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הפרשה àבאר
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àöú éë úùøô

עולם במקרי  מאליו הנעשה  דבר אין קרך– אשר

ïúùøôá(æé äë)øùà ...÷ìîò êì äùò øùà úà øåëæ'
éäåæ éë íéøôåñå íéøôñ éôî òåãé ,'êøãá êø÷
'÷ôñ' àéøèîéâá '÷ìîò' åîùá æîåøîë ,÷ìîò ìù åúôéì÷

(240)íúðåîà úà ïðöìå ,'úçúåøä äéèáîà'ä úà øø÷ì -
äðìåë ìòå .íäéðéîì 'úå÷éôñ'ä éãé ìò 'äáêø÷ øùà-

åøîàé å"çù ,'úéèøô äçâùä'á íúðåîàá úå÷éôñ åìéèäá
êà éëäø÷ äø÷îäçâùäá úàæ ìë ìòô ä"á÷ä àìå

ïéðòå ïéðò ìë ìò ,äéøáå äéøá ìë ìò ú÷ã÷åãîå úéèøô
íà åøáçì ïëåîá òâåð íãà ïéà Y íìåòä äæá äùòðä
ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë ,ìòîî ùøåôî ïë æøëåä àì

ä"øî åìàààààì' åà çéìöî ,ãéñôî åà çéååøî íãà ïéàå

בפרשתןא . חי' איש ה'בן כתב לעניין, ˙˘ÁÏ)מעניין ÁÏ˘ ‰"„ 'ÈÁ ÛÒÂÈ „ÂÚ'),הן ממנו, סובלים דעלמא שרובא ענין  יש

בתוכם  העבד  ואני ומתן משא בעלי והן  תורה מלכות'בעלי 'כתר בספר איתא דהנה  ,(„"Ú ˆ 'ÈÒ) בסנהדרין הגמרא

(:ÂÎ) מועלת בידי, תעלה  וכך כך אעשה, וכך כך מחשב, שאדם  'מחשבה  וברש "י, תורה ', לדברי אפילו  מועלת 'מחשבה

מסכתות  וכך כך אסיים פלוני יום עד האומר כגון תורה, לדברי אפילו  מתקיימת. מחשבתו  שאין הדבר, להשבית

משוטט שהוא בזאת אך חלקו, מנת להיות בעסקיו והצלחה לביתו, ועושר הון לאדם לו נכונים  רבות פעמים  בגירסא'.

זה, מדמיון ונהנה  והשפע , הטובה  בתוך הוא שרוי כבר כאילו  עצמו את ורואה  אתבדמיונו  מעצמו הוא משבית בכך 

וההנאה  טובה אותה .כל 

ידי  על  זאת יפסיד  היאך  והרווחה וברכה שפע וכך כך השנה בראש האיש לזה נכתב אם הרי לבך  ישאלך ואם

בפועל זה שפע המקבל  כשמחת שמחה נתמלא וכבר בדמיונו, קיבלה שכבר תשובתו, ודמיונותיו. (ÂÓÎ"˘מחשבותיו

(ÏÚÂÙ· ¯·„‰ Â�ÓÓ „·‡È ¯·„· Â˙ÁÓ˘Â Â�ÂÈÓ„ È"Ú ÌÈÓÚÙ˘ ,·ÂË ÌÂÏÁ ÌÏÂÁ‰ ÏÚ .‰� ˙ÂÎ¯·' תפילה 'עיון וזהו מזה . ניזוק העולם  ורוב ,

לידו . באה  כבר כאילו  עליה התפלל  אשר הטובה השגת את התפילה אחר בדמיונו  יצייר שלא – ז"ל  רבותינו  שמנעו 

במחשבה  מעשה 'סוף  כי בידו, יעלה מה מקדם דרכיו לחשב  לאדם לו שאין  לומר הוראה כאן  שאין פשיטא, והנה,

הוא... העיירה' 'עשיר כבר כי עצמו להרגיש – שווא' 'בדמיונות לשעות שלא זהירות  במשנה להיזהר יש אבל  תחילה',

בכל ביתו , אנשי ופרנסת לפרנסתו  ביותר עמל  שהיה ישראל  מבני באיש  נפלא, מעשה ומביא חי' איש ה 'בן מוסיף 

שעמלו עקא דא ומוכרם, העירה ומביאם וביצים  תרנגולים מהם  קונה  והיה  הערביים , אצל  הסמוך לכפר מהלך היה יום 

ראשו ועל  הערביים  ממקום  יחף  מהלך כשהיה חד יומא הארי. את משביע  הקומץ  היה ולא מועט , והרווח רב היה 

אעמול מתי עד מחשב, והיה  כתיפו, על  משולשלים תרנגולים של אגודות שתי נשא וגם  ביצים , מאלף  יותר ובו סל 

התרנגולים את אניח  לביתי, אחזור אלא והתרנגולים , הביצים את למכור לשוק אלך לא היום  פרנסתי, על קשה כך כל 

הללו, ביצים  מהאלף  אפרוחים אלף  בידי יהיו  ימים עשרה אחר אפרוח , ביצה  מכל  לי יהיה  ואז הביצים גבי על לישב

וחשבונותיו  במחשבות הפליג ·‡¯ÎÂ‰)כך ˘"ÈÈÚ) אחד כל וימכור תרנגולים, אלף  מאתיים בידו יהיו שנים או  חודש שתוך

וימכר  ללונדון, ואשלחם צמר בהם ואקנה  זה  עסק אעזוב לאחמ "כ דינרים, אלפי מאתיים בידו  ויהי לפחות כסף  בדינר

בקיצור, לסחורה ... מסחורה  אלך וכך הצמר... בדמי סחורה  בלונדון שליחי ויקנו לפחות, למאה חמישים של  ברווח

פלוני  ופונדק  פלונית חצר לעצמו ויקנה  זהב, ליר"א אלף  מאות חמש  לו  יהיו כבר שנים  שלשה שתוך העלה בחשבונו 

כקליפת  לפניו העיר עשירי כל יהיו ואז ראטשילד, כמו  עשיר שיהיה באופן לשכירות חנויות וכמה  ופרדסים , וגנות

המלך  פני לקבל החשובים הולכים שאז המלך הולדת יום  ובבוא הקהל', וראש  'נשיא להיות אותו  ימנו וממילא השום ,

פי  על משתחווה שהוא ותוך המלך, פני מול אל  בראשו  יקוד האיך לעצמו  מחשב ובעודו  בראש, לילך הוא ֵָייבחר

מתרדמת  הקיץ  אז  הסל בנפילת הביצים משבר קול  ונשמע  – הסמוכה  הבור לתוך והביצים התרנגולים נפלו  דמיונו

כ אין אפרוחים  כאן אין ביצים  כאן אין - מאומה  בידו נשאר שלא וראה וחצרות מחשבותיו . בתים כאן ואין דינרים אן

כמה עד מכאן חזינן מתים, ותרנגולים  שבורות ביצים כאן יש  אבל  מלכות, חצר ולא גבירות ולא נשיאות אין וכרמים ,

דמיונותיו . ידי על  עליו  לבוא עתידה  שהייתה  הטובה את מעצמו האדם כלמשבית כי בבירור לדעת  האדם וצריך

על ויתגבר האדם יזדרז ולכך  בפועל... טובתו ולחסרו להפסידו כדי שטן מעשה הם בלבבו שעולים הדמיונות  אלו

ומוחו  מלבבו אלו וציורים דמיונות לדחות  .טבעו



תצא  כי - הפרשה  áבאר

ïáú åà ù÷ æåæé àì óà ,íéîùî ïë òá÷ð àì íà 'çìöåé
...'äðä åà äðä êì' êìîä íäì äååéö àì íàdyxtd x`aàöú éë -

êëåùøãîá åøîà(ä ç ø"úñà)øúñà úìéâîá ÷åñôä ìò
(æ ã)øîà' 'åäø÷ øùà ìë úà éëãøî åì ãâéå'

ìù åðá ïá ,äì øåîà êì ,êúäìåäø÷àãä ,íëéìò àá
áéúëã àåä(çé äë íéøáã)øùà'êø÷éëãøî ñðéë ïëìå .'

,íéîìåò ìë àøåáá íúðåîà ÷æçì éãë íéãåäéä ìë úà
äãåñé ø÷ùá 'äø÷î' ìù ÷ìîò úôéì÷ù åòãéùááááìëå ,

.ïåéìò íòèå äáéñá àìà äø÷îá åðéà íìåòá òøàé øùà

óàå'÷ìîò úà òùåäé ùåìçéå' ìù ïåçöéðä(âé æé úåîù)

.íòä áìá äðåîàä ÷åæéç éãé ìò àìà àá àì
íù áéúëãëå(àé æé)øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå'

àøîâá åøîàå ,'ìàøùé(.èë ä"ø)úåùåò äùî ìù åéãé éëå'
,êì øîåì àìà ,äîçìî úåøáåù åà äîçìîåéäù ïîæ ìë

íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë ïéìëúñî ìàøùé
íéøáâúî åéä íéîùáù íäéáàì'íéìôåð åéä åàì íàåââââ.

ïëåò"éæ 'ìàåîù úøàôú'ä ÷"äøäì åðéöî(å øåëæ)÷åñôá
(èé äë)÷ìîò øëæ úà äçîú'íéîùä úçúî- '

ìëù íéøîåàä ,åëøã éëéùîîå ÷ìîò ìù åøëæ úà äçîú
åéìàî äùòð àîìò éàäá äùòðäíéîùä úçúîïéàå ,

äçâùääðåéìòùéøùäì àìà åðì ïéà .èøôå èøô ìë ìò
ìëä ,áèåîì ïéá áèì ïéá ,íìåòá òøàé øùà ìëù åðáø÷á

áùåéä ä"á÷ä øáãá äùòðìòîî íéîùáúà âéäðîå
.ìòùå ãòö ìëá åîìåò

עצומות בעיניים  יסמוך  – תלכון אלוקיכם  ה ' אחרי 
ישועתו תבוא דרך באיזה  יחפש ולא  ה' בישועת

øçàáåèä ä"á÷ä éãéá íìåò úâäðä ìë éë øàáúðù
úøòñ è÷ùúå íãà ìù åùôð ååìùú ,ìëì áéèéîäå

éë åòãéá ...íåúñ éåáîìå 'íéëøã úùøô'ì åàåáá åçåø'ä

בפרשתן הכתוב את חי' איש ה'בן מבאר האמור פי Á)על ·Î ÌÈ¯·„)'לגגך מעקה ועשית  חדש, בית תבנה ולא כי ,

יעשה וכיו "ב, יתעשר שבו  חדש רעיון – חדש  דבר בונה שהאדם  שבשעה ממנו', הנופל יפול כי לביתך, דמים תשים 

הנופל יפול  כי וכו', זה  בעסק ירוויח כמה בדמיונותיו  יחיה ולא האדם , של  גגו שהוא שבראשו למח כי ממנו מעקה  ,

– לו נקצב אשר היקר מכל האדם נופל  אלו  ודמיונות לו ממחשבות להיות  השנה ראש ביום לו נפסק אם אפילו

בקרבו  מרבה שהוא הדמיון ידי על  ממנו הדבר יצא הזה בעולם באושר וריווח .טוב

˙Â„·ÂÚÂ ˙ÂÁÈ˘ ,'ÌÈÈÁ ÈÎ¯„' ‰‡¯Â ,ÏÂÏ‡· '˙Â·ÂË ˙ÂÏ·˜' ÔÈ�ÚÏ Y ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ‰¯ÙÒÓ ‰È‰˘ Ú"ÈÊ Ê�‡ˆÓ 'ÌÈÈÁ È¯·„'‰ ˜"‰¯‰„ ‰ÈÓ˘Ó ‡˙È‡ Ê"ÈÚÎ)

˙Â··Ï ¯¯ÂÚÏ ÌÈÏ˘Ó '‚ ˘ÈÏ˘ ˙ÂÚÓ„ ÍÂ˙Ó ˙„ÁÂÈÓ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ˙ÓÈÚ�· ,ÔÈÂÂÚ¯„ ‡ÂÚ¯ Ô„ÈÚ· ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˙Â˙·˘· ¯ÙÒÏ ‚‰Â� ‰È‰˘ ‡˙È‡ „ÂÚ .‚"È ˙Â‡

¯˘‡ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ÚÈ‚‰ÏÂ ‰¯‰Ó „Ú Â˙Â‡ ˙ÂˆÁÏ ‰ÂÂ˜˙· ¯ÚÈ‰ Ï‡ Ò�Î�˘ 'ÍÏ‰'· ,¯ÙÒÓ ‰È‰˘ ÔÂ˘‡¯‰ Ï˘Ó‰ .ÌÈ‡·Â ÌÈ˘Ó˘ÓÓ‰ ÌÈ‡¯Â�‰ ÌÈÓÈ‰ ˙‡¯˜Ï

,¯ÚÈ‰ ‰ˆ˜·ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ÛÂÒÏ ...¯ÚÈ‰ ‰·ÚÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ‰· ‰�ÂÎ�‰ Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰ÒÈ� ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ,¯ÚÈ‰ ÈˆÚ ÔÈ· ‰Ú˙Â ÂÎ¯„ ˙‡ ‰Ï‰ „·È‡ ‰˘ÚÓÏ

ÔÈÈ„ÚÂ ,ÌÈÎÂ¯‡ ˙ÂÚÂ·˘ ¯·Î ÍÂÓÎ ‰ÚÂ˙ È�‡ Û‡ ,¯Ó‡ÈÂ ÍÏÈ‰‰ Á�‡� .¯ÚÈ‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ Í¯„‰ È‰Ó ,‡� È�È¯Â‰ Y Â‰Ï‡˘ÈÂ ı¯ÈÂ ,ÍÏ‰Ó‰ Ì„‡ ˜ÂÁ¯Ó ‰‡¯

¯ÓÂÏ ÏÎÂ‡ ÈÎ ...ÍÏ‰Ï ÍÏ ¯ÂÒ‡ Í¯„ ÂÊÈ‡· ÍÏ ‰Ï‚‡˘ ˙‡Ê· ,ÍÚÈÈÒÏ È„È Ï‡Ï ˘È „Á‡ ¯·„· Í‡ ...¯ÚÈ‰ Í·Ò ÔÓ ˙‡ˆÏ ‰�ÂÎ�‰ Í¯„‰ ‡È‰ ‰Ó È˙Ú„È ‡Ï

„Ú Â�·Ï ÈÎ¯„· Â�ÎÏ‰ ‰· Í¯„‰˘ ,Â�‡ ÌÈÚ„ÂÈ „Á‡ ¯·„ ,Â¯ÓÂ‡· ‰ÎÂ·Â ÌÈÈÒÓ 'ÌÈÈÁ È¯·„'‰ ‰È‰ ...È„È· ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ Ì‰· ÍÏ‰Ï È˙ÈÒÈ� ¯·Î ÌÈÎ¯„ ÂÏ‡·

(‰ÏÙ�˘ ‰ˆÈ·‰ ÔÈ�Ú· Ï"�‰ Ï˘Ó‰ ‰È‰ È�˘‰ Ï˘Ó‰ .„Â·Î‰ ‡ÒÎ È„Ú ÚÈ‚‰Ï ‰�ÂÎ�‰ Í¯„‰ ¯Á‡ ¯Â˙ÏÂ ÂÏÏ‰ ÌÈÓÈ· ¯Â˙Ï Â�ÈÏÚ ...‰�ÂÎ�‰ Í¯„‰ ÂÊ ‡Ï ,‰˙Ú.

