


íéðéðòä ïëåú

àøàå úùøô

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùôðä úååìùå íééçä úçîùì àåáé ïåçèáäå äðåîàä éãé ìò - 'äá çîù א

. . . . . . . . . . äîéìù äðåîà éãéì àåáé íéøöî úàéöé éñéðá úåððåáúääå øåôéñä é"ò Y 'ä éðà éë íúòãéå ד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åáì úåéîéðôá äðåîàä ùéøùäì Y êááì ìà úåáùäåה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåðëñä ïî øäæéå íãàä ìãúùéù åîìåòá òáè ä"á÷ä - íìåò ìù åâäðî ז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìòîî íòèå äáéñ ùé íìåòá ïééðò ìëì - úåáéñä úáéñ ח

. . . . . . . . . . . . . àöîð àåäù ãîòîå áöî ìëá ìàøùé éðáî ãéçé ìëì ïúéðä äìéôúä çë Y äìéôú éðàå ט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åúìåæì áéèéäì éãåäé ìù åúåäî ìë Y úåéøáä ìò íçøîä י

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãàî ãàîá íãàä äá ÷áãéù áåèä úøëä úãéî - áåè ìë éðìîâù טו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áèåîìå áèì íãàä ìò íéøáçä úòôùä Y òø øáçî åð÷éçøäå טז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéìäú úøéîà é"ò ïå÷éúä ïéðò Y úåìéäú áùåé יז

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåúî ãåîéì é"ò äøäèäå ïå÷éúä Y êúøåúá åð÷ìç ïúå יט

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד



הפרשה àבאר
dyxtd x`a

àøàå

לשמחת יבוא והבטחון האמונה ידי  על  - בה ' שמח
הנפש  ושלוות  החיים

ïúùøôá(èé ç)êîò ïéáå éîò ïéá úåãô éúîùå'
áøä ùøéôå ,'äæä úåàä äéäé øçîì

áåðøàáî(ïúùøô 'àáè àøîç' åøôñá)ïéá úåãô éúîùå
êîò ïéáå éîò÷åìéçå ìãáää øëéð àäé äæáù Y

éç àåä íàä Y éãåäéì éåâ ïéáúåàä äéäé øçîù
äæäúòá åùôð úååìù ãáàî åðéà éãåäéä éë ,åðééä .

éë ïåëð ìà òãåé éøäù ,øãå÷ ïåâéì ñðëð åðéàå ,äøö
ãîåò àåä àìà ,å"ç åéìàî äùòð àì äæ åáöî
äãîá åì àá ìòîî ìëäå ,íéîù éãéá éåìúå
,ä÷åöå äøö åéìò äúçð íåéä íà óàå ,äøåùîáå

äøöä úà åúàî àøåáä øéñé øçîìù éøäààààåîë .
åðéàå ,äæá äàâúî åðéà åì äàá äáåèùë êôéäì ïë
ïåëð ìà òãåé àìà ,ãåò åñôàå àåä éë ùéâøî

åúç÷ì ìåëé åðåöøáå ,äáåèä úà åì ïúð àøåáäù
ïéà àìéîîå ,äöøéù úò ìëá åðåáùç éô ìò åðîî
äøö úò åéìà àåáá ,éøëðä ë"àùî ,åéìò äçæ åúòã
÷åîò ò÷ùéå ,úòãî àìù ùåàééá äëåáå çååöî åðéä
,äøéáì âéäðî ùéù åúðåîà øñåçî åúøöá ÷åîò
äàâúî àåä éøä åéìò äàá äáåèäù äòùá åìéàå

åäæå .åì êåøòé éîå åì äååùé éî éë -éîò ïéá úåãô
êîò ïéáåíééç éîò åìéàå ,íéøî íäééç 'êîò'ù ,

ïðåáúäì íéðéáî íäù øçà ,ùôðä úçåðîå úååìùá
.'øçî' íåé ìò íâ

óàååááì êøé àì å÷éæä åà íãà åì òøä íà
äæéà úåùòì 'àøáð' íåù ãéá çë ïéàù åòãéá
ïî åéìò øæâð øùà úà úåðùìå ,åîöòî øáã

àéîùááááäùåòå äùò' àåä ù"úé àøåáä éøäù .

התניא א . בעל הרה "ק של חסידיו מגדולי זצ"ל  מונקיס שמואל רבי הנודע  החסיד הגאון על  מספרים 

ורק כל, ובחוסר בעירום שנותר עד רכושו כל את וכילתה בביתו שריפה פרצה אחת שפעם זי"ע,

בשירה בריקוד פתח כך ובתוך לחיים , לשתיית המדרש  בית אל רץ תיכף  להציל, הצליח 'משקה ' בקבוק 

צער  מגודל  דעתו  השתבשה שמא בחשש מיד אליו חשו  ידידיו  גוי', עשני שלא גוי... עשני 'שלא ובזמרה

וריק להבל משתחווים שהמה  הארצות מגויי הייתי אילו הן ואמר, שמואל  רבי אליהם נענה השריפה,

זה על וקיים, חי הגדול  ואלוקי אני שיהודי עתה  אך זו , בשריפה 'נשרף ' היה 'אלוהי' גם אזי לאלילים,

גוי'... עשני 'שלא - ומכרכר מפזז  הנני ולכן לב, בכל להודות ראוי בלבד

ומיםב. צר לחם אם כי בביתם להם  היה  שלא אביונים  יהודים  שני היו  מעלה של  שבירושלים  מסופר

מ'בוכרה ' הקודש  בארץ  לבקר נגידים שלושה  הגיעו הימים  באחד ‰Á¯ÊÓ)לחץ. ˙Âˆ¯‡· ‰�È„Ó)אליהם ניגש ,

לפניהם שיבוא ואמרו דחוהו הם  אך המהדרין', מן 'למהדרין צדקה  במצוות לזכותם וביקש מהעניים אחד

ובשמחה כמותו, העני חבירו  לבית מיד הלך עני אותו וכהנה . כהנה  נדיבה ביד לו יתנו  ואז המחרת ביום

נגידים, שלשה אותם אחרי לתור העני וילך ממחרת, ויהי המחרת, ליום  יקבלו אשר הרב הממון על לו סיפר

השלישי  ואילו  מולדתו , לארץ  חזר השני ליוצרה, נשמתו  את והשיב ליל  באישון לבו  נדם מהם  שאחד ומצא

שכתוב מקרא בנו  התקיים הנה  לו, ואמר העני חברו  אל  היהודי חזר מהבטחתו . בו „)חזר ÂÓ˜ ÌÈÏÈ‰˙) תצא'

נשמתו את נפח  - רוחו  תצא הראשון העשיר הנה כי עשתונותיו ', אבדו ההוא ביום  לאדמתו  ישוב רוחו 

אזי  האחרונה  התקווה  את תלינו  בו  השלישי ואילו  ניכר, לאדמת חזר - לאדמתו ישוב השני לילה , בעוד

את  לקיים  עלינו מעתה נדיבה, ברוח  לתת רצונו  את היום למחרת שאיבד עשתונותיו אבדו  ההוא ביום

ונצליח . נשכיל וודאי שאז  אלוקיו', ה' על  שברו  – בעזרו יעקב שא-ל  'אשרי הקרא המשך

אינו קטן כסף  לסכום  אדם כשזקוק העולם , מדרך הנה לתלמידיו , זי"ע  משינאווא הרה "ק אמר פעם 

הריהו גדול לסכום שנצרך בשעה  ואילו  לידיו , יבואו שהמעות ובטוח סמוך הוא נפשו ובשלוות כלל, טרוד
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לממון  הזקוק  כי מסתברא, דאיפכא האמת אך הרב. הממון את ישיג מניין ודואג מנלן', ב'כסף  עסוק  כולו

אלוקיו, ה ' על  שברו  את הוא משים  כרחו  ובעל עצמו , בכוחות להשיגם  לו  אפשר שאי היטב ויודע  רב

שאפשר  בעיניו ונראה קטן, לסכום הנצרך לעומתו, אך בה'. הגדול בבטחונו  המעות ישיג בוודאי הלזה איש 

כי  ביותר, לדאוג עליו  האיש  זה  העולמים , כל בורא על  לגמרי נשען ואינו  עצמו , בכוחות להשיגם  לו

עזרו '. יבוא 'מאין כן אם  בה' מהבטחון הוא מתרחק 

הפרנסהג. מצב כי הגדול, אביה בפני תינתה  זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה "ק  של בתו  ע "ה מבענדין הרבנית

סובלת  שהינך מה לה , ואמר הקדוש  אביה  נענה בהרחבה , מתנהג שבעלה מפני מאד, דחוק בביתה 

מתנהג  שהוא ידי על היא לכך שהסיבה  לה ' להודות שעליכם  אלא הגזירה, נגזרה  שכך מפני הוא מדחקות

ח"ו ... וכדו' רופאים  על המעות את מפסידים  הייתם לאו , אם  כי בהרחבה ,

הרבי  והרה "ק זי"ע  אלימלך רבי הרבי הרה "ק הקדושים האחים יחדיו  הלכו בהם  השנים  שבאותן מסופר

מונח היה  בו קטן חדר בתוככי אותם  וכלאו רשעים  כמה פעם אותם  תפסו גלותא, לגו  זי"ע זושא רבי

שבקדושה, דבר שום  שם לומר יכולים  שאינם  כך על  מאד הצטער אלימלך רבי הרבי שופכין. של עביט

והוא  זה , למקום הכניסנו הוא הקב"ה הלא עצב, לך מה היקר אחי לו, ואמר זושא רבי הרבי אליו  פנה

להתפלל, שלא מצווה בתורה , לעסוק  שלא מצווה  – נדירה  'מצווה בפנינו עתה  נעים הזמין ומה טוב מה

נדירה  מצווה של לכבודה ומחול בריקוד  הייתהשנצא ה' מאת ש 'הלא העביט סביבות במחול ויצאו ...

עושה,זא  זו  מה  לשמחה לשאלם  מיהר נכנס רינתם  לקול שהקשיב הפתח  שומר בעינינו ', נפלאת היא ת

וכי  להם  אמר העביט, סביבות מרקדים שהם  השומר בראות בריקודם, המשיכו אלא ענוהו לא הם אך

לחדרם, מחוץ  אל וזרקו לעביט השומר לקחו  ממכם, וארחיקנו  אקחנו שמחה, לכם  הגורם  הוא זה  דבר

שבקדושה ... בדברים  ולעסוק להתפלל הקדושים האחים  יכלו ושוב

אומרד. היה  זי"ע מויז 'ניץ חיים ' ה'אמרי Ú"ÈÊ)הרה "ק ‰Ï‡È·Ó ˜"‰¯‰Ï ‰�È· È¯·„· Ê"ÈÚÎ) עה"כ(‡Î כי (‚, 'והיה

הכתוב דבר וזה  שמחה , לשון אלא והיה  אין כאמור כי ריקם '. תלכו לא תלכוןתלכון כי אםוהיה

אזי הטובה . השמחה  במידת ריקם תהלכו תלכו בחלקכם .לא היא השמחה כי טוב, כל תחסרו לא –
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עדיין ה . מצבו . על כרימון ומענות וטענות קושיות, מלא הוא והרי חייו מהלך לאדם לו  קשה  אם  אף כי

כביכול . כוונתו רבה ולטובה  לו  בא ה ' מאת שהכל בסמיכתו בנחת יהא והילוכו  להתחזק לו  יש 

ענהו הבורא. באמונת שונות קושיות לו  שיש  זי"ע העבודה ' ה'יסוד הרה "ק בפני יהודי התאונן פעם 

וכהנה בקולו ' אשמע אשר ה' 'מי ששאל  פרעה  קידמך כבר - מעלה  כלפי שמקשה  הראשון אינך רבו ,

ה ''... 'מי ראה וכבר הבורא, מאת קשה מכה קיבל  קושיא כל  שעל  היה , מה וסופו עוד.

באותם הרגיל  על יותר ושנים  ימים  שהאריך זי"ע מיערוסלאב שמעון רבי הרה"ק  על מסופר בדבר כיוצא

ˆ"‡)השנים Ô· Â˙ÂÈ‰· Ú"·Ï�) הנהגת דרכי על 'קושיות' לו שקשה  אדם הנה ענה, ימים . הארכת במה משנשאל  ,

אני  אך לאחת... אחת קושיותיך כל  ויתורצו  מעלה , של  דין לבית הנה עלה א"כ, השמים, מן לו  עונים  ה ',

מופלגת  ימים לאריכות זכיתי לכן בשמחה, קיבלתי לי אירע  אשר כל  ואת מידי, לי הוקשה לא שמעולם

(Ê"È 'ÓÚ 'ÔÂÚÓ˘ Ï‰Â‡'· ‡·Â‰).

שחזר ו . אחר אחת פעם  חיותו, בחיי פניו  על  מבניו וכמה כמה  נלב"ע זי"ע  הרים ' ה 'חידושי להרה "ק

בשלוות  הייתה  הנהגתו  אך הארץ... על  ישב אבלות, הלכות כל בעצמו קיים  מהם, אחד מהלווית

עצמנו בנינו הלא עתה, זה קברנו 'תרנגול' וכי לו , ואמרה  נפשה במר הרבנית אליו  פנתה היה , כלא הנפש 

'פעקיל' אכן, – הטהורה אמונתו  בתוקף לה  ויען למנוחות, והלך עזבנו  ÓˆÚ‰)ובשרנו  ‰¯ˆ‰Â ÌÈ¯ÂÒÈÈ‰ ˙‡Ò) ַָָ

נפש' ו'עגמת הצער אך משמים , האדם ‡ÈÏ‰)מקבל ˙ÈÂÂÏ�‰). לעצמו זאת גורם  האדם אלא ית', מידו  אינה 

ל "ע פניו  על נפטרו  זי"ע משאץ  שלום  רבי הרה"ק  של וחתניו  בניו  שכל  ÌÏÂÎידוע  ÂÈ‰ Ì‰Â ,˙Á‡ ˙·Ó ıÂÁ)

(˙È¯·‰ ¯ËÂ� ‰È‰˘ Â˙·ˆÓ ÏÚ ËÂ¯ÁÏ ‰ÂÂÈˆ ÂÈ·‡Â ,Â˙Â¯ÈÚˆ· Ú"·Ï�˘ Ï"ˆÊ ·˜ÚÈ È·¯ ˆ"‰‚‰ Â�· ˙Ó‚Â„ ,ÌÈ˘Â„˜Â ÌÈ˜È„ˆ הגה "צ סיפר .

