷åç 'øô)

(úîá òâåð ä"ã øñåî úçëåúì"æå
íãà ìëåé ,äøô øôà ïéàù ïîæá óà
úãîúäá ÷áãùë åîöò úà øäèì
øåîùì úðî ìò ãîìîå ãîåìå ,äøåúä

íéé÷ìå úåùòìå.

éðéãîäøôä úøäè(áé èé øáãîá)àåä'
íåéáå éùéìùä íåéá åá àèçúé
øàá'á ùøéô æîø êøãáå ,'øäèé éòéáùä

'íééç íéî(ú÷ç úùøô)æîøî 'éùéìù'ã
åøîàù åîëå ,äøåúä ÷ñò ìò(.çô úáù)

רבהכח. במדרש איתא וז"ל. זי"ע  ושמש' ה'מאור הרה"ק  Â)כתב  ËÈ ¯"·„Ó·) רבי אמר

המקדש, בזמן היה וזה קיימת . ושלך בטילות  הפרות שכל רמז חנינא  ברבי יוסי

לומדים  כשאנו אלא טהרה לנו אין המקדש בית שחרב הרבים בעוונותינו עתה אבל

זאת הפסוק  פירוש וזה נטהרין. אנו זה ידי על ובמצוותיה, פרה בתורת ועוסקים

לאמר  ה' ציוה אשר התורה לטהר. כדי והיא חוקה שהיא  פרה מצות דהיינו חוקת ,

הנ"ל  המדרש שקאמר וזה מטהר. כן גם הוא ה', בתורת ותעסקו שתאמרו רצ"ל -

שאין  הזה בזמן שאפילו רצ"ל קיימת , ושלך  בטילות הפרות שכל רמז אליך ויקחו

פירוש קיימת, שלך  – פרה שאמר שלך לנו כמו שמך על שנקראת  התורה היינו

Î·)הכתוב  ‚ ÈÎ‡ÏÓ),'עבדי משה יוטהרו'תורת  שיתעסקו  תורתך עכ"ל.וע"י ,
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éàúéìú ïàéøåà áäéã àðîçø êéøá'äøåú)

(íéáåúëå íéàéáðéàúéìú íòìíéåì íéðäë)

(íéìàøùéåéàúéìú éãé ìòäéäù åðéáø äùî)

(åîàå åéáàì éùéìùéàúéìú íåéá(äùéøôì)

'éàúéìú àçøéá(ïåéñ ùãåç äæ)àáå ,
àèçúé àåä' øîåì áåúëäéùéìùä íåéá'

äøåúä éøáã é"ò øäèéäì íãàì øùôàù
åðøéæçé äáù øåàîäù - äùåã÷ä
íåé ìò éà÷ éòéáùä íåéáå ,áèåîì

ìàøùé éðá úà øäèî àåäù ÷"áùä'ééò)

(æ"éòë øñåî úçëåú íééç êøã ú÷åç 'øô ä"ìù.

éøáãëåïåùàø' åøôñá '÷ä ç"äåàä
'ïåéöì(á ïîéñ éìùî)òåãéä é"ôò

äìéáè - íä äøäè éðéî äùåìùù
,íìåëî ìåãâ 'ïåáéì'å ,ùàá ïåáéìå äìòâä

äëëæì êéøö å"ç åùôðá íâåôä ïë åîë
ìò ïåâë ,êëì íéëøã äîë ùéå ,äúå÷ðìå

,íéðåù íéðôåà ãåòå íéøåñé éãéïéà êà
äîåã àéäù äøåúä úòéâéë äøäè

áéúëã ,ùàá ïåáéìë(èë âë äéîøé)àåìä'
'ùàë éøáã äëìë úà äìëîå úôøåùä

éðéî ìëá äîùðä úà úëëæîå ,åáù òøä
äøäèèëèëèëèë.

åøåáéçáåäøåúä ìòïúùøôá 'íééçä øåà')

(âé ìêéøàäíéúî íéîòôù]