דתיבתב. קמאי, אמרו  לאותיותמקרה וכבר מה'.שווה  רק

זי"ע אהרן' ה 'בית Ó‡˙)הרה "ק ‰"„ ÔÒÈ� Á"¯Ï Ô¯‰‡ ˙È·)הפסוק על  Î‚)אמר ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙) נפלאת היא זאת היתה ה' 'מאת

– לו  שיארע מה בכל  שאומר ומי 'זאת', בשם  נקרא הזה  העולם כי היתה בעינינו', ה' עלמא מאת בהאי שאירע מה 

בעינינו הנקרא נפלאת היא בעיניו .זאת, פלאות לראות זוכה  -

הריי"צ ג. להרה"ק  זצוק "ל אברהמסקי יחזקאל רבי רבי הגאון סיפר בה'. ולבטוח להאמין – האדם כל  זה  כי

אני...' 'מודה לומר והחילותי הימים באחד משנתי קמתי בסיביר בהיותי זי"ע , שניהמליובאוויטש מחשבה אחר

כאן  לי אין הרי בזה, יש טובה מה  וכי נשמתי ', בי 'שהחזרת להקב"ה  אני' 'מודה מה על להתבונן, והחילותי עצרתי,

נשאר  והייתי בקרבי מוחזרת נשמתי הייתה לא אם  היה  שעדיף  ונראה גמרא, ולא תפילין לא מצוה , ולא תורה לא

בתיבות אני' ה'מודה  בהמשך והתבוננתי שבתי אמנם, עולמית... אמונתךלישון חיי רבה טוב וודאי כן אם  – אמרתי ,

אלוקים דרכי שכל  תמימה באמונה  ורגע רגע  בכל להתחזק בידי כאן אף  שהרי צלמוות, גיא בתוככי כאן אף ממותי,

לו , ואמר הריי"צ התלהב  סיפורו  את משסיים הם... וישר הייתה אמת סיביר מחוז בריאת  כל  כי יחזקאל , רבי לכם דעו

בהקב"ה  כזאת אמונה להשיג בכדי רק ואפילו .כדאי,
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éì øåàáåúëä úà íé÷éãö åøàéá ïëå ,áöîå úò ìëá
ïúùøôá(àé âë)øåäè äéäé àì øùà ùéà êá äéäé éë'

øîåì ïðåìúé 'øåäè åðéà' øùà íãàä éë ,'äìéì äø÷î.à
éì òøéà äî äàøå èáäéø÷îîåðéàù ïååéëî ,íìåòä

.úàæ äùò 'ä éë åéúåòøåàî ìëá äàåø.áéë éì äéåà
úëùç éìò äàáäìéìãöéë ,íðîà .éîìåò éìò êùç ,

úåëåìäú ìëá åðåáéø úà øéëéå òãéùë - øäèéîä øäèé
'øîàéå íëùéå' ,åééçíìåòá äø÷î ïéà'ä úàî ìëä àìà

ìù åâäðîî éæç ÷åô ,ìéìä úëùç åîöòì øéàé äæáå ,àåä
äèìòäå äëéùçä úà óà øéàäì íãàä ãéáù ,íìåò
'äðåîà'ä óà ,äàáå äøéàîä ä÷åáàä øåàá Y äìåãâä

å ,íãà ìù åééç úåëåìäú äøéàîä ä÷åáàë äåîëøåàåì
äðôé øùà ìëáãããã.

óà,äìéìå íîåé åéìò óôåçä êùåçä ìåãâ éë åì 'äàøð'ù
åì øåà àìà êùåç ìë ïàë ïéà úîàá éë òãé
äìâúé åéðéò ç÷ôé êà íà Y äìåãâ äøúñäá 'øúñåî'ä
åéîçø åìë àì éë áåèä' éøäù ,ìåãâ øåà åéðéò ãâðì
äáåèì ìëäù éàãååá ,ë"à ,'åéãñç åîú àì éë íçøîäå

äëøáìåàåáì åúòåùé äáåø÷ éë åáì çîùé ãéî úéàøð äðéà íà óà)

(ú"éùäæòá.íåöòé òáèä éëøãá äòåùé äàåø åðéàùë óàå
áåø÷áå ,åúòåùé àåáú íùîù 'êøã'ä øçà ùôçìî åéðéò

...åéìà äëøã úà äàöî øáë äòåùéä éë àöîéøåàéá
ã"éä ò"éæ àðöñàéôî ÷"äøä øàéá úåø÷é øåàùà åøôñá)

(äîçìîä úåðùá ááì éøåáù 'ä íò éðôì ùøãù íéøîà Y ùãå÷éë ,

'íéìâøîä úùøô'á åðéöî äðä(ì-çë âé ,çìù)éðá íòù
ì íçåëá ïéàù ìò íãçô áåøî åððåìúäå åëá ìàøùéêåøò

íéáùåéä íéîòä 'æî '÷ðòä éãéìé' íéøåáéâä ãâðë äîçìî
äðåôé ïá áìë ïòè íúîåòì ,ïòðë õøàáäìòð äìò øîàéå,

,é"ùøáååùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà - äìòð äìò
åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñùé úåáø äøåàëìå .

íéøáã' åðòèù ,íúðòè ìò àéä äáåùú åæ éëå ,äåîúì
àì òåãî ,íù øùà íé÷ðòä íä íéøåáéâ éë Y 'íòè ìù

ùøéô àìå íúñ àìà ,íäéúåðòè øåúñì áìë çëååúääìò
äìòð...úåîìåñ é"ò Y

øàáîåúåéäì äëéøö êë ìáà .ì"æå ,àðñöàéôî ÷"äøä
äàåøù äòùá ãáìá àì éìàøùéä ùéà úðåîà
ïéîàé - òáèä êøãå åìëù ô"ò íâ åúòåùéì êøãå àåáî

.÷æçúéå åäòéùåéù 'äáå"ç äàåø åðéàù äòùá íâ ÷ø
'äá ïéîàé ,åúòåùéì òáèä êøãå ìëù ô"ò àåáî íåù
åæ äòùá ,äáøãà .åðåçèáå åúðåîàá ÷æçúéå ,åäòéùåéù
,òáèä êøãá àåáîå ìëù äæéà àöîì ù÷òúé àìù áåè

àöîé àì èåùô ô"òù ïååéëî éëåúðåîà ìëåú å"ç æà ,
úà øåöòì ìåëé 'äá åðåçèáå åúðåîàá íâôå ,íâôäì æ"éò
íòä æòù úîà ìëä - øîàì êéøö ÷ø ,å"ç åúòåùé

,äá áùåéäíéøáãä íéðë,'åëå úåøåöá íéøòäùéððä î"î
åðòéùåéù òáèäå ìåáâäî äìòîì àåäù 'äá ïéîàî,
äðåîà ,äøáñ àìáå ìëù àìá - 'äúåà åðùøéå äìòð äìò'

åúòåùé úà áø÷ú äæë ïôåàá 'äá ïåçèáåääääøàáî äæáå .

המערהד. בצידי שיש  כמי התינוקות רואים בהילוכם  לגמרי, חשוכה למערה ילדים  להכניס שנהוג למה אמרו משל 

והילדים והמזיקים , החיות קולות את שם  'ישמעו' ואף אימה, מטילות ב'עיניים' לטרף המשחרות טורפות חיות

מצאה ולא המערה  ריצפת על לו  נפלה ראשו על  שחבש שהכיפה ילד היה פעם  העצום . פחדם לרוב ובוכים  זועקים

עמי  בוא לילד ה 'מנהל' ויאמר ופחד. אימה  המטלת והחשוכה העמוקה המערה  מתוככי חבריו וכל  הוא שיצאו  עד

ובמים', ב'אש  המנהל  עם  אלך שבעולם  מקום  לכל - תמרורים  ובוכה מצעק  הילד החל  כיפתך, את עמך יחד ואמצא

אך  ניסא... איתרחיש  יומא בכל ולאו הטורפות, החיות מפחד נשמתי שפרחה  שכמעט  כך כל מפחיד למקום  לא אבל

יקרות באור המערה את האירו כבר שעתה אלא הילד, את עמו לקחת לשונו במתק הצליח ÏÎהמנהל Â¯Ó‚ ¯·Î˘)

(Ì˘ ÍÏ‰Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ המציצות ה 'עיניים ' כי ודמיונות, חלומות – שווא פחד אך היה וחששו פחדו  כי הילד ראה  ובזה

יבורך  כן כי 'הנה שבורים... מקלות על בלויים  בגדים אלא אינם  והחיות זכוכית, שברי אלא היו לא ה 'חיות' מתוככי

- דמיונותגבר' אלא אינו לו שאירע ממה חששו וכל  מפלוני פחדו כל  כי לראות  יזכה האמונה באור לעצמו המאיר

בלבו  שררה אשר החשיכה בולגודל  אין הבלים הבל זכוכית ושברי שבורים, ממקלות המתפחדים  הנערים  כאותם ,

הבל . שהכל ויראה האמונה אור את ידליק ממש .

זי"ע  מקאברין הרה"ק  היה  ˜Ó‡)וכבר ˙·˘ '˙Â·‡ ˙¯Â˙' ,‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ)התירוץאומר הוא המעשים' כל על  אדון  ש'קל

הקושיות ... לכל 

ומציקים ה . צרים מיני מכל  יוושע עצמו הבטחון  שבעבור במדרשוידע איתא ומפורש  ,È˜ÂÏ‡' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ‰Î ÌÈÏ‰˙ Ë"Â˘)

('‰˘Â·‡ Ï‡ È˙ÁË· Í·ואמר ותפסוהו, אחד אכסנאי ומצאו עוברין המדינה שומרי ...היו  וז"ל . ביתו , בן כי תכוני אל 
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åðãéá ïéà òáèä êøã é"ôò íà óà ,íðîà ,áìë éøáã úà
úåìåãâ úåøåöá íéøòäå ...íòä æò éë ,õøàä úà ùåáëì
,äðåîàä úà ÷æçð ìëù ìë éìáî íå÷î ìëî ...ãàî
çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà

åéøáã ìëáåååå.

ì"æåò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä(ä çìùéå)

äáøäù åáöî ìôù ÷îåò íãàä ïðåáúîùëù...
åàøåáå åøöåé ãâð ë"ë òåùôì- äðåîà àéä åúöò ø÷éò

úåëùçä ó÷åú øúåé øáâúîù äî ìëù ...'äá ïéîàäì
äðåîàä çë åáìá ùéøùäì øúåé õåçðäëåæ äðåîàä é"òå ,

àåä ïåçèáä ø÷éòå .äðåîàäî óðò àåäù ïåçèáä úãéîì
÷"äåæá øàåáîë äøöä úòùá(áë á"ç)úâùä éôìù óàå

,åùôð éàåìçúì äôåøúå øåæî íåù ãåò ïéà éùåðà ìëù
ïåéìò ãñçá çèáéå ïéîàé æ"ëòàåäù ä"áåáä úåìãâáå

...úéìëúå óåñ ïéàììôùä éì íâ øåæòé åúåðîçø áåøá
...íéìôùáù,íøáùî åùåáé àì åúòåùéáå 'äá íéçèåáäå

,'äùåáà ìà éúçèá êá' øîà ä"òäã ïëåäðåîàáå
íéáø íéîçøì êôäîå ìëä ÷éúîî àåä ïåçèáåì"ëò ,ææææ.

ומחזיר בגדולה נוטל  יהא  הודאתושלא  שתהא  – בקטנה 
ותפילתו כבקשתו לכה"פ גדולה

ïúùøôá(âé äë)äìåãâ ïáàå ïáà êñéëá êì äéäé àì'

,é"ùøáå 'äðè÷åäìåãâá ìèåð àäé àìù
äðè÷á øéæçîå'øéàîä øåà'ä ÷"äøä øàáîå ,úùøô óåñ)

(êøãá ä"ã àöú éëíéáø äæçú äúàå .ì"æå ,äöìä êøãá
,äñðøô øåáò äçéù êåôùì äìéôúì íúùâá åðîò éðáî

úåéúåàå àìî äôá íé÷åìà øåáéã àéöåî éæàúåìåãâ,
,äñðøô úåéúåàá åçåë éöîàî ìë ñéðëîåúåàù åðåöøáå

'ø úåàå ,åìåë íìåòä ìëë úåëéàå úåîëá ìåãâ äéäé 'ô
íéìåãâ åéäé 'ä 'ñ úåàå 'ð úåàå ,äìåãâ øúåé ãåò

úåìãâä úéìëúáúåòöîàá åîöò ìò êéùîäì éãëá -
.áåè úåëøá àìî äðåéìò äëøáå òôù ,äñðøô ìù úåéúåà
øùåò åì òéôùä ä"á÷äå ,åúìéôú äìá÷úðùë êë øçàå
äàãåäå çáù åì øéæçäì àáùë ,åá ìë øñç àìå íéñëðå

úåéúåà àéöåî éæà ,áèéî éðéî ìë åîò áéèéäù ìòúåðè÷,
åúáùçî úåéîéðô ÷îåòå åçåë éöîàî ìë ñéðëî åðéàå
åäæå ,íãå÷îë äøàä éåìéîá íéìåãâ íúåéäì - úåéúåàäá
åîë ,ñéë íùá éåðëä êéôá åðééä ,'êñéëá äéäé àì' æîøä
êéôá äéäé àì ,ì"ðä øéäæäì äðååëäå ,ùãç øäåæá àúéàã
äæ ìòå ...úåðè÷å úåìåãâ ,úåéúåà úðéçá éðù ,ïáàå ïáà
'äðè÷á øéæçîå äìåãâá ìèåð àäé àìù' ,àøåáä åðååéö
äáåèä ìë ìò åàøåáì äãåîå øéæçî àåäù úòá íâ àìà

äøéáëå äìåãâ äàãåäá úåãåäì åéìòì"ëò ,çççç.