ניגש עוז. בתעצומות הנפש בשלוות שרוי היה האחרון בנו מקבורת הרה"ק  שחזר בשעה זצ"ל, מקטמון

משלח שאב פעמים גדול , בכוח  הרה "ק השיב כאלו . אדירים כוחות לו  מניין ושאלו מקטמון הרב אליו

של שלבו  העולם ומדרך מסויים . תכלית לצורך הים  במדינת מאד רחוקה  לדרך בניו יתמלא את האב

שרויים ובניו – שם נשלחו טוב שלצורך בידיעה  רוחו  סערת את משקיט שהוא אלא עזים, בגעגועים

אף פעם, מידי אליו  משלחים שהם ומכתבים  איגרות בקריאת לנפשו  מרגוע ימצא ובפרט  ובנעימים, בטוב

קרובים כשהם – טוב שכולו  למקום  רחוקה  לדרך הפליגו  שהם ידיעתי מתוך באה נפשי שלוות אני,

ולהתגבר. לוותר מוכן הנני זה  על  נו, עליהם , יהא מה שלום ' איגרות תאמרו ושמא הקדושה לשכינה 

אלא  ונחת, בשמחה  האדם  את מעמיד אדם  של מצבו שלא אומר, היה זי"ע התניא בעל  שהרה "ק ידוע

כי מצבו , יהא מה  מחליט  האדם  עצמו אדרבה, ומביא הנפש , ומנוחת  בשלוות  יחיה וחזק, אמיץ בבטחון

השמחה  .לשערי

ימיו  בסוף  משאץ הרה"ק  כתב הראוי (·ÎÓ˙·)וכך בכוחם  אינן כבר והאצטומכא ורגלי ידי זקנותו , לעת
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בניסי וההתבוננות הסיפור ע"י – ה ' אני  כי  וידעתם 
שלימה אמונה  לידי יבוא מצרים יציאת

ïúùøôá(ç-æ å)íëé÷åìà 'ä éðà éë íúòãéå
.íéøöî úåìáñ úçúî íëúà àéöåîä

øîàð ãåò'ä éðà éë íéøöî åòãéåæ)(ä,òãú ïòîì
'ä éðà éë(çé ç)ïî÷ì ïëå ,(ãé è)éë òãú øåáòá

õøàä ìëá éðåîë ïéàøîàð àá 'øôá óàå ,(á é)

'ä éðà éë íúòãéåíéðåùàøä åðéúåáø åøàéáå .
(ãåòå ,àá ô"åñ ï"áîøä)'ä äìôä åæ úéìëú íùìù

,úåëîä úøùòá íéúôåîå úåúåàä ìë úà äùòå
íìåò éàá ìë åòãé ïòîì'ä éðà éëäðåîàä ÷æçìå ,

èøôå èøô ìë âéäðî ä"á÷äù - 'úéèøô äçâùä'á
úéìëúå ïåáùç éô ìò åðåöøë åìåë íìåòä éðéðòîææææ.

àìåéååéöë óà àìà ,íéøåîà íéøáãä äòùì ÷ø
éñéðá ÷éîòðå ÷åñòðù úò ìëá Y úåøåãì
êëå ,åðáø÷á äðåîàä ìãâúúå äáøúú íéøöî úàéöé
åîëù ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä íùá íéøîåà

,úãçåéî äìåâñ ùé úååöîä â"éøúî äååöî ìëìù
êë ,íëááì éøçà åøåúú àìå Y úéöéö úååöî ïåâëå
äá ãåîéìäå íéøöî úàéöé øåôéñ úååöî úìåâñ
éãé ìò éë .åúðåîàá ÷åæéçì íãàä úà àéáäì
'íìåë úìåëéä ìòá' àåäùå ä"á÷ä éñéðá ÷îòúéù
åðåçèáå åúðåîà éøä ,òáèä úåëøòî ìë ããùì
àøåáä ìò íà éë êåîñì àìù åáø÷á íéøáâúî

åãáì ù"áúéçççç.

êëåò"éæ ÷ñáòèéååî î"îø ÷"äøäî àúéàéøô')

(àá 'øô 'õøàäãéáëä òåãî íòèä øàáì åàåáá
,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì úà ä"á÷ä

ìëä äéäùåéúåàìôðá ìàøùé éðá åçéùé ïòîì
åãáìî ãåò ïéàå íé÷åìàä àåä 'ä éë åòãéåèèèèìëå ,

äðäå' ,ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá ìäðúî íìåòä
äçâùä ïéîàäì íáì âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá

åæë úéèøôáùò íåù ïéàå ,åòáöà ó÷åð íãà ïéàù

וכן  הדעת, בהירות לי יהיה זקנתי לעת שגם זקנה', לעת תשליכני 'אל  מהקב"ה ביקשתי מעודי אך להם .

במנוחה . ללמוד יכול והריני בעדי סייע  הקב"ה ואכן הקדושה. בתורה  לעסוק שאוכל – כרגיל בעיני שאראה

לעצמו . אחד כל  שידאגו  - האיברים  לשאר ובאשר

מכלז. עליהם ושמר רחומיו  בבניו הקב"ה  נהג אשר הפרטית בהשגחה להתבונן לנו יש רבות ואכן,

שנאמר וכמו  ËÈ)משמר Á)פדות במדרש(‰·„Ï)'ושמתי ואמרו  מכות, בעוד וכיו "ב עמך ובין עמי בין

(È Ë ‰˘¯Ù ¯"ÂÓ˘)אחת מכוס יחדיו שותים ומצרי יהודי היו  'דם' ˜˘)שבמכת È„È ÏÚ)זה - פלא זה וראה ,

היתה ישראל  ולבני בגוים, ורק אך שלטו שכולן המכות, בשאר כן וכמו  דם, וזה  וטהורים  חיים מים שתה

הכירו זה ידי ועל במושבותם, אור לו  שהיה  יהודי התהלך לו ובסמוך ואפילה חושך היה  למצרי הרווחה ,

מלבדו עוד ואין האלוקים הוא ה' כי הכל 

בפסוקח. הסתירה  את מיישבים זה פי ËÈ)על  Ë ÌÈÏÈ‰˙) תאבד עניים תקוות אביון, ישכח לנצח לא 'כי

אם ולכאורה אביוןלעד', ישכח לנצח הרילא תקוותו , תאבד  ענייםלא 'תקוות הכתוב אומר ומדוע ,

'בשר' לו יתן שפלוני ולבטוח  לקוות – עני של  שדרכו  שום  על קאי עניים שתקוות אלא, לעד', תאבד

יתן  ומשנהו דפסחא', 'קמחא לו תתן זאת 'קרן' הבאים, השבועות ג' למשך חלב לו יתן ואלמוני לשב"ק ,

ליה אמרינן זה  על  וכו '... וכו' חינם' ב'חצי או  בחינם 'כפרות' אביוןלו  ישכח לנצח לא הבורא כי אלא ,

שאין  אדם בבן בנדיבים תבטחו  אל  – השווא תקוות אלו כל ממך אבד אנא כן על צרכיך, כל  לך יספק 

תשועה . לו

לוט . יעזור שהוא למצוץ, וחריף  חמוץ  'כדור' הרופא לו ונתן בגרונו, שחש  לאדם  דומה הדבר למה  הא

והכי  מאומה, לו הועיל  שלא פשיטא - למצוץ מבלי הכדור את בלע הלה  אולם כאביו, את להעביר

מצרים יציאת בסיפור המאריך וכל ופרט , דבר בכל להתעמק - ההגש"פ  אמירת את 'למצוץ' צריך נמי

משובח . זה הרי
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ïîæá íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé
äðè÷å äìåãâ äòåðú íåù ïéàå ,åì éåàøä íå÷îå
õøàáù úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä íåöîöä ïî
åîùá åúîëç éôë êøáúé åúàî ìëä ,õøàì úçúå

åãåáëìå,'êøáúé åúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâì
äååöî àéä 'íéøöî úàéöé úøéëæ' úåöî ïëìå .ì"ëò

úéãéîúééééøåëæðù éãë ,ãéîúéñéðá äìâúðù äî
úìåëéä ìòáå óé÷ú àøåáä àåä éë íéøöî úàéöé
ããùé åðåöøáå ,íä åãéá õøàå íéîù úåëøòî ìëå

äöøðä úéìëúì íúåààéàéàéàé.

בפנימיות האמונה  להשריש – לבבך אל והשבות 
לבו

,íðîàùãå÷ä éáúëá øàåáîáùéå 'øô íé÷åñôä øòù)

(÷"äôñ øàùáå úåéäì ä"ã'äòéãé'á éâñ àìù

,'óøòä' úåéúåà 'äòøô' éë ,'ä úðåîàá àîìòá
åúàîåè ìëå ,óøåòá àåä åúæéçà íå÷îù ,øîåìë

áìì çåîä ïéá 'äöéçîå äöéöç' íé÷äìáéáéáéáé('óøåò'á).
àåäå ,íìåòä úà àøá ä"á÷äù äðåîàä úòéãéù

åáì éëëåúì ñðëú àì ,äéäéå äåä äéäàìå ,
åîã úéöîúá äðåîàä áøòúúâéâéâéâé' éäåæå .úàéöé

,íìåò úåøçì åæ 'óøòä' úôéì÷î àöðù - 'íéøöî
úåéäì åðáìì áèéä áèéä ñðëú äðåîàá åðúòéãé ìëå

ïîåà úðåîà éô ìò åðéúâäðä ìëãéãéãéãé.

äæåàìù 'íéøöî úàéöé úøéëæ úåöî' úðååë éîð
äôá äøéîàá ç"ãé àöéàìà ,àì åúå àãéøâ

åáì ìà ïúéåéäù íéìåãâä íéñéðä úà øåëæì
åúçâùä äøøáúð íãé ìòù ,íéøöî úàéöéá
äîéîú äðåîà éãéì àåáé ïë éãé ìòå ,úéãéîúä

'שמעי . ואומר יום של באמצעו  רבות פעמים עיניו  את עוצם היה זי"ע  מגור שמחה' ה'לב אדמו "ר כ "ק

ית'. הבורא באחדות השלימה באמונה במחשבתו  להתמיד אחד', ה ' אלוקינו ה ' ישראל

הרה"חיא . עם ה'שחמט' במשחק  ושיחק  זי"ע  מויז'ניץ  ישראל ' ה'אהבת הרה"ק  ישב 'ניטל ' בליל  אחת שנה

ז "ל ראזנבערג דוד ˜„ÌÈ˘Â)ר' ˙Ú„ ÔÈ·È ÈÓÂ ,ÔÂÈÏÚ È˜È„ˆ ‰ÓÎ Ï˘ Ì‚‰�ÓÎ)' ישראל ה 'אהבת את ניצח דוד ור' ,

מקום ומכל  המשחק , כללי את היטב מכיר אנכי אף  הרי לו , ואמר ישראל' ה'אהבת נענה  פעם. אחר פעם 

ולענין  אותם, ומשנן' 'חוזר אתה אבל  הכללים, את 'יודע' רק אני כי לכך, והסיבה המנצח , הוא אתה 

חקוקים שיהיו עליה  חוזר הוא כמה עד תלוי העיקר  אלא האמונה', ב'ידיעת לאדם סגי לא – נאמר 'עבודה '

לבו . לוח על  היטב

לנכדי יב. בא. פר' א' ב"ה , וז "ל. הי"ד, נתן מנחם מוה "ר הבח' לנכדו  זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק  כתב

בפרשה  נקרא אתמול הנה שמים, יראת בענין לך לכתוב כתבת ואשר שי'... נתן מנחם  מ ' (Â‡¯‡)היקר

וכתיב ה'' דבר את לב'הירא שם לא משמעואשר וכו ', שלא ו דבר, לכל  לב  לשים היא ה' יראת ענין כי

יראת משיגים ובזה כבודו, הארץ  כל  מלא כי ולהאמין כל, אדון  לפני לרצון יהיה שלא דבר לעשות 

חי"ק .שמים  הדו"ש , זקינך ,

ישרים המסילת כתב הוא '(Ù"·)וכבר הרי רעה, אם דרכו טובה אם התבוננות  בלא בעולמו וההולך 

מהצלתו  קרובה ורעתו עצומה וודאי סכנתו אשר הנהר שפת  על  ההולך '.כסומא

עיסוקיויג. הם  מה – רבינו ילמדנו זי"ע, מצאנז  חיים' ה'דברי הרה "ק את גדול רופא איזה  שאל פעם 

לו ביאר דבריו , לפשר הרופא ומשתמה  'גשר', בבניית מתעסק  הנני חיים ' ה 'דברי ענהו  הרבי, של

ליבו אל  ממוחו גשר בונה שהוא ‰Û¯ÂÚ)הד"ח ÏÚÓ),לבו תוככי אל  במוחו אשר הידיעות כל את לחבר -

ית"ש . לעבודתו  משועבד יהא הוא שאף 

ישראל .יד. שבשמע 'אחד' בתיבת רבתי ד' בתורה נכתב דלכן זי"ע התניא בעל  הרה "ק בשם מבארים ובזה 

כצורת הוא ד' צורת בקרבופטישכי ויחדיר שיכה והכוונה  בפטיש. עמוקכמכה עמוק גדול, – רבתי

אחד'. ה ' אלוקינו 'ה' כי לבו  עד במוחו 
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ìëì äùåòå äùò àåäù äðåéìòä äçâùäá
íéùòîäåèåèåèåè.