éðá ùàø úà àùú éë' åäæå Y øåãä é÷éãö

úîùð úà ú"éùä àùéå ç÷é øùàëù ,'ìàøùé

éë åáùçé àì ,ìàøùé éðá ùàø àåäù ÷éãöä

ïåùìî 'íäéãå÷ôì' àìà ,úî ÷éãöä ïååòá

äæìå ,íäéùòîá åøéñçä ìàøùéù ,ïåøñç

הסטראכט . של רעים הקליפות כל ומכרתת  מסלקת  שהיא  גמרא  בלימוד ובפרט

'גומרי' מלשון היא דגמרא זי"ע , מקארלין שלמה רבי הרה"ק שאמר וכמו אחרא ,

גחלים Â˙ÈÈÏ)דהיינו ‰"„ .„Ï˜ ˙·˘ È"˘¯ הטומאה (¯‡‰ כל ושורפת מבערת שהיא  מפני ,

השי"ת . לעבודת  האדם לב את  מבעירה גיסא  ולאידך 

ישראל ישמח ‰)ובספר ‡ˆ˙ '¯Ù) רבי הרה"ק של האחרונים שדיבוריו כתב

היא ביותר הגדולה הטהרה - הזה מהעולם הסתלקותו טרם זי"ע  מווארקא  יצחק

התורה. לימוד

לימוד  במעלת  תלמידיו בפני ודרש זי"ע  מקאמינקא שמואל רבי הרה"ק  ישב פעם

גמרא ' ‚Ó¯‡)'בלאט Û„) בלאט שהלומד לשון, על נופל בלשון אמר דבריו ובתוך , ַַ

ה'בלאטע' מכל לצאת זוכה ËÈËÂ)גמרא ˘Ù¯),ממנו ומסתלקת  נבדלת  הטומאה כל כי , ָ

גמרא וחיפש הסמוך  החדר אל תיכף ורץ מיהר התלמידים מן אחד כן כשמוע  ויהי

ולמד  נטלו מיד משניות, ספר אם כי גמרא  מצא  לא  לצערו אך בתורה, בה לעסוק 

לו  ואמר במעשיו, הרגיש מקאמינקא הרה"ק לפני חזר כאשר ויהי אחד, פרק בו

גמרא...'. דף לימוד למעלת ושוה דומה אינה אך  הוא, גדול דבר משניות  'לימוד
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,íúåùôð ìò øôëì ''äì åùôð øôåë ùéà åðúðå'

[- øôëúäì éãë åùòé äîååøîåàå .ì"æåäæ
åðúéàåä äî áåúëä ùøéô ïàëøôåë
ùôð' øîàå ,úúì äåöùäæïååëé - 'åðúé

áéúëã äøåúä øôñ ìà(ç ,à òùåäé)àì'
äøåúä øôñ ùåîéäæäåøîà íâ ,'êéôî

øôñ ä"á÷ä éðôì çðåî íåéä ìë éë ì"æ
ìàøùé êìîì äåö øùà åèôùîë äøåú

'åééç éîé ìë åîò äúéäå'(èé æé íéøáã),
'åðúé äæ' òáöàá åäàøäù äî àåäå

,åùåøéôë åîúñååéðôì çðåîä ìòù
'ä äåö ãéîúåãîìéù äî úåòöîàáå ,

äáøîå ïåò úøôëîå äðéâî àéä äøåúá
úåéëæíøîåàë ,(à à äàô)äøåú ãåîìúå'

,'íìåë ãâðëíãàä ãéá åéä åìéôàå
äìåòì äøåúä úàæ ,úåáø úåøéáò
áéø÷ä åìéàë íùàìå úàèçìå äçðîì

íéøôëîä úåðáø÷ä ìë(.é÷ úåçðî)àåäå ,
íäù 'íéãå÷ôä ìò øáåòä ìë' åøîåà
,"øáã ìë ïå÷éúì åì äéäé äæ ,úååöîä
éãé ìò äîéìù äøôëì úåëæì øùôà éë

.äøåúä ÷ñò

åøîààøîâá ì"æç(.æè äìéâî)øùàëù
ìò úåìòì éëãøîî ïîä ù÷éá
äùòé äëë' åéðôì æéøëäì ìëåéå ñåñä
ùìç àåäù ìöðúäå éëøî äðòð ,'ùéàì
ìò úåìòì çë åì ïéàå ,úéðòúä éðôî
éëãøî äìòå ïîä óôåëúä êëéôì ,ñåñä
,åìâøá 'äéá èòá' äòù äúåàá ,åéìò

'åäéðá'á ùøôîå(íù)ìò éëãøî äìòù
ìòîù úåéúåàä éë Y 'ïîä'(éðôì)

- 'ãîì' íä 'ïîä' úáéúáù úåéúåàä
íãå÷ ú"ìãå ,ï"åð éðôì í"î ,í"î éðôì ã"îì)

('ãîì' éøä ,à"ä úåàìïîä ìò úåìòì éãëù ,
ìò éë ,äøåúá òâééúäì êéøö åá èåòáìå
úåîåöòúå æåòá èòåá äøåúä úòéâé éãé

.äéìéã àãðåâå òøä øöéä ìù åçåëá

ø"äéäçîù äáøðù á"ùáà éðôìî
äçîù ïéà Y äæä ùãåçá
äæá íìæîù íéâãë äáøðå äøôðå ,äøåúë
äååìùäå íåìùä äáøúå ,ùãåçä
åðáì øäèéå ,ìàøùé ìë éúááå åðéìäàá
äøôä úøäèì äëæðå ,úîàá åãáòì

.à"áá ìàåâ ïåéöì àåáá ùîî áåø÷á
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