אני  מלך מצאנושל  ביתך' 'בן לו ואמרו המלך אצל  הביאוהו בבוקר הבוקר, עד ושמרוהו הניחוהו  כן, ששמעו כיוון ,

לאו . לו  אמר אותי, אתה מכיר בני, המלך, לו אמר ‰ÍÏÓ)אמש, ÂÏ ¯Ó‡)בבקשה – לו  אמר ביתי, בן אתה  היאך כן אם

אותי... מכים היו כן להם  אמרתי שאלמלא בטחתי', 'בך אבל  ביתך, בן אני להםממך, בי (‰ÍÏÓ)אמר ובטח הואיל 

לו  לי'.הניחו אויבי יעלצו 'אל  כך ובשביל בטחתי' בך 'אלוקי דוד אמר וכן .

אמרו ו . ÌÈ¯ÙÒ)וכבר „ÂÚÂ ,È'‚‡ÏÙ Á"¯Ï ÌÈÏ‰˙ ÏÚ „ÒÁÂ ÌÈÈÁ ,˘¯„Ó· ‰"„ ‡ˆÈÂ ˘È¯ ÌÏ˘‰ Ó"Â˙ ,Ò"˙Á) בפסוק ‡)לפרש ‡Î˜ ÌÈÏ‰˙)

עזרי  יבוא מאין ההרים אל  עיני לעין,אשא הנראית ישועה דרך כל  לו אין כי ורואה מתבונן שהאדם כלומר –

– יתחזק  מאין 'במה 'יש הארץ  ואת  השמים את  ברא הוא אף  – וארץ שמים עושה ה' מעם לך עזרי מה  כן אם ,

ישועתך כי לך נראה אם אף נפשך, על  תבהל בריאת איננה כי דוגמת ותצמח  תבוא כבר היא מ"מ  במציאות, קיימת

לבוראה צורך יש אם אף  והארץ מאיןהשמים .יש

המדרשז. מדברי כן ·)ומוכיח  ‰ ÌÈËÙÂ˘ '¯Ù)מששה יותר הנמלה תחיה לא כי וחכם ', דרכיה ראה עצל נמלה אל 'לך

עושה היא ולמה תבואה , הרבה  הרבה  וכונסת אוגרת היא ואעפי"כ ומחצה מחיטה יותר בהם מאכלה ואין חדשים 

שאמרה  חיים כן, הקב "ה עלי יגזור באמונהשמא מאמינה עכ "ז כך, כל חי' שאינה שיודעת אף היינו  לאכול , מוכן ויהיה 

חיים, עלי יגזור שמא – בשלה היא מקום  מכל  כן, שיהיה א"א הטבע שלפי אף  ויקם  אומר שיגזור בהשי"ת שלימה 

זו . נמלה של  כאמונתה  לכה "פ מאמין אינו מדוע ועוד, עוד יחיה שמטבעו אדם ' 'בן ייגרע  מדוע דבר. מה' יפלא לא כי

חז "לח. דברי על שהמליצו ‡)וכפי Á� כ '(·"¯ כבת ק' 'מזמור בת – ק ' מזמור שבתהילים, וכ ' ק ' מזמור על  שהכוונה  ,

ה'לתודה' 'יענך - כ ' ומזמור צרה , ל 'מזמור ביום בבואם  ואילו  רם , בקול 'יענך' יזעקו צרה שבעתות העולם ומדרך ,'

וקול ינוחו לתודה ' בשיר להודות בא כשאדם - ק' 'בת אמרו  לזה יקיימנהתודה מזעקתם, שגמלו , הטובות על  להשי"ת

צרה '. ביום  ה ' 'יענך זועק כשהוא כ' מזמור של והתלהבות התרגשות באותה 

ÌÈ„ÒÁ)במדרש  ˙ÂÏÈÓ‚ ,'¯˘ÂÈ ˙ÂÁ¯‡' ¯ÙÒ· Â‡È·‰Â ,„Ï˘ „ÂÓÚ ÌÈ˘¯„Ó‰ ¯ˆÂ‡) את שמשבח  למי השכר בגודל נורא מעשה הובא
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אלו בימים לחברו אדם  בין עבודת  – לרעהו איש

åæîøúáéúá íéðåîã÷äìåìàïå÷éøèåð àéäùàùéìåäòø
åúåðúîìíéîéá ä÷ãöä éåáéø ìò úåøåäì ,íéðåéáà

úåéäì 'åøéáçì íãà ïéá' éðéðò ìëá ÷åæéçä äæ ììëáå ,åìà
'ãñç ìîåâ'èèèèøúéá ,åúìëé éôë íçîùìå øòö íäî òåðîì

æòå úàùéééé.

א"ל עמך, אבא רצונך אם  ומורי רבי א"ל  אכסנאי ראהו בסחורה , בדרך הולך שהיה אחד באדם מעשה  וז"ל . בוראו ,

מיד  לעיר, קרוב יושב והיה  עיניו  בשתי סומא שהיה  אחד באדם  פגעו  בדרך הולכים  כשהיו  עמו , הלך בשלום . עמי בא

כלום, לו נותן איני א"ל אני, שנתתי כמו אתה גם  לו  תן עמו, הולך שהיה  לאכסנאי אמר לו, ונתן אחד סלע הוציא

הרשו לו לתת רוצה אינך אתה אם  א"ל  עשית, ויפה לו נתת לפיכך אותו, מכיר שאתה  כמו מכירו בידך.שאיני ת

א"ל הולכים , אתם  להיכן א"ל  המות, במלאך פגעו בדרך הולכים  כשהם  לדרכם. הלכו והם  סומא לאותו הניחוהו

פניהם, על  ונפלו  פחדו המות, מלאך אני ואמר אליהם נגלה כאשר מיד המות, מלאך שהוא ידעו לא והם לסחורה,

הזה המקרא עליו  וקרא ממות, נפדה אתה  לראשון, המות מלאך Á)אמר ,Á� ‰ÈÚ˘È),'יאספך ה ' כבוד צדקך לפניך 'והלך

שנה  חמישים עוד תחיה בדרכך  מממונך צדקה והקדמת  הואיל והגיעוא"ל  בידי סופך כבר לאכסנאי, אמר אח "כ .

צדקה ועשה  קדם זה  הן, א"ל בכאן, אמות ואני לביתו  חוזר והוא יחד באנו וחברי אני וא"ל  ענה מיד מיתתך, יום 

אותה יתקן לא אם  בספינה בים  פורש אדם  שבעולם , שוטה א"ל צדקה, ואעשה  ואלך לי הניחה א"כ  א"ל משלו .

ועכשיו, במיתתו . יעשה  מה בחייו עצמו תיקן שלא מי כן הים , גלי עליו כשבאים ובתהומות בפנים עושה מה בארץ

למות. זמנך שהגיע  כלום, לך אין ואילך ומכאן עשוי שעשית שלמה בשבחו לספר שאלך עד לי המתן  כן אם א"ל 

שנותיך יוסיפו מקום של  בשבחו לספר מבקש  שאתה מאחר א"ל עמי, שעשה מה על עכ"ל .מקום ,

ישועה אז לפעול  לו ואפשר העליון רצון עת בזה מעורר הוא הרי לבוראו, ומשבח  מודה  שהוא שבשעה וידע ,

ברכות  שהם  אף  עשרה ' 'שמונה של  האחרונות בג' שלום  שים ברכת את הברכות במטבע חז "ל תיקנו ולכן ורחמים ,

טובה ההודאה , לפעול רצון  עת  היא ההודאה עת אדרבה ורחמים .כי וחסד חן חיים וברכה, טובה  שלום בבקשת

בפסוק  לרמז  צדיקים Î„)ואמרו  ÁÈ˜ ÌÈÏ‰˙) עשה היום הצליחה 'זה  ה' אנא נא הושיעה ה' אנא בו ונשמחה נגילה

'קולנא  אומרים אנו  וכן נא'. הצליחה נא 'הושיעה בבקשת לפעול  בידו בו ' ונשמחה 'נגילה  בעצמו  שמקיים לאחר כי ,'

שפתנו ורינה  נא'.אז צהלה  הצליחה נא... הושיעה ה' אנא – תרננה 

הקדוש ט . בזוהר ˆ"·)איתא ·"Á) כאפוטרופוס זה  יום  לו  עומד רעהו , עם  חסד גומל  יהודי בו ויום  יום  שבכל  ,‚‡Â„‰)

(ÌÈÓÂ˙È‰ Ï˘ Ì¯ÂÒÁÓ ÏÎÏ. בשמים

זי"ע  הקדוש השל"ה  כותב ÂˆÓ‰)וכך ¯� ˜¯Ù ÛÂÒ ÌÈÁÒÙ 'ÒÓ·) יעבור שלא לאדם ראוי היום', כל  קל 'חסד הפסוק על

בממונו . ובין בגופו  בין רעהו  עם חסד בו  יעשה שלא חייו מימי אחד יום עליו

ביאתו שכל לדעת האדם  שעל זצוק"ל , מוואלאז'ין חיים רבי הגה "ק בשם מוואלאזין יצחק  רבי הגה "ק כתב וביותר,

אחרים . עם וייטיב שיעזור עבור אלא עצמו , עבור וכלל  כלל  אינו  עלמא להאי

בדרשותיו הציבור את לעורר בפיו  כוחו שהיה  בחור למד חיים ' ה'חפץ  הגה "ק של בישיבתו  מעשה , היה וכבר

הציבור  את לעורר השנה, ראש  בימי בעיירתם לשהות שיבוא לראדין הסמוכות העיירות מאחת לבקשו ובאו הנלהבות,

הנוראים בימים  לשהות שברצונו באמרו בכך מיאן הבחור אך לכך, המיוחדים  הזמנים  ובשאר התקיעות קודם בדרשותיו

עבור  אם כי עצמו , בשביל  עלמא להאי בא לא האדם באמרו, לשם, ליסע ויצווהו הח "ח קראו הגדול, רבו של בצלו 

נוצרת. לכך כי לשם , ליסע  מחובתך א"כ  ההיא, בעיירה לך צריכים שרבים וכיוון אחרים ,

ה שפעם  שליט"א מתוא"י אדמו"ר כ "ק הילוכוסיפר בדרך המדרש , לבית ירושלים בעיה "ק שערים' 'מאה  ברחוב לך

'שכר  ליה  שעדיף  באמרו סירב האדמו "ר אך המדרש , בית עבר אל  יביאנו והוא רכבו על שיעלה אברך ממנו ביקש 

לו, הסביר האברך הרכב, גבי על  עלה  ביותר בו הפציר משהלה אך מדרשא, בי עבר אל  'ליסע ' רוצה ואינו  פסיעות'

פגעים מיני מכל  להנצל  וסגולה, עצה ממנו  וביקש  זי"ע  ישראל' ה 'בית הרה"ק  רבו  אל נכנס זה, רכבו  את קנה  שכאשר

ויום יום שבכל  שנה  י"ב כבר לי זה  והנה רכבך, עם חסד תעשה ויום יום בכל  ישראל' ה'בית ענהו אורח , עלי המצויים 

וכדו' לתיקונים  הרכב הוצרך לא ועדיין הרכב עם חסדים גומל  ˙ÂÙÚÂ˙)הנני ÔÂ‰ ÌÈÏÂÚ‰) לי וזה  יום , העריב כבר עתה אך ,

חסד. עמכם לגמול  ברצוני היה כך כל  כן על ליהודי, טובה רכבי עם פעלתי לא ועדיין יומא, להאי האחרונה  נסיעתי

בפרשתןי . ÊË)כתיב ·Î)... לאיש נתתי בתי ה 'דברי את  הרה "ק של  חתנו  זי"ע  אונגאר משה רבי שהרה "ק מסופר
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äðäïúùøôá áéúë(é áë)øåîçå øåùá ùåøçú àì'
òáè éë ,'íéð÷æ úòã'á 'ñåúä éìòá åøàéáå ,'åéãçé
áø ïîæ åìëàî úà ñòåìå äøâ äìòî àåäù øåùä
íäéðù åùøçé øùàëå ,äøâ äìòî åðéàù øåîçäî øúåé
åéôá ìëàî ñòåì ïééãò øåùäù øåîçä òîùé åéãçé
øåùì ïúð íéìòáäù åáùçá ,áåàëîå øòö éãéì àåáéå
øåùá ùåøçú àì' äøåú äøñà ïë ìò ,åðîî ïáú øúåé

'åéãçé øåîçåàéàéàéàé,ïðåáúäå ïéá äúò .àð÷îù 'øåîç'á íà
øäæäì åðì ùé äîë ,íéøåîà íéøáãä åéúåðåéîã øåáò
íò ÷ãöä ïéàù íå÷îá óà ìàøùéî íãà øòöì àìù

øòèöîä äæáéáéáéáé.

הרמוזים היצר  מלחמת  אופני  – גדולה למלחמה התעתדו
זו בפרשה 

ïúùøôá(é ,àë)'ä åðúðå ,êáéåà ìò äîçìîì àöú éë
åéáù úéáùå êéãéá êé÷åìà'íééçä øåà'ä áúë ,

ùåã÷ä(æîø êøãáå ä"ã)ã÷åðî 'äîçìîì àöú éë' áúë ïëìù ,©

íò íãàä úîçìî àéä ,äòåãéä äîçìîä ìò æîøì ,ç"úôá
øîåì áåúëä àáå ,åøöéàåáì ïåéìòä íìåòî 'åúàéöéá' éë

äîçìîì åîöò ïéëé äæä íìåòìøùôà ì÷áù áåùçé àìå ,
äæì äáøãà àìà ,'äøåáâ' äæì êøöð ïéàå øöéä úà çöðì
åøîåà êøã ìò - åðçöðé äáø äòéâéá ÷ø éë ,'äîçìî' àø÷é

åäæéà'øåáéâ,'åøöé úà ùáåëääæî äìåãâ äøåáâ ïéàùâéâéâéâé.