éãëåíéøáãä åñðëééùåáìììù åøåàéáë âäðé Y
áåúëá ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä(ç ,âé)úãâäå'

éì 'ä äùò äæ øåáòá ,øîàì àåää íåéá êðáì
ñåì÷ðåà íâøúîå 'íéøöîî éúàöáêðáì éåçúå,

óàå åðéðáì ùéçîäì åðéìòù éë ,êðáì äàøúù åðééä
íéùçåî åéäéù ãò åììä íéøáãä úà åðîöòì

ùîî äééàøëãåã éáø ÷"äøä åãëðî ô"ùâä 'ãåã éãñç' 'éò)

(øæòéìà éáøá äùòîá ò"éæ áåùèëàñîæèæèæèæè.

,ïëàåéðá ìà åéøáã úéùàøá 'ä øáã äéä äë
'ä éëðà' - éðéñ øäá åáåø÷ íò ìàøùé

êé÷åìàíéøöî õøàî êéúàöåä øùà'(á ë úåîù),
ãåñéá çúô àì òåãî áùééì 'íéðåùàø'ä åãîò øáëå

Y äðåîàä'õøàå íéîù éúàøá øùà'øàéáå .
'ù"àø'ä(å"ë úåà 'à íåé íééç úåçøà)úàéöéá éøäù

ממתקיםטו . חיכו טוב, בכל מלא ארמון לו שהיה אחד לעשיר משלו  נשא זי"ע חיים ' ה'חפץ  הגה "ק

שומר  היה  והעשיר וזמרה, בנעימה מזמרת שהיתה ביותר חכמה  ציפור לו  היה  כן כמו מחמדים , ַָוכולו 

תבל ברחבי ארוך למסע  לצאת גביר אותו  הוצרך לימים יום. בכל עמה משתעשע והיה  משמר, מכל  עליה 

העלה העשיר חפציו, וכל הבית שלמות על  המשמר על  לעמוד ממשרתיו  אחד את והעמיד עסקיו , לצורך

אשר  המעשה  את המשרת ויזכור ידע  למען - הבית ועניני חפצי לשמירת הנצרך כל את הכתב גבי על

ולחיזוק וכו', מאכלה סדר היאך - יקירתו  ציפורו עניני כל את לו כתב חביב ואחרון ביומו, יום מדי יעשה 

שיקר  עליו  ציוה כשחזר הדבר עליו . מוטל אשר כל את ח"ו  ישכח  לא למען ביומו  יום דבר ה 'פיתקא' את א

הציפור  על  צערו  גבר וביותר ועמורה, סדום כמהפכת כולו הבית את בראותו עיניו חשכו ממסעו העשיר

ובפרט הבית, את שהזניח  על בו ויגער למשרתו האדון ויקרא משתכחין', ולא דאבדין על 'חבל  – שמתה 

כי  תלונותיכם  עלי לא לאמר המשרת נענה  ברעב. שמתה  עד החיה  הציפור את האכיל שלא מה על

דבר  לאיזה  אפנה טרם אני' 'מודה אמירת לאחר תיכף יום של בוקרו ובכל  ציוויתני', אשר ככל  'עשיתי

פיתקא. בהאי הנכתב כל  את רב בדקדוק התיבות בהבעת רב בעיון קראתי אחר

מתבוננים אין וכלל מצרים , יציאת ומזכירין יום בכל שמע קורין שאנו בעת - נדמים אנו  המשרת כאותו 

באמונה הלב את לעורר אלא גרידא, בפה  מצרים  יציאת להזכיר הציווי כוונת אין כי הדברים, במהות

לעד. העומדת טהורה

שכשם חז"ל  שרמזו  בקערה, הביצה הנחת טעם  לבאר זי"ע אייגר לייבל'ע  רבי הרה"ק  שאמר מה  ויזכור

תשאר  לאו ואם  אפרוח, ממנה יצא אותה לחמם  עליה  תשב אם בתרנגולת, תלוי עתידה כל  זו  שביצה

פסחים  בלילי מצרים יציאת סיפור הוא כיו"ב בעלמא. ÏÂÎ‰)ביצה ‰�˘‰ ÏÎ· ÔÎÂ)מה ליבו  אל  ישים  אם  ,

לשנות  מרובה  והשפעתה  השנה לכל  חיים  תוצאותיה הרי האמונה  את בעצמו  ויחזק  בשפתיו  שמוציא

ככל כי אמונה. עניני כל לגבי אלו  מדיבורים  נלמד ואנו לשעתו. רק  הכל יהא לאו ואם האדם , מהות

תימוט לא אשר כיתד בלבנו אמונתו הקב"ה  יטע  כך ועוז  שאת ביתר ˙¯Ê"Îשנתעמק  ˙�˘ '˙Ó‡ ˙¯Â˙'· Ê"ÈÚÎ)

(ÔÂ˘‡¯ ÏÈÏ..

חייםטז. החפץ  ישב בוקר לפנות וארא שב"ק  בליל  שפעם  סיפר זי"ע  חיים ' ה 'חפץ הגה "ק של  משמשו 

ממש בקול  גדול  שחוק  שוחק שהוא המשמש שמע לפתע תרגום, ואחד מקרא שניים הסדרא והעביר

דזאבע ' 'א לפסוק (ˆÚ„¯Ù)וזועק בהגיעו  כי חיים' ה 'חפץ הסביר מעשה אחר ,(· Á) זכר הצפרדע ' 'ותעל 

את  לעצור יכול  לא נחילים', נחילים מתזת והיא אותה  מכין והיו  היתה, אחת 'צפרדע רש "י של  בפירושו

עלינו האיך זו, מעובדא ללמוד לנו  יש  רבות עבר. לכל  הניתזים הנחילים  את לנפשו  בתארו  רב כי צחוקו

ממש . בחיות מצרים  יציאת בסיפור לעסוק 
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úà àøá ä"á÷äù ãáìá åæ àìù åðéàø íéøöî
ïééãò àìà ,äùòîä éîé úùùá õøàä úàå íéîùä
,ìòùå ãòö ìë ìò úéèøô äçâùäá çéâùî àåä

òáèä úåëøòîî èøôå èøô ìë ìòåæéæéæéæéåàåáá ïë ìò ,
íòéãåä Y åéôðë úçú ìàøùé éðá úà ñéðëäì
,íéøöîî åðàéöåä àåä éë ãéîú åøëæéù äìéçú
àåä äðåîàä ãåñéå äøåúä ìë ø÷éòù åðãîììå

,'úéèøô äçâùä'á 'ä úâäðäá äðåîàäåðéàù éî éë
éëðà'á óà ,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà'á ïéîàî

ïéîàî åðéà 'êé÷åìà 'ä.

íãàäóà åçåø ìåôú àì ,úàæ äðåîàá äéçé øùà
ìëäå ,äéìò åãò íéøåñéù äàøéù äòùá
ìëá åéìò çéâùî ä"á÷äù òãé éë ,éùå÷á ìäðúî
êëå .àåä êøáúé åúàî åéìò àáä ìëå ,òâøå úò

ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä áúëøäåæ)

('äá åçèá ä"ã àøàå 'øô éçéçà éì åðéîàú'ìë éøçà)

(éìò åãòù úòãä úåùéìçå úåôéãøäòãåé éúééä àì íà ,
,'ä ìåëéáë àöîð íìåòáù äòåðú ìëáù éîöòá
øáë éøä ,èøôå èøô ìë ìò àéä êøáúé åúçâùäå
øáòù äîî - íìåòä ïî ãáåà éúééä íéáø íéîéî
,úåðåéæáäå úåìâäå øòöäå éðåòäå ÷çåãä ïî éìò

,úòãä úåùéìç úîçî ãéáëä ïåøçàåú"éùä êà
äòåðúå äòåðú ìëá éë ,äæá ùéâøî éðéàù éì øæåò

éúåà äéçî ä"á÷äàìå íäî àì ùéâøà àìù
.íðåîäîíìåòá ïéàù úîàá ïéîàî íãà øùàëå

ìò åì íé÷úîð ïéðéãä ìë æà ,ú"éùäî õåç íåìë

äðåîàä øåà éãéäìéôúå ä÷òöì êéøö åðéàå ,àìà

'ä ãñç äéäð ãéî äðåîàå ïåçèéá éãé ìò.'

,ïëàåàåä éøäå ,ïåçèáå äðåîàá åîöò ÷éæçîä
øñçé àì - åé÷åìà 'ä ìò çåèáå êåîñ

ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'á áúë éë .äîåàîíéèôùî)

(äìàå ä"ãéøåîî éúòîù ì"æå(ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî)

æà ùðåòì éåàø àåäù éîì ùðåòä òøôéì ïéöåøùë
,'ïåçèáä úâøãî úãî åðîî ïéìèåðäòùá éë

,åúçâùäáå åàøåáá åùôðå åáìá ïéîàî íãàäù
å÷éæäì ìåëéù íìåòáù çåë ìë ïéà.

שישתדל בעולמו טבע הקב "ה - עולם של מנהגו
הסכנות מן ויזהר  האדם 

äúòéððä íå÷î ìù åãáò ,íãàä øîàé øåîà
òøå ÷æéä ìë ïéàù éëðà òãåéå ,åá éðà çèåáå
ë"à ,íå÷î ìù åéååéö éãòìáî éìò àåáì íéìåëé
àì éøäù 'åãëå äðëñ íå÷îá óà êìäì éì øúåî
éøãâá éë ,åãéá úåòè .àøåáä éååéö éãòìáî ÷æðà
ïî øîùéäì - úåìãúùä ìò àøåáä åðååéö ïåçèéáä
,íìåò ìù åâäðî éôë äñðøôá ÷åñòì ïëå ,äðëñä
,äáåè äãéîá åéìò òéôùäì ,åãòá øåîâé ä"á÷äå

.'úé èåùôä åðåöøë

êëå'úåááìä úåáåç'á àúéà(ã"ô ïåçèéáä øòù)

íéøåù÷ åéîé úãéîå åöé÷ù ô"òà íãà éë .ì"æå
ìâìâúäì íãàä ìò ùé .êøáúé àøåáä úøéæâá
,ïåòîáå ùåáìîáå äúùîáå ìëàîá íééçä úåáéñì
,øîàéù ,íé÷åìàä ìò äæ úà çéðé àìå .åëøö éôë
éôåâá éùôð øàùé ,äéçàù àøåáä úøéæâá íã÷ íà'
óøèä úù÷áá çøèà àìå ,ééç éîé ìë ïåæî éìáî
úåðëñá ñðëéäì íãàì éåàø ïéà ,ïëå .åìîòå
åà ,úååîä éîñ äúùéå àøåáä úøéæâ ìò åðåçèéáá
úåòøä úåéçäå éøàä íò íçìéäì åîöòá ïëñéù

במדרשיז. דאיתא מה  Ê)וכגון ‡È ‡· ˙˘¯Ù ÊÚÂÏ ÌÚÓ ËÂ˜ÏÈ ÔÈÈÚ)יכול היה  לא ממצרים  ישראל  יציאת שעד

להעמיד  המצריים הוסיפו ועוד ובריח , מסגר על  ומסוגרת סגורה  היותה  עקב ממצרים , לברוח  עבד

ממצרים לצאת בדרכו אריה דמות על  ידרוך אחד שאם בכישופם  פעלו  אשר הארץ, בשערי חיות דמות

מנסה דהוא שמאן בעם  לשוטרים יתוודע  זה ידי ועל בקולם , לשאוג שבמצרים האריות כל יחלו מיד

המלך  בבית ואף  וממצרים , למצרים  ויצאו  נכנסו ואהרן משה ואילו החיות, בשאר בזה כיוצא וכן לברוח ,

ומעכב. פגע ללא כרצונם ובעצמו , בכבודו 
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äîåãäå ùàá åà íéá åîöò êéìùéù åà ,÷çåã àìì
äîî ,äæì.åùôðá ïëñéå ïäá çåèá íãàä ïéàù

øîàù äîá äæî áåúëä åðøéäæä øáëå(æè ,å íéøáã)

,'äñîá íúéñéð øùàë íëé÷åìà 'ä úà åñðú àì'
,úåîéù åà :íéøáã éðùî ãçàî äæá èìîð åððéà éë
äæ ìò òáúð àåäå ,åîöò úà úéîîä àåä äéäéå
êøãá åúåîù ô"òà ,íãà éðáî åúìåæ úéîä åìéàë

àéää[ìåëéáë 'ïåçèéá' êåúî åîöò úéîäù êøãá åðééä]

...åúåùøáå íé÷åìàä úøéæâá

á"åéë'íéøùé úìéñî'ä áúë(è"ô)äöøéù éî .ì"æå
åîöò øé÷ôéå äîëçä êøãá åîöò âäðé àìù
äðäå .úåììåä àìà ïåçèéá äæ ïéà äðä ,úåðëñì
àøåáä ïåöø ãâð äùåò àåäù äîá àèåç àåä
ìòù éøä .'åîöò úà íãàä øåîùéù äöåøù ,ù"úé
úà úåùòìå íéùðà êøãë âäðúäì íãàä
.íå÷î ìù åðåöøî íâ äæ éë ,éçøëää úåìãúùää

éîååúîçìîù óà ìòù ,åðéáø äùîî ìåãâ åðì
óàå ,äùåã÷ ìù äîçìî äúéä ÷ìîò íò
áìá äðåîàä ÷åæéç éãé ìò àìà àá àì ïåçöéðä

áéúëãëå .íòä(àé æé)åãé äùî íéøé øùàë äéäå'
êë ìò åùøã àøîâáå 'ìàøùé øáâå(.èë ä"ø)éëå'

,äîçìî úåøáåù åà äîçìî úåùåò äùî ìù åéãé
éôìë ïéìëúñî ìàøùé åéäù ïîæ ìë ,êì øîåì àìà
åéä íéîùáù íäéáàì íáì úà ïéãáòùîå äìòî
úåøáâúäù éøä .'íéìôåð åéä åàì íàå íéøáâúî
äðåîà é"ò àìà äúééä àì ÷ìîò ìò ìàøùé

òùåäé úà äååéö íå÷î ìëî .àì åúå ïåçèéáåæè)

(èéáéúë óàå '÷ìîòá íçìä àöå ,íéùðà åðì øçá'
(âé æé).'áøç éôì åîò úàå ÷ìîò úà òùåäé ùåìçéå'

ìòåôá íçìéäì òáèä êøãá úåìãúùäá ìòôù éøä
.ùîî

ïëä÷æç ãéá íéøöîî ìàøùé úàöá éë åðéöî
øîà ,íéáø íéúôåîå úåúåàá ,äéåèð òåøæáå

áåúëä(çé âé)õøàî ìàøùé éðá åìò íéùåîçå'
àì éë .'íéðééåæî àìà íéùåîç ïéà' é"ùøáå 'íéøöî
àìá äøáãîä úàöì äðåëðä úåìãúùää êøãî åèð

ïéæ éìëçéçéçéçé.

