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בלי פשוטה אמונה - להרהר  רשות לך אין
עולמים  בחי התחכמויות כל 

ïúùøôá(á èé)äøåúä ú÷åç úàæ'
øáã øîàì 'ä äåéö øùà
äîåãà äøô êéìà åç÷éå ìàøùé éðá ìà
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ïèùäù éôì' ,é"ùøáå ,'ìåò äéìò äìò
øîåì ìàøùé úà ïéðåî íìåòä úåîåàå
äá ùé íòè äîå úàæä äååöîä äî
àéä äøéæâ ,ä÷åç äá áúë êëéôì

'äéøçà øäøäì úåùø êì ïéàå éðôìî
(:æñ àîåé).úéìëú éäåæ éë äæá åæîøå

øçà íãàä øäøäé àìù Y äøäèä
åéøçà êìäé àìà ,ä"á÷ä ìù åéúåãéî

äîéîú äðåîàááéúëãë ,(âé çé íéøáã)

,é"ùøéôå 'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú'
úåîéîúá åîò êìäúä'àààà,åì äôöúå

ìë àìà ,úåãéúòä øçà øå÷çú àìå
æàå ,úåîéîúá ìá÷ êéìò àåáéù äî

'å÷ìçìå åîò äéäúáááá.dyxtd x`aú÷åç -

ואינו א. עמו, הנעשה כל את  להבין צריך  שאינו האדם שידע  באמונה, הראשון הכלל

מרדכי  רבי דהרה"ק  בפומיה כדמרגלא  בעולם. הבורא  הנהגת את  להבין יכול

הפסוק בלשון צחות בדרך  לבאר זי"ע  „)מנאדבורנא  ÊÈ ˙ÂÓ˘),'וסקלוני מעט 'עוד

מעט  עוד - ייאמר ולדידן 'באשטיינערן', האידיש ובשפת  – באבנים לסקול שפירושו

להבין ביכלתך  אין עתה אבל פארשטיין', 'וועסטו וסקלוני, –˘È ÔÈÈË˘¯‡Ù ˙·È˙Ï ÈÎ)

(ÔÂ˘Ï ÏÚ ÏÙÂ� ÔÂ˘ÏÂ ,‰�·‰ ÔÂ˘Ï Ì‚Â ÌÈÏ˜ÂÒ‰ ÌÈ�·‡ ÔÂ˘ÏÓ ,‰ÏÂÙÎ ˙ÂÚÓ˘Ó.

שרצונו  זי"ע  מקאברין הרה"ק בפני ששח דורו מצדיקי באחד מעשה היה וכבר

לו  ואמר הסכים, לא הרה"ק אך בקאברין, אשר קדשו בהיכל שבתו את  לשבות עז

נפשו  מר את  ושופך  יהודי אלי בבוא  כי פירוד, יש ובינינו יחוד, היא  קודש שבת  כי

עצה  לו יש וממילא ה', ויראת תמימה אמונה בקרבו אני משריש מצרותיו, לו צר כי

ועצה  עצה, לו נותנים אתם הרי מע"כ אל יהודי כשבא אך  משאלותיו, פרטי בכל

געזונט  זאל 'איך  ואמר, צדיק  אותו לו נענה קיום. דבר אינו ושכל שכל, פי על הוא

גערעכט' זענט איר ווי אזוי ˆÌÈ˜„Â)זיין ÌÎ�‰˘ ÂÓÎ ‡È¯· ‰È‰‡ ‰Î) ביניהם הרבה ודברו

לזה זה אוהבים נעשו ÔÂÁË·Â')ומאז ‰�ÂÓ‡' Ó"Â¯Ó‡).

פגםב. שום  וללא בשלימות להיות  צריכה  זו  קמאי,ותמימות  צדיקי שאמרו כמו ,

לן קיימא  אדומה הפרה דבתמימות  ‰)דאף · ‰¯Ù) אינה שחורה אחת  ששערה

היא  'תמימה' בכלל ואכתי ‡Â˙‰)פוסלת ˙ÂÏÒÂÙ ˙Â¯Ú˘ È˙˘ ˜¯Â),תמים' במצוות  אבל 

אחת שערה  אפילו  פוסלת אלוקיך ' ה ' עם  צריכה תהיה  עולמים בחי האמונה כי ,

פגם. שום ללא  בשלימות להיות 
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ב' נתהוו כבר אם בפרה כי הפרה, מתמימות  האמונה תמימות גדולה לאידך ,

אם  אף האמונה בתמימות  כן שאין מה לעולם, הפרה נפסלה – שחורות  שערות 

וברה, זכה באמונה השלימה, לתמימותה ולהשיבה לתקנה בידו לעולם - כבר נפסלה

חושבנא . ולהלאה מכאן

זי"ע  מזוטשקא  אייזיק  יצחק רבי הרה"ק ˜¯Á)כתב  '¯Ù) אבי מפי ושמעתי וז"ל.

שיחת לדעת  שהשתוקק אחד שהיה בקדמונים המובא מעשה זי"ע, הרה"ק ורבי מורי

באמרו  דוחהו, רבו והיה זו. חכמה שילמדו ברבו מאד והפציר ועופות , בהמות חיות

זאת , לך בתמימותלמה בוראך את לעבוד לך טוב עד יותר בו הפציר כאשר ויהי .

ומבין  בקי שהיה עד ועופות , בהמות חיות שיחות וילמדהו לבקשתו, רבו נעתר מאוד,

אחד  את  וישמע בהמותיו, את  להאכיל התלמיד נכנס היום ויהי בשיחתן, היטב

שמעתי  כי השור, ויענהו נאנחת, זאת מה על לאמר אחיו וישאלהו גונח, השוורים

זה, הבית  בעל של בהמותיו בקרב דבר מגיפת תפרוץ  הקרוב בעת  כי לאמר כרוז

את הבית  בעל כשמוע  הזו. הרפת  יושבי כל על הקץ  הקיץ כי דוי ליבי זה ועל

ממונו  לו ותהי השוחט, לידי בהמותיו כל את  ומכר מיהר בהמותיו, של שיחתן

לו, אשר העופות  את להאכיל האיש נכנס שוב ימים, חודש אחר ויהי לפליטה.

הלזה, הבית בעל של בשדותיו ליפול העומד שדפון על מספר תרנגול קול וישמע

ומ  הזאת בפעם גם הבית בעל שהציל הלך חשב ובכך תבואותיו, שדות כל את  כר

ועופות חיות שיחת  ללמוד השכיל כי על גדולה, שמחה ושמח מאבדון ממונו את 

נכסיו. את להציל זכה וכך 

בקרוב ואומר, מצעק  חי בעל קול וישמע מלאכתו, לעשות  האיש ויבוא  היום, ויהי

האיש  בשמוע  ויהי רח"ל. עת  בטרם למות עליו נגזר כי הבית , בעל מאתנו יסתלק 

חכמה  למדהו אשר רבו אל וירץ מאוד, עד גדולה חרדה ויחרד האלה, הדברים את 

ויען  המוות , מר אליו סר כי הושיעה, אדוני הושיעה ובתחנונים בבכי אליו ויצעק  זו.

בתמימות, בוראך  עם והלך זו, מדרך לך  כלך  לך אמרתי הלא  לו, ויאמר רבו אותו

עתה  היית  האבדון, מן ממונך את מציל היית לא אילו מכאוב , יוסיף דעת יוסיף הלא

וכמו"ש כפרתך  היה הנזק צער כי המוות , מן ˜Ó‚:)ניצול Ê"Â˜È˙)דפרע מאן 'אית

נפלה  רכושך, למלט שהתחכמת בעבור אולם בממונו'. דפרע מאן ואית  בנפשו

ובביטחון, בתמימות בוראו עם להלך  האדם שעל לנו הרי רח"ל. ראשך  על הגזירה

שאם  בבירור וידע אחרים, של לשולחן יתאווה ולא  השי"ת , לו שנתן בחלקו ולשמוח

היה  שאם ויתכן טובתו, שזהו הוא  סימן לו, שיש ממה יותר השי"ת  לו נתן לא

בבנים, או בבריאות נוראים ייסורים זה עבור לסבול ח"ו צריך  היה וכבוד עושר מקבל

עכ"ל. וחסדיו, ברחמיו זאת מכל מנעו והשי"ת
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äù÷äò"éæ ìàøùé çîùéä ÷"äøä
(à úåà)åæ äååöîù ïðéøîà êàéä

äùî éáø éøäå ,íòè àìá ÷ç àéä
åîà àåáú Y äîòè ùøéô ïùøãä

äðá úàåö çð÷úå(ìâòä)íùá øàáîå .
éë ,ò"éæ à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä
éðáùë 'äðåîà'á ïåøñç äéä ìâòä àèç
åîëå ,'ìéëùäìå ïéáäì' åöø ìàøùé

äòù äúåàá åøîàù(à áì úåîù)äæ éë'
íéøöî õøàî åðìòä øùà ùéàä äùî

åðòãé àìíäì áùçðå ,'åì äéä äî
'íâô'ëíà íäì àéä î"÷ôð éàî éë

...àì åà åì äéä äî åðòãéíäì äéä
àìá úåîéîúá íé÷åìàä 'ä øçà úëìì
Y ì÷ùîä úáåùúëå .'íéáø úåðåáùç'
äðåîàá óéñåäìå ÷æçúäì íäéìò
íåéö äæìå ,ïéáäì ïåöø ìë éìáî äèåùô
÷ø äåîéé÷éù ,íòè äì ïéàù ä÷åçá 'ä
ïåøñç íäì øôåëé äæáå ,äðåîàä çëá
.ìâòä úééùò éãéì íàéáäù äðåîàä
,äáøãàå ,äøéúñ ìë ïàë ïéàù àöîð

,äúøáçá àöøúéî àãçàôåâ äæã
íòè äì ïéàù úîçî Y íòèäââââ.

,ïëàååúðåîàá ÷éæçîä ììäúé úàæá
ïéðòë íéù÷ä íéúéòá íâ÷ç

íòè àìáúìôåð äìåãâ äëùçùë óàå ,
äùò àåäù ù"úé àøåáá ïéîàé åéìò
åúáåèì íéùòîä ìë úà äùòéå äùåòå
÷"äøä íùá àøîàúî äëå ,äøåîâä
äøîàð åæ äùøôáã ò"éæ 'úîà úôù'ä
úà ìàøùé øéùé æà' - øàáä úøéù
íéáøå ,'äì åðò øàá éìò úàæä äøéùä
'äøéù úáù' úàø÷ð äððéà òåãî åäîú
.íéä úøéù äøîàð äáù çìùá úùøôë
éðá åøîà åæ äøéù éë ,åøåàéá àìà
õøà ìù äçúô ìò íãîòá ìàøùé
éñéð ìë íäì åòøéà øáëù øçà ìàøùé
ïî ,øáãîá íäéëøö ìë ÷ôéñù Y øáãî
øàùî íìéöäå 'åëå íéøî ìù äøàáå

,úåîçìîäåé÷åìàì øîæîå øøåùîäå
àúåáø êë ìë äæá ïéà äæë ïîæáíðîà .

ìàøùé åãîò øùàë äøîàð 'íéä úøéù'
éøçà êúëì' øùà úòá íëøã úìéçúá
àì äãéö íâå - 'äòåøæ àì õøàá øáãîá

íäì åùòéðôî äøéù åøîà úàæ ìëáå
éçá ïåçèáá å÷æçúäå 'äá åðéîàäù

שכבר ג. מכיוון מותר אפרן הקרבנות  שכל קרבנות , משאר ה'פרה' דין נשתנה ולכן

המזבח גבי על האימורים את  כשהעלו הקרבן פעולת לה Ï‚:גמרה ‰¯ÂÓ˙ 'ÈÈÚ)

(ÔÈÙ¯˘�‰ ‰"„Â˙ ויזה הפרה את  שישרפו עד הקרבן תכלית הגיע  לא עדיין כאן אבל ,

ה'אפר'. את ה'הכהן אל גמורה התבטלות  הוא פרה  של  טהרתה ענין כל  כי

לאפר נעשה אשר עד והכילוי השריפה ידי על  מורים  זה  ואת ומטעם האלוקים , .

אדם, יד נגעה לא  חיים במים כי הפרה, באפר אותם ומערבים חיים' 'מים מביאים זה

זאת . הייתה ה' ומאת  שמים בידי הכל אלא דבר, בשום אדם' 'יד שאין ללמדנו,
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ãò àéä äáåùç úàæë äøéù ,íéîìåòä
'äøéù úáù' äîù ìò àåø÷ì ãàî.

ìòåäîéìù äðåîàá åúå÷æçúä éãé
åéìòî åøáòé íéøåñéäå éùå÷ä úòá
áúë äë ,ùôðäå óåâä éøåñééå øòöä ìë
ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä

(åçèá à"ã ä"ã àøàå ,éç øäåæ)äàåøù ô"òà'
äîëå ,úåøúñä äîëå úå÷çøä äîë
åúåà åááåñé úòã úåùéìçå ÷çåãå ïéøåñé

Yäòéãéá òãéå åááì õîàéå åîöò ÷æçé
é"ùä éúìá úåàéöî íåù ïéàù...

úåôéãøä ìë éøçà ,éçà éì åðéîàú
,éìò åãòù úòãä úåùéìçåàì íà

àöîð íìåòáù äòåðú ìëáù åæ äòéãé
ìò àéä êøáúé åúçâùäå ,'ä ìåëéáë
éúééä íéáø íéîéî øáë ,èøôå èøô ìë

íìåòä ïî ãáåàéìò øáòù äîî
úåìâäå øòöä ,éðåòäå ÷çåãäî
úåùéìç úîçî ãéáëä ïåøçàå ,úåðåéæáäå

,úòãäéðéàù éì øæåò ú"éùä êà
äòåðú ìëáù òãåé éððä éë ,äæá ùéâøî

éúåà äéçî ä"á÷ä äòåðúåéðéà ïë ìòå ,
íðåîäî àìå íäî àì òãåéããããøùàëå .

íåìë íìåòá ïéàù úîàá ïéîàî íãà
åðéàå íé÷úîð ïéðéãä ìë ,ú"éùäî õåç

ììë íéøåñééå øòö íåù ùéâøîääää.

זי"עד. יששכר' ה'בני מהרה"ק  ומפורסם È‡)ידוע  ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ È¯Ó‡Ó) לכוון שיש

חדשים' וראשי ישראל מקדש ה' אתה 'ברוך  בברכת  חודש דראש מוסף בתפילת

מאחד  היוצא שם והוא  החודש, לאותו השייך  הק' הוי"ה שם של הצירוף את  -

הקודש Ù"‚)ממקראי Ë"È˘ Á"Ú¯Ù· Â¯Â˜Ó) ה-ו-ה-י הוא תמוז חודש של צירופו והנה, .