לבתו, לחתן ליקח  לו  שהציעו  פלוני בחור על מעלות וכמה  כמה  הוא מפרט  ובו לחותנו  מכתב פעם שלח  מצאנז  חיים '

'מענטש ' הוא האם לי כתבת לא העיקר 'את תשובתו , חיים' ה 'דברי לו נתתי (‡�È˘Â)שלח בתי את בתורה ככתוב

זצוק"ל .לאיש ... מטשעבין הגה "ק של  בפיו שגור היה וכן '

בפרשתןיא . החינוך' ב'ספר עוד מצינו הזה  ˙˜"�)כענין ‰ÂˆÓ),יחדיו ובחמור בשור חרישה איסור שורש  על  בדבריו 

˜ˆ˙)וז "ל ÈÂ�È˘·) למיני שיש ידוע  כי חיים , בעלי צער ענין הוא זו , מצוה טעם כי ואומר, חלקי אני אף  אענה

באותם בעינינו  רואים שאנו וכמו  מלאכה, עמהן לעשות וכ"ש  מינם , שאינם עם לשכון גדולה  דאגה  ולעופות הבהמות

ישכון. למינו  עוף  כל  כי ידינו , תחת שאינם חיים  שני בעלי דבר בשום למנות שלא מוסר , מזה יקח לב חכם וכל 

בהנהגתם  משונים או בטבעם, מזה זה הרחוקים והנכבד,אנשים הנקלה ורשע , צדיק כמו  שהקפידה , ראינו שאם

יוצרם  לדעת משכלת נפש להם אשר אדם בבני כ"ש שכל, בני שאינם חיים לבעלי בזה שיש הצער על  ,התורה

למותר: אך שפתיים ודבר עכ "ל,

היאיב. פסוקה הלכה החכם , ‡)וכמאמר ‚Î Á"Â‡)יהיה שלא בכדי ציציותיו, את להסתיר צריך החיים  בבית שהמהלך

כבר  אשר ב'נפטרים ' כן אמרו אם  מעתה , אמור הציצית, מן פטורים  והם  חפשי' ש'במתים מכיוון לרש ', 'לועג

מנוחתם , עדן כלבגן לרש', 'לועג להיות שלא החיים' 'בין  מהלכים כשאנו המדרש בבית להיזהר לנו יש  כמה ק"ו

הוא... באשר אחד 

המוסריג. בעלי משלו נפלא Á)משל „Î ¯"˜ÈÂ ˘¯„Ó‰ È¯·„ È"ÙÚ)לכל ונתן הנאמנים משריו  לג' שקרא ונישא, רם  למלך ,

וטעמו למרחוק נודף  ריחו אשר נושן, ישן יין חבית 'פקדון' מהם  מפני אחד לעמוד יכול  אדם ואין לחיך, ערב

וכל החביות, עם שוב אליו יבואו  ימים ירח  ולאחר בביתו, חביתו ישמור מהם אחד שכל המלך אותם וציווה  ריחו ,

מהשרים שנים  ואכן לאו ... ובאם יותר, רמה למדריגה המלך יעלהו במלואה, היא טעונה  ועדיין החבית את שיביא שר

יפקד  ולא יזכר שלא בכדי מגעת, אדם יד שאין במקום במרתפם , החבית את מיד גנזו הוא, טוב כי היין את בראותם 

השולחן  על החבית את והניח  כמעשיהם, עשות השכיל  לא השלישי, אך הימנו . לשתות יתפתו  ולא היין זכר להם

אך  הזה, האדום מהאדום מעט  ולגם  עצמו  להעמיד היה יכול  לא למרחוק  נדף  הערב היין שריח ומכיוון בביתו, אשר

להנזר  הצליח  וכבר כשלונו , על ובכה והתחרט  נכשל  שוב למחרת שתייתו, את ועצר נשמתו  עמקי עד נתחרט מיד

לבדוק המלך שקבע המיועד, היום  הגיע ואז  מהחבית..., מחצית שתה  שכבר לראות שנוכח עד נכשל , ושוב היין מן

החביות. את

בכבוד  רמה  למדרגה  המלך אותם העלה  ואכן בידו , וחביתו אחד כל  המלך בית אל  הגיעו  הראשונים השרים  שני

שתה, ולא שהתאפק עבר, אשר התלאה כל את המלך לפני בבכיו ותינה  נפולים , ופניו השלישי זה בא לאחריהם ויקר.

דבריו את המלך כשמוע ויהי ששתה , המחצה  על המלך לו שימחל  וביקש להתאפק, הוסיף  מקום מכל  שנכשל ואף 

מעשיו, פשר את המלך והסביר הראשונים , השנים את שהעלה ממה יותר ואף  השרים, כל מעל למעלה למעלה  נשאו 

ניסיון, כל להם היה  לא שהרי רבותא, כך כל  זה  אין היין, בחבית ידם את שלחו  לא הראשונים השרים ששני מה  הנה 

בא  אשר השלישי, זה אך החודש , כלות עד היין ריח את הריחו  ולא ראו ולא החביות, את הטמינו  תיכף  אשר יען
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ìò áéúë ïëìåêáéåàãéãéãéãéãåîò ìëåú êë ÷ø éë ,êì øîåì ,
íçìðä íãàäë äîçìîä úà êåøòúùë Y äîçìîä éøù÷á
åìéôà ìùøúé êà íàù äìåãâä åúðëñá øéëî àåäù 'åáéåà'á
óåøéçá ãåîòé ïë ìò ,úååî åäëéå áéåàä åéìò íå÷é ãéî èòî
åúîçìî êåøòé ùîî êë .åçåë ìëá åàðåùá íçìééå ùôð

,øöéä äæ 'áéåà'áøöéä àåä óé÷úù íâäù áåúëä åçéèáîå
åãéá 'ä åäðúé ïë éô ìò óà ,éùåðàä çåëîåèåèåèåè.

áúë'÷ä 'êéùìà'ä(ïúùøôá î"åú)úà àéáäì åîéã÷äá
'ùåøô'ä êìä íòôù 'úåááìä úåáåç' øôñî òåãéä
íàåáá êìîä ñåøãðñëìà ìù åéúåìééç éðô ìéá÷äì
äúìòù øçàì ááì éáåèå íéçîù åéäå ,äîçìîä ïåçöéðî
äî äçîùì' - ùåøôä íäì øîà ,äìåãâ øéò ãåëìì íãéá
åðéëä ,äðè÷ä äîçìîäî íåìùá íúáù äæ äðä ,äùåò åæ
òîùîì å÷çù åììä .'äìåãâä äîçìîä úàø÷ì íëîöò

,íäì øîà ,øî øáãî äîçìî äæéà ìò åäîúå åéøáãì"æ)

(êéùìàäàéä àìä''ä úîçìî,÷åîò áìå ùéà áø÷á øùà
'ä úåöî ìë úåùòì ,ìòéìá õòåé êåîñ øöé íò åîçìéäá
áéøì éúáöð - éáì éúéëæ øîàé éî éë ,äðùòú àì øùà

ïðåáúäå ãåîò' ...'éúìåëé íâ åá íçìäì åîòáéèéä éë
àø÷ú äðè÷ éåâ ìà éåâ úîçìî éë ,åøîåàá øáéã øùà

òøä øöéä úîçìî êøòá.'

øåàéááúåîçìî úîàá éë ,'êéùìà'ä øàáî ,øáãä
àåä ä"á÷ä éøäù ,'äîçìî' íðéà úåðéãîä

' Y 'äîçìî ùéà'íãà ìù åéãé ïéàåà äîçìî úåùåò
.ìéçä úà åì åùò åãé íöåòå åçåë àìå ,'äîçìî úåøáåù
íéòåãé íéøåáéâ óàù åðéàø íéîòô äîëù ,úçëåî äéàøå
íäøáàî ãîìå àö ,íúîçìîá åãéñôäå åìùëð íéììåäîå
äòáøà åìéôä åéãçé øùà åúéá ï÷æ åãáòå ä"ò åðéáà
øùà êìîä ãåãå .íéîåöòå íéìåãâ ,íäéúåéåëìîå íéëìî
ùéà' àåä ä"á÷ä éë ,øåáéâä úéìâ úà òéðëä ïè÷ä åôåâá
íåøî àáö úà ã÷åô àåä ìòîî íéîùîå 'äîçìîä

.äîãàä éðô ìò äîãàä éëìî úàå íåøîáúîçìî êà
çöðì íà äøéçáä äðúéð åãéáå íãàä ãéá äðåúð øöéä
åøîà øáëå ,äìéìç åáì êøãá ììåù úëìì åà åøöé úà

(:âì úåëøá)'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä'úàæì Y

החבית  את שתה ולא בעצמו שלט כן פי על  ואף  ערוך, לאין לחיך הערב טעמו  את בעצמו  הרגיש וכבר היין בית אל

מצליחים איננו  אם אף אנן, כן וכמו והיקר . הכבוד יאה  ולו  נאה לו נפש , במסירות רצוני את קיים  הוא תומה , עד

על בוראנו  רצון לעשות מהנפילה להתעלות נתחזק  באם מקום  מכל לפעם, מפעם ונכשלים בנסיונות, לעמוד תמיד

יותר  ב"ה המקום  לפני ומקובלת חשובה  כזאת עבודה  חטא', 'טעם  טעמנו כבר כי למאד עד הדרך עלינו  שקשתה אף

חטא. טעם ידע  שלא מזה 

למלחמהיד. תצא 'כי בקרא, שרמזו  שהואעלוכפי להרגיש האדם על  היצר שבמלחמת דהיינועלאויביך', אויביו ,

לו יוכל יכול  ואז  עליו, ולהתגבר עמו  ללחום וביכולתו  ממנו, חזק  ˙ˆ‡)שהוא ÔÂ˘‡¯ ¯Â·È„ Ú"ÈÊ 'ÌÂÏ˘ ˙·‰‡'‰ ˜"‰¯‰).

שבועטו . בכל  רש"י - בחומש שיעור אומר היה זצוק "ל, אברהמסקי יחזקאל רבי הגדול  ·Ô‡„�‡Ï)הגאון ÂÈ¯Â‚Ó ˙Ú·),

בהשקפתם נוטים  היו  השיעור משומעי חלק  פירושן. עם המקראות את ועריבות במתיקות מבאר היה בשיעוריו 

הרב  את לקנטר יוכלו עתה שכן הללו , שמחו  תצא, כי פרשת בהגיע כראוי. הייתה לא הנהגתם  אף וממילא ל'השכלה '

ומכאן  הרע', יצר כנגד אלא תורה דיברה 'שלא ופירש "י – תואר יפת התירה שהתורה  מזה דרכם צדקת את ולהוכיח 

התורה חוקי את להתאים  הרב על מוטל  כן ועל  בהם, יצרו  על להתגבר לאדם שקשה  הענינים  כל  את להתיר מקום  יש

מיד  פתח  לכן בשיעור, דיבוריהם  יסובו זה  שעל  מעצמו הבין אותם  שהכיר יחזקאל ר' ה "י. והמקום הזמן רוח  לפי

לעבור  התירה  הקדושה שהתורה תואר ביפת כאן מצינו הנה  באמרו גופא, רש"י מדברי כנגדם להוכיח דבריו בריש

איסור  בשום  ולא התירתו שהתורה  מצינו בזה שרק  ומכיוון בזה , יצרו על  להתגבר יכול  האדם  שאין מאחר איסור על 

בכוחי נוסף , אין  לומר האדם שיוכל אחד  איסור אפילו עוד  ואין האדם, של  דעתו לסוף  תורה שירדה מכאן מוכח

לי  להתירו ומוכרחים זה, בנסיון  יצרי על  אלו .להתגבר של טענותיהם כל  סתם אלו ובדבריו .

ש דבריו נעמו  זי"ע מה  מפרימשלאן מאיר רבי הרה"ק  ˙ˆ‡)ל ÈÎ '¯Ù ,·"Ò¯˙ ˙�˘Ó ÔÈ¯È˜È ÔÈÏÓ)'סופר ב'חתם איתא וכן ,

(È�˘‰ ‡ˆ˙ ÈÎ ‰"„ Ô˙˘¯Ù· ÌÈËÂ˜ÈÏ) לעשות האדם את מפתה שתמיד היצר, בדרכי מכיר הבורא הנה כי אלו, רש "י דברי על

הבורא  שרצון ומכיון תעשהו ', 'אל לו יאמר מצוה  או  היתר ובדבר הדבר', את 'עשות לו  יאמר איסור בדבר רצונו , כנגד

לקיים לו  שחלילה כוחו בכל  היצר יפתהו וממילא התורה, התירתו כן על תואר, יפת מישראל אדם ישא שלא הוא

הרצויה . לתכלית ובאנו לאשה , אותה  ולישא התורה היתר את
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äî éë 'äìåãâ' äîçìî äúåà åðéë ïëì .äîçìî àø÷éé
äãâðë úåðéãîä úåîçìîì êøòæèæèæèæè.

מנפילתו ומתרומם הקם  חשיבות – קומי מעפר התנערי
כלל להתייאש מבלי

éëäîçìîì àöúáòå ñâ øîåçë íãàä øöåð êëì Y
úåéäì éãë éîùâä íìåòáäîçìî ùéàìåôð íà óàå ,

äðä øîåì åúãîò úà áåæòé àì ,åúîçìîá ìùëéå ìåôé
ãåîòì ÷æçúé àìà ,éúåå÷ú äãáàå éìò éøöé øáâ øáë

áöî ìëáå úò ìëá åúîçìîá ùéîìçä øåöëæéæéæéæéêë éë ,

ãéñôî åîöò àöîéå ìåôé íà óà - äîçìî ìù äëøã àéä
íéìééç óéñåé äáøãà àìà åúëàìîî äôøúé àì äëøòîá
åäæå åñéáäì øåæçì Y äøòùä äîçìî åáéåà ãâðë áéùäì

äîçìî ùéàçéçéçéçé.