וטעם סיבה יש בעולם עניין לכל  - הסיבות  סיבת 
ממעל

'ï"ø'äøéñäì ñð ä"á÷ä äùò àì òåãî øàáî
àøåáä äöø éë .åìù 'äô ãáë'ä úà äùîî

òãðùâéäðîäå àøåáä àåäùéàäá äùòðä ìëå ,
åúåëìîå ,àåä 'ä éô ìò àîìòìëáàìù ,äìùî

ìù ïâéäðîå ïòéùåî' - äùî ìù åçåëù äòèð
úåôèåðä åéúåøîàå 'åðåùì ÷úî' úåëæá äéä 'ìàøùé
äô ìøò àøåáä åäùò ïë ìò ,íòè ìëå óåö úôåð
íéîùä ïî äéä åçåëù ìëä åàøé ïòîì ,äôù ãáëå
ãçà ìë ãîìé ïàëîå .'êéô íò äéäà éëåðà éë' Y
,äéìéãá ãçå ãç ìë Y åìù éèøôä 'íéøöî úàéöé'ù
øáã'á àìà úéòáè äáéñ äæéàá ììë äéåìú äðéà

'íéîù(øáã äæå ä"ã 'ää ùåøãä ,ï"øä úåùøã).

ãåñéá'íééç õôç'ä ÷"äâä øàéá äæ(æ-å ã)àáéå'
.âìùë úòøåöî åãé äðäå äàéöåéå å÷éçá åãé

ê÷éç ìà êãé áùä øîàéåå÷éç ìà åãé áùéå
,äåîú äøåàëìå ,'åøùáë äáù äðäå å÷éçî äàéöåéå

åì øîà òåãîê÷éç ìà êãé áùä'äî àìôé éëå ,
íâ åãé úåàôøìõåçîïè÷ äæë ñð àåìäå ,å÷éçì

úàéöéá åéäù úåàìôðäå íéñéðä ìë ãâðë àåä
àáù åøîà 'íééç õôç'ä ÷"äâä íùîå .íéøöî
'ä' àìà ,úòøöä úàéáì íøåâ íå÷îä ïéàù åðãîìì

à÷ééã åãé úàôøúð ïëì .'ç÷ì 'äå ïúðY å÷éçá
òøèöðù íå÷î åúåàáäéä å÷éçá íàù ïéáú äðéîå ,

àìà ,íù åãé úàôøúð êàéä úòøöì äáéñ äæéà

ב'איגרת'יח. זי"ע  איש ' ה'חזון הגה"ק ˜Á"Ï)כתב ˙¯‚‡ ‡"Á '˙Â¯‚‡ ı·Â˜'· ÒÙ„�)לדרוש רצה  ולא שחלה  ליהודי

האדם על  החובה  'מן הרפואה, חכמת זולת גם הבורא ברפואת ובוטח מאמין הוא שהרי ב'טענה ' ברופאים 

רצונות  על להתגבר נא תשתדל  ולכן, חברו . ברפואת להשתדל חייב שהוא כמו עצמו , ברפואת להשתדל

חולים ...' ביקור של  גדולה  מצווה וזו הרפואה, לצורך שמוצאים במה הרופאים פקודת אחר ולמלא הטבעיות
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úòøö àôøî ÷éçä ïéàå úòøö íøåâ ÷éçä ïéàù,
êìé 'ä éô ìòå àåáé 'ä éô ìò àìàùçðä àì ù"åîë)

([.èë ä"ø] äéçî ùçðä àìå úéîî.

ïàëîåäéäéù äàéáäù àéä åðúééùò àìù ,ãîìð
äéäù øçàî äáøãà àìà ,êëå êë åðì
äúåà äùòéù ááúñð ïë ìò ,ú"éùä ïåöø äæ øáã
,÷åæéðå äðëñ íå÷î äæéàá øáòù éî ïåâë .äìåòôä
àìà ,íå÷î åúåàá åëøãá êìäù éðôî ÷åæéð àì
ìà êìéù åááéñ êëìå ÷æðéäì åéìò øæâð íéîùîù
éúàáù øçàî øîàú àì - çååøá ïëå ,äðëñä íå÷î
çéååøäì éìò áö÷ðù øçàî àìà ,éúçååøä äðä¥¨
éãé ìò ááåñî åðéàù øáã êì ïéà éë ,äðä éúàá

ùîî úéèøô äçâùäá ïåéìò êìîèéèéèéèé.

àøîàúîäðùîá ò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äøä íùá
(æ á úåáà),'äâàã äáøî íéñëð äáøî'

çéååøé äîë ùéàå ùéà ìëì áö÷ð äðùä úéùàøá éë
êñ çéååøéù íãàä ìò øæâð íàå ,äðùä êìäîá
úåìåòô ìòôå 'ìãúùä' àåäù àìà ,ïåîî ìù íéåñî
íéîé äöç ,'åãëå ïåîîä úôéãøá ,úåðåùîå úåðåù
øçà ãò ø÷åáäî ãáòå íéëùä ,åé÷ñò øåáò úåøäðå
øúåé åðåä ìéãâäìå åéñëð úåáøäì ,äðáìä úàö
äîî øúåé âéùéù øùôà éà éøäå ,åéìò øæâð øùàî
ïåîîä ãáàéù íéîùî åááåñé ïë ìò ,åì áö÷ðù
íéãñôäå íé÷æð éãé ìò íà ,úåðåù íéëøãá óãåòä
éãé ìò íà ,áø ïåîî åì åìòé øùà ,åì åéäéù

ù àöîð ,äìéìç úåàåôøíéñëð äáøîäòá÷ð øùàî

àåä éøä ,äðùä úéùàøî åìäâàã äáøîïî éë
åðéàù ïåîîä úà ãáàì úåâàã åì åôéñåé àéîù

.ïéãá åì òéâî

íàúåùòì íãàä ìòù øáãä ïåëð úîà éë
ïéàù úò ìëá øåëæì åéìò êà ,'úåìãúùä'
êà ,íãàä ìò àøåáä úøéæâ íà éë úåìãúùää
àøåáä éë ,åúñðøôá äîåàî íãàì äìéòåî äðéà
úåìãúùäå éùòî àìå ,åìåë íìåòä úà ïæä àåä
úìéñî' åøôñá ò"éæ 'ì"çîø'ä ìù åðåùìëå .íãàä

'íéøùé(äî íðîà ä"ã à"ëô)àåä úåìãúùääù àì
ïååéëå ,çøëåî úåìãúùääù àìà ,ìéòåîä

åúáåç éãé àöé éøä ìãúùäù.

מבני יחיד לכל הניתן  התפילה  כח – תפילה  ואני 
מ בכל נמצאישראל שהוא  ומעמד צב 

ïúùøôá(æè ç)ø÷åáá íëùä äùî ìà 'ä øîàéå'
áöééúäåéðôì,'äîéîä àöåé äðä äòøô

ùøãîá àúéà úåàøåð(à àé ø"åîù)äöåø äòøô äéä
äìôúá ÷åñòìàöé àìù ãò ,äùîì ä"á÷ä øîà ,

äîë ïðåáúäå àð ïéá äúò .'åéðôì áöééúäå êì -¥
àåä øùàá éãåäé ìë ãéáå ,äìéôú ìù äçåë ìåãâ
,ùòîî éðòä éððä øîàé àìå ,úåøåöðå úåìåãâ ìåòôì
ééç äîå éðà äî ,íåúî éá ïéà ùàø ãòå ìâø óëî
äùòú êàéäå ,àøåáä éðôì ììôúäìå ãåîòì ìëåàù
ìù åúåòùø éãëì òéâî åðéà î"î éë .íùåø éúìéôú

,òùøä äòøôäúééä äòøô ìù åúìéôú íàå
...øùåéá åì íéòéâî åéä øùà Y úåëîä ïî åúìéöî

זי"עיט . מקאריץ פנחס רבי Ó·)הרה "ק ˙Â‡ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,‡"Á ÒÁ�Ù È¯Ó‡· ‡·Â‰)חז "ל מאמר על אומר (�„¯ÌÈהיה 

(:Ëאינם כבר הרעים מעשיהם על חרטה  מלאים  הם אם  צ"ב דלכאורה חרטות', מלאים  'רשעים 

שעלה מה  כי מאמין הצדיק – הפסד איזה לאיש שכשיארע  הכוונה , וביאר תשובה. בעלי אלא 'רשעים ',

שמזה וכך כך שעשיתי לי אוי יאמר ותמיד חרטות, מלאים  ה 'רשעים' אבל  השמים... מן אלא אינו בידו 

ההפסד... לי נסתבב

לי  שנהיה  מאחר עיר של  ברחובה  מעות 'איבדתי שהאומר זצוק "ל, מבריסק הגרי"ז  הגאון אמר וכך

יאמר אלא ה', בהנהגת כפירה זה  הרי מעותי' נפלו שמשם בגדי, בכיס  שאאבדחור הקב"ה ורצה מאחר

בכיסי  חור לי נתהווה כן  על  מעותי .את



וארא  - הפרשה  éבאר

ìàøùé øáì å"÷ ìù åðá ïá å"÷ëëëëìåòôì ìåëéù
åúìéôúáàëàëàëàë.

ãåò'íéø÷éòä øôñá' åðéöî(æ"èô 'ã øîàî)

úåçô åìéôàå ãçà ìëì äìéòåî äìéôúäù
,äãåäé êìî äé÷æç ïá äùðîî åúééàøå ,íéúåçôáù
'ä éô úà äøîäù éî äéä àìå øåîâ òùø äéäù
ìò óàå ,åéøçàì àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá âéìôäå

åá øîàð ïë éô(âé áé áì ,á é"äã)äìéç åì øöäëå'
,åéúåáà é÷åìà éðôìî ãàî òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà
åäáéùéå åúðéçú òîùéå ,'ä åì øúòéå åéìà ììôúéå

,'åúåëìîì íéìùåøéäéäé íà óàù ïàëî åðãîìå
ïëåî àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá ììôúîä

äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì.

להיטיב יהודי של  מהותו כל – הבריות  על המרחם 
לזולתו

ïúùøôá(ä å)'íâåéðá ú÷àð úà éúòîù éðà
Y 'íâå' åøîåà íé÷éãö åøàéáå ,'ìàøùé
òîùé øùàë ,íìåò àøåá ìù åúâäðä àéä êë éë

òîùé ,åðéîéì ãåîòéå åäòø ú÷òö úà ùéà'ä íâ
íéîçøå äòåùé øáãá åäã÷ôéå åú÷àð ìå÷ìáëáëáëáë.

שמותכ. ÂË)בפרשת ואלוקי (‚ יצחק  אלוקי אברהם אלוקי אבותיכם  אלוקי ה ' ישראל  בני אל תאמר 'כה ,

קאי  ודור' לדור זכרי 'זה ה 'רמב"ן', ופירש דור', לדור זכרי וזה לעולם  שמי זה אליכם , שלחני יעקב

ברית  ישכח לא לעולם  'כי וכלומר, יעקב', ואלוקי יצחק אלוקי אברהם 'אלוקי לכן קודם שנאמר מה על

הדורותאבות, ויעקבוכל  יצחק אברהם  אלוקי יזכירו ויענם כאשר קל אחד ישמע כל יתבונן מעתה .'

הרי יעקב, וא' יצחק  א' אברהם' 'א' בתפילתו אומר שהוא שבשעה  - בידו  לו ניתן גדול  מעורר הוא שכח 

תפילתו .בתפילתו למעלה לקבלת המועילה אבות זכות

חוצב, ממנה  אשר השורש את לבו  בפנימיות ויזכור יכיר אלא ולחוץ, השפה מן בזכירה די לא אמנם

ביקש היכנסו בטרם זי"ע , ישראל ' ה 'בית הרה "ק אל  להיכנס שהגיע  קדושים' של 'בנם בחור על  כמסופר

כן  נהוג 'לא ענהו  הוא אך פלוני, רבי של נכד הוא כי לרבי שיאמר ז"ל  שיף  חנינא ר' הרה "ח מהמשב"ק 

שהוא  לרבי שאומר רוצה  הלז בחור חנינא ר' אמר לרבי הבחור בהכנס  בו , והפציר חזר זה  בחור ַגבן'.