הפסוק של תיבות מסופי È‚)ויוצא ‰ ¯˙Ò‡)'לי שוה איננו זה ‡)'וכל ÊÂÓ˙ ¯Î˘˘È È�·),

ליישר  כדי כי הרמז, בעלי ואמרו דין, להנהגת  הרומז הגמור בהיפוך הויה שם והוא

אלא לנו אין פשוטים, רחמים הנהגת על המורה כסדרו' הויה ב'שם זה צירוף ולסדר

והנה  י-ה-ו-ה. ייקרא  ומעתה התיבה לתחילת  התיבה מסוף 'יו"ד' האות  את לקחת 

ל'יהודי', מרמזת יו"ד –האות 'יהדותו' ואת  עצמו  מעמיד שהיהודי שבשעה  והיינו 

ייהפך  בגשם , הן ברוח הן עמו הנעשה  לכל  תחילה  הראשון, במקום  בה' אמונתו 

ומגולים פשוטים  וחסדים  לרחמים  עמו ה' הנהגת .כל

מהרה"קה. כדאיתא  ובגשם. ברוח ותענוג שפע  רוב  לאדם לו תביא  כזאת  אמונה

זי"ע „)מקאמרנא ˙Â‡ ‡ ÏÈ·˘ ‰�ÂÓ‡‰ ·È˙� ,ÍÈ˙ÂÂˆÓ ·È˙�) שאין שמאמין מי וז"ל.

הוא במקרה, תנועה Ê‡˙)שום ‰�ÂÓ‡)תחלואיו מכל  לנפש  מידותמרפא כל כולל –

מקרה  שום אין כי אותו, ומבזה רעות לו שעושה אף חבירו את  לאהוב  טובות ,

קטן. דיבור אף ולחרףבעולם אותו לבזות מקום של  שלוחו זה נעשה שמים  ובדין

יצער אותו ... נברא ששום אפשר אי עליון גזירות  שבלתי ותמצא  נפשך, ובדוק  צא 
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הטבע לדרך  וחוץ טבע – לך  הנותן  הוא כי
הבורא  בהנהגת  הכל כי המה  שווים

ïúùøôá(ç ë)òìñä ìà íúøáãå'
áúë ,'åéîéî ïúðå íäéðéòì

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäú÷åç)

(á"òøúåðãîìì ä"á÷ä äöø úàæáù
ìëá åúåëìî éë úò ìëá øåëæðù

äìùîåååå,ìéç úåùòì çåë ïúåðä àåäå
,òø ãòå áåèî íìåòä äæá äùòðä ìëå
,äùòð åçåëî ìëä ãñôäá åà çååøá
,åúåëäì àìå òìñä ìà øáãì äååéö ïëìå
éáùåéî íéáø åðéîàä ïîæ åúåàáù íåùî

ìáú(íìåòä úåîåàî óà)ìù åçåëáù
úåùòìå òáèä úåëøòî ããùì ä"á÷ä

øîàðù åîëå ,åðåöøë(ä æ úåîù)åòãéå'
íéøöîäæ ììëá åðéîàäå ,''ä éðà éë

ùéîìç' íéî íâàì ïáà êåôäì åçåëáù
ú"éùä äöø ìáà ,'íéî åðééòîìéðáù

ìàøùéä"á÷äù ãáìá åæ àìù åðéîàé
ìåëéúåðùì,òáèä úàòáèä óà àìà

ìëå ,ú"éùä éãéá òâø ìëá âäðåî åîöò
åçåëá ÷ø äéåìú äàéøáä úåàéöî

åðåöøáåææææíéîäå úøòåá ùàä -
äöåø ïëù éðôî ÷ø íéëìåäå íéëùîð

קטן, צער אפילו יותראותו 'נפשך ' ויתרפא ובשמחה , ובחיבה באהבה  יקבל ולכן

וסיגופים תעניות אלפים  אלף עכ"ל..ממאה ,

יהודיו. נכנס פעם זצ"ל, גאלינסקי יעקב  רבי הגאון Â˜Ë¯Â˘Ë·)סיפר È„ÈÒÁÓ ‰È‰ ‡Ï˘)

אירופה בארצות כאן כי פרידה, ברכת לקבל זי"ע מטשורטקוב  הרה"ק  (ÙÂ¯ÂÈ)אל

א"ל  לביתו. הרווחה תבוא שם לארה"ב דירתו לעקור ובדעתו פרנסה' 'מחוסר הנו

'פריסת שתמסור לשלחך , אבקשך אחת שליחות אבל הדרך , בברכת אברכך  הרה"ק ,

שני  ח"ו יש וכי הרבי את ושאל האיש נחרד ארה"ב , של האלוקים אל שלום'

בעולמו הוא  יחיד הקב "ה והרי הקב "הרשויות ... כולו ואותו  העולם כל את שברא

נידחת פינה ובכל אירופה ברחבי בטשורטקוב, כאן גם מידה ובאותה בארה"ב נמצא 

תצליח  בארה"ב כי בנפשך  תדמה מדוע כוונתי, לזאת אכן, הרה"ק, א "ל שבעולם.

הרי מכאן, יותר הבוראבפרנסה כאן אותו אותך  לפרנס בידו בארה"ב אותך  שיפרנס

טיקעט לו היה כי חייו, וניצלו נסע, לא אכן הלה אגב, להפליג (ÒÈË¯Î)באירופה.

ים. למצולות  הפלגה באותה  ששקעה 'טיטאניק ' הנקראת באנייה ים בדרך 

גדול ז. גביר זי"ע  יצחק ' ה'פחד הרה"ק  בימי 'באיאן' בחצר שהיה מספרים, שמעתי

עד  פשטותו, גודל כן עשירותו כגודל קאוונער, הערשל'ע  היה שמו מאוד, ועצום

אחד  היה זה גביר ואמיצה, אדירה אמונה לו היה אך חומש, פסוק הבין שבקושי

חג, ימי הימים היו לחצה"ק  מגיע היה וכאשר בבאיאן, ההויף של התומכים מגדולי

מעות הרבה יפזר הרשל'ע כי המזג, יחסר לא  עכשיו אשר ידעו וה'יושבים' מאחר

השי"ת, ובעבודת באמונה להתחזק  מרעים בישיבת  הרבה לשבת  ויוכלו למשקה
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בעת עבר אחת  פעם אמנם השגתו, קוצר מחמת  עמהם ישב  ולא כמעט הערשל'ע

החסידים  נדברו שעה באותה לשיחתם, צרפוהו הכבוד ומחמת  החסידים, ישיבת 

השגחה  בלא  זז לא דבר שום אשר פרטית, בהשגחה האמונה בגדולת כיניהם

רצה  האלו העניינים כל בשמעו ולכן לו, היה לא  גדולות השגות זה גביר פרטית,

עסקים  ומנהל הנני גדול גביר דברתי, על לי האמינו ואמר ונענה כוחו, את להראות 

הגדול, ניסיוני מתוך לכם אומר הנני כי אלו, בענינים תדברו אל העולםמסועפים,

את מנהל  הוא  אחד  רבש "ע  רק 'פרטית' ע "י ולא  'השגחה' ע"י לא מתנהל אינו 

העולם בעצמו כל  לנהל לאדם אפשר שאי בכך הכיר מסחרו היקף רוב  לפי הלה כי ,

כזה. גדול' 'עולם

'רם  פסח בליל הנאמר בפיוט זי"ע מפשעווארסק יעקב רבי הרה"ק ביאר וכה

מהבורא, אנו מבקשים הנה כי הלילה', לך  אף היום לך  כי הרם רםהודע הקב"ה –

ממך  אנא רמים, כל במחשבה הודעעל מהלכים אנו שכאשר הטיב  שנכיר אותנו,

- לך  המפעלכי וכל ה', מידך  שלשלךשהכל במצב  אנו אזי כלומר היוםהוא, ,

כאור לאשורו האמת את רואים במחשבה יום שאנו נהלך  ח"ו אם אבל המאיר.

לך ש  אנחנו אף  אז אותנו, ומסייע  עוזר והוא  – עושה גם והקב"ה עושים שאנו –

של הלילה ...במצב 

קאווע על בדברו נהיה שהכל ברכת יום של בבקרו מיד לברך  העולם מדרך  הנה

(‰Ù˜)ממים נעשה זה משקה כי בדבר, יש ורמז מסוכר קרוחלברותחים , מתוק ,

שהוא –מר וקפה יומו בתחילת  מיד לאדם להורות לך בטבעו, שיארע  מקרה  איזה 

ה' בדבר – בדברו' נהיה 'שהכל מר, או מתוק בקרירי, או .בחמימי

לקבל  – שלוחיו ע"י בין בעצמו בין – עמו הבורא הנהגת  את  שיקבל  והעיקר ,

דבר למחרפיו ישיב  ולא  ובבטחה, בהשקט הרה"קהכל  של הנורא  וכביאורו .

זי"ע ·Ô˙˘¯Ù)מוואלברוז' '¯Î˘˘È ˙„Â·Ú')דפרשתן בהפטרה המעשה ‡-‚)על ‡È ÌÈËÙÂ˘)

אבינו  בבית  תנחל לא  לו ויאמרו יפתח את  ויגרשו חיל... גיבור היה הגלעדי 'ויפתח

יפתח  אל ויתלקטו טוב בארץ  וישב אחיו מפני יפתח ויברח אתה, אחרת  אשה בן כי

להרגו, כלל אחיו רצו לא  הרי יפתח, ברח מה מפני ביאור וצריך ריקים', אנשים

ואם  אביהם, מירושת ונחלה חלק  לו לתת רצו שלא  אלא  עמהם, שישב  היו ומרוצים

יכול היה רוגז, משום בנחתברח צריךלהלך  היה העיד לברוחולא  הרי קשה ועוד ,

גבורתו. בכוח הנחלה את מהם נטל לא  מדוע  א "כ חיל, גיבור היה שהוא  הכתוב 

הנחלה, את  מהם להוציא  היה יפתח של גבורתו בכוח אכן, כי ביאורו, אלא 

כ'נרדף' עצמו  לעשות הסבלנות, מידת  עצמו  על  וקיבל יצרו  את  שכבש אלא

חרפתו וסבל  אורבתחתיהם, היצר כי בידעו – בעצמו האמין שלא  מכיוון אך .

הימים  באחד היצר יבוא  האחים עם יחד ישב שאם וחשש מצוא , עת  בכל לאדם
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כן על הנחלה, מהם להוציא אחיומהםברחויפתנו על הבא  השונא  מן כבורח 

–להרגו עכבה לשון ישיבה טוב ', בארץ  'וישב וזהו ברורה, בידיעה  עצמו  שעיכב

הוא 'טוב ' והכל  עביד , לטב  רחמנא דעביד מאי כל  בזה,כי עצמו הרגיל כך וכל .

שפכו  אשר רבים אנשים סביבו שהתלקטו ריקים', אנשים יפתח אל ש'ויתלקטו עד

ותלאותיהם... צרותיהם כל על לפניו להבין לבם ודעת  תבונה  בלבם  הכניס והוא

צרותיהם מכל  הוציאם  ועי"ז  אדם, של לטובתו  הם הצרות שכל  עד ולהשכיל 

כל ריקיםשנהיו ובשכר טוב '. 'ארץ הכל כי לראות  עיניהם ונפקחו צרותיהם, מכל

שקיבל  – הסבלנות  בזכות  ישראל. בני עם כל על וקצין' 'ראש לבסוף נעשה זה

עולמים. כל בצור תמימה באמונה באהבה

הלה  פנה מיוחדים', 'ילדים של בכיתה ל'מלמד' להתמנות שרצה באחד מעשה

ישב המנהל גם לדוגמא ', 'שיעור למסור שיבוא וזמן עת  לו ונקבע המוסד, ל'מנהל'

מתחילת רב זמן עבר לא  זה, לתפקיד הוא ראוי באמת האם לראות  השיעור בשעת

אשר  הכסא  בהזזת  ורעש מהומה קול להקים התלמידים אחד החל והנה השיעור

כלל, התפעל לא  ה'מלמד' אך השיעור, למהלך מאד והפריע והנה, הנה עליו ישב

לו  שיתן זה לתלמיד והציע  ורוגע, בנחת אליו התייחס אלא זה, תלמיד על רגז ולא

השקט  וחזר שלם', הכסא ו'אין הואיל במנוחה יושב  שאינו לו נראה כי אחר, כסא

'עראפלאנן' 'המלמד' ראש על ויעף רב זמן עבר לא  שוב והנה מנייר,(ÒÂËÓ)לכיתתו,

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

בט"ז איתא כידוע  ואמר, פניו, על  נסוכה שחוק  כשבת נענה ‡)אלא  ‡� Á"Â‡) שנפל

ל'פתקא כעת זכיתי אני אף שאמר', 'ברוך  ברכת  בה כתוב והיה שמיא  מן פתקא

המנהל  מיד קראו המקרים, ב' אלו שאחר לומר, צריך  ואין פשיטא  שמיא '... מן

ממונות ', 'דיני את  ביניהם וסיכמו זה, במוסד לעבוד בברכה שנתקבל והודיעו לחדרו,

החדשים, תלמידיו מכל יתר בחביבות  לשלום נפרד המנהל מאת  המלמד כשיצא

אלו  בזכות  שרק  בידעו מחוצפים, מפריעים ב' להני שמח בלב הודה כולנה ועל

בגבורה  ועמד אותו, 'ניסו' הם כי המנהל, בפני לרצון להתקבל זכה המפריעים

אדרבה  אלא עליו, תרגזו נא  אל ומחוצף, 'מפריע ' איזה אליכם בבוא  ומכאן, בנסיון...

וצופה  יושב שהקב "ה – לדוגמא' 'שיעור  אלא אינו האדם חיי כל כי טובה לו הכירו

כל  ואדרבה וכו'. כזו מניעה ואחר כזו, הפרעה אחר הנהגתו תהא האיך  האדם על

למעלה.. למעלה בדרגתו אותו מעלה זה

זי"ע  ויטאל חיים רבי הגה"ק  אמר Â)וכה ‡ ‰˘Â„˜ È¯Ú˘)'היה לך  שכל עיני ואם 

לך  מבקש  אתה חיים כי שיצערך מי לחפש  '.לך 

במשפחתו  שאירע  נורא  מעשה החבורה מבאי אחד לי סיפר האחרון שישי בליל

להזיק ', כדי בה 'שיש נפילה נפל הבחור גיסו כי זו, שנה חוקת  פרשת שלישי ביום
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ïéàå ,å"ç íòáè åäæù éðôî àìå ä"á÷ä
êìîä ïë øæâ éúìá íéé÷å ãîåòä øáã.
äàëäù ,øåáéãì äàëä ïéá ìãáää åäæå

äàáù éîë úéàøðúåðùìïáàä úà
äøåî òìñä ìà øåáéã åìéàå ,íéî øàáì

,åðåöøá ãîåò ìëäùíéé÷ òìñä ïéà
ä"á÷ä ìù åøåáéãá àìà íìåòá
àéöåéù ú"éùä ïåöø åäæ íàå ,åçåëáå
êë ìò åì òéãåäì ÷éôñî íéî òìñä

'ïåáåæé éæà úåðééòî' ãéîå.