ïúùøôá(çé àë)...äøåîå øøåñ ïá ùéàì äéäé éë
àøîâáå(àò ïéøãäðñ)ïáä äæ úåãåà å÷ìçð

åøîàå äøåîå øøåñääéäé àìå äéä àì äøåîå øøåñ ïá.
éúåå÷ú äñôà íãà øîàé àìù ,øáãì êîñ åðàöî ïàëî
ë"ë øùàë Y êìîä êøã ìò êåìäì áåùì ìëåà äëëéà -

זי"ע טז. הבושם ' ה 'ערוגת �"Ï)הרה "ק „ÂÚ ‰"„ Ô˙˘¯Ù·) היצר יכול איך וכי לאמר, זי"ע, הק' הבעש "ט מרן משם  מביא

אלוקים מלאך יוכל  ואיככה משרת, אש מלאך הוא הלא רח"ל , קונו  דעת על לעבור האדם  את לפתות הרע 

אף צורו, וחפץ קונו רצון את בזה  מקיים  והינו הבורא, בראו  שלכך אלא, ית'; רצונו על לעבור האדם  לבות על לדבר

אלא  נבראתי לא אני אף  ה ', בראך שלזה  מאחר ה' בעיני הרע  את לעשות מפתני שאתה כשם  לעומתו , תשיב אתה

צורי. לאלוקי רוח  קורת לגרום לי הנח ה', בית מלאכת על  ולנצח  לנצחך קוני, את לשמש כדי

הפסוק. יבואר אויבךבזה על למלחמה תצא שכי תקיים  היאך הרע , יצר בידךהוא אלוקיך  ה' ע"יונתנו ושבית,

חלילהשביו  אתה אף  משמים , תפקידו  וממלא ה ' רצון בזה  מקיים  הוא מה  אותך. שובה שהוא בדרך אותו שתשבה  -

ית'. רצונו ותקיים אליו  שתתדבק שבשמים אביך רצון כי לדבריו, מלהתפתות לך

זי"עיז. הקדוש  מהאר"י איתא הנה  כי אחד, ברגע המלך דרך על עצמו להעמיד בידו  יש כי Â"È)וידע „ÂÁÈ ˜"‰Â¯ ¯Ú˘)

הפסוק  את אלול  בחודש  לכוון ÊË)שיש  ‚Ó ‰ÈÚ˘È)' נתיבה עזים  ובמים דרך בים ÈÂÏ'הנותן ˙˘Â„˜· ‡·Â‰ Y ‰ Â ¯"· 'ÈÈÚ)

(ÔÂ˘Ï ÈÂ�È˘· ‰"¯Ï כלי יסע  כאשר הרואות עינינו הנה כי שרמז מי יש יתברך, אליו  לשוב 'דרך' הקב"ה לנו  נותן בו  כי

העגלה' 'בעל  יטעה אם למקום , ממקום  ביבשה  עקביו(�‰‚)הרכב על  מיד לסוב בידו אין לו  המיועדת מדרכו  ויסטה

שהעמיד  הדרך על  הרבה  עוד להמשיך אלא לו  אין ולאחריו... לפניו בנוסעים מיד יפגע בזה  כי ישר בדרך לעמוד

דרכים' ל'פרשת הגיעו  עדי עקביו ,שם עצמו  על פניו יסוב מסובב  אתר על מיד הרי ים, בלב טועה כשאניה משא"כ

עצמו  יסובב  כמימריה ברגע דרך, בים הנותן – התשובה היא כיו"ב טוב ... דרך  על מתייצב הוא וכבר למערב ממזרח

הישר... בדרך עומד  הוא וכבר

דורש הקב"ה אין כי בידי, עלתה  ולא טוב דרך על להתייצב רבות פעמים  כבר ניסיתי הן אעשה , מה  יאמר, ולא

הגמרא בדברי פירשו  וכבר טוב. לתכלית יגיע דבר וסוף הישר דרך על להביט – פניו  לסובב אלא ‚.)מאתו Ê"Ú) מי'

מי אמרו  ולא בשבת' יאכל  שבת בערב אתשהכיןשטרח אלא דורש  הקב"ה אין כי וה 'הטירחה בער"ש , והיגיעה ,

רק אם  בעדו... בידוטרח יגמור עלה  שלא כברלהכיןאף  הוא בשבתהרי .יאכל 

באמרו,יח. למאד, עד עליו  כבדה אשר היצר מלחמת על  בפניו  קבל  זי"ע  שלמה ' ה'תפארת בעל  הרה "ק מחסידי אחד

ענהו יקוש . לפח  הפילני וכבר היום האיר רק  והנה  נמרצת. מכה  הכיתיו  ואכן לנצחו, כוחי בכל עמלתי אמש

תצא 'כי - שלמה ' תצאלניצחונותה 'תפארת 'כי אלא כאן, כתיב אין האדםלמלחמה ' נשלח 'ניצחונות' על לא כי ,'

אחד. לרגע  לא אף מהמלחמה ירפה  ולא חייו ימי כל  מלחמה' 'איש  שיהיה בכדי אלא הזה לעולם

בידו, שלופה  וחרבו הקרב בשדה האויב עם ללחום  שנשלח לחייל הענין את המשיל זי"ע , חיים' ה 'חפץ הגה "ק

כלי  את תיכף  והשליך נבהל  חייל  אותו  ממנו, לזוב החל  רב ודם באצבעו בו וירה  האויב מחיילי אחד אליו הגיע והנה

להרגך  לאויב אפשר עתה  והרי מוות, בסכנת עצמך את הנך מכניס היאך שכמותך, שוטה  חבריו , לו  צעקו מידיו, הזין

ותפילהו אפים  אחת מנה לו  להשיב תוכל אולי בידך חרבך לישא תמשיך אם ואילו  ועצומה, רבה  מכה בך להכות או

הצליח גופא בזה  לו, אשר כל את ומשליך מתייאש  הנו  כבר מעט  שנפל בשעה אם  היצר במלחמת הוא כן כמו לגמרי.

יזכה וכך כוחו, בכל ולהתחזק להתרומם האדם  על  אלא בו , הנלחם את 'לייאש' - מטרתו כל  זוהי שהרי – עליו  היצר

לגמרי הרע היצר את ויכה יום  ÊË)שיבוא ˙Â‡ ˙È˘‡¯· 'Ù ‰¯Â˙‰ ÏÚ Á"Á ÏÚ ˙Â‰‚‰· ‡·Â‰] „ È ˙Ï‰˜ Í"� ÏÚ Á"Á).



תצא  כי - הפרשה  èבאר

àìà .íåúî éá ïéà ùàø ãòå ìâø óëî ,éëøã úåúååòî
ùé øúåéá ìåãâä àèåçì óàå ,'çãð åðîî çãé àì éë' òãé
íù øàåáîä éôì ,äðä éë .åàøåáì áåùì áåè úåå÷ú ãåò

(:àò)áùéù åôåñã - åôåñ íù ìò äøåîå øøåñ ïáä ïåãéð
úåîé äøåú äøîà'å ,úåéøáä úà íèñìéå íéëøã úùøôá

åøîà úàæ ìò .'áééç úåîé ìàå éàëæäéäé àìå äéä àì
åôåñù íãà ìò èéìçäì ìàøùéá úàæë àäú àì Y
øøåñ ïá åìéôà ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë àìà ,ïåãáàì

øåîâ ÷éãöì êôäéìå åéëøã úà úåðùì ìåëé ,äøåîåèéèéèéèééîë
àèçå ì÷ì÷ù ùéàä àåä àìå ùãçî ãìåðùëëëë.

בכוחי יט . אין כי ה', מעבודת כבר התיאשתי הנה  לאמר שהתאונן לאחד פעם  אמר זי"ע סלנט'ער ישראל  רבי הגאון

ישראל , רבי ענהו כוחו , בכל  עלי המתגבר הרע, יצרי מול  אל ולעמוד יותר לשוב בך  מאמין  הרע יצרך  הנה

בעצמך מאמין  שהינך  הגמראממה מדברי לכך וראיה ,(:ÊË בירושלמי (¯"‰ ואמרו שופר, תקיעת בעת מתערבב שהשטן

(··¯ÚÏ ‰"„ Ì˘ 'ÒÂ˙· ‡·ÂÓ) השטן נמצא בתשובה , ישראל  שבו וכבר משיח של שופר שהוא שירא כיון מתערבב שהשטן

קל בעבודת ולהתחדש  עברך כל  את למחוק  שבכוחך מאמין אינך אתה ואילו  שלימה , בתשובה  לשוב שבכוחך מאמין

חי.

ה 'שפת  הרה"ק  כתב וכן ולייאשו. דעתו מיישוב לאבדו האדם  את לנסות - היצר מטכסיסי אחד זהו כי איש  כל וידע 

בפרשתן ‡Í·ÈÂ)אמת' ÏÚ ‰�ÁÓ ‡ˆ˙ ÈÎ ‰"„ „"Ï¯˙) היצר שהנה  רבים ', רשעים  מהמון לצדיק  מעט  'טוב הכתוב דברי בביאור

את  הירא אך לגמרי, רוחו  את לשבר רוצה הוא ובזה עשה, אשר קטנות 'רשעיות' הרבה  לו ומראה  לאדם  לו  בא הרע 

שמחה אשאב ומהם אביט אלו על רק אבל  'צדקות', מעט אך לי שיש  אמת הן לו , ואומר ליצרו עונה  ה' דבר

מאשר  צדקותיו , מעט על  שיביט  לצדיק ' מעט  'טוב הכתוב, דבר וזה  ומנצחו , יצרו  על גובר הוא ובזאת והתחזקות,

שהיצר  הרבות' רשעיות 'המון על  עיניו .להביט  מול אל  מציב

לו, ואמר בא ולמחרת מעות, מאה  מחברו לווה שהיה מחוכם , 'גנב' לאותו  היצר, של  זו  דרכו את המשילו  וכבר

והוסיף ושילש , שנה  וכך מאתיים , לך חייב אהיה  ויחדיו  מאה  עוד לי הלווה  ממך במטותא מאה , לך חייב כבר הריני

את  לו  לומר בשנית אליו שבא בשעה מעות, מאה ממנו  ולווה אחד לפיקח  שהגיע  עד העיירה , בני כל  עם עשות

מאומה...וכלך  לי חייב אינך הפיקח, ענהו מאתים, מחויב ואהיה מאה  עוד הלווני מאה  לך אני מחויב כבר הנה  – 'פזמונו'

עברת  ממילא הרי לו , אומר וממחרת עבירה , לדבר האדם את מפתה הראשון ביום יצר, של דרכו  הוא כך ממני. לך

לאבדון  מורידו הוא וכך עוד, לחטוא כבר לך אפשר כן אם העולם' יסוד 'צדיק  אינך וממילא בוראך, רצון על  אתמול

אליו שיבוא בשעה מיד בראשו , שעיניו החכם  האיש אך גמור, ופושע חוטא אם  כי שאינו  תדיר לו  שמדמה  ידי על 

עצמו מעל ירחיק  ובכך עבירה, לדבר לפתותני תעיז והאיך הדור, צדיק  והנני חטאתי לא מעולם  יענהו , בשנית, היצר

המשחית. המלאך של  הרעה  פגיעתו  את

זי"ע  מדזיקוב יהודה'לע רבי הרה "ק כ "ק אצל  היה ˘ËÈÏ"‡)מעשה  ‚ÈÒÂË ‰ÓÏ˘ '¯ Á"‰¯‰ Â˘Ó˘Ó ¯ÙÒÓ˘ ÈÙÎ)בשנותיו .

אל משמשיו  עם הרבי כשנכנס  דסוכות א' בליל השנים באחת ויהי השתיקה , בפלך יהודה'לע רבי אחז  האחרונות

הבחינו האחרון ברגע עצומה, ודביקות התלהבות אומר וכולו היום ' 'קידוש לקדש  הכוס את אחז  וכבר הסוכה,

שה'שלאק ' ‰‚˘ÌÈÓ)המשמשים ˙Ú· ÍÎÒ‰ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ „ÚÂÈÓ‰),סוכה בצל יושבים  אינם שעדיין ונמצא הסכך מעל  מורם אינו 

ימי  כל למשך שתיקתו  את שבר ואף  גדול , בצחוק פרץ הזה, כדבר קרה  היאך המשמשים על  יכעס  שהרבי ובמקום

מלאכים' כאפט ער 'אז  שחשב המעשה דבר את ממנו לשמוע  זכה  לבקרו שהגיע  מי וכל ÓÂˆÚ‰החג, ˙ÂÓÓÂ¯˙‰Ï ÈÂ�ÈÎ)

(ÌÈÎ‡ÏÓ‰Î ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡‰ ‰ÏÚ˙Ó˘' במקצת 'נגיעה נלמד  וממנו לסוכה. חוץ  הראשונה הכזית  את  בהתלהבות שאכל  וכמעט

הקודש בעבודת  חיים משמחת לרגע להרפות .שלא

לאףכ. מניח  אינו  שהיצר לכם דעו  פעם, אמר שמואל' ה 'ברכת בעל זי"ע מקאמעניץ בער' 'ברוך רבי הגדול  הגאון

אמת  הן ממנו, נמלט אינו ישיבה ' ה 'ראש ואף מדרגותיו, כפי יקוש בפח  להפילו הדרך את ימצא אחד ולכל אחד,

מכיוון  ינסהו  לא שמים  מיראת להדיחו ואף לו , ישמע  ולא הוא ישיבה  ראש  שהרי תלמד אל  לו לומר אליו יבוא שלא

'נערווען' כדי עד המידה על  יתר בחומרות שיחמיר לעוררו יבוא כן על  לו, ישמע  שלא בעצמו  יודע (ÌÈ·ˆÚ)שהיצר

לגמרי. יפילנו ובזה  דעתו , על האדם את המעבירות

שמואל רבי הגאון אביו  עם יחד בווילנא להתגורר עבר המלחמה  שאחר הימים , בראשית עמו קרה  אשר את וסיפר

מקורביו אולם  חליו , ממיטת מש  ולא וימים, לילות מיטתו  ליד ישב בער ברוך ור' האב חלה  ושם זצ"ל, לייבאוויטץ
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ïéðò,'÷ìîò úééçî úùøô'á äùøôä íåéñá íâ æîøð äæ
éëíèìåô ïðòäù 'íéìùçð'ì ìôèð ÷ìîòàîåçðú)

(é àöúãáà ,äúà 'ìùçð' øáë äðä íäì øîåìå íùàééì
éøîâì íìéôäì äöåø äæáå Y 'äî êúìçåúå êøáñìáà ,

Y '÷ìîò øëæ úà äçîú äçî' íéååöî åðàìå÷á ÷åòæì
íéîùáù åéáà ìöà àåä ø÷é éãåäé 'ìë'ù ìåãâåãéáå ,

àöîð àåäù ïëéäî åéìà áø÷úäìàëàëàëàë.

éëàø÷á áéúë ,åøîà úîàá(è ë íéìäú)åòøë äîä'
,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'ããåòúðå åðî÷ åðçðàå åìôðå

åòøë äîä' øîåì åì äéä ,'íéìôåð' ïë íâ íé÷éãöä éëå
åìôðååðçðàå Yåðìôð àìøîåì êéøö àìà .'ïéà éë

'åðìôð àì' ìù úåàéöîàìà ,íéìôåð ìëä ,- 'åðçðà'ù
ããåòúðå åðî÷øîàðù äîëå .íúìéôðá íéøàùð - 'äîä'å ,

(æè ãë éìùî)'ìåôé òáùåúìéôðá óàù åðééäå ,'í÷å Y ÷éãö
ããåòúðå åðî÷ åðçðàå Y 'í÷' ãéîù øçàî '÷éãö' éåø÷áëáëáëáë.