ואמר, הרבי נענה הוא בנש"ק . קדושים  של  בנם כי זאת ולזכור לידע עליו – זאת  לידע עלי כלומר,וכי ,

קדושים '. של ל 'בנם הראוי כפי להיות צריכה יום  יום  בחיי הנהגתו 

אלו . כקדושים קדושים' של  ל 'בנם ויאות כראוי להתנהג עליהם – ויעקב' יצחק  אברהם 'בני בזה  כיוצא

קדישכא . האומרים  הבחורים שרבו ליבו  אל  שם  פוניב'ז  בישיבת לכהן דסלר אליהו  רבי המשגיח  כשעלה 

עריצים לזמר מועיל דזמרה  פסוקי כי בידנו שקבלה באומרו דזמרה בפסוקי להאריך תיקן מיד יתום,

היתום '. 'קדיש  יתמעטו  זה  ובזכות המקטרגים , ולהכרית

השני כב. ואילו  מופלגת, בעשירות ונתעשר לגדולה  עלה מהם  שאחד אחים לשני הדבר את שהמשילו יש 

העני  החל  כל, אין  ולרש  לפרקן, הגיעו העני האח של  ובנותיו  היום  ויבוא כל . חסר מרוד עני נשאר

בהגיעו עשה, וכך ירחם , אולי ואביון עני יחוס  אולי מצוקתי, על לו  אספר אחי, של  לארמונו  אלך - לחשב

אך  הבית, אל  הכניסוהו מיד 'בעה"ב'. של  אחיו שהוא אחר שיכניסוהו  הסף' מ'שומרי ביקש אחיו  לבית

העשיר  אך אנכי, אחיך העני ויענהו אתה', 'מי ושאלו מכיר', ש 'אינו כמי עצמו לעשות החליט 'העשיר'

ויע אתה , מי - סח',בשלו אתה  מה  יודע  'איני העשיר לו אמר אנכי', ובשרך 'אחיך – פנים בבושת נהו 

באדרעס  שטעית לי נראה  כלל, אח לי ואין להורי, אנכי יחיד בן פנים(Â˙Î·˙)כי בבושת מלפניו העני ויצא ,

נפש . ובפחי

הזקן אביו  את כדרכו  לבקר העשיר האח  פנה אחדים ימים  ˘ÁÎ)כעבור ‡Ï ÔÈÈ„Ú Â�ÓÓ˘) הבן כשנכנס מיד ,

האב  לו אמר בכורך', בנך ראובן 'אנכי העשיר ויען אתה , מי - ושאלו  בפליאה האב בו  הביט  העשיר, -

מכירך  איני כי באדרעס , שטעית דבריך מתוכן נראה  ראובן, הנקרא בן לי אין סח', אתה מה  יודע  'איני



וארא  - הפרשה  àéבאר

êëåáåúëä øîàî úà ï"áîøä øàéá(ãé â ìéòì)

éîò äååä äúàù íùë' ,'äéäà øùà äéäà'
,êîò äååä éðà êëïéùåòå íäéãé úà ïéçúåô íà

ä÷ãöâëâëâëâëéãé úà çúôà éðà óàøîàðù ,çë íéøáã)

(áé.'áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé

ùé÷åñôä úà æ"éôò åøàéáù(æè äî÷ íéìéäú)

,'ïåöø éç ìëì òéáùîå êãé úà çúåô'
Y øúñð ïåùìá çúôù ,ïåùìä éåðéù á"ö äøåàëìù
øîåì åì äéäå .çëåð ïåùì 'êãé úà'á íééñîå ,'çúåô'
,øîåì ùé àìà ,êãé úà çúôú åà åãé úà çúåô

נפשו, את ידע  לא האב של דעתו  לשפיות משהו  אירע  שמא לחשוש  שהחל - העשיר הבן ידעתיך, ולא

ועמד  בו חזר לא האב אך בכורך, ראובן הוא ואני לך בנים  שני הלא אבי, אבי, – אביו  אל  מתחנן והחל

שלו ... שמעוןעל  של אביו הנני אני לו, ואמר האב  נענה שבסוף  גם ,(‰È�Ú)עד  אני הרי אחיו הינך  אם

הקב"ה  אומר לרעהו, להטיב ומרבה חסד גומל  והוא באחיו, המכיר יהודי זה דרך על  לאו... ואם אביך , כן

בנים' על  אב 'כרחם עמך  ואתנהג – אביך אני È‚)אף ‚˜ ÌÈÏ‰˙)...

מקדש 'האיש לפרק  שבהגיע  קדישא', ב'חברא עובד שהיה  הקודש  מארץ  אחד יהודי על  מסופר עוד

לטאראנטא  פעמיו  היהודי שם כן על  כזאת, לעת המרובות ההצטרכויות כדי ידו הספיקה לא בבנו '

בשרו שאר של ביתו  פתח  על דפק  משאך מופלג. עשיר שהיה  מקרוביו  אחד דר היה  שם שבקאנאדא,

אתה 'קירבה' באיזה  יודע ואיני מכירך, איני - כאומר משפחתו ולשם לשמו  ושאלו – עורו  את הלה הפך

קימעא  אפילו לכסות בכדי בהם  היה שלא שחוקות פרוטות כמה  אם כי מאומה לו  נתן ולא מדבר,

שאני  לך כידוע לו, ואמר נענה  - מעשה ועשה קם  קמצנותו, גודל את היהודי כראות הדרך, מהוצאות

הדרך  טרחת את טרחתי ולזה  עליך, אנכי חס בשרך, שאר שהנני מכיוון קדישא', ה 'חברא חברי על  נמנה

מועטים . ימים אם כי לחיות לך נותרו  לא - אצלינו המקובלים  הסימנים  פי על  כי להודיעך הנה, ֵָלבוא

לו ענה  למבוקשו , וישאלהו יפות, פנים בסבר שוב לקבלו וישב מאוד, עד נבהל  דבריו את העשיר כשמוע 

בפחדו העשיר החתונה . שמחת לצורכי שנזקק הגדול  בסכום ונקב כל, אין ולרש  בנו  את להשיא שעומד

הסכום ... מלא את אתר על לו העניק עיניו לנוכח המוות את ראה  באשר רב כי

– היהודי לו נענה קרב. שקיצו  אדם על להבחין שבידכם הדבר נכון האם העשיר, שאלו מכן לאחר

הסימנים ואחד נשמה', 'יציאת בעת הנפטר לבית אנו נקראים רבות פעמים  הנה בפקחותו , האורח 

סובביו, את להכיר מפסיק החולה כאשר - ליוצרה נשמתו  את החולה  ישיב מאד קצר זמן תוך כי המובהקים

סובביך את להכיר הפסקת אשר וראיתי הנה  בבואי È�¯ÈÎÓ)עתה  Í�È‡ Ú˙ÙÏ˘ È˙Â‡¯·) מסוכן חולה  כי הבנתי ,

להכיר  וחזרת 'ההכרה ' אליך חזרה כי ראיתי שראו  עתה אך הנוראה , הבשורה  את לך בישרתי כן על  אתה ,

קרוביך, ‰‚ÔÂ)את ÌÂÎÒ ÈÏ ˙˙�Â È�˙¯Î‰ ומתוקות.(·‡˘¯ רבות שנים  תחיה  ועוד ממך, הסכנה שחלפה  אני מבין ,

אביוכג. בחיי עוד ומנהיג כרבי עדתו  קהל  את להנהיג זי"ע  משינאווא יחזקאל ' ה 'דברי הרה"ק  החל  כידוע

זי"ע חיים ' ה 'דברי ·Ê‰)הרה"ק  ÏÂ„‚ „ÂÒ ÂÏ ‰È‰) כאשר בנו במעלת חיים ' ל'דברי וסיפר אחד יהודי ויבוא .

חיים ה'דברי נענה הכבירה, ולמדנותו בגאונותו לראות עדיין נוכח  אך 'גאון' לתואר הוא ראוי בכך נו , ואמר, '

בהתלהבות  בתפילותיו משינאווא, הרה"ק  של בקודש עבודתו  על לסיפר היהודי המשיך 'רבי'. בכלל  נכלל אינו 

הוא  ראוי בכך אכן, ואמר, חיים ' ה 'דברי נענה זה על ואף  בקביעות, עורך הוא אשר והסיגופים והתעניות

כשירד  הקור ביום  מעשה  היה שכבר היהודי, לו  שסיפר עד 'רבי'. אינו עדיין אך 'קדוש ' או  'צדיק' להיקרא

רועד  וכולו  מעיל  לו  היה  שלא ביהודי והבחין עיר, של ברחובה  יחזקאל' ה 'דברי והלך חזק, שלג השמים מן

לגופו, חם מלבוש כל ללא נשאר כשהוא יהודי, לאותו ונתנה  מעילו  את יחזקאל ' ה 'דברי פשט מיד מקור,

במעלה 'רבי'. להיות איצטלא לאותו הוא ראוי כן, אם אכן, ואמר, הסכים מיד כזאת, חיים ' ה'דברי כשמוע 

כלום . לעצמם  השאירו ולא לאחרים להם אשר כל  שנתנו לדורותיהם , ישראל  רועי נתייחדו זו 
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ä"á÷ä éôìë øîàð ÷åñôä ìëùåéðôìù ÷åñôä åîë)

(åúòá íìëà úà íäì ïúåð äúàå ,åøáùé êéìà ìë éðéò Y,
íãàäù ,øîåìëåçúåô,åìùî ïúåðù éãé ìò

êãé úàòôù íãàä ìò òéôùäì 'ä ãé Y
.áø

÷"äøäïëìã øàéá ò"éæ àøåãîäî ì÷ééç éáø

'çìî úéøá' ä"á÷ä úøë(èé çé øáãîá)ìë éë ,
,íéøçà íéìëàîá íòè úúì àåä çìîä úåäî
äðäð åðéàå åúåçéìîá øàùð åîöò àåä ìáà
ø÷éò éîð åæ ,äæ àåäëá çáúùî åðéàå íåìëá
,åúìåæì áéèéäì åìùî ãçà ìë úúì - åðúãåáò
åðåöøå åééç úåäî ìëå .äîåàî çéååøî åðéàù óà

íéàåøáä ìëì áéèéäì äéäéãëãëãëãëìò ãåîòé àìå ,

בו מקום שבכל עד החסד, במידת זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק הפליג כמה עד בשערים  נודע

ליטול . הרוצה  לכל ולינה  שתיה באכילה אורחים ' 'הכנסת לצורך חדרים  כמה  מייחד היה משכנו את קבע

נהגו מאומה להם היה שלא עניים רבים  ויהודים מעות, להלוואת גמ "ח היה  ע"ה  שלהרבנית ידוע  כן

היה זי"ע והוא גורלם, מר את ומבכים הרבי אל  נכנסים היו הפירעון מועד ובהגיע  הלוואה , ממנה ליקח 

חייבים  שהיו הסכום את להם ·ÚÈ„È˙‰)נותן ‡Ï˘) הרבנית אל הדבר נודע ולא חובם, לפרוע שיוכלו  בכדי ,

פטירתה . ליום  עד ע"ה 

בפיו, ושאלתו בושם ' ה 'קנה  בעל  זצוק "ל בראנדסדארפער מאיר רבי הגה"צ אל  גמ"ח  מנהל פנה פעם 

זה אין שלכאורה  הלווים , אותם הימנו שמבקשים  בעת ההלוואות פירעון זמן את להאריך מחויב האם

העני' את תלוה כסף  'אם מצות Â˘„Á˙)בכלל ˙Â‡ÂÂÏ‰· ‰ÂÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÂ¯ ‡Â‰Â)ערשטע 'די - מאיר רבי ענהו .

הארץ' די איז ‰Ï·)זאך ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ לאו,,(‰„·¯ או הלוואה מצוות  בזה קיימת  אם כאן תפלפל אל  כלומר

הלוה  היהודי את  ממש  החיית הפרעון  זמן שבדחיית  – התעמק .אלא

אירע והנה  דל , ולכל צרוע לכל פתוח  ביתו  שהיה זי"ע  סלאנים  חיים מרדכי רבי הרה"ק  על מסופר

ישראל  כלל את 'ניקה' שהקב"ה - הנוראה  המלחמה אודות בקדשו  שדיבר השבתות ‰¯È�ÁÂבאחת ·ˆÓ ÈÎ)

(¯ÈÙ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ‰È‰ ‡Ï,מאורעותיה כל על המלחמה  את עברו אשר מהשרידים שהיה המסובים מן אחד ,

רבי  פני על  שפכה  שלפניו , הרותח המרק  קערת את ונטל הרבה בחמתו  ויקם הדברים , למשמע  אפו  חרה

חזור  המרק, את אכלת לא עדיין איד', 'ר' אליו  בקראו  מאט'ל  רבי אחריו יצא תיכף  הבית. מן ונס  מאט'ל 

לו שגרם  הבזיונות ועל  עליו, שפך אשר הרותח מהמרק כאביו על  כלל השגיח ולא נפשך. והשבע  הנה

הזולת. לרווחת נתונים היו מעייניו  כל אלא 'אורחו ',

ומכר  הרמ"ח  הלך ישראל , בארץ משוועת עניות שררה  הראשונה , העולם  מלחמת שבזמן מסופר, עוד

ואת  ותפילין טלית אם כי השאיר לא כשלעצמו רעב, מזי רב עם להחיות רכושו  וכל חפציו כל  את

עוד  להביא בכדי ה 'קאפטן' את אף מכר שלא כך על  נאנח  שנים  כמה  כעבור קודש . שבת של ה 'קאפטן'

מעשי  יגיעו  'מתי אחד כל שיאמר למעשה, הלכה  הק' מדרכיהם ללמוד עלינו  ישראל. לבני לחם מעט 

קלה . בנגיעה  אפילו  אבותינו' למעשה 

הדור'כד. 'פאר בספר כתב ˜ˆ‡)כה 'ÂÓÚ ,‡"ÂÊÁ‰ ÏÚ)של הרוחני מנהלה דסלר אליהו  שהרב לחזו "א סיפרו 

החזו"א, אמר ידים . בשתי ומקרבם  באהבה , אלא תקיפה , ביד הבחורים לגבי נוהג אינו  פוניבז ' ישיבת

'משיכה ' שכן המשגיח. עם  Â„ÈÚÂ„)הצדק  ˜ÂÊÈÁ È¯·„· ¯ÂÁ·‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ)' מ 'חזקה טוב יותר קנין ÂÓÚהוא ÍÏ‰Ï)

(‰˜ÊÁ „È·.