שהיו  הניסים תכלית  – תלויות לך  עינינו
יתב "ש בו  תלויים  שיהיו כדי במדבר להם

ïúùøôá(ç-ä àë)íòä øáãéå'
...äùîáå íé÷åìàáïéà éë

íéî ïéàå íçìíçìá äö÷ åðùôðå
íéùçðä úà íòá 'ä çìùéå ...ì÷åì÷ä
ìò åúåà íéùå óøù êì äùò ...íéôøùä
.'éçå åúåà äàøå êåùðä ìë äéäå ñð
êàéä éë ,ãàî ãò íéäåîú íäéøáãå

åøîàíéî ïéàå íçì ïéàäòùá

ברח' הרופא  לבית  הבהילוהו מיד שהוא, כל אפילו רגלו את להזיז מסוגל היה ולא

לו  יש שברים שני כי בהם ונמצא  'צילומים' לו נעשו שם ירושלים, בעיה"ק הטורים

שבכל )ankle(ב 'קרסולו' הרופאים 'הבטיחו' גם פעמיים, לנתחו בדחיפות וחייבים

הניתוח  לצורך ימים... עשרה כעבור עד הארץ  על רגליו להציג סיכויים לו אין אופן

שליט"א, העסקנים דעת  עפ"י – ל'הדסה' ומשם צדק ' 'שערי לביה"ח הנער הועבר

10 יסורים לדרגת עד שהגיעו היסורים מגודל הנער קפץ  העת  אותה �„Ú,ובכל ‡Ï˘)

(„‡Ó ‰‰Â·‚ ÂÊ ‰‚¯„ Ï·‡רפואה סממני הועילו Ì‰È�ÈÓÏ)ולא ÌÈ·‡Î ÈÎÎ˘Ó) גם מה ,

גילו  בו לטפל שבבואם אלא הניתוח, בעת להרדים אפשר אי כזה שבאופן

מבני  - אחד שליח נשלח מיד הטורים, ברח' הרופא  בבית  נשארו שה'צילומים'

הצי  את  להביא  למהר באותה משפחתו כי גילה ל'הטורים' בהגיעו בדחיפות ... לומים

והייתה  מועטת , ולא  יתירה בינה לה ניתן לא  אשר ישראל מבנות אשה שוהה קומה

זעקה  קול הרימה שם שהיה מעשה ומחמת בדרכה, הנקרה כל את ומבזה צועקת

הבנין אותו שכל עד נסתפקה ולא זה, 'שליח' על ˜ÂÓÂ˙)אדירה ‰˘˘ Ô·)את שמע 

השליח כלפי וגידופיה ‰·ÔÂÁËחירופיה È˘�‡ Â·¯Ú˙�˘ „Ú)[security]ÌÈ¯Â„Î ‰ÓÎ· ‰ÂËÈÚÏ‰Â

(‰˘Ù� ˙¯ÚÒ ˙‡ ÚÈ‚¯‰Ï וביקש השמימה עיניו נשא  – מעשה ועשה זכר השליח ,

שתיקתו  בזכות - החולים בבית  ומרים קשים יסורים תחת השוכב  קרובו על רחמים

הצילומים  עם לביה"ח חזר אכן השליח ופלא, הנס אירע  וכאן הבזיונות... אלו על

הושבו  שהעצמות  ראו הניתוח את  לערוך בבואם כי שימוש, לכלל באו לא  אלו אבל

על  הנער הילך  כבר בשבוע ה' יום – ימים שני ובתוך  היה, כלא למקומם וחזרו

האדם. כאחד רגליו



éחוקת - הפרשה באר

íåéå íåé ìëá íäì øéèîî ä"á÷äùíçì
íéîùä ïîøàá íâ óàå ,íéîíäéðôì

.äúò äæ íäì ùãçúðù òìñä ñðî

øàáîå'ééçá åðéáø'ä(ïéà éë ä"ã)éë
úåîåà ìë äðä - äúéä íúðòè
ìëå ,íùôð òáåùì íçì íäì ùé íìåòä
Y êåøà ïîæì íäì íéðëåî íäéúåðåæî
,'ìëàð äî' ìåàùì åëøèöéù éìáî
äæ ìëå ,òôùá íäì ùé íéîù ì"öàå
.íéáééç åà íéàëæ íä íà éåìú åðéà
ìëî åðéðúùð äî ,ìàøùé éðá åøîàå
ïî íçì - 'ïî' åðì ïúéðù ,ïåùìå äîåà
,êåøà ïîæì àìå - åîåéì íåé øáã íéîùä
ïéàå íìåòì ø÷ôä ïäù íéîä åìéôàå

å÷ìúñð ïë íâ íúìåæ äéçî íãàì
åðéìò ìèåîå ,íéøî äúîùë åðúàî
åéäéù åðéùòî ìëá øîùäìå øäæäì
éãëá êøáúé àøåáä éðôì ïåöøì éåàøë
åððåöø ,äñðøôä òôù åðì êùîåéù

úçèáåîå úøãåñî äñðøôáçççç.

,ïëàåøôë éë ,åùðòð àîòè éàäî
ãåáëì íäì àáù ïåæîä úáåèá
øåã ìù íëøò íåøì à÷ééã éë ,äìòîå

úøùä éëàìîë åéäù øáãîäïîä äéä
åîåéá íåé øáã íäì àáúçà íòôá àìå)

(êåøà ïîæì,úåéåìú íäéðéò åéäéù éãë
'ä ìà ãéîúúìòî ø÷éò äæ éë

íãàäèèèèáåúëù ïéðòë ,(á âë÷ íéìäú)

ליעקב ח. לבן ואתנה 'כשאמר עלי שכרך  ÁÎ)'נקבה Ï ˙È˘‡¯·) לקבל יעקב  אבה לא ,

הרד"ק ומבאר וברודים, נקודים העקודים בכבשים שכרו לקבל ביקש אלא 'הצעתו'

(‡Ï בשכרי,(„"‰ קצוב  דבר שום לי תתן וטובתלא  מקרה  דרך  שכרי יהיה אלא

לי  שיזמין כמו רצההא -ל  לבן כי והיינו הכל . את  קבוע,לעקור  שכר לו לתת  -

רוצה  שאינו ענהו אבינו יעקב אך שמים. בידי תלויה פרנסתו שכל ירגיש לא ובזה

וקבוע בטוח ששכרו מרגיש כשהוא  בה', בטחונו יתמעט ידה על כי קבוע, בשכר

בכל  ית ' בבורא תלוי יהיה ועי"ז יום, שבכל מעשים פי על לחיות  רצה אלא  ועומד,

שעה. ובכל עת 

בהכרהט . לבו, מקירות  באה כשהיא  חשיבות עיקר התפילה, גבי ייאמר ששםוכן

עמו  ומדבר עומד שהוא  בה' תלוי הכל כי – ח"ו ההפסד או הרווח מקום הוא

זצ"ל אבוהב  מהר"י כתב השעה. Ò"‡)בזו ÛÂÒ ‰ˆ 'ÛÒÂÈ ˙È·'· ‡·Â‰) לכוון שצריך ,

וז"ל. אחת, לרגל שידמו באופן עשרה שמונה בתפילת  שנסתלק רגליו רמז, שהוא 

ה' מבלעדי חפץ שום  להשיג לו אפשר  ואי לברוח, התנועה  שהואממנו פירוש, .

ממקומי לזוז יכול איני עצמי מצד הנה – Ì„‡Ïכמוכיח ¯˘Ù‡ È‡ ˙Á‡ Ï‚¯· È¯‰˘)

(ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ÍÏ‰Ï חיים לי שיתן במרומים משוכן לבקש למעלה עיני אני ותולה

וברכה. פרנסה ושלום,
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'...íäéðåãà ãé ìà íéãáò éðéòë äðä'
úãéîá íùôð ìéâøäì íäì äéä ïéðòäå

êøáúé 'äá äðåîàäå ïåçèáäéééé.

æ"éôòïëìù ,'ééçá åðéáø'ä ãåò øàáî
úà íòá 'ä çìùéå' - ãéî åùðòð

éë ,'íéôøùä íéùçðäíéôøù íéùçðàì
àìà ,øîàðäíéùçðä'äá íéôøù

íéùçðä åìàù ,øîåìëå .äòéãéä
àðã úîã÷î íù åéä øáë íéôøùäå

áéúëãëå(åè ç íéøáã)ìåãâä øáãîá'
ãòù àìà ,'áø÷òå óøù ùçð àøåðäå
òâô ìëî ä"á÷ä íäéìò ïâä íåéä åúåà

- òøíéððò äòáùî ãçà ïðò äéäù
àìù íéáø÷òå íéùçð âøåä íäéðôì
àìôì ãçåéî àåää ïðòä äéäå ,íå÷éæé

äæäíäù êë ìò åððåìúäù øçàî êà ,
úåîåàä øàùë úåéçì åöøå ,'äá íééåìú
øéñä ïë ìò ,òáèä êøãáù äâäðäá
ìåëéáëå ,åúçâùä úà ä"á÷ä íäî
éòâôì íéø÷ôåî åéäéù - íðåöø äùò
íéôøùä íéùçðä íåëùð àìéîîå ,òáèä

íìåò ìù åëøãëàéàéàéàé.

íéøáãëøåà'á éîð àúéà äìàä
àì òåãî øàáîä ,'÷ä 'íééçä
àìà ,ãéîå óëéú ä"á÷ä íúåà àôéø
.úùåçðä ùçð ìò èéáäì íäéìò äåéö
ìò äáåùúá íøéòäì' ä"á÷ä äöø éë
øáãîä êøã 'ä íàéáä äîì åîòøúäù
íå÷î êøã íàéáä àìå ÷åôéñ íù ïéàù

,íçìå øá íù úåéä ìéâø øùà'ä éë

יוסף'י. ה'בית Ë)כתב  ,‡� Á"Â‡)כ"א יש שחרית  בתפילת אומרים שאנו כבוד' שב'יהי

‰')אזכרות  Ì˘)'לדוד ב 'תהילה יש וכנגדם ,(„Â·Î È‰È ¯Á‡Ï ¯Ó‡�‰),פסוקים כ"א 

'פותח  הוא  לדוד' מ'תהילה עשר הששה שהפסוק נפלא, דבר אחד מחכם ושמעתי

איש  בלב מחשבות 'רבות  הוא כבוד' ב 'יהי עשר הששה האזכרה לעומתו ידך', את 

זה, ענין ביותר ניכר פרנסה שבענייני כלומר, תקום'. היא  ה' מחשבועצת  האדם  כי

בסכום הרחבה  לי ותבוא מהלך  אני פלוני למקום  זה, סכום  וארוויח אעשה  וכך כך 

היא ה ' ש 'ועצת  יראה  ולבסוף  פרנסתו, מפסיד פלוני כי לו נראה  לאידך פלוני.

מילל  ולא פילל שלא ממקום או המזיקו, מזה  דייקא לו תבוא שפרנסתו - תקום'

ישועתו תבוא  משם דייקא  .כי

נאמר יא. ולא  השרפים' הנחשים את בעם ה' 'ויêŁח שנאמר מה עוד, פירשו ְַַַובזה

שנאמר וע "ד לחרות , שחרור מלשון הוא  'ויêŁח' כי ÊÈ)וŁçלח, ‚È ˙ÂÓ˘) חêŁà 'ויהי ְְְִַַַַַַַ

שלא ללמד הכתוב ובא העם', את  לאהביא פרעה וגם ארץ  מקצווי נחשים הקב "ה

אלא ברא לנושכם, אליהם התירנחשים בסמוך עתה עד שהיו הנחשים את ממאסר

להזיק הרשות  להם ניתנה שחטאו ומאחר העם, את הזיק לבלתי ה' בדבר קשורים -

מכבליהם. שחררם וכביכול כטבעם,
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íé÷åìàì úåéåìú åéäé íäéðéòù õôç
ìë ìòå íúéçî ìò íéîùá áùåé

åúìåæ çèáî ïéàá íäéëøöäæ íòèîå ,
íçéðäå ,íéùçðä øéñä àì åîöò
éôìë åìëúñéùë íéàôøúî åéäéå íëùåðì

...íéîùáù íäéáàì äìòîõôç 'äù
÷ñôä ïéàá ãéîú íáì äéäéù éãë äæá
åéáà ïçìùì äôöîä ïáë 'äì áåø÷

ïîæå úò ìëáå ø÷áå áøòáéáéáéáéäéä íàå ,
íäì äúééä àì áåùé êøã íàéáî

כבולות ,יב. שידיו  כמי הוא והרי מאומה , עשות  בכוחו שאין לדעת  האדם כל זה  כי

הבורא עושה  הכל  ה'משגיח'ואת אל פעם שניגש שמים ירא  בבחור מעשה ,

כי  הושיעני, רבי בפניו, ובכה ושעה, עת  בכל עליו השולט ה'כעס' על בפניו והתלונן

א ''ל  לפני. ייקרה אשר כל על ומדנים בריב  ולקצוף לכעוס מבלי אמות  ד' מהלך  אינני

על  גנבים קבוצת  עלו פעם לך, ירווח אולי בפי, אשר למעשה ושמע הסכת המשגיח,

מחשבה  מתוך תמימים, כנוסעים עלו הללו ובבטח, בהשקט שהפליגה נוסעים אניית

כפי  האניה את  להוביל ולהכריחו החובל' 'רב  של לחדרו הנסיעה באמצע לפרוץ

גדול  וויכוח מתנהל שבפנים החובל רב  של לחדרו מחוץ שמעו הדרך  אם על רצונם...

לעבור  דקות כמה תוך  הם שעתידים ים' בלב 'אי באיזה לעצור האם הספינה מנהיגי בין

מיהר  הספינה ממנהיגי אחד כי באמצע להפסיק  ולא  בנסיעה למהר או אליו, בסמוך 

פרצו  החדר, בתוככי מריבה שיש – זאת הכושר שעת  ניצלו הגנבים בדרכו... מאד

ויושביה  בספינה עשו ומעתה וברגליהם, בידיהם הספינה מנהיגי כל את וכפתו לחדר

הנהגת על ושלטו הגנבים שמשנכנסו לומר צריך אין והנה, רוחם. על העולה ככל

האם  נא אמור לבחור, המשגיח פנה עתה הספינה... מנהיגי בין הויכוח פסק הספינה

למצב עתה נכנסו כי ומדוע , שלא, הבחור ענה זה, על זה המנהיגים של כעסם נמשך 

נכנסו  לא  והרי המשגיח א "ל ביניהם, שהיה כוויכוח הבל דברי על יחשבו והאיך  סכנה,

חיים סכנת לכלל Ì�ÂÓÓ)בזה „Â„˘Ï ˜¯ Ì‚¯‰Ï ÌÈÙËÂÁ‰ ÂÏ‡ Âˆ¯ ‡Ï˘)היטב הבחור חשב ...