øáëå,äðùä ùàø úìéôú çñåðá åæîøíìåòì êéùøåã éë
åìùëé àì' åäîå ,íìåòìïéà' éøäå ,'åìùëé àì

åøåàéá àìà .'àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãöéë

המאמצים כל החולה. מיטת ליד לשבת שהואיל  הישיבה  מבני אחד עם  מקומו את שיחליף לו  הציעו  לבריאותו  שחששו

וכי  כראוי, באביו טיפל  לא כי עצמו  את בהאשימו בער, ברוך רבי של דעתו חלשה נפטר, הזקן והאב פרי נשאו לא

באחד  לחייו , נשקפת היתה  וסכנה מאד עליו  גבר הגאון של  צערו ימיו, להאריך עשוי היה  הצורך די בו מטפל היה  אם

רבי  עם  חיים ' ה 'חפץ הסתגר שם . נוכח  היה  חיים ' ה 'חפץ גם בווילנא, שהתקיימה רבנים לאסיפת הגאון נזדמן הימים

וחזר  בער, ברוך רבי של  בידיו  אוחזת כשידו התשובה  נושא על  בשיחה  ופתח הצדדיים, החדרים  באחד בער ברוך

שהחל עד אחר, לאיש נהפך האדם של  מהותו כל  אלא כליל, נמחק שהעוון די לא - התשובה שכח  רבות פעמים  עמו

שמחה , מרוב לומר בער ברוך בער'רבי ברוך נייער א בער, ברוך נייער Á„˘)'א ¯Ú· ÍÂ¯·),לכאן באו חדשות פנים  כי ,

אותי. החיה  ממש חיים ' ה 'חפץ באמרו חיים ', ל 'חפץ טובה בער ברוך רבי הכיר ימיו  כל 

במלחמהכא . ונפל  נכשל אם  ואף הפסקה, כל  ללא להיות צריכה  עמלק  שמלחמת היה , זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק 

מיר  ער לייגט 'אמאל  נוטריקון שהוא 'עמלק' בשם  מרומז וזה  כבתחילה, משמרתו על  לעמוד ויחזור מיד יתחזק 

אראפ ' איהם איך אמאל און ÂÁˆ�Ó)אראפ, Ì„‡‰ ÌÈÓÚÙÏÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ÏÈÙÓÂ Áˆ�Ó ¯"‰ˆÈ‰ ÌÈÓÚÙÏ)יפול שלא הוא העיקר אך ,

הבאה . למלחמה וגבורה בכח  וימשיך מנפילותיו, ברוחו 

במכתבכב. זצוק"ל  הוטנער יצחק רבי הגאון ˜ÁÎ)כתב ·˙ÎÓ ÌÈ·˙ÎÂ ˙Â¯‚‡ ,‡"Á ˜ÁˆÈ „ÁÙ) וז"ל(ÈÂ�È˘·) היא חולה רעה .

והמדרגות  מעלתם  של האחרון' ב'סיכום  מביטים הננו – הדורות גדולי של במעלתם אנו  מתעסקים  שכאשר אצלנו 

אליהם. העפילו  יצרם שהם עם קשות ומלחמות אדירים מאבקים בקרבם התחוללו שבו הזמן על  מדלגים והננו

ובצביונם.וטבעם  בקומתן היוצר ידי מתחת יצאו אלו גדולים כאילו – השיחות אלו  כל מתוך לנו  העולה  הרושם  והכל,

המלחמות, מכל  יודע מי אבל זצ"ל, חיים' ה'חפץ של הלשון טהרת את  נס על  ומרימים מתפעלים מדברים,

רק  וזה הרע, יצרו עם שלו המלחמה בדרך חיים' ה'חפץ  שמצא לאחור והנסיגות הנפילות, המכשולים, המאבקים,

אלף ... מני אחד  משל

מזה  התוצאה  ב'מכתבו ' ‰�"Ï)וממשיך ‰Ù˜˘‰Ó),מכשולים בעצמו מוצא תסיסה  בעל  שאיפה, בעל רוח, בעל  כשנער

שתול של פירושו  זה  נער של  'דמיונו' לפי כי - ה '' בבית 'שתול  כבלתי עצמו  בעיני דומה הוא הרי וירידות נפילות

השכינה מזיו  נהנים  שצדיקים כדרך הטוב מיצרו  וליהנות מנוחות מי של  דשא נאות על  לשבת הוא ה ' בבית

הכתוב דרך על  – היצר מסערת מורגז להיות לא גיסא, ולאידך עדן, גן במסיבת בראשיהם  Â)כשעטרותיהם  ÁÙ ÌÈÏ‰˙)

אבדה שכבר ובתמימותך בטיפשותך חושב הנך עליך, מתגבר הרע שיצרך בעצמך אתה  מוצא אם חפשי... במתים 

גיחוך, לידי מביאים פשוט  דבריך הרע תקוותך, בסבלך  אני הגדלות.משתתף  של  המוליד הוא הזה הסבל  אבל ,

לא הוא נשמתך ששורש  חביבי, לך דע  דווקאהשלווה אבל אלא טוב, היצר בוודאי מלחמתו של  טוב... היצר של

מן  תצא המערכות כל הפסד שלאחר לך מבטיח אני אבל שדוד, תפול  מערכות ובכמה עוד, נכשל להיות עומד שהנך

ראשך, על  הניצחון כשזר בדרךהמלחמה  כוונתו כי חושבים והטפשים וקם', צדיק יפול 'שבע אמר אדם מכל  החכם

הקימה  שמהות  היא שהכוונה היטב יודעים החכמים אבל קם, הוא מקום מכל צדיק יפול ששבע אעפ "י – רבותא

נפילות השבע 'דרך ' היא הצדיק .של 

גד  של גדלותם בנפשך תצייר אלא הוא. חד – הטוב ויצרם שהם ה 'גדולים' את לעצמך תצייר אל ממך ולי בבקשה
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êéùøåãäæ ìë íò ,øöéä úîçìîá åãéñôéå åìôé íà óà
'íìåòì÷ø ,íúìéôðá 'íìåòì' åøàùé àì - 'åìùëé àì

åøáâúé(ãéî)ãåîòì áåùìå íøôòî øòðúäì - íå÷ì
åäæå ,øöéä íò äîçìîä éøù÷áäîçìî ùéàåèåùô

áBù ,ìåôé íà óàå ,áø÷ä äãùá òðëð åðéàù ,åòîùîë
åúøîùî ìò ãåîòì áåùéâëâëâëâë.

÷åæéçíéððåìúîä ìëì åðéöî úçöéð äáåùúå ìåãâ
ìåîúà íâ ïä ,åðúåå÷ú äãáà Y áø éë íáàëá

çå éúìôð áåùå éúéìòå éúî÷ íåùìù íâéøä ,äìéìç øæå
áåù úåñðìå áåùì éì äîå äîåàî äååù éððéàù êì

áåùåò"éæ 'íéãâî éøô'ä áúë øáë ,(à ÷"ñ á"ö÷ú 'éñ)íùá
äëøáä çñåð úà øàáì 'èøàôàôàø ç"øäî ïåàâä'
ïéæàîå øôåù ìå÷ òîåù äúà éë' ,äðùä ùàø ìù óñåîá
øîà òåãî ÷ééãì ùé äøåàëìã ,'êì äîåã ïéàå äòåøú

òîåùïéàå' åäî ,ãåòå .äòåøúá 'ïéæàî'å øôåù úòé÷úá
øôåù ìå÷ òåîùì åúìåëéáù éî ãåò ïéà éëå - 'êì äîåã

.äòåøúä ìå÷ì ïéæàäìå

,àìàì"æç äðäã(á åðéæàä àîåçðú)÷åñôä úà åùøéô
(à áì íéøáã)'íéîùä åðéæàäå äøáãàåòîùú

õøàä.÷åçøî äòéîùå áåø÷î äùåøéô äðæàäù ,'éô éøîà
øîà ìàøùé éðá ìà åðéáø äùî øáéãùë ïë ìòååðéæàä

äúééäù õøàì åìéàå ,íéîùì áåø÷ äéäù ïååéë ,íéîùä
å øîà åðîî ä÷åçøòîùúùé ãåò .éô éøîà õøàä

àø÷éòî ÷éãöì úæîåøå ,àéä èåùô ìå÷ äòé÷úù ,íéã÷äì
,ìùëð àì íìåòîùúæîåøå ,àåä øåáù ìå÷ äòåøú åìéàå

åúøåúìå 'ä ìà áø÷úðå äéä ÷åçøù äáåùú ìòáìåäæå .
íéøîåàùòîåùèåùô ìå÷ - äòé÷úä ìå÷ úà ,øôåù ìå÷

÷ø 'òîåù' àåä åìå÷ úà ,åúìéçúî ÷éãö ìù åìå÷ë
.÷åçøîìå÷å ,'äáåùú ìòá' ìù åìå÷ì 'äòåøú ïéæàî' êà

'øáùð áì' úìòî åá ùéù øçà áåø÷î 'ä òîåù äæ,
íéøàôîå íéçáùî åðà äæä øáãáå .'áì éøáùðì 'ä áåø÷'å
ïéðàîá ùîúùî ä"á÷ä éë ,'êì äîåã ïéà'ù àøåáä úà

íéøåáù íéìëá ùîúùî åðéà ã"åá êìî åìéàå ïéøéáúãëãëãëãë.

תפסת לא  מרובה תפסת  כי  – תעלנו למדרגה  ממדרגה

ïúùøôáøàáî ,'åéáù úéáùå ...äîçìîì àöú éë'
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäåà ä"ã íìùä î"åú)

(øîàéúåáùì àá àåäù êøãä äúåàá øöéä úà äáùéù

היצר, סערת בקרבך מרגיש  שהנך ובזמן והנמוכות. השפלות הנטיות כל עם  נוראה  מלחמה של באותיות לךעולם דע

בה  רוצה שאתה שלימה במנוחה נמצא שהנך מבשעה יותר הרבה ה'גדולים' אל  מתדמה הנך  באותםשבזה 'דווקא' .

לקבל מוכשר כלי להיות עומד הנך המקומות באותם דווקא מרובות, הכי הירידות בעצמך מוצא שהנך המקומות

שמים... שם  ולקדש  .(Î"Ú)הקדושה

גםכג. תמול  גם  הרי הישר, לדרך אשוב מעתה – חטאתי לו ותאמר לבוראך תשוב כי לך מה – יצרו לו יאמר ואם

החיות', ב'גן לבקר שנכנס באיש שהיה במעשה תשובתו  לבוראך, תשקר כי לך ומה  נפלת ושוב כן, אמרת שלשום

'למה באמרו בו  וגער המנהל  לחדר וזועף סר כשכולו  בא למיניהם , החיות של  ושיגם שיחם בנועם  לחזות גמרו  אחר

תחת  המחופשים  פרנסה  המחפשים  אברכים אלא אינם  הרי בגנך, 'אריות' לך שיש כאילו  לי 'מכרת' מדוע רמיתני...'

'שאגת  את שומע  הנני היום  וכל  בחדרי כאן יושב הריני סח, אתה מה יודע איני ה 'מנהל', לו אמר המת, אריה עור

האברך, לו שאמר עד בעלמא... אברכים  אלא אריות כאן שאין טענותיו  כל לאברך הועילו  ולא עוזה ... במלוא הארי'

מתי  כוחי, תש  ידידי, נא אמור – אדם ' בני ב'לשון חברו את שואל מהם  אחד שמעתי האריות יד על  עמדי בעת הנה ,

ששמעתם בכך ומה בסוגר, כאריה ולילה יומם שואגים אותם  ותשמע  כאן עמוד המנהל, לו אמר היום... כאן סוגרים

אדם ... כבני מדברים אחד לרגע

במעשינו , ג"כ  דומים אנו  כן כי נעמודהנה, אם מ"מ השדה' כ'חיות  ומתנהגים נוהגים אנו השנה כל  אם אף 

החודש בזה ‰˙Â¯¯ÂÚ˙)עתה ˙Ú ÏÎ· Â‡),אנחנו 'אנשים' כי מוכיחות  ידים כבר זה הרי אדם' כ'בן אחד לרגע אף ונדבר

חיות ... ולא

'מאזיןכד. משבחים שלכן בדבריו, להעמיס  שברים ',תרועה ואפשר 'מאזין ולא שברים'', 'שברי היא ה'תרועה' כי

'תרועה' נעשית ומזה שברים לשלשה מתחלק 'שבר' שכל  חזר - פעמים, כמה 'נשבר' שכבר למי ומרמז .

וכבר חלילה  וחוזר נפל, ושוב יצרו , על  להתגבר נתחזק  ושוב ונפל , נשבר מוחזק בתשובה  אינו  ואעפי"כ  ליפול , הוא

האחרונה , דם טיפת עד משמרתו  על עומד אלא תרועה בקרבו 'מאזין ' הקב "ה בכללזה אליו ה ' קרוב כי מקרוב, –
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åðééäå ,åúåàìà àåáì åëøãù øöéä éììòîî ãîìéù
åøîàá íãàä(:ä÷ úáù),éãéî àì åúå 'êë äùò íåéä'

ãåáòå êì åì øîåàù ãò êë äùò åì øîåà øçîìå'
åøöé íò íãàä íçìé ùîî êøãä åæá .'äøæ äãåáòäìòé ,

- äâéøãîì äâéøãîîíåéäúååöîå äøåúá ÷æçúéêë,
øåîâ ïåçöéð éãéì òéâéù ãò ,àòî÷ ãåò øçîìåäëäëäëäëïë ,

ùãåçá äùåã÷ä éøòùá ñðëäì àáä ìëì íéøåîà íéøáãä
äâøãîî äéìò é"ò àåä íäá ñðëäì êøãäù ,ìåìà

äâøãîì(åúåîéìùì òéâä àì ïééãò íà óà).

,ø÷éòäå'ìåãâë ïè÷' øáã ìë áéùçéùìéçúé äáøãà ,
øçà äìòî äìòé åèéàìå úâùî åãéù äîá
ùøåã ä"á÷ä ïéà éë .áåèä úéìëúì òéâéù ãò äìòî
æîøù åîë ,ïè÷ çúô çúôéå ìéçúéù àìà íãàäî ù÷áîå

åøîàã àäá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä(:äë ä"ø)'çúôé

íãå øùá íàù ,'åøåãá ìàåîùë åøåãáçúô çúåô
- 'åøåãá ìàåîùë' ä"á÷ä ìöà áåùç àåä éøä åúãåáòá
ïë äùåò àåäù ïåéë ,ïè÷ çúô àìà çúô àì íà óà

åøåãáåúãåáò åì úáùçð ,äù÷ä åáöîáå åéîéá ,øîåìë ,
åîù éàøå÷á àéáðä ìàåîù ìù ùãå÷ä úãåáòë÷"ùù)

(ù"éò :äë ä"ø 'í"éøä éèå÷éì' ,åöú à"ç.