והטוב. הישר בדרך חברו עם  להתנהג זהיר האדם  יהא כמה ללמוד לנו יש אליהו רבי של זו מדרכו 

כך  נועם  בדרכי האב שילך כמה  שככל  ובנו , האב אצל  ואף  ותלמידו הרב אצל אמורים הדברים  וביותר

צאצאיו . על  השפעתו  תתרבה
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åìùäëäëäëäëíøòöì àìù íãåáëá øäæéù å"÷å ,åëåëåëåë÷øéðáì éåàøä ãåáëá ìàøùé éðáî ùéà ìë ãáëì

כתיב יוסף ', טורף  ש'טרוף  אבינו יעקב כששמע הנה הילדים, חינוך מעניין גררא Ï„)אגב ÊÏ ˙È˘‡¯·)

שובוימאן' מצינו  כתובים כמה  לאחר שביארו'וימאן 'להתנחם '. יש  הקשה. בנסיון בגבורה  עמד שיוסף –

שכבר  נראה שהיה  לאחר אף עליו להתפלל  והמשיך בנו יוסף על  להתנחם  שמיאן בזה כי הדברים . שייכות

החיים. בין נסיוןאיננו בעת ליפול שלא עצומים לכוחות  הצדיק יוסף  זכה זה כלבזכות  ילמד ומכאן .

תקוות  המלך. דרך על שוב לעלות תקווה  עוד להם  יש שהוא מצב שבכל בבניו  שיאמין כמה  שכל אב,

הקדושה . בדרכי שיצליחו עצומים נפש  כוחות בקרבם  תכניס זו טוב

זצוק"ל ראטה אל'ה  רבי הגה "צ שסיפר נוראה מעובדא נלמד התלמיד של בכבודו להיזהר יש  כמה  עד

(Ú"ÈÊ ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ Ú'˜ÓÂÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�ÂÓ‡ ˘È‡) רבי את שאל הישיבות מראשי אחד היה. כך שהיה ומעשה

לסלקו שיש  החליטה  הישיבה והנהלת קדושה  בעניני שנתפס ישיבתו  מתלמידי בחור אודות שלומק 'ע

כנים הדברים  אם  בירר  האם  שלומק'ע  רבי לו אמר העניין. זה לגבי עליון דעת לשמוע ורצונו  מהישיבה,

דרך  על להעמידו ניסה  האם  שאלו  שוב שכן, וענה וכו', הרע ' 'לשון בהם שמעורב או  לאמיתו , אמת –

אם אש , בלבת הרה"ק  נענה  אחרים, לגבי  מסוכן שהבחור ברור וגם בידו , עלתה ולא שכן ונענה המלך,

מהישיבה... לסלקו  יש  'ביןכן לפני לחברו' אדם 'בין  על דנים בשמים ישיבה'... 'ראש נא דעו אבל...

אש .... בלבת ג "פ  דבריו על חזר וכה למקום'... אדם

הזאת, ולצרה לי מה  כן, אם ויאמרו, הקדושות בישיבות וה 'משגיחים ' הישיבות' 'ראשי יבואו  מעתה 

חיים ' ה 'חפץ הגה"ק  אמר כבר בשמים... עבורה איענש ולא בקודש, עבודתי את אעזוב לנפשי, לי הנח

בחורי  של  ועתידם כתפיו, על רובצת גדולה שאחריות היות – וכהנה כהנה לפניו שטען ל'משגיח ' זי"ע

בפרשת  הנה  חיים , החפץ ענהו  כמשגיח . הקודש מלאכת את לעזוב ברצונו  ע "כ בו, ועומדים תלויים ישראל

מילדות  ואותן תשליכוהו ', היאורה הילוד בן 'כל  העבריות למילדות ציווה  הרשע  שפרעה מצאנו שמות

האלוקים  את הקודש 'יראו ב'עבודת המשיכו מדוע כדבריך, אם  ולכאורה  ישראל . ילדי להציל נפשן ומסרו 

צדקניות  אותן שחששו אלא, נפשם. על ושלום מלאכתן את עזבו ולא הילודים חיי על אחריות תחת

מסרו כן על  ישראל, לילדי נזק ויבוא מהם , פחותה אשה במקומן תבוא שמא – מקומן את יעזבו  שאם

במקומך. יבוא מי יודע שאינך מכיוון משמרתך, על  עמוד אתה , אף  מכונן. על  להישאר נפשן

Ï-‡Ï·)בפרשתןכה . Ë) והכוסמת והחיטה  גבעול. והפשתה  אביב השעורה כי נוכתה , והשעורה 'והפשתה

וכן  ונפלו, ונשתברו  בקשיה  ועומדת ביכרה כבר - אביב 'השעורה וברש "י, הנה' אפילות כי נוכו  לא

כבר גדלה  בגבעוליה הפשתה לעמוד  מאוחרותוהוקשה - הנה אפילות כי לעמוד. ויכולות  רכות  היו ועדיין 

קשה  אדםבפני כי שביארו  יש  שלו '. על  העומד  חברוהקשה בפני עצמו לכוף  יכול  ואינו  ,(Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ¯˙ÂÂÏ),

כל, פני כקנה  רך שהוא מי אבל בחייו. טובה  ומאבד הרבה  לוקה הוא הבאותהרי מהתלאות נשבר אינו

בגמראעליו  אמרו  ובפירוש שהוא. מצב בכל  לעמוד ויכול ,(.·ˆ ÔÈ¯„‰�Ò)קביל הוי לעולם אלעזר רבי אמר

ופירש "י, ותחיה וקיים , עניו .הוי

להתיר כו . צריך היה  חורפו  בימי מעשה, הוי דבדידיה  מאי סיפר שליט "א דבליצקי שריה  רבי הגה"צ

בחזו "א  של בביתו  ישב זמן באותו  זי"ע, איש ' ה'חזון הגה"ק  של  לביתו עלה כך ולצורך נדר איזה

אנו, שניים זה חכם ותלמיד אני הנה  נענה, רצונו את איש  החזון מששמע בתורה . עמו שפלפל  יהודי עוד

שריה רבי שלשה. של  דין בבית נדרך את לך להתיר שנוכל  בכדי נוסף  יהודי והבא החוצה  נא צא עתה

שיש הפתח  את לברר איש  החזון החל משנכנס תיכף וצדיק ... חכם היה  שלא הלך עמו והכניס  חוצה יצא

ושלושתם ודקדוקיה, פרטיה  בכל וכדין כדת נדרים  התרה  ועשה  התיישב מכן לאחר הנדר, את להתיר לו

הנה ואמר, שריה  לרבי איש  החזון נענה  אחד אותו  משיצא לך'. מותר לך, מותר לך , 'מותר רם  בקול  ענו
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íéëìîæëæëæëæë.

àìåàìà ,áåúëä øéäæä ìàøùé ìù íãåáë ìò ÷ø
úåçôä óà íìåò éàåøá ìë ìù íãåáë ìò
.åéðôì äìåò òùø ìù åøòö åìéôàå .íéúåçôáù

ìàå äùî ìà 'ä øáãéå - ïúùøôá úåàøåð åðéöîãë
íéøöî êìî äòøô ìàå ìàøùé éðá ìà íåöéå ïøäà

(âé å)é"ùøáå .íäéøáãá ãåáë åì ÷ìçì åéìò íåö.
'øôåñ íúç'ä øàéáå(íåöéå ä"ã)äöøã äàøð

,åéúåðååò åì åøôëúéå ,êìîä åæáé àìù íøéäæäì

לך  נדרים, 'התרת' כל  כאן אין לכן, עתה , שאמר מה כלל הבין ולא בהלכה ושיח  שיג כל לו אין זה יהודי

שהחזו "א  הבריות, בכבוד להזהר יש  כמה  נראה זו מעובדא נדרך. את לך ונתיר אוריין בר יהודי והבא שוב

שיהודי  בכדי והכל זאת. להתרה  המקובל הסדר כל עם נדר' 'מתיר הוא כאילו עצמו  לעשות עצמו הטריח 

פחות  לא איש  דהחזון זו בעובדא להעמיק לנו  ויש  זה , ממעשה  ללמוד לנו יש הרבה  חלילה . יכלם לא זה

משפט . בחושן בפסקיו  מאשר

הגאון  נתכבד בראשונה והנה תורה , בספר אותיות' 'כתיבת למעמד פעם נכנס זי"ע  מטשעבין הגה"ק 

מכיוון  האות. את בשליחותו  שיכתוב ה'סופר' את ומינה לכתוב אבה לא הוא אך התורה, בספר לכתוב

מינו אלא בעצמם כתבו  לא המזומנים  שאר אף  הסופר על רק וסמך בעצמו  כתב לא וקדוש גדול  שאותו 

מטשעבין  הגה"ק  ביאר מכן לאחר התורה . ספר כל כתיבת את בעצמו  שסיים  הסופר את במקומו אחד כל

אות  לכתוב ראוי שאינו  התורה , מן אחד לדבר המומר יהודי נמצא הנאספים שבין שהבחין מעשיו, את

שלא  בעקיפין גרם  כן על  בתורה , אות מלכתוב בעדו ולעכב בכבודו לפגוע רצה שלא אלא תורה . בספר

זה . יהודי יכלם ולא התורה , בספר איש יכתוב

Â)במשנהכז. ‡ ˙Â·‡)היה הזקן שהלל  ידוע  יפות'. פנים בסבר אדם  כל  את מקבל  הוי אומר, 'שמאי

ראוי  היה וא"כ  ודין. דין בכל תקיף  שמאי היה לאידך להקל, רוב עפ"י דעתו  ולכן החסד, ממידת

אמרו, מכאן הזקן. שמאי מדברי ולא הלל מדברי תהיה יפות' פנים בסבר אדם  כל  'קבלת של  זו שמימרא

יפותשאכן פנים בסבר אדם כל לקבל האדם צריך  הדין שורת פי על  בנועםאף אדם  לכל ולהתנהג

ארץ . ובדרך

מקבל 'הוי - זי"ע  מאמשינוב מאיר רבי דהרה"ק  משמיה  אדם מתאמרא כל  יפות',את פנים  בסבר

בכלל עצמו  האדם אדם שאף  חלילה .כל וייאוש בעצבות ולא יפות, פנים  בסבר יקבל  עצמו  את ואף  ,

על עצמו  את זרק  להבה . באש  דרעוין' 'רעוא בעת פעם  נענה זי"ע  מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה"ק 

יהודי  אוריין, ובר חכם תלמיד להיות יהודי יכול הנה צר... לו  צרתם בכל וזעק: מאחור וראשו  הכסא

ואינו חשיבותו  כל את מאבד הוא הרי יהודי של מראשו  קלה  בשערה  אף  פוגע  הוא באם אך מכובד.

ישראל . בני בין שלום והבאת לחברו, אדם  בין ראויה  הנהגה  הוא מאד גדול עיקר אכן כי מאומה . שווה

שאמרו  חז"ל  דברי את זי"ע וקדוש  צדיק אותו ביאר לכך ‰.)בדומה ˙ÂÎ¯·)באים ייסורים אדם רואה אם 

בתחילה מיד יתלה  לא מדוע  צ"ב ולכאורה  תורה. בביטול  יתלה מצא ולא פשפש במעשיו, יפשפש עליו 

וביאר  תורה. בביטול יתלה  מצא ולא שפשפש אחר רק  ומדוע ימינו , ואורך חיינו  היא כי - תורה ' ב'ביטול 

התורה ... בביטול  ולא בזה לתלות עליו לחברו  אדם  בין בעניני פגם לאדם שיש עוד כל  כי בקדשו ,

טהרה המקווה והנה  ל "ע. דעה  חסר והיה בדעת שלם  היה שלא אחד יהודי דר היה טבריה בעיה"ק 

סלאנים מוט 'ל רבי הרה"ק  שפנה בשעה חד יומא שניים . או אחד איש  אם כי החזיק  ולא ביותר קטן היה

ומחכה עומד מוטל  רבי את בראותו  שם . נכח  יהודי אותו ואף  הרבה  אנשים שם שהו הטבילה לבית זי"ע

לסובביו פנה  המקווה  מן הרה "ק שיצא לאחר שבינותינו . קדוש לרבי מקום  פנו  ואמר, להם קרא האנשים  בין

מכובד  ובאופן במקום עמד שלא אלא עוד ולא בנפשו, בריא אינו  זה  יהודי הנה  וראו , נא הביטו  להם, ואמר
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ïéãá åéìò úåëîä åàåáé àìåçëçëçëçëíà ïðåáúäå ïéá .
éðáî àåáø íéùéù ãáòùîå ãîåòä òùøä äòøô
ä÷ìéù àåä ïéãáå ,íéøîå íéù÷ íééåðéòá Y ìàøùé
àìù Y èòåî ïåéæá úåëæá éëä åìéôà ,äðäëå äðäë
ïá å"÷ ,úåëîäî éøîâì øèôéé éåàøë ãåáë åá åâäðé
,éåàøä áöîá åðéàù éî óà Y ïãéãì å"÷ ìù åðá
ùéù éàãååáå ,äòøô úåéäìî àåä ÷åçø ïééãò

.ìàøùé ìù íãåáëá úåáø øäæéäì

בה שידבק הטוב  הכרת  מידת  - טוב  כל שגמלני 
מאד במאד האדם 

ïúùøôá(áé ç)ìà øåîà ,äùî ìà 'ä øîàéå'
õøàä øôò úà êäå êèî úà äèð ïøäà
äéä àì' ,é"ùøáå .'íéøöî õøà ìëá íéðéëì äéäå
åéìò ïéâäù éôì ,äùî é"ò úå÷ìì éàãë øôòä
.'ïøäà é"ò ä÷ìå .ìåçá åäðîèéå éøöîä úà âøäùë
äàá àéä ïëéä ãò 'áåèä úøëä' ãîìð ïàëî.