על  זה כעסו ולכן הספינה' כ'מנהיגי עצמם את  חשבו עתה שעד למסקנא , שהגיע עד

מה - אשרלךזה בענינים ותתערב  דעת תחווה שבאה אניכי ברגע  אך עליהם... שולט

הספינה  ואין כלל, מנהיגים שאינם לדעת  נוכחו וברגל ביד אותם וכפתו גנבים חבורת 

בידי  וכבולים כפותים הם הרי ואדרבה בהחלטותיהם, ולא בהם לא  תלויים ויושביה

סיים  כאן מקומם, על בשלום וינוחו ודברים, דין וכל כעס כל מהם סר מעתה אחרים,

לך נראה כי בדרכך, הנקרה כל עם ומריב  כועס הנך יקר, בחור דבריו, את  המשגיח

כי  ותדע שתכיר עד זה כל רע, עד מטוב  ומצבך  העולם את  ולהנהיג לנהל שבידך 

תבוא אז יתב"ש, הבורא  בידי כבול ואתה בידו תלוי והכל העולם את מנהיג הבורא 

לנפ  ומרגוע ושלווה.מנוחה בשלום מנוחות מי על תתנהל סביבתך  וכל שך
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úåãéîúá úå÷éáãäïîåæî äéäéùë
øáã ááåñé ãåàî äîå ,í÷åôéñ íäéðôì
àøåáä úçâùä úøëäî áìä ú÷çøä äæ

÷"ìëò ,åúåîîåø úàøéåâéâéâéâé.

åðéöîåìåçéäå éååé÷ä çáùá úåàøåð
ì"çîøä éøáãá 'äìïéðòá ùåøã)

(éååé÷äú"éùäá ïéîàîäù .ì"æååìéôà
åðîî àöåé íðäéâá ñðëðäéì óéìéå ,

àø÷î(àì î äéòùé)''ä éåå÷åçë åôéìçé
éãé ìòù åðééä ,'íéøùðë øáà åìòé
äîëå' ,úçù øàáî åúåà åìòé äðåîà
,äåå÷îä åúåà íéìòî íéðåéìò íéëàìî©

äìòîì åîò íé÷ìúñîåäåáâ íå÷îá ,ùåøéô)

(íåðäéâä ïî øúåé,,åúøäè àéä åúåå÷úå
äâéøãîá àåä éë ,ùîî ìàøùé äå÷î

äðåéìò.'íâô åá äùåò ïéàù

óéñåîåå ïéîàîäù ,øàáìäôöî
áù àåä éøä 'ä úòåùéì

áéúëã äáåùúá áùäã àéîåã åøå÷îì
äéáâ(á ãé òùåä)'ä ãò ìàøùé äáåù'

'ä ãò' òéâî àåäù íùëå ,'êé÷åìà
éîð ïë ,ùîî 'êé÷åìàå÷á ò÷åá äå÷îä©¤

åúåå÷ú(åúåå÷úå åúðåîà éãé ìò ,ùåøéô)

àñë úçú úåìòì ÷ãñå á÷ð äùåòå
ãåáëäàø÷á æîåøî äæå .(çé èî úéùàøá)

äðåîàä éãé ìòù ''ä éúéå÷ êúòåùéì'
.ú"éùäá ÷åáã úåéäìå áø÷úäì äëåæ

àìå,'äì åééçá äå÷ù åîë' àìà ,ãåò¦¨
åãâðë íéøáâúîùë åúåî øçàì ïë
'ä ãò åúå÷úá ÷æçúî àåä ,íéðéãä
øçà ïëå ,'åëå òâøá ÷ìúñîå ,åá øù÷ðå
íù øàáî ïëå .'íéåå÷ä åùåáé àì úååîä

éë äìéôúä ïéðòìãøåé ìåëéáë ä"á÷ä
ãåñ ,äåå÷îä ìù åéôî åúìéôú òåîùì

Y äæòîùéå éìà èéå 'ä éúéåé÷ äå÷'
'éúòååù(á î íéìäú),åøîåà åäæå

äåå÷î éðàù äî -''ä éúéåé÷ êúòåùéì'

של יג. דרכם וידועה העולם', והיה שאמר 'במי והתליה הסמיכה בשבח מצינו רבות

צדיקים ‰¯·‰)הרבה „ÂÚÂ Ú"ÈÊ 'ÌÈÈÁ È¯·„'‰ ˜"‰¯‰ ,Ú"ÈÊ ÊÈÎ˘Ú�Ó È·¯ עלו (‰¯‰"˜ שלא

אפילו  לאדם כשיש כי י"ל ואולי בכיסם, מצויה הפרוטה שהייתה עוד כל יצועם על

לחם  למחר לקנות מעות בידו עדיין שהרי בבורא , כ"כ תלוי איננו כבר אחת פרוטה

הרגישו  האחרונה הפרוטה עד מעותיהם כל מעליהם שסילקו אחר ורק  נפשו. לשובע 

ובחסד  בחן אותם ויזון יפרנס שבוודאי ה' על יהבם והשליכו בה' תלויים כי היטב

משכבם. על לבטח לנוח  הלכו אז וברחמים,

פטירתו קודם ציווה זי"ע  קלוגער שלמה רבי שהרה"ק  ·ˆÂÂ‡‰ידוע  ,'˜È„ˆ ÔÂ˘Ï')

(‡ ˙Â‡ ,‚"È¯˙ ÔÂ˘Á È"Á '‡ ÌÂÈÓמוחזק אפילו – עשיר אצל יקברוני לא  מצווה... אני עוד

פעמים  כי והיינו בכשר. מוחזק  שיהיה רק שבעניים עני יהיה עני אצל רק  בכשרות ,

יתב"ש. הבורא  לחסדי רגע  בכל נצרך שהוא כך כל מרגיש אינו כל רוב לו שיש אדם
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äùåò éðà(éååé÷ä äæá),êúòåùé àåáúù
íéâøè÷îä é"ò áëòúéù éìá äæä íùá.

עיקר  – עולם של  חשבונו ונחשב בואו 
והחשבון המחשבה האדם

ïúùøôá(æë àë)åøîàé ïë ìò'
äðáú ïåáùç åàåá íéìùåîä

,àøîâáå 'ïåçéñ øéò ïðåëúå(:çò á"á)

ø"à ïîçð øá ìàåîù ø"à'
íéìùåîä åìà - 'íéìùåîä'...ïðçåé
áùçðå åàåá - 'ïåáùç åàåá' ,íøöéá
ãâðë äåöî ãñôä ,íìåò ìù åðåáùç
äãñôä ãâðë äøéáò øëùå ,äøëù
,ïë äùåò äúà íà - 'ïðåëúå äðáú'
.'àáä íìåòì ïðåëúå äæä íìåòá äðáú

øàéáåò"éæ ïà'æøòáî í"ùøäîä
(ë úåà ,ïúùøôá éëãøî úìëú)éë ,

øù' øùà äîçìî ìëá åîë àåä
ìéçå 'äëøòîä úà øãñî' àåä 'àáöä
úðëñ êåú ìòåôá íéîçìðä íä àáöä
íù àø÷ð ë"éôòàå ,ùîî úåùôð

' íù ìò ïåçöðäùàøäéä ïëå .'àáöä
ïåéë 'ïåçéñ øéò' úàø÷ðù ïåçéñ ìöà
,äîçìîä ìù äçåîå äùàø äéä àåäù
ø÷éòä ,øöéä úîçìîá éîð àåä êëå
íàù Y ùàøäå çåîä úáùçîá éåìú

'åëå äøëù ãâðë äåöî ãñôä áùçî
øéøâ àùéø øúá àôåâ àìéîîóåâä)

(ùàøä øçà êùîðãéãéãéãé.

óéñåîåíùá 'éëãøî úìëú'á àéáäì
'ïç úåàåùú' øôñééò)óåñ ù"

(åøúé 'øô,øùäù ,õðàù 'ñåú íùá
ìàùå ä"á÷ä úà íåìçá äàø éöå÷î
åì øîàå ,òøä øöéä úà çöðé äîá
ä"á÷ä úà ãéîú øåëæéù ä"á÷ä
ìëäù ,ïøîàãë åðééäå ,åäçöðé àìéîîå

çîäå ùàøä éôì éåìúáéúë ïëìå .
íçìð àåäå...åöøà ìë úà ç÷éå Y

àø÷ð ìëä Y ììùäå äîçìîäù åðééäå
.åîù ìò

ãåòíù áúë(åè úåà)äî øàáì ,
ì"æç åøîàùïë äùåò äúà íà
äæä íìåòá äðáúäåöî øëù éøäù ,

ìò ÷ø äæù ,àìà ,àëéì àîìò éàäá
Y úåæéøæä ìò ìáà ,äååöîä íöò
ìò ,äååöîä íéé÷ì åîöò úà øäîîù
äðäå ,äæä íìåòá åøëù íìåùé äæ
ãâðë åîöò íéã÷îä Y úåîçìîä âäðîá
ìéçúî åðéàù éîå .÷æçä àåä àðåùä
,äîçìîì åéìà åîå÷éù ãò ïéúîî àìà

עיניו יד. 'וישא כתיב אבינו יצחק  שאצל אמר זי"ע  מקאצק  הרה"ק לענין, מענין

באים' גמלים והנה וירא עיניו 'וישא  כתיב  ושם רבקה באה כאשר (·¯‡˘È˙וירא '

(‚Ò „Î כתיב ובעשו ,(‰ ‚Ï Ì˘),לפניך שלך והרי הנשים', את  וירא  עיניו את 'וישא

שמחשבתו  מה את אלא  רואה האדם שאין והרי עשו... לעומת גמלים ראה שיצחק

בו. נתונה
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...ùìçä àåä(ù"ééò ,ãé à ìàåîùá åðéöî ïëå),
úà àåä ìçä å÷æç áåøì ïåçéñ äðäå

ù"åîëå ,úåîçìîä(âë àë)äöäé àáéå'
áàåî êìîá íçìð àåäå' ïëå ...íçìéå

'ïåùàøä(åë ÷åñô)çöéð ïëìå ,
ïë ìò áåúëä øîàù åäæå ,åéúåîçìîá

íéìùåîä åøîàéåàåáåìà 'éô Y
äæ ìò - øöéä ãâðë àåáì íéæøãæîù

úåæéøæääðáú ïë äùåò äúà íà
äæä íìåòáéàäá áåè øëù åìá÷éù ,

.úååöîä íåé÷á úåæéøæä ìò àîìò

íàåãöéë 'íãà' éððä éøä ,ìàùú
øöéä ãâðë 'äîçìî'á ãåîòà
íãàä ìò ,åúáåùú .'êàìî' àåäù
,úåùòì øåñàù äî áèéä áèéä úòãì
øîàé ,åúåúôì åøöé äöøéù íòô ìëáå
,'øåñà' àìä éðôãøú éë éøöé êì äî åì
,øåñà òåãî - åìãùì øöéä ìéçúéùëå
ìë - åì øîàå äðòé ,íåìë êëá ïéà éøä
úåùø åðì ïéàå ,àéä ä÷åçå äøéæâ äøåúä
äæ ìòå ,úååöîä éîòèá ø÷ç ÷éîòäì
êéðòä éáø éáøä ÷"äøä øàéá êøãä
øîåàù é"ùø éøáã úà ò"éæ øãðñëìàî
ìàøùé úà ïéðåî íìåòä úåîåàå ïèùä'
ùé íòè äîå úàæä äååöîä äî øîåì
äøéæâ ä÷åç áåúëä äá øîà êëéôì äá
øäøäì úåùø êì ïéàå éðôìî àéä
àëéà äáø àîòè éøä äøåàëìå ,'äéøçà

ìù åîòè àåäå ,äîåãà äøôä úååöîì
úà çð÷úå åîà àáú' ïùøãä äùî éáø
,êéðòä éáø éáøä øîåàå ,'äðá úàåö
éæà øáãì íòè ùé íà åìéôà ïëàù
,'äá ùé íòè äî' ìàåùä àåä éî éåìú
íéëéøö æà òøä øöéä àåä ìàåùä íàå
êëáå ,íòè éìá ÷ç ìëäù åì øîåì

åððéèùî úåéô ïéîúåñ.

בעשיית  האדם חובת – גבול  ארנון כי
גבולי שמירת על  לעמוד וסייגים  גדרים

הקדושה

áúëò"éæ õéùáééà ïúðåé éáø ÷"äâä
'ùáã úåøòé' åøôñá(ä ùåøã à"ç)

øöéä úîçìî ìù ïåéîãä øåàéáá
,ïåçéñ úîçìîìäî íãà øîàé àìù

éøä ,éðåìô øãâá äðéî à÷ôð êë ìë
ìùî ç÷é àìà ,àîìòá âééñ àìà åðéà
áàåî ìù åøéò äúééäù 'ïåáùç'î
áàåî äéä åìéàå ,øôñá úãîåò äúéäå
ïåçéñ ãéá äéä àì äéìò çéâùî
øéò äúééä àìù ïååéëî êà ,äùáëì
éìë ìëá äéìò øîù àì äìåãâ

ëå ,åúîçìîéøåîàä êìî ïåçéñ äùá
ùåáëì åì äìåìñ êøãä äúééä íùîå

áàåî ìë úà'ìùî' åç÷é ïàëîå .
ìë úà áèéä øåîùìå øäæäì ,íîöòì
íåùá åöøôé ìáì äùåã÷ä úåìåáâ

ïôåàåèåèåèåè'íéøãâ'á íãàì áøåà øöéä éë ,
.åúìéôð àåáú íùî éë åòãéá

זצוק "ל,טו. שמואלביץ  חיים רבי הגאון הקשה הפירצה, ממקום רחוק יעמוד ובכך
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חז"ל אמרו ‚.)דהנה ‰ËÂÒ)בו נכנסה כן אם אלא חוטא  אדם שטות'אין ואם רוח ,'

הרי החטא, ברשת שנפל זה על יש טענה מה וכמו הרוחכן, לחטא , הפילתו שטות 

שבאה מאחר לבור שנפל במי לגעור שייך הגר"ח,רוחשלא  והשיב  פנימה. והפילתו

מחשש  – אמה מאה עמוק לבור קרוב אדם יעמוד שלא  כמו נלמד, משם דאדרבה,

הרחק הבור ממקום מעיקרא  יתרחק  אלא הבורה, ותשליכהו עזה רוח תבוא  שמא

מרחקים,- ממרחק  עצמו להעמיד האדם על עבירה, לענין ממש בו כיוצא  הרחק,

כך ... כל עמוק בבור יפול לא  שטות רוח תגיענו אם שאפילו

הפיל, חללים ורבים השוק באמצע  ועמוק  גדול בור היה המפורסמת 'חעלם' בעיר

ולמכור  ולקנות ומתן במשא  להתעסק  כדי ליריד מגיעים היו תמימים אנשים כי

וניזוקו  לתוכו ונפלו הבור בפתח הבחינו לא בענייניהם טרודים ובהיותם סחורה,

דורות וכמה כמה וכבר ליצלן. רחמנא מיתה כדי עד נפצעו מהם וכמה קשות ,

זו תקלה לבטל פתרון למצוא הצליחו לא  וחכמיה העיר ÌÈ˘Ó˙˘Óשמנהיגי ÂÈ‰ ÈÎ)