ùéåðúðå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë' ÷åñôá ïë åæîøù
'êãéá êé÷ìà 'äìò éà÷ åæ äîçìîù åðòãé øáëù øçà)

(øöéä úîçìîìåãâ áéåà ìò 'äîçìîì àöú' øùàë ãéî
èòåî øáãá óà ,äæêìùîíééå÷é ,åãâðë øáâúäì éãë
êé÷ìà 'ä åðúðå' êáêãéáú"ø 'êãéá' úáéú éë ,'éçúô

áåøåãëá ìàåîùãúâøãîë åúå÷ãö áùçðù åðééä .åøå
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לך', דומה 'ואין לומר מוסיפים זה  ועל אותו. לשמוע  קרבה  לסירוגיןמיני אדונו את  יעבוד אם ודם, בשר של עבדו כי

אתר  על  מביתו האדון יסלקו כרצונו, יעשה שלא ופעמים לקולו שישמע הרחמן,פעמים אב אבינו  של דרכו  כן לא .

ה' רצון  את לקיים ושוב  שוב  עצמן ומקימים תדיר הנופלים הנשברים, אלו את  דייקא ורוצה .המקרב

סכוםכה . בבקשת גדול עשיר אל  פעם  נכנס המעטירה, טעלז  ישיבת ראש  זי"ע גארדאן אליעזר רבי הגדול  הגאון

מאות  חמש - משנענה ממני, לקבל הישיבה ראש  דעת על  עלתה  כמה  העשיר, שאלו  הישיבה, לטובת הגון

גדול ועילוי כגאון מר ידוע הרי אחת, בבת כך כל גדול סכום להוציא לי שא"א להבין רה"י על  העשיר, אמר זהובים ,

הגדולה השריפה  לאחר הנה  הגיע חיים' ה'חפץ  כאשר אף  הן לומר והוסיף בינינו. מע"כ  יעשה  פשרה  איזו  נראה  הבה  –

לא הקהילה בראדין בני מכל  זהובים  מאתיים  אם כי סכום(ÂÈ„ÁÈ)קיבל  לכם  אעניק  בעצמי שאני הנכם  חפצים  והיאך ,

כזה . עתק 

אחת  בהמותיו  את מעביר הבית בעל סדרה , הוא וכך בהמה ', 'מעשר במצוות נצטווינו הנה הישיבה, ראש  ענהו

כל את ה ' לפני לקרבן מקריב מכן לאחר בסיקרא, הבעלים אותה וצובע הוא, 'מעשר' עשירי  יעבור אשר וכל  לאחת,

כל מכלל עשירית ליקח  לצוותו אפשר הרי לאחד, אחד צאנו כל  להעביר עליו  מדוע ביאור צריך ולכאורה ה'עשיריים '.

ועשרים מאה  מעשר שהיה  עזריה בן אליעזר כרבי צאן, בעשתרות ה' שברכו  למי ובפרט  ה', לפני ויקריבם בהמותיו 

בתלמוד כמובא ושנה שנה  בכל עגלים ÂÚÂ„)אלף  :„� יקח(˘·˙ עדרו , לעשר שעות גבי על שעות לעמוד עליו  ומדוע ,

ולהקריבם, עגלים אלפי עשר שנים  כאחת לעשר לאדם יאמרו שכאשר ביאורו, אלא ה'. לקרבן ויקריבם  עגלים אלף  י"ב

פתח דרך הצאן כל  את העבר תורה, אמרה לכך לתת. מעמו  שנדרש הרב ההון לנוכח  הדבר עליו  ויקשה  ליבו  יחלש

שלי  החמישי, להם  ונוסף הרביעי ואף  והשלישי השני גם וכן הוא, שלי הראשון הנה  ויראה , אדם  יעמוד וכך הצר,

נדרש העשירי את ורק בהם, כיוצא והתשיעי השמיני אף הם , עבורי כן גם  והשביעי שהשישי אלא אלו רק  ולא הם ,

למעשר. להפריש עליו קטן מיעוט  ורק  הם , שלו  צאן כמה  יראה  כי לגמרי מעליו יקל  זו  בדרך לבוראי, מתנה לתת אנכי

אלא  ממך, ומבקש שואל  אני אשר הגדול הסכום על תביט  אל  כן, אתה אף איעצך – העשיר אל הישיבה ראש אמר

הם 'שלך' אשר הזה  והעושר ההון כל שלעומת תשכיל  ואז סוף , אין עד ה ' לך חלק אשר הרב עשרך כל  על  נא הבט 

את  לעבוד לו נותן ואינו  לאדם לו  בא היצר כי יתברך, עבודתו  לדרכי מכאן ונלמד זהובים. מאות לחמש יש  ערך מה 

לו, לאמר עצתו , קלה, שעה אפילו  שעה בוראו אתן  לא מדוע כן  ואם הם, נתונים ולצורכי 'שלי' היום שעות כל  הנה

טוב(ÂÎÂ')ושתיים תכלית עד  ועוד  עוד  לאיטו יעלה זו ובמחשבה הפסקה, כל  ללא ברציפות הקדושה התורה .לעסק

בהנהגותיו כו . זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק  בעבודת (·:)כתב שיעשה  דבר כל  בעיניו  מאד יקר ויהיה  מאד שישמח  וז"ל . ,

ועשיה , ומחשבה אחד דיבור הן דעלמא הון בכל  זה אמכור שלא אצלו  ויחלוט בזה הבורא, שהה שלא אפילו
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במידת תלויה  השכינה  השראת – קדוש מחנך והיה
הקדושה שמירת 
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ישראל לכל  ואפשר לו, גדולה, פעולה ונעשה יאבד, לא בוודאי רגע התכלית רק שנעשה  מזה גדולה שמחה יש  ומה  .

שיוכל, מה כל לעשות תמיד ויתאוה וישגיח  שיכול , כמה  כל ויעשה בריאתו, כוונת קטן– גדול,הן וכמאמר וכ "ש

טוב הוא היריד על שתחטוף  מה כל  עכ"ל .העולם ,

מאחריך',כז. ושב דבר ערוות בך יראה  'ולא ביאר זי"ע אמת' ה'שפת יראה הרה"ק  געפעלן לא נישט דיר ס 'זאל  –

(ÍÈ�ÈÚ· ÔÁ ¯·„‰ ‡ˆÓÈ ‡Ï)... הרע את שתמאס עד התקדש  אלא ,

ורבניםכח. אדמורי"ם הרבה ועוד חיים ' ה 'חפץ הגה "ק בה  שהשתתף  הגדולות מהאספות ˙¯Ù"‚)באחד ÏÂÏ‡ ‡�ÈÂÂ·)

זי"ע אמת' ה'אמרי הרה "ק משמשי לשם  כשנכנסו  והנה  הנשים ... עבור שניה וקומה  כ'עליה ' גדולה עזרה הכינו 

כי  הנאספים , בין גדול  ויכוח  ונתעורר כראוי, לכיסוי וילון יריעות למעלה שיתקינו  עד לאולם  ייכנס  לא שרבם  אמרו 

חיים ' ה 'חפץ את לשאול וגמרו נמנו לבסוף  מחיצה... גם  ואי"צ מספיק  גבוהה הנשים  שעזרת כנגדם  שענו  רבים  היו 

כאן  לשבת מותר  הדין, מצד אכן, חיים, החפץ אמר הצדדים שני דברי את ששמע  לאחר יעשו. כן מפיו  היוצא וככל 

באמרו, היריעות. את ולהתקין להם , להענות אנו  חייבים בזה  להחמיר המבקשים כאלה  שבאים  כיון אמנם מחיצה, מבלי

שהוא  זמן כל שהרי רח"ל , אותנו יעזוב שהקב"ה  – ח "ו ישראל  לכלל להיות שיכול ביותר הגדול  האסון מהו  התדעו,

'הסתרת  הרי הבורא, יעזבנו חלילה  אם אבל  עמדי', אתה כי רע  אירא לא צלמות בגיא אלך כי 'גם  אזי אתנו יתברך

בך  יראה  'ולא כדכתיב – ישראל כלל  את יעזוב שהקב"ה גורם  מה  ואמר, חיים החפץ  המשיך נבהל '... הייתי פניך

כך, אם  מאחריך', ושב דבר מאחריך',ערות 'ושב יהיה שלא כדי כדאי, הכל  יראה' ב'ולא לעשות שאפשר הידור כל 

להחמיר  עלינו כן  על יתברך, השם לעזר זקוקים אנו רבי שהרי הגאון הרבה  פעמים  ראיה כעד סיפר זה מעשה  .

מיר. ישיבת נשיא זצ"ל  קלמנוביץ אברהם 

שלא  או  אתנו  נמצא או  שהקב"ה  תאמר, שלא גדול , חידוש בדבריו חידש הח"ח  זצ"ל משה  שרגא הג"ר בנו  הוסיף 

וה'שמירה ' השכינה... השראת תוספת כך יראה' ב'ולא וההידור ההוספה  כפי רבות, מדרגות בזה  יש  אלא אתנו, נמצא

מאחריך' 'ושב קצת עוד – השכינה  בהשראת ממעט ח "ו הוא הרי זה ב'הידור' קצת ממעט ח "ו אם עמה... הבאה 

חז "ל אמרו  ומפורש Â)רח"ל . „Î ¯"˜ÈÂ) גדר הוספת כל כלומר קדושה '. מוצא אתה ערווה  גדר מוצא שאתה מקום  'כל 

אלוקים . קירבת עוד פירושו  קדושה

זצוק "ל וואסערמאן אלחנן רבי הגאון ג"כ  כתב „ÁÈ˘Ó‡)כה  ‡˙·˜Ú ‰ÏÂ‡‚Â ˙ÂÏ‚ ,˙Â¯‚‡Â ÌÈ¯Ó‡Ó ı·Â˜)היה זצ"ל חיים החפץ 

נקרא הקב"ה ישראלאומר, עמו וע"כשומר שמירתו. בעד לו משלמים  איננו הרי – לא הוא, שכר שומר כלום ,

כתוב  - ח "ו מסרב הוא אימתי השמירה, את ולהפסיק לסרב בידו ברצותו  חנם שומר והנה, חנם, כשומר שמירתו

בשמירה אותנו לשמור יוסיף קדושה  כשנוסיף מרובה  טובה ומידה  מאחריך'... ושב דבר ערות בך יראה 'ולא בתורה 

יותר. מעולה 
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÷øå ïè÷ á÷ð åà ÷ãñ àåöîì åéìò øùáä ïî úåðäéìå
.ìå÷ì÷å ïåá÷ø éãéì åðàéáéù åôåñå ,äîéðô ñðëéé íù êøã
àìù ãåò ìë ,ø"äöéä äæ ïèùä ìù åëøã àéä á"åéë
,ïôåàå íéðô íåùá èåìùé àì êáø÷á ìâø úñéøã åì ïúú
åãéá äìòé àåäã ìë ìâøä úñéøã åì äéäú êà íà ìáà

ìëä úà ì÷ì÷ìèëèëèëèë'äðåáú ïéàå äöò ïéà' éëä íåùîå ,
àöîé àìù éãë ,äøåöá äîåçë ó÷åú ìëá ãåîòì àìà
àì íéòåãéä 'íéìë'ë çåúô çúô íåù åîåçú êåúá

,æàå ,åäééøæéáà åà ,ïäéúåãìåú úåãìåú àìå ïäéúåãìåú
àááå äæá å÷ìç éøùàìììì.

הרצון  ימי  לקראת זה  בחודש ההכנה - לדודי  אני

íéãîåòåîë ,úåòøå äååçà äáäà éîé - íéãåã úòá åðà
úáéúá æîøì íéðåîã÷ä åùøãùìåìààéäù

íéùã÷úî åììä íéîéá ,éì éãåãå éãåãì éðà 'úåáéú éùàø'
äøéúé äáø÷á ú"éùä ìà íéáø÷úîå é"ðáàìàìàìàìàúéà êëå .

מ'קיבוץכט . שהתקיים מרוד ואביון לעני זה , בענין מפורסם  משל  מתאמרא זי"ע  יוסף ' יעקב ה'תולדות הרה "ק בשם 

של נכבד סכום  בעד בביתו  מסמר לקבוע שרוצה ממנו וביקש  העשירים מגדולי לאחד ניגש  אחת פעם  נדבות',

ויכתבו משאלותיו, ומילא העשיר לו  נענה  יום  יום בו והפציר הלה משבא אך העשיר, דחהו בתחילה  זהובים , מאה 

ונתנו הבית לו פתחו  מיד המסמר, על  מבגדיו  אחד לתלות וביקש העני ויבוא ממחרת ויהי כדין. מכירה  שטר ביניהם 

ותחתיו מאתמול  בגדו את לקחת שברצונו  בבקשה  העני הגיע  למחר המסמר, הוא שלו  שהרי - כרצונו  בו  לעשות

נבלת  במסמרו  ותלה  העני בא חדא שיומא עד אחר... בענין יום  יום  הבית בני מנוחת את הטריד וכך אחר, חפץ תלה 

הרי  יעשו מה אבל, והולכות... כלות הבית בני עיני והיו – ואיום נורא בריח  להריח  שעות כמה  תוך שהחלה בהמה

העני... של רשותו  תחת להיות הבית כל נהפך וכך פנים, בבושת הבית את לעזוב נאלצו  הצחנה ולגודל זה , מסמר שלו

והגם קטן, דבר שם לתת שיוכל כדי מאד צר סדק עבורו שיפתח האדם  את מפתה הרע שהיצר מובן, והנמשל

של דבר על לוותר האדם מסכים שלבסוף  עד ושוב, שוב בו  ומפציר חוזר השטן מיהו האדם, אותו  דוחה  שבתחילה 

כל 'מסמר' באותו היצר שיתלה  סופו  אך לנפשו , מנוחה לו  יתן שבכך כדי השטן עבור לעזאזל' 'שעיר ולתת בכך מה 

בו שולט והוא במחיצתן, לעמוד יכול אדם  שאין וטריפות נבילות נכנעסוגי להיות אותו וכובש רגליו ועד מראשו

אמרו וכן הכל, את ומפסיד בשלימות, ˜‰:)תחתיו  אומר (˘·˙ ולמחר כך, עשה  לו  אומר היום הרע , יצר של אומנתו 'כך

ועושה '. והולך זרה  עבודה  עבוד לו  שאומר עד כך, עשה לו

בפסוקל. החיים' ב'אור ÁÎ)איתא ·È) ולבניך לך ייטב למען מצווך, אנכי אשר האלה  הדברים כל את ושמעת 'שמור

עולם ' עד תוסיף שמור אחריך ואף התורה, מצוות את קיים  גדריםושמעת- שעשו חכמים דברי בקול  לשמוע -

תורה , דברי על כלוסייגים הדבריםאת יהיו הגדרים  ÌÓˆÚ)שבאמצעות ˙ÂÂˆÓ‰),בשלימות 'כלנשמרים  אומרו והוא

דבר  ממנה נגרע אין  הגדר באמצעות  כי בשלימות כולה נעשית  המצווה אין זה זולת כי אומרו הדברים' וזהו למען.