éôìë åìéôàå'íîåã' àåäù ìåçäåðéáø äùî äéä

,íãà éðáì å"÷ ,åúåëäì àìù 'áåèä úøëä'á áééåçî
ì÷å ,äáåè åîò ìîâù éîì äáø äáåè øéëäì ùéù
áåèä úøëä êôéäá åîò âäðúé àìù øîåçå

äìéìçèëèëèëèë.

,úîàáåúøëä ïåøñç äéä 'äáéøî éî' ïéðò ø÷éò
äùîì ä"á÷ä øîà êëù .áåèäù"å÷ìé)

(àë ú÷åçøîàðù ,éðáì òìñä äùò äî'áì íéøáã)

(âé,åúåà úéëä åúáåè øçàå .'òìñî ùáã åä÷éðéå'
øçà éúéðéî øáë ,éðá ìò ãåîòì øùë äúà ïéà
íéøáãäå .'ïåð ïá òùåäé úà êì ç÷ ,êéúçú
úøëä úáåç ùé íîåãä òìñì óà éë ,íéìéäáî
åì øéëä àìå òìñä úà äùî äëéäùîå .áåèä
ä÷ì ,ùáã ìàøùé éðá úà ÷éðä íéøöîáù ìò äáåè

.ìàøùé õøàì ñðëéäì äëæ àìå

ãåòùøãîá åðéöî(æè úåîù àîåçðú)øîàù äòùá'
ìà êçìùàå äëì äúòå ,äùîì ä"á÷ä åì

ליהנות  – בבריאתו  הקב"ה טבע  כן כי נלמד מכאן שהנחילני, הכבוד ממעט  מאד נהניתי ואעפי"כ  וכלל . כלל 

מאד. עד גדול ומחזק המעודד של  ושכרו  שיהיה. ממי יהיה  באזניו  הנשמעים  עידוד מדברי

מהגענעראלןכח. ואחד הוא לרגל נכנס  רוסי', מדינת את לכבוש  כשרצה  נפוליון עם  שהיה (‚�¯Ï)מעשה  ֵַ

היאך  הם  שומעים והנה מזיגה' ל'בית נכנסו בהכנסם  הבריות, בפי מה לשמוע  רוסי' תוככי אל  שלו 

אודות  מדבר וזה אצלם, היה הרוגים  כמה מתאר זה רוסיה , צבא הפסדי אודות מספרים שם שהיושבים 

מחנה לתוך לפרוץ מוכשר העת הוא עתה כי  – והגנרל  נפוליון מאד ונהנו  הוא... קשה  כך שכל  המצור

נפוליון  על באצבעו  שמראה כדי תוך לחבירו אומר הערלים  מן שאחד איך שמעו לפתע  אמנם, הרוסים,

הרי  שם ישארו  קט  מעט עוד אם כי השניים  הבינו  בעצמו , נפוליון למולנו  היושב זה האין ידידי נא אמור

עליו נפלה נפוליון של  כוסו  כאילו עצמו  עשה  ביין, ומילאם כוסות שני הגנרל  לקח – להמית דתם  אחת

שהלז שאמר ממי לצחק  שם היושבים הגויים שהחלו  עד בנפוליון מכות הפליא מיד היין, כל עליו ונשפך

והכי  אדהכי כך, כל נמרצות מכות יכהו נפוליון מעבדי שאיש  דעתך על תעלה וכי באומרם, - נפוליון הוא

אמר  שהכהו , המכות על  נפוליון סליחת את לבקש  הגנרל בא זמן אחר באפם, נפשם עוד כל שניהם ברחו

אוסיף אלא אענישך שלא די לא כן על  בחיים, נשארתי אלו  מכות בזכות רק  הרי אדרבה, – נפוליון לו

את  מעלים  והבזיונות המכות אדרבה  כי מובן, והנמשל  אלו, מכות בזכות למלך משנה  להיות להעלותך

רבה . ובשמחה  באהבה מקבלם והמשכיל  למעלה, למעלה  האדם 

ירושלמיכט . בתלמוד איתא ‚)וכן Á ˙ÂÓÂ¯˙) בעת בביתו, לסעודה הרבנים אחד את הזמין יהודי שאיש

הרב שאלו  רבו , ליד כלבו את הושיב לךהסעודה  חייב  אני בזיון מחזיר וכי אני 'טובה  בעה"ב ענה  ,

'מזרח ' באיזה הכלב הבין שלא פשיטא והרי עיי"ש. ביתו, בני את שהציל טובה איזה על הטוב' כ'הכרת לו'

אנו כך גדול , כבוד לו השיב בעה "ב של השגתו  לפי ואכן טובה , להכיר מחויב הבעה"ב מ "מ יושב, הוא

לנו ... שהיטיב מי כל של  בכבודו  מחוייבים



וארא  - הפרשה  æèבאר

,ìåëé éðéà íéîìåòä ïåáéø ,äùî åì øîà .äòøô
éðàå åúá çúô úà éì çúôå åøúé éðìáé÷ù éðôî

.ïáë åîòàåä åùôð ,åøáçì åçúô çúåô àåäù éîå
åì áééçåãåáëá ä"á÷äùë óà åðééäå .ì"ëò ,'

ìàøùé éðá úà úåãôìå ìåàâì åçìùì äöø åîöòáå
øäéî àì .úåáø úåøöå äù÷ äãåáò úçú íé÷ðàðä
øäîî åðéà óàå ,íå÷î ìù åéååéö íéé÷ì åðéáø äùî
äæ ìëå .íãå÷ úçà äòù äôéù ìàøùé úà ìåàâì
åúéá úà åì çúôù áåèä úøëä úãéîî ÷øå êà

.ïáë åñéðëäå

ïìäìøîàð åøúé 'øôá(æ çé)úàø÷ì äùî àöéå'
ìéáùá ìãç àì ì"æå åðøåôñä áúëå ,'åðúåç
øö úòá äáåè åîò íìéùù éî éðô íã÷ì åúìòî
''åâå äùåò øúñà éëãøî øîàî úàå' ïéðòë ,åì

(ë á øúñà)éëãøî éãñç úà äøëæ äëìî äúéäù óàù]

[åìå÷ì äòîùå äîàå äéáà úåî øçàì úáë äìãâ øùà,
øù øëæ àìå' êôéääå ,åëìîá åéçà íò óñåé ïéðòëå

'óñåé úà íé÷ùîä(âë î úéùàøá).ì"ëò .

êëåíéîä ïî éë Y äùî åîù àø÷ðù äîá åøàéá
êìùåä øùà äùî øëæ åéîé ìëù ,åäéúéùî

åéðò äéäå ,äòøô úá äéúá åúåà äìéöäå íéîì
é"ùøéôëå ,ãåàîìôùäìôù åúòã äúéäù ,ïìáñå

.åéìò øáò øùà úà åøëæá

האדם על החברים  השפעת – רע  מחבר  והרחיקנו
ולמוטב לטב

ïúùøôá(è æ)íëì åðú äòøô íëéìà øáãé éë
êèî úà ç÷ ïøäà ìà úøîàå úôåî
øàéá àìôð øåàéá .ïéðúì éäé äòøô éðôì êìùäå

àøéôù øéàî éáø ïåàâä(ïúùøôá úòã éøîà)ú"éùäù
äòøô ìà øîàéù äùîì øîàìàøùé éøåëá éðá,

åììä Y åìàî åìà åðúùð äî äòøô êìàùé éàãååáå
ïëà ,åäðòú äæ ìò .æ"ò éãáåò åììäå æ"ò éãáåò
ïë àì ,êãé úçú íãåòá ÷ø åäæ ìáà ,øáãä ïåëð
óà éë äéàøå .äðéëùä éôðë úçú åñðëé øùàë
àåáé øùàë ,äùåã÷ä øå÷î -'íé÷åìàä äèî'
øå÷î Y ïéðúì êôäéé òùøä äòøô êéìà úåëéîñá
úåéäì øæç ãéî åáðæá äùî æåçàá êãéàìå .äàîåèä

ùåã÷ä äèîìììì'áåè øáç'ì øáçúîäù ,ïðéôìé ïàëîå.
êôäúî ùçð åìéôàù ãò ,ïë é"ò ãàî äåáâ äìòúé
åúòôùä êôéäì ïëå ,íé÷åìà äèîì äùî éãé ìò

.òø øáç ìù äòøä

זי"על. בשלה"ק  ˜Ú‡)איתא Â"Ù ‰"Ï˘ ÈËÂ˜Ï)הוא אם  סדרו  וזהו  ג"כ , אותיות בשינוי נקרא ש 'חבר' ,בחר ,

אזי וטוב, 'נבחר' אדם הואחבר כלומר באם  אך עמו, חבר היה  עקלקלות חרב, בדרכי הולך והוא

כוחך.ברח אזי בכל  ממנו 

עה "ת בש "ך כתב עניינא בהאי נוראים  ¯·)דברים  ‰�˜ÓÂ ‰"„ ,˙ÂËÓ)רצו לא מדוע  הדבר טעם  את לבאר

'בדגל ' היו והם  מאחר אלא והרחבה , הטובה הארץ עבר אל הקודש עם יתר עם  לעלות ראובן ובני גד בני

שמעון שבט מחנה עם ˘ÔÂÚÓ)אחד ‰ËÓÂ Ô·Â‡¯ ‰ËÓ ÂÈ‰ „‚ È�· Ï‚„·˘ ,ÌÈÏ‚„‰ ¯„Ò ‰È‰ ÍÎ ÈÎ) זמרי שחטא ולאחר ,

רעים ' 'חברים  עם  אחת בכפיפה  להיות ראובן ובני גד בני רצו  לא שוב לשמעוני, אב בית נשיא סלוא בן

בחוץ להשאר העדיפו לכן שמעון, בני עם  יחד להיות חלקם יעלה ישראל  בארץ  אף  שמא חששו כי –

טובים . שאינם  חברים  עם  ישראל בארץ מאשר טובים' 'חברים  עם  לארץ

זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק  אצל זר, ולא ראו שעיני מה  את אספר רע' ה'חבר בעניין עוד

ב'טישען' משתתפים  היו ברק  בבני פוניב'ז ישיבת מבני רבים שבחורים מקדם, ‰˘ÔÁÏÂ)בימים ˙ÎÈ¯Ú)שהיה

עריכת  לאחר לחדרו אותו  מכניסים  היו  מאד חלוש  בהיותו  ימיו בסוף והנה מדרשו, בבית הרמ"מ  עורך

לו ואומר ואחד אחד לכל ידו את נותן שהוא כדי תוך קדשו פני על עוברים  הבחורים  והיו השוה"ט ,

געזונטערהייט ' גמרא הייליגע  די ‚ÙÂ‡)'לערנען ˙ÂÈ¯· ÍÂ˙Ó ÌÈ˘Â„˜‰ 'Ó‚‰ È¯·„ ˙‡ „ÂÓÏÏ ‰ÎÊ˙) בחור עבר והנה ,

הוסיף וכך קרירות, כך כל  בהם יש מדוע  קרים, כה הם  ידיך מדוע לו, ואמר בידיו  הרה "ק ותפסו אחד,

הקדושים הגמ' דברי את ללמוד ותזכה טובים  חברים לך 'שיהא לו  אמר מכן ולאחר פעמים, כמה ושאלו
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ãåñéå'ìàøùé áäåà'á øáë øëæð íéøáãää"ã)

('ä øîàéåïëúé àìù øîà äòøô äðä éë
íä àìäù ìàøùé éðá úà ìåàâì ä"á÷ä õôçù
äùî åì áéùäå ,äàîåè éøòù è"îá íéò÷åùî
àìà ,íä íéøåäèå íéùåã÷ íúåäîå íúåîöòáù
,øáãì äéàøå ,äàîåèá åò÷ù êãé úçú íúåéäáù
.êúáéáñì åòéâäá ïéðúì êôäð íé÷åìà äèî óàù
äàøú éæà úåøéçì íàéöåä ,ìàøùé éðáì çðä ë"ò

.'ä íëåúáå íéùåã÷ íìåë äãòä ìë éë

òãåðåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä íùá øåàéáä
ïá úà ùøâ íäøáàì äøù äøîàù äîá

úàæä äîàä(é àë úéùàøá)äöø àì íäøáà åìéàå ,
ä"á÷ä åì øîàù ãò åéðéòá øáãä òøéå åçìùì
ìàòîùé úòôùäî äùùç äøù éë ,äìå÷ì òîù

,÷çöé ìò äòø úåáøúì àöéùåðéáà íäøáà íìåà

ìëî øåîùå íçøî ùåã÷ àåä ÷çöéù äãâðë ïòè
Y çáæîä éáâ ìò åîöò ãå÷òì ïëåîù ãò Y òø
ìò òéôùäì ìàòîùé ìëåéù ùåùçì íå÷î ïéàå

÷çöéë åúàøéá íìùåîå áâùð ÷éãöä"á÷ä êà .
äáù ùãå÷ä çåøì ì"æç úùøãëå ,äìå÷á òîù øîà

(á äî ø"á),ì÷ì÷úäì ìåëé íéîú ÷éãö åìéôàù
òø øáç é"òåùøâìî ñåðî ïéàå ,'íééç éøîà'ä ÷"äøä)

(úåãìåú 'øô.