(¯ÙÚ· ÂÓ˙ÒÏ Â‡ Â˙ÂÒÎÏ ÂÏÎÈ ‡ÏÂ ,¯Â·· כן על ליום, מיום הנופלים מספר שנתרבו וכיון ,

ישתתפו  בה חרום' ב 'אסיפת להתאסף העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה החליטו

ולילות ימים שלשה במשך  וישבו כאחד ויבואו יקבצו וכולם העיר, וחכמי גאוני כל

על  המרחף הנורא  המכשול את  להסיר יצליחו אשר עד זו בסוגיא לעיין כדי רצופים

לאח  ואכן ועידנים, עידן זה העיר אנשי לעשותראש מה כדת ראש בכובד שדנו ר

הן: ואלו חשובות, החלטות ארבע התקבלו

מן א. מתלכלך לשם הנופל כל אשר מלוכלכים מים יש הבור ובתחתית  היות

לשכור  העיר ראשי חייבים כן על בגדיו, את  לנקות מאד ולהתייגע  לעמול ועליו הבוץ 

לכלוך . מכל הבור וסביבות תחתית את ולנקות  המים כל את להוציא  יש ב.פועלים

ולא הנופל, של אבריו יתרסקו שלא כדי וכסתות , בכרים הבור תחתית  את  לרפד

הקשה. עולם מקרקע  וברגליו בראשו החשיכה ג .יחבל את להאיר החליטו זאת  עוד

נוגה  ואין למחשכים הנופל האיש יעשה מה שהרי הבור, בעמקי השוררת  והאפילה

כן  ועל חלילה, דעתו על להעבירו יכול החושך ידי על לאדם הבא  הפחד הלא לו,

החשיכה. את יאירו הבור,ד.באורים מן למעלה עד מגיע ראשו אשר סולם לקבוע 

משם. נפל אשר למקום ולעלות  לצאת  עמיקתא  בבירא הנופל יוכל ועי"ז

החכמים' 'התאחדות שבעזרת  רבה בשמחה והודיע  הכרוז יצא האסיפה, לאחר

במשך ואכן סכנה, בחזקת היו אשר הדרכים את ותקנו נפלא  פתרון למצוא הצליחו

חעלם  והעיר לפועל, הכח מן ההחלטות ארבע את להוציא  הפועלים עמלו ימים כמה

ושמחה. צהלה

הפלא המתוקן הבור לתוככי ה'ראשון' נפל וכבר ספורים, ימים אלא  עברו לא

כי  טוב ' כי 'וירא וכסתות, כרים בקרבו שהותקנו אחרי במאומה נחבל ולא ופלא
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לטפס  סיבה כל ראה לא לכן עליהם, לשכב וכסתות  כרים גם בבור  שולטת האורה

עוד  עבר כשעתיים אחרי בסופו, עלה מה כך ... לשם שנתקן החדש בסולם ולעלות 

שלא וכמעט ראשו את  פצע נפילתו ובכח הראשון, זה של ראשו על שנפל אורח

ותרב בראשון, שהיכה המכה מכח ורגליו ידיו  את  שבר השני זה אף – נשמתו פרחה

ואניה... תאניה תעלם בבת 

שעבר  עד לעשות, מה היום כדת – דחופה לאסיפה ה'חכמים' כל נקראו שוב

הבור, את  שמייפים ע"י – התקלה את מסירים וכי בהם, וגער מבחוץ, אורח שם

העמידו – וחיו עשו בתוכו...גדרזאת לעולם עוד יפלו לא  וממילא הבור, סביב  חזקה

'מעשה' שומעים אנו חלמאי (Ï˘Ó)והנה, הני של מטפשותם מצחקים והננו זה

בענין  לדידן בנוגע  – טפשים לאותם דומים אנו שאף היא  האמת אבל טפשאי,

שיש  עמוקים בורות  הם טמאים כלים אותם כל דהנה למיניהם, וה'כלים' ה'מכשירים'

אחריו  ולדורותיו לו שחת, לבאר ולהפילה ישראל נשמת את ולהמית להזיק  כדי בהם

החשיכה, את ומאיר מבפנים הבור את מרפד מחעלם, החכם עושה מה אך  ירחם, ה'

לא ה'הכשר' שעם והגם במכשיר, להשתמש שיוכל כדי 'הכשר' מבקש הוא כאן ְֶאף

לעלות ובמקום תחתית, בשאול נמצא  בו המשתמש מיהו הנופל, יחבל ולא  יוזק

עוד, ולא הבור. בתוך  נוח ישיבה מקום לו עושה הוא  הרי הבור מן ולהתנתק  למעלה

היא דשכיחא מילתא כי עליו, שיפלו רעים מחברים סכנה בכלל הוא שעדיין אלא 

וכיון  'כשר', במכשיר רק להשתמש מקפיד שאינו רע  חבר עליו יפול פתאום שלפתע 

נחבלים  ויהיו עליו ליפול הלה עלול ותשובות ' 'שאלות אליו וכותב עמו מתקרב  שהוא

לחפש  ולא בלבו היטב  הדבר להשריש צריך כן ועל לשיזבן, רחמנא  מרעהו איש

חכמים  בקול ולשמוע חזקים וסייגים גדרים יגדור רק זה, בענין שונים היתירים אחר

ובבא . בזה חלקו טוב יהא ואז פקפוק , בלי

ידוע הלא לו, ואמר זצוק "ל מבריסק הגרי"ז הגה"ק לפני שהגיע יהודי על מסופר

להתרחק וגדרים חומרות מוסיף הוא והרי שונים בעניינים ביותר שמחמיר כמי הרב

וכי  הגרי"ז, ענהו הללו. חומרות  לריבוי טעם מה רבינו ילמדנו איסור, מדבר ביותר

וגדר  מעקה לגגו כשאין קומות  מאה גבוה מגדל של גגו על ולישן לשכב תסכים

רחוק רחוק  תעמוד ומיטתי ידיים רחב הגג אם ואפילו ולא, לא  היהודי, ענה בשפתו,

בפעם  ממיטתך  נפלת מתי לי, תאמר שמא ומדוע , הגרי"ז שאלו הגג... משפת

אמותהאחרונה, וכמה כמה רחוק שוכב ונמצאת  הוא  ידיים שרחב  זה בגג וכ"ש

רב הון תמורת אף יסכים ולא הוא  חושש שעדיין בשלו היהודי אך הגג. משפת

תפול  שמא כ"כ חושש הנך  ה'גוף' על אם הגרי"ז, לו אמר הגג. ראש על לישון

תלויה  שהנשמה רוחני בדבר וכמה, כמה אחת על הגג, בשפת מעקה בהעדר חלילה
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הוא גדול כי משובח, זה הרי המרבה וכל ומעקות  גדרים להתקין צריכים כמה בו,

ממנו... הנופל יפול פן החשש

קומות, מיליון גבוה מגדל ע "ג לעומד דומה הנו הללו במכשירים כי נוסיף, אנו אף

ולא שכמעט אין, מעקה ואף אדם, של גופו את מלהכיל צר שגגו אלא עוד ולא

בדברים  הנוגע  כיו"ב  איברים. בריסוק למטה עצמו את ימצא  לא עליו שהשוכב  שייך

מטה... מטה ליפול עצמו את  מסכן הוא  הרי חלילה, הללו

שלא דהו, מאן של ברכבו זצוק "ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון נסע פעם

– ואמר הלה נענה הדרך אם על ומצוות, תורה משומרי אינםהיה האלו הרבנים 

לחיות ... יש נותנים  ומזה להתרחק יש מזה חמור, איסור וזה גמור איסור זה

לרמזור שבהגיעם אלא מאומה, הגרשז"א ענהו ולא  Ë"ÈÈÏ)להתנזר... „"Ú¯)הרכב ועמד

לו ואמר הגרשז"א נענה אדום, אור בפניהם היה כי הדרכיםמלכת  על הממונים

לחיות ... נותנים אינם  שהאור האלו עת  בכל רק מותר וכאן כלל... ליסע  אסור כאן

כבוד  נא יסלח הנהג, אליו נענה וכו'... ליסע חמור איסור ב 'אדום' אך  'ירוק ' על מורה

הלז, האדום האור לא  אם הזה, במקום יש עצומות  סכנות אלו יודע הרב האם הרב,

תשובתך הרי הגרשז"א לו אמר עתה ביומו... יום דבר ופצועים הרוגים כאן היו

שעה  ובכל עת בכל כאן יהיו – וסייגים גדרים מיני כל יגזרו לא  הרבנים אם בצידך ,

כעת אך  ממש, התורה מן איסורים על לעבור שיבואו – ברוחניות  ופצועים הרוגים

לכולנו. ירווח הסכנה, ממקום הרחק הרחק  האדם את עוצרים שהרבנים

כל  הלבושים בשמירת זה ובכלל אבותיו מסורת שישמור הגדרים שמירת ובכלל

בדיליה וחד ‰‡„Ì)חד  Ï˘ 'ÍÏÈ ÍÂÏ‰'‰ ÏÎÏ Ï˘Ó ˜¯ Ì�‰ 'ÌÈ˘Â·Ï'‰) בפרשתן רמזו וכן .

‡)דכתיב  ‡Î)זה רש"י, ופירש וגו'', הנגב יושב  ערד מלך  הכנעני וכו',עמלק'וישמע 

בלשון לדבר לשונו את  לתתכנען ושינה להקב "ה מתפללים ישראל שיהיו כדי -

לשון  ולשונם עמלקים כלבושי לבושיהם ישראל ראו כנענים, אינם והם בידם כנענים

שנאמר סתם נתפלל אמרו ·)כנען, ˜ÂÒÙ) והקשה בידי'. הזה העם את תתן נתון 'אם

זי"ע הרי"ם' ה'חידושי ·Ô˙˘¯Ù)הרה"ק 'Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ'· ‡·Â‰)את גם שינו לא  מדוע 

ללבוש נראיםכנען לבושם היו אז שאו שינתנו ככנענים, מתפללים בנ"י והיו ממש

היו  שאם ומבאר, עמלק . מלבושי – במלבושיהם נשארו ומדוע  בידם, הכנענים

ממש, כנעניים להיות  נהפכים היו הרי הכנענים למלבושי מלבושם את גם משנים

תפילת מתקבלת והיתה ודיבורו, לבושו אחר נגרר וטבעו האדם שמהות משום

ורק עמלקים, שישארו עמלק מלבושי לבשו כן על בידם, הכנענים את  שיתן ישראל

שמדמה  האדם על למד אתה הדברים וממוצא  כנענים. לשון בדברם אותם רימו

לרעה. משתנית מהותו שכל יהודית  כדת שלא  אורחותיו
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ובפרט  הטהרה ענין  – בו יתחטא הוא 
העיניים  בשמירת

äðäY 'äøäè úùøô'á åðà íéãîåò
äùåã÷'ä éë úòãì êì ùéå

úåãäéä úåãåñéî íä íä 'äøäèäåæèæèæèæè,
àåöî úò ìëá íéøîåà åðà øùà àåäå

íò ìëî åðá øçá øùà'åðùã÷å
åéúååöîáïúå' æàå 'êéúååöîá åðùã÷' ,'

äáøä á"åéëå ,'êúøåúá åð÷ìçæéæéæéæé.

òãåúããîð äððéà äùåã÷ä éë êì
éë ,úåéðåöéç úåìåòô åà úåòåðúá
äùåã÷á åúáùçîå åáì øåîùì äø÷éò

àø÷ øîà øáëå ,äøäèå(æ æè ,à ìàåîù)

,'ááìì äàøé 'äå ,íééðéòì äàøé íãàä'
äðä .äøäèå äùåã÷ä ø÷éò àéä àéäå
àîèä øùàëù ,úåøäè éðéãá åðàöî
- äæá äæ åòâðå åéãçé åùâôð øåäèå
åðéà àîèä åìéàå àîèäî àîèð øåäèä

שחודשים טז. הידוע פי על העינייםובפרט כנגד מכוונים ואב, תמוז – ÈˆÈ¯‰)אלו ¯ÙÒ),

הכתוב במאמר ÊË)ונרמז ‡ ‰ÎÈ‡) המקדש בתי שחורבנות מים', יורדה עיני 'עיני

אלו. בחודשים היו

זי"ע מניקלשבורג שמעלקא שמואל רבי הרה"ק אמר ˜¯Á)כה ,Ï‡ÂÓ˘ È¯·„) ועוד

‡ÏÂÏ)צדיקים ˘„ÂÁÏ ÌÚÂ� È¯Ó‡) הפסוק ‡)לפרש ‡Ï ·ÂÈ‡) אתבונן ומה לעיני כרתי 'ברית 

תמוז  בחודשי ברע  מראות  עיניו והשומר בתולה, מזלו אלול חודש שהנה בתולה', על

אלול, בחודש לדאוג צריך אינו העינים, כנגד שהם על ואב אתבונן .בתולהמזלומה

מחשבות ' 'חושב  בספר ÌÈ„ÈÒÁ')כתב  ˙�˘Ó' ÏÚ·Ó)תורה Ï„)דאמרה ÁÎ ÌÈ¯·„)

רוח  בו נכנסה כן אם אלא חוטא  אדם 'אין הרי כי עיניך ', ממראה משוגע 'והיית 

‚.)שטות' ‰ËÂÒ) שאינו ע"י – עיניך ממראה – חטא לידי שתבוא  'משוגע' והיית וזהו ,

לראות . צריך  שאינו מה ורואה עיניו, את  שומר

הקידוש יז. בנוסח אומרים הנה, זי"ע , מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אומר היה

להיפך לומר לנו היה הראוי שמן נראה ולכאורה בנו', ורצה במצוותיו קדשנו 'אשר

לנו  נתן ולאחמ"כ בנו ורצה בחר תחילה שהרי במצוותיו', וקדשנו – בנו רצה 'אשר

בלא אכן, כי אלא , ומצוות , התורה שיהאקדשנו את  אפשר בנואי אחר ורצה  רק  ,

האדם יכולתו]שיתקדש ה'.[כפי בו וירצה יתרצה

נפש, מסירות כדי עד הללו בענינים נזהרים שהיו איך  הדורות מגדולי ולמד צא

שבשנות זצ"ל לפקוביץ יהודה מיכל רבי הגאון על מסופר - רבים מני אחד מעשה

איסור  של שאלה לפניו איקלע הדרך  בסוף תורה, שם ללמוד לוילנא נסע  בחרותו

לשהות והוצרך  עצמותיו, ונשברו מהעגלה, קפץ וספיקות  שאלות כל ללא  – יחוד

שנה... רבעי ג' החולים בבית
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äîåã øáãäå ,øåäèäî 'äøäè' ìá÷î
äìåçäî àéøáä úà ïé÷éçøîù äîì
àìå ,àåä óà äìçéå åúìçîî ÷áãé àîù
éãë äæì äæ åáø÷é äáøãàù ïðéøîà

.àéøáéå àéøáäî äìåçä ÷áãéù

øáëåíðåá éáø éáøä ÷"äøä ìàù
åéãéîìú úà ò"éæ àçñéùøôî
øåäèä úà àîèî àîèäù àðù éàî
úà øäèî åððéà øåäèä åìéàå äòéâðá
óøùä ÷"äøä äðòð .åúòéâðá àîèä

,øîàå ò"éæ ÷öà÷îéë ,àéä øáãä úáéñ
øåäèä ìáà ,øåäèá òâåð àîèä ïëà

äîéðä àìîë åá òâåð åðéààìå íúñ Y
àá ...ùøéô(åñéâ)éùåãéç'ä ÷"äøä

éë .åúðååë ÷îåò úà øàéáå ò"éæ 'í"éøä
éøîâì 'éðåöéç' øáã àéä äàîåèäïëìå)

- 'úåôéì÷' íùá ùãå÷ä éøôñá úàø÷ð àéä

(éøîâì úéðåöéç àéäù éøôä úôéì÷ëåìéàå ,
éîéðô øáã àéä äùåã÷äáùçð ,ïë ìò ...