ולבניך לך  ז "לייטב רבותינו שעשו וסייגים  גדרים מכלכי להבדילם לעולם ישראל בני עם דורות המעמיד דבר היא

לו  והדומה .כיעור

תקפ "אלא . בסי' מביא תשובה ' ‡)ה'שערי ˜"Ò)שבימים הדורות, גדולי רבנים לקצת שראה  זי"ע  יוסף ' ה 'ברכי בשם 

אלא  מלימודינו , ח"ו  למעט שלא יאמר ולדידן ותחנונים. בתפילות והרבו  לימודים  מסדרי מעט  ממעטים  היו אלו 

ומתוקה . טובה שנה  עלינו שיחדש  מלכא, קמי ותחנונים בתפילות ולעסוק החשובים' 'ענינים בשאר האפשר ככל  למעט 

מטשערנאוסטראה אברהם  ישראל רבי הרה "ק Ú"ÈÊ)סיפר ÈÏÂÙÈ�‡Ó ‡˘ÂÊ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·) בן לו שהיה  אחד עשיר על ,

לאחר  ברבים, קלונו  יתגלה  לבל  בבית כולאו  היה  ברירה  שבלית עד לאביו, בושות וגרם  ל "ע, מדעתו ירד אשר יחיד

בקרב  ישועות ופועל  פלאות מחולל  שהוא זי"ע, מליז 'ענסק אלימלך רבי הרבי הרה "ק של  שמעו  את האב שמע זמן

ימי  היו הימים  פרסאות, וכמה  כמה מהלך מביתו  הרחוקה ליז 'ענסק לעבר הבן עם יחד פעמיו את האב שם  הארץ ,

נפש פיקוח של  מקרה על ואפילו  אלול , בחודש  הקהל  את מקבל  הרה"ק  שאין האב ששמע אף  ועל  אלול', 'חודש

הרבי אל  ליסע הוא שחייב העשיר הרגיש מקום מכל נמרץ , בקיצור ‰˘ÌÈ¯Ú)עונה  ÏÎ ÂÈ�Ù· ÂÁ˙ÙÈ 'Â˙Â¯È˘Ú' ˙ÂÎÊ·˘ Â·˘Á·).

שיואילו וביקשם  עני, הלך אליהם ניגש שם , בהיותם הפונדקאות, באחד ללון בנו עם העשיר פנו  הדרך אם  על 

נתינה לו הענק  אנא, אבי, אבי לו , ואמר האדם כאחד אביו  אל פנה העני את הבן ראה  כאשר הגונה, בתרומה  לסייעו 

ונתן  ושמחה אורה  נתמלא בדעתו  שפוי כאדם  מדבר שבנו היאך – ועדנים  עידן מזה לראשונה  זה  ששמע  האב הגונה,

נוסע ולכן ומצבו , בנו על  העשיר לו סיפר מועדות, פניו  להיכן ושאלו העני אליו פנה  עתה  זהוב, חצי של מטבע לעני
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ì"æéøàäî(ù"äù ô"äòù),'éì éãåãå éãåãì éðà' ÷åñôä ìò
.ì"æåäöøúî ä"á÷ä ìåìà ùãçá éë æåîøì ,ìåìà ú"ø

àåäå ,äáåùúá íáø÷ì íäì ãåã äùòðå ,ìàøùé íò
äæ ùãçá åéàøå÷ì áåø÷.ì"ëò ,

ì"æåò"éæ ìàèéåå íéç éáø ÷"äøää"ã àöú éë ,úòãä õò)

(æåîøé åà'éäú úìáå÷î äúåéäì åæä äáåùúä ø÷éòå ,
íéàøåðä 'íéîé çøé' àø÷ðä ìåìà ùãåçáêúìôú æà éë

íéçåúô äáåùú éøòùå .úòîùð'ä åùøã' ù"îë ,
,'ìåìà' ú"ø 'éì éãåãå ãåãì éðà' ãåñáå ,'åàöîäáæà éë

äáåùúá áùä íãàä ìà áäåàå ãéãéì ä"á÷ä êôäð.

àúéà'úîà úôù'á(ùøãîá ä"ã à"ñøú àåáú éë),ì"æå
íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì òîåù íãà éøùà

(ãì ç éìùî)'íåé íåé' áéúëãî ,íåé ìëáù òîùîúåîé ìëá)

(äðùäåìà úåúìã úçéúô ùéíé÷éãöì - úåúìã 'á íäå ,
.äáåùú éìòáì äøéúç øúåç ä"á÷äù ...äáåùú éìòáìå

(áéúëãî ,äðäå)'éçúô úåæåæî øåîùì'(íù)ìò éà÷ã òîùî
ìåìà åîë 'íéìåãâ íéøòù' çúôðù íéãçåéî íéðîæ

...éøùúå÷÷åúùäìå øåîùì åéîé ìë íãàä êéøöù ÷ø
åìà ïåöø éîé åàåáéùë æàå ,äìàä íéøòùä úçéúôì

,äøàä íäá ùéâøîíåé úåúìãä ìò ã÷åùù äî éôëå
íéãçåéî íéîéá íéçúôðä úåçéúôì äëåæ êë íåé.ì"ðë

äìåâñøáë ùãå÷ä úãåáò úà ìéçúîì åì ùé úãçåéî
éøîà'ä ÷"äøä áúëù éôëå ,ìåìà ùãåçá

ò"éæ ÷ñé'æãàøâî 'êìîéìà(áåúëäã é"à ä"ã ïúùøô)ìò
éë' ÷åñôäàöúìò éà÷ã .ì"æå ,'êéáéåà ìò äîçìîì

éðá åàåáé øùà ,ïéãä íåé - ä"ø íåéá íãàä úîçìî
íãà éðá ìò áéø áéøìå áöééúäì íé÷åìàáìáìáìáì,éàãå äðäå

éë äîçìîì 'àöú'ù øîåì êééù àì äîçìîä íåé ä"øá
ì"ðë äîçìîä ÷îåòá àåä æàúàöì åéìò àìà ,

êéøòäì ,äîçìîä íåé - ïéãä íåé íãå÷ ãåò äîçìîì
çöðé äæáå ä÷ãöå äìôúå äáåùú é"ò áø÷å äîçìî
äøåî 'äîçìîì àöú éë' åäæå .ïéãä íåéá äëæéå äîçìîá

ìåìà ùãåçá ,äîçìîä àá íãå÷ åúàéöé ìòïåöøä éîé
êãéá êéäìà 'ä åðúðå áåúëä åçéèáî æà ...äìàäåðééä ,

,ïéãä íåéá äîçìîä ïåçöð úà ä"á íå÷îä êì ïúéù
ãçà ìë ïéãäå íéîçøä úåèäì êúåùøå êãéá 'éäéùå

êðåöøë äì éåàøä íå÷îì.ø"éëà

הלשון  בשמירת  זהירות – לשונך נצור

,ïúùøôá(è ãë)êøãá íéøîì êé÷åìà 'ä äùò úà øåëæ'
í"áîøä éøáã íéòåãé ,'íéøöîî íëúàöá

,ò"éæ(é æ"èô ,úòøö úàîåè úåëìä)øåëæ' øîåà ÷åñôä éøä
äàéáðä íéøîì òøéà äî åððåáúä - 'äùò øùà úà

äéçàá äøáéãùìò åúìãéâå ,íéðùá åðîî äìåãâ äúééäù

ככל להיות לדעתו  חזר כבר שבנך רואה הנך לו , ואמר העני אליו  פנה  בנו, את שירפא אלימלך רבי הרבי אל הוא

לא  העשיר אך דבר, לא על אלול  חודש של  הקדושה מעבודתו  להפריעו הצדיק  אל  תיסע  כי לך מה כן ואם האדם ,

באתי כבר אם  באמרו  לדבריו , רברבן,שעה ממלל מפום  להתברך ולפנים , לפני מלהיכנס  עצמי אמנע  לא הנה  עד

הקודש, אל  להיכנס לו נתנו מכן ולאחר בקודש , למשמשים הגונה יד מתת העניק  הרר"א של  למעונו  העשיר בהגיע 

ערוך, לעין היה  ששוויים זהובים, עשר שנים  של אדיר סכום  נפש  כפדיון הרבי לפני הניח  הקדשים קודש אל משנכנס 

אתה למיילעך ואילו זהוב, חצי אם כי הענקת לא הנביא שלאליהו יהודי, לך מה לו, ואמר אלימלך רבי הרבי נענה 

אברהם ישראל רבי סיים  ובעצמו, בכבודו הנביא אליהו  היה פגש  אשר שהעני יהודי אותו הבין אז או  זהובים , י"ב נותן

שלחו כי עד אלול, בחודש  אלימלך רבי הרבי הקדוש  דודי של בקודש עבודתו ה ' בעיני יקר כמה אתם הרואים  ואמר,

הקדושה מעבודתו  יפריעוהו  שלא ובלבד העשיר, של בנו את שירפא הנביא אליהו  ˙˜„)את 'ÂÓÚ ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂ� ˙˘Â„˜).

בעלמא ולפלפולי וז "ל. אלו , בימים שכתב מ 'תשובותיו ' באחד מסיים זי"ע חיים ' ה 'דברי ·„"˙)הרה"ק  Û‡) הזמן אין

תרי"זגורם , אלול  הללו, נוראים בימים לבב  משכיות חדרי לבדוק צריך Ï‚)כי ‡"Á „"ÂÈ ÌÈÈÁ È¯·„ ˙"Â˘)הגה"ק כתב וכן .

הימים, באלו שכתב מכתב בשולי זי"ע , חי' איש  נחשבה 'בן זה בחודש  דקה שכל  אלול , בחודש זאת  לך כתבתי וז"ל.

השנה  במשך  כחודש .אצלי

מראהלב. כל את בפניו תיאר זי"ע הקדוש הבעש "ט מרן שזקנו  זי"ע  אפרים ' מחנה  ה 'דגל הרה "ק שסיפר מה ידוע 

האבות  של  מושבם הוא וכאן הדיינים , יושבים כאן לו , והראה ממעל, בשמים  הדין ביום  המתרחש  הנורא הדין

משל בדרך רק המשפט מעשה שאין שתדע , בכדי זאת כל הראיתיך לו , ואמר וסיים  וכו', הרועים ז' וכל הקדושים

ממש . ובפועל  במציאות הדברים פני הם כך אלא בעלמא, ומליצה 
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äøáã àì àéäå ,íéä ïî åìéöäì äîöòá äðëñå ,äéëøá
óàå ,íéàéáð øàùì åúåà äúååùäù äúòè àìà åúåðâá

åìàä íéøáãä ìë ìò ãéô÷ä àì åîöò àåäøîàðù
(â áé øáãîá)äùðòð ãéî ë"éôòàå ,ãàî åéðò äùî ùéàäå

øáãì íéáøîù íéùôèä íéòùøä íãà éðáì å"÷ ,úòøöá
.ì"ëò ...úåàìôðå úåìåãâ

ùéåøàéáù(á"éô óåñ äðåáúä øòù ì"äù 'ééò ,'íééç õôç'ä é"ôò)

' äøåú äøîà òåãîøåëæ...äùò øùà úàêøãá
íéàáä úåøåãì äðéî à÷ôð éàî éëå ,'íéøöîî íëúàöá

øåëæììùîá 'íééç õôç'ä øàáîå ,íéøáãä åéä ïëéäå éúî
,øúåéá ø÷ äéä áàìå ,úáëøá åéãçé åòñðù åðáå áàì
çúô åì íçåäù ïáä êà ,ïåìçä úà øâñ äðéöä úîçîå
êë .çúô øæç ïáäå ,ïåìçä úà áàä øâñ áåù ,ïåìçä úà

ìåëé éðéà ïàë ,åðáì áàä øîàù ãò ,íéøáãä éðô åëùîð
è÷ èòî ãåò êà ,íéáøá êùééáì àìù éãë êùéðòäì

...íéòøä êéììòî ìë ìò êùéðòà åðúéáì òéâð øùàëäæ

ïéùéðòî ïéà êøãä íà ìò ,ììëäúà øåëæ' åøîà ïëìå .
íéøîì êé÷åìà 'ä äùò øùàêøãá'íéøöîî íëúàöá

éðéòá øåîç äîë åðãîìì ,êøãá íúåéäá åìéôà äùéðòäù
ìò ùéðòîù ãò ,äæ ìò äæ íéìëøî åéðá øùàë àøåáä

çøåà éìò åìéôà äæâìâìâìâì.

ø"äéäðëä êåøòì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî
íéùù àøåðä ïéãä íåé úàø÷ì àåáðå éåàøë
,íéðùä úëøáì äëæðå ,íéøåäèå íéð÷åúî ,íéçîùå

.ä÷åúîå äáåè äðùá

'בדרךלג. הפסוק לבאר משל  אמרו  ממצרים עוד פירעונובצאתכם זמן עבר וכבר רב, הון חייב שהיה  לאדם  משל  ,'

לא  שאם  והזהירוהו הרבים מנושיו  כמה לביתו עלו  ברירה  בלית חובו, לפרוע בדעתו  כי המלווים ראו  לא ועדיין

דהו מאן לידו עבר ביתו  מפתח זה  לווה  יצא אך כאשר והנה סופו ... יהיה  ומר רע  העצומים  חובותיו את מיד יפרע 

להרע כלל  התכוון לא שהוא אף בליבו, הצבור וצערו  כעסו  כל  את הדורך על  הלה שיוציא וודאי בטעות, עליו  ודרך

נמצאים אז כי רגליו, על  ידרכו בטעות אם כלל  ירגיש  לא חופתו ביום  החתן כדוגמת חדוותא בעידן השרוי לאידך, לו .

הכתוב כוונת וזה  רבה. כי שמחתו  בדבר רק הרגשותיו  ממצרים כל  כבעת בצאתכם לבניו  הקב"ה  אהבת גילוי בעת -

כמו"ש  ·)נישואין, · ‰ÈÓ¯È)אהבת נעורייך חסד לך עלכלולותיך'זכרתי מרים  את והעניש  הקב"ה  נמנע לא אז  אף ,'

מבניו אחד על דיבה  הוצאת של ותיבה  דיבור בכל רועינו  אבינו  על  הוא דורך כביכול כמה  עד נא, ראה  לה "ר. עוון

(Í¯„· ‰"„ ‡ˆ˙ ÈÎ ˙"‰Ú Á"Á· Ê"ÈÚÎ).
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