תהלים אמירת ע"י  התיקון  ענין – תהילות  יושב

ãçàåììä íéîéì íéðåîã÷á íéàáåîä íéðå÷éúäî
åøîàù åîëå ,'íéìéäú' úøéîàá úåáøäì -

íé÷éãö(ïúùøô ùéø 'ìà÷æçé éøáã' ïééò)ùéøá æîøì
í"éááåùä úåéùøô(úåîù)ìàøùé éðá úåîù äìàå' ,

,'íéìäú' úáéúì íéìåò úåáéú éôåñù 'íéàáä
íúìåâñáù åìà íéîéá íéìéäú úøéîà ìò úåøåäì

באמרם, לפייסו וניסו בקודש המשמשים  אליו  ניגשו הקודש פני את הלה שיצא לאחר גופא', בריות מתוך

לא, לא, ואמר, הבחור ענה הידים , ב'עור' סובל  והוא מאד חלוש הוא כי בידיך קרירות הרבי הרגיש  אולי

וסיפר  ביותר, הקרובים  מידידיו  אחד הבחור פגש הישיבה היכל  אל  חזרה בדרכו  ומכוון. מדוקדק  היה  הכל 

מכירך  איני והלאה  זה מיום  - לו לומר והוסיף  מלעלוב, הרבי של  קדשו בהיכל עמו אירע אשר את לו

וכבר  למרחק , הרה"ק  ראה כמה עד הבינו זה , מ'ידיד' יצא מה  כשראו שנים  וכמה  כמה  כעבור רק יותר.

ובגשמיות  ברוחניות מאד עד ונתעלה עלה הרע  החבר את שעזב הראשון זה  ואילו  בידיו , קרירות הרגיש  אז 

גוט זיין 'מדארף  זי"ע  מויז 'ניץ ישראל ' ה'אהבת דהרה "ק בפומיה מרגלא היה  נישטצו וכבר מיט יעדן,

ואחד. אחד כל  עם  להתחבר צריכים  אין אך מישראל , אחד לכל בטוב להתנהג יש  – יעדן'

בנו על מרה  בבכותו מחסידיו אחד אליו נכנס  פעם זי"ע, מבעלזא מהר"א הרה"ק  אצל הוה עובדא

והפסיק טעמו , את הבחור שינה  לאחרונה אך וכו ', מרבים  שמים ירא גדול , 'מתמיד' מכבר זה שהיה  הבחור

ידע לא כי בנפשו עצות להשית יודע  האב ואין פלאים, ירדה שלו  שמים יראת ואף  בלימודיו מלעסוק

רעים, אם הם הטובים  חבריו , הם מי וראה נא לך – הרבי לו  אמר הזה , כדבר קרה  ולמה  מה על  מאומה

ה'מלמד' אל האב ˘ÂÚÈ¯)הלך „È‚Ó)ויענהו המה, רעים כי היתכן – בני של חבריו  הם מי ושאלו בנו, של

אל האב חזר לבדוק... שלחני הרבי אבל  האב אמר הם , חשובות ממשפחות התלמידים  כל  הנה  המלמד,

יודע המלמד שאין משראה אמנם  המלמד, אל וחזר חבריו , הם  מי בדוק לך – טענה באותה והרבי הרבי,

עם לו נתגלה  תחילה  בנו, תהלוכות אחר לעקוב והחל  הענין, את בעצמו  לבדוק  אומר גמר מה , עד אתו 

הוא  מה  הרבי ידע  היטב היטב כי גילה ואז החבר, תהלוכות אחר להלוך החל  מכן לאחר מסתובב, בנו  מי

את  קלקל אשר הוא ואכן שמים , ויראת תורה  עניני בכל היסוד עד הוא ורקוב מקולקל  זה  חבר כי סח,

האב  נכנס  כך אחר המלך, על  לעלות הבחור החל ומיד השנים  בין שהפרידו כמובן ויראה', מ'תורה בנו 

ויום יום  בכל  להתפלל  כופלים טוב' 'חבר על  הרי הפלא מה  וכי הרבי, לו  אמר הרבי, אל  בכיה מתוך

מאדם שוב כופלים  ביה "ר כך ואחר רע, ומשכן רע מאדם והרחיקיני שינה ' ב'המעביר דאמרינן פעמיים,

מהוגנים . שאינם מחברים להתרחק  הדבר חומר כמה עד ללמדנו  – רע  ומחבר רע 
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'åéøöéî'á ãçå ãç ìë Y íéøöî úåìâî íãà ìöðé
íåöòå áø çë íäá æåðâå ïåîèù åðééäå .åéúå÷åöîå
äòåùé ùéçäìå ,íâôå âéñ ìëî åðéúåùôð úà øäèì

èøôìå ììëì äáøàìàìàìàì.

àìô'ä'õòåé(íéìäú êøò)ïå÷éúä ìãåâá êéøàî
áúëå ,íéìéäú úøéîà éãé ìò äùòðù
ìåèéá íåùî êëá ïéà òåáùá úçà íéìéäú íééñìù

äøåúáìáìáìáìéùðàî äìá÷ ùéå' - 'õòåé àìô'ä óéñåîå ,
åà äòùä ÷çåã äæéà åì ùéù éîù ,íéùåã÷ä íù

åà øòöåà íéá øáåò åà êøãá êìäî àåäù
,úåøäðá,÷ñôä éìá íåé ìëá íéìéäúä ìë àø÷é

äñåðîå ÷åãá äæå ,úåàìôð äàøéå äòðëäå äðååëá.'
ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä áúë êëå(äëåðç úàæì)

,íéúåèùä ìëî úàöì øùôà íéìéäú úøéîàá'
'íãàì åì ùéù íéøöîä ìëîå ,íééåðéùä ìëîå.

ורבולא . דרא שאכשר ובפרט  בתהלים, להרבות - עצמו  ולתקן להיטהר הרוצה לכל  הראוי מן כן על 

טובה . לרוב יזכה  עצמו המזרז וכל אלו, בימים  תהילים  לאמירת מניינים  הארץ  כל  בקרב

הרבה באשר רבי', ה 'תהילים מכונה והיה הארץ, בקרב ישועות כפועל  ידוע היה זי"ע מגאסטינין הרה"ק 

קאפיטל שיאמרו ורחמים ישועה  בבקשת לפתחו  שפנה  מי לכל  אומר היה ואף  תהילים , באמירת תדיר

ע"ה המלך דוד היה שאם  זי"ע ', מקאצק  הקדוש  ורבי ממורי 'שמעתי אמר כך, על  ומשנשאל  ופלוני, פלוני

הסדר לפי התהילים  ספר את ÂÈÈÁ)מסדר ¯„Ò ÈÙÏ ˘Â¯ÈÙ),מתים להחיות אפילו  תהילים  באמירת יכולים היו

לפי  שלא ה'תהלים ' את סידר המלך שדוד לאחר שעתה  מדבריו, לדייק  שיש מגאסטינין, הרה"ק  וסיים 

חייו תהלוכות ˘˜„Ìסדר ,'‰¯ÚÓ· ÏÂ‡˘ È�ÙÓ ÂÁ¯··' ¯Ó‡ Ë� ˜¯Ù ÂÏÈ‡Â ,'Â�· ÌÂÏ˘·‡ È�ÙÓ ÂÁ¯··' „Â„ ¯Ó‡ '‚ ˜¯Ù˘ Ô�ÈÊÁ„ ‡‰Î)

(ÌÂÏ˘·‡Ó Â˙ÁÈ¯·Ï ÌÈ�˘ ‰·¯‰- הישועות כל את אך תהילים , אמירת ידי על מתים  להחיות בכוחנו אין אז  ,

תהילים . פרקי אמירת ידי על  לפעול  יכולים - בכלל עד ולא המתים  תחיית עד

ועל סייעיה , דמאריה כגברא ידוע  היה  עיה"ק  ירושלים  של  רבה  זי"ע זאנענפעלד חיים  יוסף רבי הגה"ק 

ולייעץ לעזור העם, במשא נשא וגם הקודש, בעיר ההלכה להורות מדין על שישב מה  הן נשא כתיפיו 

היאך  בחוש וראו  לאחיו, איש בין השלום  משכין היה ואף הפרטיים. בענייניו  ירושלים  מאנשי אחד לכל 

'גברא  להיות זכה  במה  מקורביו  שאלוהו פעם שורה. הברכה היתה  בו מעורב היה הגרי"ח אשר שבכל 

נוהג  והוא ויום. יום בכל כולו  התהילים ספר את מסיים שהוא מפני לכך שזכה והשיב, סייעיה ', דמאריה

להישמר  שעליו  כ' בן שהיה לאחר הנישא על חז "ל דברי וידועים  העשרים, שנת לאחר נישא שהוא אחר כן

ימיו  ËÎ:)כל ÔÈ˘Â„È˜ מסיים ,(¯‡‰ כן על תהילים, אמירת  כמו אדם של  נפשו את המטהר דבר שאין וכיון 

התהילים  ספר כל יום בכל  .אני

בתשובותיו זי"ע  ביהודה' ה'נודע הגה "ק כתב Ï‰)כן Á"Â‡ ˜"Â„‰Ó)– חוטא לאיזה בשירות, מאד  ידבק

ב"ה  הבורא אהבת האדם בלב  להלהיב  גדול דבר שזה ע"ה המלך  דוד  של עלותשבחות  מספרים  כיו "ב .

ויום . יום  בכל  התהילים  ספר את מסיים שהיה זי"ע  קלוגער שלמה רבי הגה "ק

מידיד  חביון עוז  מכתב שקיבל  למלך משל  פי על ישועות, להחיש התהילים אמירת כח  לבאר ואפשר

ברוגזא  שרוי המלך שהיה אימת כל היום , ומאותו האיגרת, בקריאת מאוד ושמח  נהנה  המלך אונעוריו , ,

בחדווה מתמלא המלך היה  ומיד המכתב את לפניו קוראים היו בקשה, איזה  ממנו לבקש שרצו  עת בכל

בזוה "ק איתא והנה משאלותיהם. כל וממלא ˜Ê.)רבה ·"Á)התהילים פרקי שכביכול  הוה', דמלכא בדיחי 'דוד

פרקי  כמה לפניו נאמר חסדיו, ורוב ית' רחמיו לעורר רוצים  שאנו עת בכל אנן ואף הבורא, את משמחים 

הטוב. מאוצרו  לרוב השפעות עלינו ויערה  מלכנו, אבינו אצל השמחה  כביכול תתעורר זה  ידי  ועל תהילים 

שייחשב לב. תיתי ומהיכי תורה, בכלל הם התהילים אף שהרי כפשוטו , תורה לביטול כוונתו אין בודאי

באיכות. תורה ביטול אפילו  בכך שאין לחדש  בא אלא תורה , לביטול
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÷"äøäåàéðúä ìòá(é è äáåùúä úøâéà 'ééò)áúë
âéùäì ïúéð äøåúä ÷ñò éãé ìòù
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גמרא לג. דף שילמד להכריע , יכול ואינו  לעשות מה  כדת שמסתפק  למי מייעץ היה איש החזון ואכן

הספק . צדדי ולהכריע בדעתו  לגמור ויוכל  עליו  דעתו  תתיישב זה ידי ועל 

לביתולד. לשוב עמד כאשר מצאנז , חיים הדברי חותנו  בבית התארח מהורנסטייפל  שהרה"ק  מסופר

המלכות  אודות הק' אביה  בפני ליבה  מר ושפכה חיים הדברי של  בתו נעמדה רוסיא, שבמדינת

שהרי  כן, תאמרי אל  חיים, הדברי אביה  לה  נענה  ממצרים . יותר קשה שהיא אמרה  דבריה ובתוך הרשעה,

שבכוחה התורה את בידנו  יש אנו  אולם נפש, המשיבת התורה  את ישראל לבני היה לא עדיין במצרים

מעמד. נחזיק 

חביב לה . כי נאמנה וידע התורה ... לימוד היא תורה  ללמוד שסגולה  ישראל , הבית אומר שהיה וכפי

אחד  אחים , שני שהיו  ומסופר הדחק. מתוך תורה  הלומד של שכרו  וגדול ביותר, הקב"ה לפני לימודו

זלוטי  שמונה  לו  משגר היה  העשיר ואחיו  תורה של באהלה יושב היה והעני ואביון, רש ואחד עשיר

זאת  תמורת לימודך בשכר עמך להתחלק ברצוני לאחיו העשיר אמר לימים בשבוע. שבוע מדי למחייתו

הגה"ק את לשאול  והלך רבו, עם  כך על להתייעץ שברצונו  העני השיב לפרנסתך. מעות לך מעלה שאני

יתנו לא אם  ואף העני לימוד על  שכר העשיר מקבל  ודאי שהנה  חיים , רבי ואמר מוואלאז 'ין , חיים רבי

וכפי  ללמוד, לבעליהם  שמסייעים כך על  שכר המקבלים הנשים מאותם  חלקו  גרע לא שהרי ביניהם,

ולא  שייכות, שום לו אין הדחק מתוך תורה לעמלי המיוחד בשכר אך וכו ', קזכי במאי נשי בגמ' שאמרו 

הדחק . מתוך לומד אינו סוף סוף  שהרי כך, על  יתנה  אם  יועיל
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עוונות,לו . כפרת לשם עצמו  לסגף  שרוצה מי שם , עוד יודע וכתב הוא שכבר דבר על  ב 'חזרה' ילמד 

סיגוף ... כן  גם והוה ממש  שמים לשם זה לימוד והוי חשק, לו אין  זה דללימוד  – היטב 
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