øåäèä ìù åúåéðåöéçá òâð àîèäù
åàîéèå÷ø Y äàîåèä íå÷î íù éë)

(úåéðåöéçáøåäèä úùåã÷å úøäè ë"àùî ,
àéä äîéðô åáø÷á éë äòéâð úøá äððéà
ïéà ïëìå ,ììë àîèä äá òâð àìå ,äøåù

ììë äàîåèä ìò äòôùä ìë äøäèìçéçéçéçé.

éøùàåäîçìîä éøù÷á ãåîòì äëåæä
,åúøîùî ìò ïúéà ãåîòì
ìéàåéù óåâä ìò äîùðä øéáâäìå

úåöîå äøåú íéé÷ì åáåèáàéä úàæ éë ,
åîë ìàøùé éðá ìù ïúåáéáç ø÷éò

åøîàù(:àö ïéìåç)éðôì ìàøùé ïéáéáç
úøùä éëàìîî øúåé àåä êåøá ùåã÷ä,

óåâ íäì ïéà íéëàìîä éë ,åðééäå
åúåéáòå åúåãéáëá íúåà äèéå êåùîéù
íúãåáòá íéìòî íðéà ïëì ,äèî éôìë
ìàøùé éðáë ,àøåáä éðôì çåø úçð

Y óåâä úìùîî úçú íéðåúðäøáã ìëå
éùå÷á íäì àá øúåéá ïè÷ä äååöî

על יח. האמור הפסוק  על זי"ע  אמת  השפת בעל הרה"ק  של הקדושים דבריו וידועים

הצדיק  ‚)יוסף ÊÏ ˙È˘‡¯·) הששה כל את  אותו לימד שיעקב  לו', הוא  זקונים בן 'כי

- זקני"ם בתיבת הנרמזים סדר מ שועותי שיםנ דשיםק רעיםזסדרים, ואילו ועד,

לקנותה  האדם על אלא  במסירה, ניתן אינו טהרות סדר כי כלל, מרומז אינו טהרות

ונפש. גוף ויגיעת התמצית  בדם – בעצמו

חז"ל ÂË)אמרו ‡ ¯"˜ÈÂ) וביארו הימנו, טובה נבילה דעת בו שאין חכם תלמיד כל

הדורות ÂÚÂ„)צדיקי ,‡¯˜ÈÂ ·È·‡ È¯ÂÎÈ·· ‡·Â‰ ,Ú"ÈÊ 'ÔÈÏ·ÂÏÓ ‰ÊÂÁ'‰ אמרו (‰¯‰"˜ שהנה

(.‡Ï דעת,(˘·˙ בו שאין חכם שתלמיד לומר יש ומעתה טהרות', סדר זה 'דעת

וטהרה, בקדושה להיות  כראוי נשמר שאינו טהרות' 'סדר בהנהגתו לו שחסר כלומר

הימנו. טובה נבילה
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íúìåãâ éäåæ ,íôåâ íò äîçìîáå
úøùä éëàìîî øúåé íúåáéùçåèéèéèéèé.

òãéå'åãéá ïéòééñî øäèéì àáä'ùëëëë

(.ã÷ úáù)øäèäì àáì åéìò íðîà

שנשאר יט . היחיד הטהרה כח הוא  זה וכח המקווה, טהרת  היא  הטהרה מאופני אחד

את לרומם בכוחה כמה עד קמאי למעניתם האריכו וכבר הזה היום עצם עד לנו

טהרה. שערי למ"ט האדם נפש

רדב"ז בשו"ת  איתא ˙ÂË)וכבר ‚"Á).לכתחילה טבילה צריך  ששב  עבירה כל

הגע ליהודי, מנכרי מהפכת המקווה אם כי המקווה, בגדולת צדיקים ואמרו

הנך אם אף הוא, באשר יהודי לכל נאמר גם מיהודי... המקווה תעשה מה בעצמך

ליהודי... הגוי את  להפוך המקוה בכח הרי כגוי, עצמך על מביט והנך מעצמך  מיואש

זי"ע יששכר הבני הרה"ק  Ï‡)כתב  'ÈÒ ‡È ˘Â¯„ '„ ¯Ó‡Ó È¯˘˙) שהאדם שבשעה

אמו, במעי עובר של כצורתו ומכונס כפוף גופו נעשה המים במקוה לטבול מתכופף

מחדש, עתה שנברא וכמו חדשה, כלידה היא  לו הוא מהטבילה שיציאתו נמצא 

דליבא . ברעותא  לשמים לבו מכוין הוא  אם ורק אך  מועיל זאת  שכל ומסיים,

במשנה  דאיתא טל', 'אגלי לספה"ק  בהקדמה זי"ע מסאכטשוב  הרה"ק  כתב כה

(‚È ÊÈ ÌÈÏÎ) בחייהם לא  טומאה מקבלין אינם בים אשר החיות שכל טהור' שבים 'כל

עולם  אל שנכנס כמי נחשב חיים מים למקור נכנס מישראל וכשאדם במותם, ולא

הטומאה  כל וממילא  טומאה, כל בהם אין ה'מים' במקום שהרי – טהרה שכולו

דמי. שנולד וכתינוק חדשה כבריה המים מן יוצא והוא  לגמרי ממנו מסתלקת

המשנה בדברי זי"ע מזוועהיל שלמה  רבי הרה"ק  אמר Ù‰:)נוראות ‡ÓÂÈ) מקוה 'מה

קטן  במי נתלה שמי הכלל וידוע ישראל' את  מטהר הקב "ה כך  הטמאים את מטהר

בגדול Ê.)נתלה ˙È�Ú˙) עצמו העולם בורא  עשה כביכול שכביכול רואים אנו וכאן ,

עכד"ק . מאד עד היא שגדולה המקוה טהרת  לגבי כקטן

הקפדתו  בזכות  מדרגותיו לכל שזכה עצמו על אמר זי"ע הקדוש שהבעש"ט  וידוע

מדריגה. לידי האדם את תביא  בתמידות שמקוה וכלשונו, המקוה, בטהרת 

וכדכתיבכ. משלם, שכרו ישולם  הזה  בעולם  ÊÎ)גם È ÈÏ˘Ó)'ימים תוסיף ה ' ,'יראת 

לפנ שמו,הנה שמעון ר' מאנ "ש אחד שבועות, כשלוש לפני שאירע  מעשה יכם

כשרות' כ'משגיח שם ומשמש 'פולין' מערי באחת  בגולה קבע  דרך יושב  והוא

בסיבתו,(¯Ë�‡¯‡ËÒÚ)במסעדה איש איש לשם ה'מתגלגלים' ישראל בני אחינו לצורך 

שם המבשלת  הגויה הבחינה ואינו (ÈÁ·Ë˙)והנה כסאו על יושב  מיודעינו שמעון שר'

הגדולים  מהסירים אחד לצידו זרקה מיד הופכין, לה שאין כאבן – ורגל יד מזיז

יש  כי הבינה ע "כ זז, ולא  הגיב  לא  ועדיין גדול רעש קול מקים כשהוא  שברשותה
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éôëå ,ìòîî òåéñä ìá÷ì ãé èéùåäì -
'úîà éøîà'ä ÷"äøä íùá íéøàáîù

ïúùøôá øåîàä úà ò"éæ(æé èé)åç÷ìå'
åéìò ïúðå úàèçä úôøù øôòî àîèì
ïåùìá áåúëä çúô - 'éìë ìà íééç íéî

ãéçé ïåùìá íééñå íéáø(.âî àîåé ïééò)éë ,
àáä'ù ô"òàù åðãîìì áåúëä àá
íãàä ìò ïééãò 'åúåà ïéòééñî øäèéì
éôë òâééúé åîöòáù - 'åéìò ïúðå' úåéäì

äéåàøä úåîéìùä úéìëúì òéâäì åçåë
.íãàä ìë äæ éë

פיו  מוצא  על השמירה  – לפיו פתיל צמיד

ïúùøôá(åè èé)øùà çåúô éìë ìëå'
àîè åéìò ìéúô ãéîö ïéà
'ìàøùé úãåáò' ÷"äôñá àúéà ,'àåä

(äøô úùøô)àåäù éî øîåì äöø .ì"æå
íåñçî åì ïéàå ÷ùåçù äî ìë øáãî

דפולין ההצלה אנשי את והחישה בגו ‚ÌÈ¯ÂÓ)דברים ÌÈÈÂ‚) נדם' אכן כי וראו שבאו

'החיאה' בו לערוך החלו ומיד ונתייגעו ).c.p.r(לבו' עבדו כך  שעה, כחצי במשך 

אין  ידם, לאל אשר ככל עשו כבר כי שהודיעו עד השעה, כמחצית  במשך  להחיותו

– בפניהם והתחננה המבשלת  האשה ותעמוד ל"ע... מותו על להכריז אלא להם

בביתו כי נא דעו הזה האיש מות  על תקבעו עם (·‡¯‰"˜)כיצד אשה לו ממתינים

כמחצית עוד להחיותו להמשיך ההצלה אנשי שבו הפצרותיה לנוכח ובנותיו... בניו

המתים' ד'תחיית  נס שאירע עד ברגליוהשעה, הרוג  שמעון בא ר' של רוחו ותשב

דשם  החולים לבית  העבירוהו קצר זמן תוך מסודר... לעבוד ה'דופק' והחל בקרבו

מדבר  כבר הוא כשעתה בארה"ק , כאן השומר' ב 'תל החולים לבית  ימים כמה  ולאחר

שלימה'. ב'רפואה ירפאהו ה' רגליו על ומהלך 

והתבונן  בין המבשלתעתה, הגויה אותה כי כזה, גלוי ל'נס' שמעון ר' זכה כיצד ,

ר' נוהג ערווה' באשה ש'קול מכיוון אך  מצוא , עת  בכל בפיה ולזמר לשורר אוהבת

בה  גוער הוא הרי לעצמה מזמרת  והיא  ל'מסעדה' נכנס שהוא פעם שבכל שמעון

ש ... ש ... היה ש ... לשיר וחוזרת שוכחת  הייתה עבודתה כדי כשתוך  מנהגו וכן

זועק ש...הוא  ש ... ש...ושובש... ש ... אף ש... בשנים. רבות מנהגו נמשך כן

במנהגו  הוא  ואף בקול וזימרה כמנהגה הגויה נהגה שמעון ר' כשהגיע  היום בזה

בה ש...גוער ש ... לשיר ש... והחלה 'שכחה' עבודתה באמצע  כי הנס, אירע  וכאן

וה מזמירותיה דקות  כמה עברו שכבר רואה היא ש ...והנה ש ... מלבוא,ש... בושש

ההצלה, אנשי את  והזעיקה שמעון... ר' ה'משגיח' על עובר 'משהו' כי  הכירה ובזה

ארצה  מובא שמעון ר' היה כבר אחרון' 'רגע באותה מיד בזה מכרת הייתה לא  ואילו

ממש... כפשוטו ימים' תוסיף  ה' 'יראת  כמה לך  הרי ל"ע... ב'ארון'
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ïåùì øáãî åðéàù èìîé àì éàãåáå ,åéôì
äô ìåáéðå úåìéëøå òøäàëàëàëàëåäæå .éìë ìëå

çåúô.íéìèá íéøáã øáãì çåúô åéôù -
- åéìò ìéúô ãéîö åì ïéà øùàäöø

.åéôì íåñçî åì ïéàù øîåìàåä àîè
-àåä àîè äæë íãàáëáëáëáë.

äëò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáî
(ïòé ä"ã äùî úøåú)ãéô÷ä òåãî

àìå òìñä ìà äùî øáãéù ä"á÷ä
ùøãîá àúéàã äî íã÷äá ,åäëéàáåä)

(íéã÷ð ãåò ä"ã ç ùåøã íéëøã úùøôáíàù
éðá åéä àì õøàì ñðëð äùî äéä

הרי כא. פיו, מוצאי על מעליא  שמירה לו שאין שאדם אמר זי"ע  חיים החפץ  הגה"ק

גנב  לו שיש כמי ביתהוא  לו בן שאין מגנב ורק ממנו, להזהר לו אפשר שאי ,

אפשר  שאי זה, אדם נחשב  ממש, כיו"ב  להיזהר, אפשר – ברשותו רגל דריסת

הרע . הלשון יצר על לשלוט

כש  עולם של שממנהגו זי"ע , חיים חפץ  הגה"ק כתב מצבו עוד לידע  הרופא ירצה

הגוף, תחלואי כל את לראות  אפשר הלשון על כי לשונו, על יביט – החולה של

והיינו  הנפש, חולי לו יש אם לראות  אפשר הלשון על – הנפשות  בחולי הוא  כן כמו

כראוי... איננה עצמה הלשון אם

שלא ושתייה גסה באכילה המרבה וסובא ' 'זולל שיש שכמו אומרים היו בפולין

ומרבה  יתירה, מחשבה בלא  ומדבר ומדבר המדבר באדם וסובא זולל יש כן כדת,

ישורם מי שסופם אסורים דיבורים ושאר רכילות  הרע , לשון של �ÌÚÂ,בדברים È¯Ó‡)

(Ê¯‡·Ï‡ÂÂÓ ˜"‰¯‰.

לו  שיש אלא פה לו שאין הרי המידה, על יתר שמדבר שמי אומרים היו עוד

הוא דיבורו ידי ועל שבמוחו, השטויות  כל נשפכים משם בגולגולתו מיותר חור

המחשבה. חסרת לדברתו ומאזין אותו השומע  של במוחו אף חור מחורר

מאד,כב. כיבדו והרה"ק זי"ע  מרוז'ין הרה"ק אל שנכנס חשוב רב על מספרים העולם

ורכילות הרע  לשון בדיבורי וגפרית אש בלשונו לשפוך  הרב  החל שיחתם בתוך

ולא פניו את הרה"ק הסב מיד ועמורה... סדום לבני המה נדמים כי עירו אנשי על

אמר  כך , כל הרבי ריחקו מדוע  תמהו הרבי של סובביו עמו, לדבר להמשיך  אבה

המן על אמרו ישראל בני עם הנה, הרה"ק, ‰')להם ‡Î)בלחם קצה ',הקלוקל 'נפשנו

השמים  מן הלחם את  זה בשם לקרא  דעה דור אנשי העיזו כיצד תמוה ולכאורה

חז"ל דברי עפ"י ביאורו, אלא  שבעולם, טוב טעם כל מרגישים היו Ú‰.)שבו ‡ÓÂÈ)

הפסוק Ï‡)על ÊË ˙ÂÓ˘) כי ישראל של עוונותיהם מגיד היה שהמן גד' כזרע  'והמן

דרכו, וישרת  צדקתו לפי אחד לכל יורד עוונותיהםהיה שמגיד מי שכל  הכלל וזה 

'קלוקל ' נקרא  שהוא לדבר  סימן הרי השמים  מן בא שהוא  אפי' ישראל  .של
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àì àìéîîå ,äøæ äãåáò íéãáåò ìàøùé
ùã÷îä úéá áøçð äéäêéøö äøåàëìå ,

ïåùàøä úéá éáâì àîìùá ,øåàéá
íéîã úåëéôùå ò"â æ"ò ìò áøçðù

(:è àîåé)æ"ò ãåáòî íéòðîð åéäù éøä
ïáøåç òðîð äéäå åðéáø äùî éãé ìò

,úéáäéðù úéá éáâì äæ ïéðò äî êà
äàá àéäù íðç úàðù ïååò ìò áøçðù
òøä ïåùì éøáãîå ìéëø éëìåä éãé ìò.

øàáîåòéãåäì ä"á÷ä äöøù ,äëåøàá
ìù øåáéãä çåë ìàøùéì

Y ïåùìä ìòá øîàé àìù ,íãàääî
éúøáã ÷ø éúéùòí"áîøä áúëù åîë]

(é æè úòøö úàîåè)éìòá ìù íëøã äæù

[ïåùìäìà íúøáãå' äùîì øîà ïë ìò ,
äãòä úà úé÷ùäå ....íäéðéòì òìñä

,'íøéòá úàåúà äãòä ìë åàøé äæáå
éðá ìëì íéî ÷ôñì Y øåáéã ìù åçåë

íøéòáå ìàøùéíðåùìá åøäæé àìéîîå .
íðç úàðù ìèáúúå ,òøä ïåùì øáãìî

íúàî(ø"äìî äàá íðç úàðù éë)åáùéå ,
áøçé àìå íöøàá ïðàù çèá ìàøùé
úà äùî äëäù øçàî êà .ùã÷îä
éðá åðéáä ,åéìà øáéã àìå åäèîá òìñä
øåáéãá çåë ïéà ,äáøãàù ,ìàøùé
,äùòî çëá ÷øå êàå äîåàî ìåòôì
äáøúé áåùå ,íðåùìá åøäæé àì áåùå
àì ïë ìò ,úéáä áøçéå íðéç úàðù
øùà õøàä ìà äæä ìä÷ä úà åàéáú

.íäì éúúð

ìòúà øôåñ íúçä ùøéô äæ éô
àì ïòé' ÷åñôäíúðîàä,'éá

ï"áîøä ùåøéôë(ç ÷åñô)àéä äðååëäù
ùéøùî äéä òìñä ìà øáãî äéä íàù
ìù åëøã éôìå ,ìàøùé éðáá äðåîà
éë íúåà íéãîìî åéäù Y øôåñ íúçä
åéä àìéîîå ,øåáéãä ìù åçåë ìåãâ
íäì åøîà äæ ìò ,ø"äùì àèçî íéøäæð
úà íú÷æéç àìù Y íúðîàä àì ïòé
àìå ,øåáéãä çåëá ìàøùé éðáá äðåîàä
øîåìå úåòèì íå÷î íäì ùéù àìà ,ãåò

.íåìë øåáéãá ïéàù

áéúë(çé ,áé éìùî)úåø÷ãîë äèåá ùé'
,'àôøî íéîëç ïåùìå áøç
íðåá äçîù éáø ÷"äøä øéáñäå

ò"éæ àçñéùøôîúùøô ÷éãö éúôù'á àáåä)

(òøåöîçåë øåáéãá åá ùé éëä íåùîã ,
øåáéãäù íéîòô Y 'áøç úåø÷ãîë'
äçéöøë åáì úà çìåôå íãàá åá òâåô
äæã - 'àôøî íéîëç ïåùìå' íåùî ,ùîî
äéä àì åìéàå ,íé÷ìà äùò äæ úîåòì
ïåùì äúéä àì áéøçäì äôá åçåë
ä"á÷ä äöøù ïååéëîå ...àôøî íéîëç
ìåòôì ìàøùé éãéá ìåãâ äë çë úúì
äæ çë íâ ïúð ïëì íúìéôúá úåòåùé

.øåáéãä ìù òøä ãöá Y éðùä ãöì

חשיבות  עיקר - באהל  ימות  כי אדם
עליה ב'יגיעתו' היא התורה ומעלת

ïúùøôá(ãé èé)éë íãà äøåúä úàæ'
ì"æç åùøãå ,'ìäàá úåîé

(ãåòå :âñ úåëøá)äøåú éøáã ïéà
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åîöò úéîîù éîá àìà ïéîéé÷úî
íäéìòø÷éò éë úåøåãä é÷éãö åðì åìéâå ,

äòéâéå 'ìîò'á àåä äøåúä ÷ñò úåöî
àì åãåîéìá å"ç 'äúéî' íòè ùéâøîù óà åðééäå)

ìëá åãòñìå åëîúì åøæòá 'ä àäéù éàãååáå ,äôøé

(êøèöéù äîúåðåøùëä éìòá íéååù äæáå
ìïë íðéàù éî.

øáëååøîàùåã÷ä øäåæáúùøô
ñçðô(:æèø óã â"ç)ìãúùéàã ìë'

àéáëåëã àéáåç äéðéî ìèá àúééøåàá
'àéìæîååìæî òåø åðîî ìèáù åðééä ,

äæ ìëå ,äëøáìå äáåèì ìæîä äðúùîå
úåëæáìãúùéàøîåìë ,àúééøåàá

äòéâéáâëâëâëâëäøåúä ÷ñòá úåìãúùäåãëãëãëãë.

עמלים כג. על נאמרו התורה וסגולות  מעלת עיקר כי ביגיעה, בה שיעסוק והעיקר

הט"ז  שכתבה 'קמיע ' ירושלים בעיה"ק היה שנה כשמונים לפני כי ידוע בה.

עקרות פוקדת שהייתה הקמיע, באותה נקשרו רבים מופת סיפורי ובעצמו, בכבודו

ומתכונתה כצורתה להעתיקה ורצה דהו מאן שבא  עד חולים, 'ÌÎÁ'ומרפאת Ú„È ‡ÏÂ)

(‰˙ÏÂ‚Ò ˙„ÒÙ� ÚÈÓ˜‰ ˙ÁÈ˙Ù· ÈÎ ‰Ê,בזה"ל בה כתוב  ומצא פתחה שמואל , בן דוד אני

העקרות שכל ה' יעזור זה בזכות  ע "א, צ"ו  דף בחולין התוספות  על  עמלתי הלוי,

יתרפאו החולים  וכל ט"ז יוושעו חיבורו בזכות הט"ז ביקש שלא  למדנו, דרכנו ולפי .

בזכות ביקש רק צדקותו, עניני שאר או ערוך  שולחן התורהעל זאתיגיעת  והרי ,

ועוז. שאת ביתר מאתנו ואחד אחד לכל שייכת  היגיעה

חז"ל Â)ואמרו ‚ ב'ספר (‡„¯"� וכן בצער'. שלא  פעמים ממאה בצער אחת 'פעם

˜�‰)חסידים' ˙Â‡)מצות ממאה  יותר  יצרו  את  כופף  שהאדם  מה טוב  שכר  ומקבל

עליה ודחקו ותוקפו  מסיתו  יצרו  ודם שאין לבשר קשה כמה עד יודע  הקב "ה כי .

יצרו. על להתגבר

זי"ע כד. החיד"א Ô˙˘¯Ù)הגה"ק  ˘È¯ ÌÈÓÂ„˜ ÏÁ�) התורה חוקת 'זאת  שנאמר מה פירש

הוא שה'דיבור' זי"ע וויטאל חיים רבי הגה"ק דברי בהקדם לאמר', ה' צוה אשר

מנשמתו  חלק בזה שמאבד בטלים דברים לדבר אסור טעמא  ומהאי מהנשמה חלק

דיבור  בכל והרי תורה, דברי לדבר לנו הותר כיצד להקשות  יש מעתה, ומחיותו.

להוסיף  התורה סגולת אדרבה, באמת אבל החוצה, אפו מנשמת חלק נפסד ודיבור

כדכתיב  Î·)חיים „ ÈÏ˘Ó)בפה למוציאיהם – למוצאיהם' הם חיים Ê)'כי Â ˙Â·‡)'וזהו ,

חיים,חוקתזאת  שנות מוסיף תורה בדברי שהדיבור טעם, בלא  חק  שהוא – התורה'

ציוונו  שהקב"ה – לאמר' ה' 'ציוה מפני טעמא  והיינו שנתבאר, כפי הטבע כנגד וזה

שנות יוסיפו תורה שדיבורי ציווה והוא  הבורא , והוא היוצר הוא  תורה, בדברי לעסוק 

ÂÚ„)חיים ˘"ÈÈÚ).

איש' ב'מעשה הובא Ê"Ú)מעשה „ÂÓÚ ‡"Á)הגה"ק עם להתייעץ  בא  אחד תורה בן ,
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åððåùìáåãåîéì úåáéùç ø÷éò - øîàéé
åì ïéàù äòùá àåä äøåúä
ìë çéìöî åðéàù åà ,ãåîìì ÷ùç íãàì
ùàééúî åðéàå ,äù÷ àéâåñ ïéáäì êë
ïéáäì åéúåçåë ìëá òâééúîå øáâúî àìà
øáùî àåäù ,íãà éðá ïåùìëå ,ìéëùäìå
äçîù êì ïéà éë ,ïéáäì ùàøä úà
åîë ,äæî øúåé ä"á÷ä éðôá äìåãâ

'úåîã÷à' èåéôá íéøîåàùúàéø÷ éðôì)

(úåòåáùä âçá äøåúäâéâøå ãéîçå éáö'§¦§¨¦§¨¦
õôç ä"á÷äù ùåøéô ,'àúeòìa ïBàìéã§¦§§¨¨
,äøåúá ìàøùé éðá åòâééúéù äååàúîå

øîà÷å ÷ééã éëäìåàúåòìá ïåàìéã
øîà àìå äøåúá åòâééúéå åìîòéù øîåìë

'ïéòãéã'àúééøåàäëäëäëäëäðåî ä"á÷ä ïéà éë ,
ãåîìì ÷éôñäì íãàä çéìöä äîë

לעבור  שעליו ונראה בה מסובך  שהוא  רפואי עניין לאיזה בנוגע זי"ע  איש החזון

פלוני. רופא  אצל פלוני במקום הניתוח את לערוך  לו יעץ  אכן החזו"א  'ניתוח', איזה

ארוכה  שעה במשך ודיברו בלימוד, עמו לדבר יכול הוא  אם הבחור, שאלו אח"כ

לו  אמר כשסיימו, זה. תורה מבן טובא נהנה והחזו"א קדשים, לסדר השייך בעניין

קסבר  מאי -מעיקרא הלה הבין לא כלל. לניתוח צריך  אינך לניתוח בנוגע החזו"א 

של  'כמהגו עמך דברתי בתחילה החזו"א, לו הבהיר קסבר, מאי ולבסוף החזו"א 

מ' כי משראיתי אבל, מתנהגעולם', הקב "ה  כי לבטלנו , לך הוריתי אתה, תורה ' עמלי

שונה בהנהגה  התורה  עמלי זאתעם סיפר לאחרונה הניתוח, לאותו זקוק  ואינך ,

אני  ואמר אחד זקן נענה שליט"א , קאטלער מלכיאל רבי הישיבה ראש בלייקוואד

המעשה'. 'בעל הוא

דכתיב כה. ועשו, יעקב  גבי שכתוב  ממקרא חזינן נמי ÊÎ)והכי ,‰Î ˙È˘‡¯·) עשו 'ויהי

תםיודע איש איש ויעקב שדה, איש מדועיושב ציד הקושיא  וידועה אוהלים',

ואמר  בתורה', ובקי יודע  תם איש 'ויעקב בעשו שנאמר כמו יעקב  אצל נאמר לא

זצ"ל הלוי' ה'שבט בעל Ò)הגאון „ÂÓÚ Ë"�˘˙ ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ÂÁÈ˘Â ˙Â˘¯„) ההבדל זה שאכן ,

התוצאות, ידי על אם כי ניכרת עשו של מעלתו דאין הטומאה, לצד הקדושה צד בין

יהא אם ציד היינו בלימודיו יודע הצליח ולא  והתייגע למד אם אבל ממש, בפועל

העיקר  התורה בלימוד כי אבינו, יעקב אצל הדבר כן לא ממש, בו אין אזי ציד להיות

להיות  אוהליםהוא  ופוסקים יושב  ש"ס היודע שוה יתב"ש ולפניו בהתמדה, וללמוד

בתורה. ומתייגע  כשרונות  לו שאין למי

בגמרא Ï‰.)איתא  ‰ËÂÒ) תורה לדברי שקרא  מפני דוד נענש מה מפני רבא  דרש

שנאמר �„)זמירות  ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)...הקב ''ה לו אמר מגורי', בבית  חוקיך לי היו 'זמירות

יודעין  רבן בית של תינוקות  שאפילו בדבר מכשילך הריני זמירות אותן קורא אתה

דכתיב  Ë)אותו Ê ¯·„Ó·)עליהם הקודש עבודת כי נתן לא קהת ישאוולבני ,בכתף
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åðîæî ùéã÷ä úåòù äîë àìà ,úòãìå
ìéëùäìå ïéáäì ãåîììåëåëåëåëø÷éò äæ éë ,

.íå÷îä éðôì äøåúä ÷ñò úåáéáç

ïëå'íéãéñç øôñ'á àúéà(ä"î÷úú úåà)

'íðéàù áì ä"á÷ä ìöàù éôì
íéç÷ô áìë íéðåøçàä úåøåãá íéç÷éô

בעגלה הארון את  הביא  דוד ËÈ)ואילו Â לדברי (˘"‡ שקרא בכך ה'פגם' מהו לבאר וצריך ,

לאותו  שייכותו ומה הארון נשיאת  בעניין דווקא  הכשילוהו מדוע ועוד, זמירות , תורה

במי  דברים, בב' תלוי והנגינה השירה כח כי זצ"ל מבריסק הגרי"ז משם ומבארים החטא,

ולזה  ולזמר, לשורר מיוחד בכשרון שניחן במי או משוררים, משפחות אחר שמתייחס

ממשפחת הבא או כשרון בכעל שרק  כזמירות תורה' ל'דברי עשית המלך  לדוד לו אמרו

למשא' וכחמור לעול 'כשור  בתורה העוסק  כל  אלא כן, לא בתורה, יצליח הוא  למדנים

אשר הארון' 'נושאי ישאווכדוגמת  התורה.בכתף  בעסק יצליח האיש זה

זי"ע  סופר החתם הרה"ק  וכדברי והיגיעה, העמל הוא „"‰והעיקר „"Ï¯ „"ÂÈ ˙"Â˘)

(Ó"¯ÙÂהמשנה ‰)על ‰ ˙Â·‡) ומשתחווים צפופים 'עומדים היו המקדש שבבית 

תהיהרווחים', עמידתם  שגם הנס את להרחיב  יכול הכל  ה ' ביד  הרי ולכאורה

הדוחק  על משלם שכרם את  ה ' עם  שיקבלו בכדי כך, אינו  בדווקא אך ב'רווח ',

כי Â:)והעמל , ˙ÂÎ¯·)'דוחקא דכלה  .'אגרא 

איזה כו. קבל פעם אגרא . צערא ולפום ויגיעה בקושי בא  כשהוא הלימוד חשיבות  עיקר

לא בלימודו, 'הצלחה' מוצא  אינו יגיעתו אף שעל זי"ע  חיים' ה'חפץ  בפני בחור

לבוא האדם שעל לך  מניין וכי לו, ואמר חיים' ה'חפץ נענה בזיכרון. ולא  הלימוד בהנאת 

התורה'... ועמל 'יגיעה הוא העיקרים עיקר בלימוד הלא  בלימודו, 'הצלחה' שערי לידי

בש"ס רבות  דמצינו הא העמל עניין על המליצו Ù‚)צדיקים ÌÈÁÒÙ 'ÈÚ)' של עמילן

ידי על כך הקדירה. מן הזוהמא את  שואבין שבו הכף שהוא והיגיעה העמל טבחים'

ונשמתו רוחו נפשו ולקדש לטהר מעצמו, הזוהמא כל את  האדם ישאב (Ê"ÈÚÎבתורה

(·ÈÂ˘ËÈ„ÈÊÓ ˜"‰¯‰Ï ·ÂË ‰˘ÚÂ Ú¯Ó ¯ÂÒ ,ÌÈÁÒÙ ·Ï ÁÓ˘È 'ÌÈÈ�ÈÚ ¯Â‡Ó'· ‡˙È‡.

בעבודת קשיים לו שיש בפניו והתאונן הרי"ם', ה'חידושי אל אחד חסיד נכנס וכבר

גיוועהן וואלט שאנד 'א  הרי"ם לו השיב לנו]ה', היה ולבושה לחרפה היתה [- אילו ,

שיצטרך נותנת  והדעת הוא , כך  הדין דמן בקלות ...' לנו מגיעה גדול כה למלך  העבודה

בגבור  בהם ולעמוד הקשיים עם לשמוח צריך לכן המלך , בעבודת להתייגע  ה.האדם

חז"ל דברי על זי"ע  מקאצק  הרה"ק דברי Â:)וידועים ‰ÏÈ‚Ó) מצאתי ולא 'יגעתי

מצא שלא ומשקר שמכזב באדם איירי וכי עסקינן, בשקרני אטו ושאל תאמין', אל

בידו, חרס העלה אך  רבות  שהתייגע  באדם הוא כאן המדובר שאכן אלא מאומה.

דברים, של לעומקם לירד זכה לא  אך  דשמעתתא סוגיא  ולהשכיל להבין עמל הוא



çëחוקת - הפרשה באר

àì íàù ,íéðåùàøä úåøåãá åéäù
àì äîì ,øîåì øåã ìë ìëåé êë øîàú
íéîëç åéäù íéðåùàøä íéîéá éúàøáð

äáøä äøåú ãîåì éúééäå íéìåãâøåîà .
ãçàå äáøîä ãçà ,êì úôëéà äî Y åì
àìå ,íéîùì åáì ïéååëéù ãáìáå èéòîîä

äâäé àìà ìèá áùéìåëéù úò ìëáæëæëæëæë

.'êë ìë óéøç åáì ïéàù ô"òà

÷"äøäò"éæ áåìå÷åñî æ"éøúéøàù)

(á"ç íçðîéøáã úà øàáî
ì"æç(:àë äèåñ),äåöî äáëî äøéáò'

àðù éàîå ,'äøåú äáëî äøéáò ïéàå
øáãì øùôà éàù .àìà .àäî àä
àáù äî úåáëì äòéâéá àìù àáä
óà íéé÷ì øùôà 'äåöî' éøäå ,äòéâéá
ìåèéì ìåëé éåâä óà éë ,äòéâé àìá
àì 'äøåúä' úà ìáà ...âåøúàä úà
àåáú êàéäå ,äòéâé éúìá íãàä äð÷é

âéá äðéàù äøéáòäáëúå äòé
äúåàçëçëçëçë.

êëåò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä øîà
(áñ÷ èé÷ ,íéìäú ìò äùîì äìéôú)

המציאה  הוא  הוא  'היגיעה כי מצא, שלא לומר אותו מאמינים אנו אין מקום ומכל

הימנה. למעלה לך  שאין מציאה - ביותר' הגדולה

זי"ע כז. חיים החפץ  הגה"ק  ÈÙ"‚)כתב '˙È·‰ ˙¯Â˙') אצל מאד מצוי התורה לימוד בענין

בלימודו כך  כל מצליח שאינו שיראה ·˙Â¯‰הלומדים ˜ÒÚ‰ ÌˆÚ˘ Â‡ ,Ù"Ú· È˜· ˙ÂÈ‰Ï)

(ÂÈÏÚ ‰˘˜È,מהלימוד לגמרי יתרשל הדברממילא נכון אין שאחז"ל ובאמת וכמו ,

דינר  לו יתן דלי כל ועבור מים, שלו הכלי שימלא לאיש שציווה אחד לשר משל

דרך המים כל לו ונשפכו למלאות, האיש וניסה נקב , היה הכלי בשולי והנה זהב,

פסקת מדוע  ושאלו אחד חכם שם עבר מלמלאות, פסק כן על הארץ, על הנקב

לו  אמר הארץ , על נשפך הכל הרי בפעולתי, תועלת  מה האיש, השיב מלמלאות ,

נוטל, אתה זהובים שכר הלא לך , איכפת מה שלוהחכם, הכלים  את מכיר השר גם 

אותך  להנות רוצה  שהוא  אלפים,אלא  אלף פי בק"ו הזה הדבר כן מכיר, הקב "ה 

ונסיונותיו קשיים משאר  כיו "ב  כל וכן לא , או זכרן הוא  אם  וטבעו ואיש איש ,כל

עליה, ויחזרו תורה, שילמדו ישראל לכל ציווה כל ואעפי"כ לאדם... לו איכפת ומה

מגעת , שידך כמה עד  ואכול חטוף  עצמה , בפני מצוה  הוא לומד  שהוא ותיבה תיבה

פעולתך  שכר לך שישלם מלאכתך בעל  .ונאמן

בזוה"קכח. שכתוב מה זי"ע  ישראל' ה'בית הרה"ק פירש ÁÎ:)עפי"ז ‚"Á) שאמרו שאף

כעסק להם נחשבים מקיימים, שהחכמים המצוות  מקום מכל מצווה, מכבה עבירה

כמצות מצות  מקיימים אינם לעולם כי והטעם, אותם, מכבה עבירה שאין ה'תורה'

וע"כ  טהורה, ובמחשבה עמוקה בכוונה לקיימה מתייגעים אלא מלומדה, אנשים

אותה. מכבה עבירה שאין כתורה לגבייהו היא  חשובה



חוקת - הפרשה èëבאר

'ïéîàú éúàöîå éúòâé' íøîåà øàáìèëèëèëèë

(:å äìéâî)çñéäá äàá äàéöî éøäå ,
êéøö ,ïë íà ,äòéâé êåúî àìå úòãä
éøäå 'éúàöîå éúòâé' øîà êàéä øåàéá
íéîòôìù ,àìà .åîöò úà øúåñë àåä
êà ,åãéá ñøç äìòîå íãàä òâééúî
úéàøîìå äòùì àìà äæ ïéà úîàá
åéðôá òúôì åçúôé ïîæ øçàì éë ,ïéò
,ìéëùäìå ïéáäì ìéçúéå ,äøåà éøòù
äàáä 'äàéöî'ë 'íðéç úðúî' éäåæå

úòãä çñéäáêà Y åúòéâé úàöåúë àìù)

(åúòéâé 'úåëæá'.

áéúëïúùøôá(çé àë)÷÷åçîá'
÷"äøä øàéáå ,'íúåðòùîá

ò"éæ í"éøä éùåãéçäí"éøä éèå÷éì)

(ïúùøôá÷÷åçîäøåúä 'é÷åç' åðééä
ïåçèáä Y íúåðòùîá éôëå ,äùåã÷ä
äøåúä ìò åîöò êîåñå ïòùð íãàäù

,íáìá ú÷÷çð àéä êëíãàì ìùî
Y ìáç åéìà å÷øæå øäðá òáåèä
éë åá æåçàì ãàî øäæä åì íéøîåà
åîë ,ìáçä äæá êúæéçàá ïééåìú êééç
æçåà íãàù äîë ìë äøåú éøáãá ïë

äøåúä åéìò äðéâî øúåé äáäæáå .
áåúëä úà øàáî(çé ,â éìùî)íééç õò'

àéäíé÷éæçîì÷éæçîù äæ à÷éãù 'äá
à÷ééã ,äôøî åðéàå æçåà ,äøåú éøáãá

.íééç õò àéä äøåúä åìéáùá

øáëåì"æç åøîà(.áì úåëøá)äòáøà
,íåé ìëá ÷åæéç íéëéøö íéøáã

é"ùøéôå(÷åæéç ïéëéøö ä"ã)íãà ÷æçúéù
íäáåçåë ìëá ãéîúæçàéäì äëæé æàå ,

éë òãéå .åìéöá øäèäìå íééçä õòá
äîë ,åì ïéããåî ããåî íãàù äãéîá
äøåú åæ 'íééçä õò'á åîöò æçàé àåäù

Yúåòéá÷' ÷ø åì ùéù éî åìéôà
úåòéá÷ä ìò ãåîòé íà 'íéúò÷éæçú

.åúåà äøåúä

לימוד  ידי על  הטהרה  - התורה  חוקת
הקדושה התורה 

ñçåéîçø åðåøæò äðä ãò ,ïìò àðîçø
äæä íåéäë éë ,åéãñç åðåáæò àìå
åðøäèì 'äøôä øôà' åðéãéá ïéàù
åúøåú úà åðì ïúð ,åðéúåàîåèî
éãé ìò åðîöò øäè ìëåð ïòîì ,äùåã÷ä

.äá ÷ñòäå äøåúä ãåîéì

˘Ì)ובמהרש"אכט . ‡"Á)שפירשו ÈÙ¯˘)מביא ÈÓ ‡È„‰Ï ·˙Î ‡Ï)בקרא(‡È-È ÊË˜ ÌÈÏ‰˙)

כוזב '. האדם כל בחפזי אמרתי אני מאד, עניתי אני אדבר כי האמנתי 'האמנתי

אם רק  בתורה, מאדשמצאתי עניתי אני אדבר ולהשכיל,כי להבין הרבה שנתייגע –

אלא  יגעתי לא  כאשר בחפזי אבל אמרתי אתאני הבנתי יגיעה בלא  בחפזון –

באמת  כי אדע , כוזבהנלמד, האדם  אל כל  ומצאת יגעת לא שהרי לו, להאמין ואין

ויגיעה. עמל בלא  תורה של לכתרה לזכות יתכן ולא  תאמין.



ìחוקת - הפרשה באר

éøáãëåïåùàø' åøôñá '÷ä ç"äåàä
'ïåéöì(á éìùî)'â àëéà äðäã

,ùàá ïåáéìå äìòâä äìéáè ,äøäè éðéî
ïë åîë ,íìåëî ÷æçä àåä ïåáéìäå
,äúå÷ðìå äëëæì êéøö å"ç åùôðá íâåôä
é"ò ïåâë ,êëì äëæé íéëøã äîëáå

,íéðåù íéðôåà ãåòå íéøåñéïéà êà
äîåã àéäù äøåúä úòéâéë äøäè

áéúëã ,ùàá ïåáéìë(èë âë äéîøé)

'ùàë éøáã äë àåìä'äìëîå úôøåùä
äîùðä úà úëëæîå ,åáù òøä ìë úà

.äøäè éðéî ìëá

àéãäìå'ç÷åø'á àúéà(ú÷åç 'øô)ìò
,'äøåúä ú÷åç úàæ' ÷åñôä
,äîåãà äøôì äøåúä ú÷åç äù÷åä
äøåúä óà úøäèî äîåãà äøô äî

äîùì äéãîåì úøäèî.

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.

÷"äøääéä ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä
øàáî(æè 'îò ùà éðáàá àáåä)

áåúëä úà(çë àë)äàöé ùà éë
ïåçéñ úéø÷î äáäì ïåáùçîäîë éë ,

áåùì åîöò øøåòì íãàì åì ùé íéëøã
äùòéù é"ò íà ,äîéìù äáåùúá
íà ,åéùòî ìòåô ìë ìò 'ùôðä ïåáùç'
åðøéæçé äáù øåàîä'å äøåúä ÷ñò é"ò
äáøä 'áä êøã äéì àôéãòå .áèåîì
äøåúä ÷ñòá éë .'àä êøãî øúåé

åäæå .'áåè'ì åùôð êôäúúäàöé ùà éë
ïåáùçî'ùà'ä àöú ùôðä ïåáùçî -

ìáà .øöéä úà øòáìå úåìëìúéø÷î
ïåçéñúáéúá äæåîøä äøåúä çåëî -

ïéçéùî' ìàéæåò ïá ïúðåé íâøúãë 'ïåçéñ'
àöú .'àúééøåàáäáäì('ùà'î äìåãâä)

.åáø÷á øùà òøä ìë óåøùúå

ùåøôðúòåùúá åðòéùåéù 'ä ìà åðéôë
÷æçúäì åðìåë äëæðå ,íéîìåò
åðáìå åðéðéò úåéäì ,äèåùô äðåîàá
äøäèá øäèäì äëæðå ,'ä ìà ãéîú
÷åñòì ,íéùòîá ïäå øåáéãá ïä äøåîâ
úååìùå úòãä áåùé êåúî áøåç é÷åçá

ùôðäìììì.à"áá ö"àåâ úàéáá

המג"אל. ˙˜"Ù)כתב  'ÈÒ) יחידים נהגו חוקת פרשת  הששי ביום התניא  'כתב

אותו  קבעו ולא  בצרפת  ספרים מלאים קרונות  כ' נשרפו היום שבאותו להתענות 

להם נודע חלום שאלת  שמתוך מפני החודש גזירתבימי גורם הפרשה שיום 

ומתרגמינןהתורה התורה חוקת זאת אורייתא' גזירת  ונתחזקה דא  חיזקו ה' עם ולכן

אורייתא . בפתגמי
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