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אין כי יכיר באמונתו – בידי אשר ה'מטה'
לא  אם  לו להועיל או להזיקו  בעולם כח

ה' כן ציווה 

ïúùøôá(áé-è æ)ç÷ ïøäà ìà úøîàå'
úàêèîéðôì êìùäå
òìáéå ...äòøôäèî.'íúåèî úà ïøäà

úåøåäìå åì øîåì àáù éàî÷ äá åæîø
ìëå ,åøáçì ÷éæî íãà ïéàù úåøåãì åðì
áèåîì åà áåèì åäòø ãâðë ùéà éùòî
Y íãà éãéá ïåúðä 'äèî'ë àìà åðéà
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åîöò äèîá çë ìë ïéàù ïéáî úòã øá

,òø ãòå áåèî äìåòô åæéà úåùòìàìå
æçåàä íãàä é"ò ÷ø äìåòôä äúùòð

...åçåëáå äèîä úàY ÷åæéðä ìò êë
úà áéùçäì åäòøî òâôðä Y óãøðä
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àì íìåòì àìéîîå ...íéîù úåðåáùçá
,'åãëå åéìò àåáì ãîåòäî åááì êøé
úåùòì 'àøáð' íåù ãéá çë ïéàù åòãéá
øæâð øùà úà úåðùìå ,åîöòî øáã äæéà

àåä ù"úé àøåáä éøäù .àéîù ïî åéìò
ìëå ,íéùòîä ìëì 'äùòéå äùåòå äùò'

åäòø éùòîàìà íðéàíéîù éùòî
í"úç'ä ùøéô êëå .äîéìùä åúáåèì

ò"éæ 'øôåñ(úåúåàáå ä"ã ô"ùâä î"åú)

ïúùøôá áåúëá(áé æ àøàå)òìáéå'äèî
'îâá ùøôúðå ,'íúåèî úà ïøäà

(.æö úáù)äìéçúù ,ñð êåúá ñð äéäù
òìá æàå úåèî úåéäì íéðéðúä ìë åøæç

äèîúà ïøäàíúåèî,úåù÷äì ùéå ,
äéä àì òåãî ,äæ ñð äùòð äî íùì
åãåòá ïøäà äèîù úôåîä úåàøäá éã
úåîãá íäùë íúåèî ìë úà òìáé ïéðú
àì' Y åðéãéá øåñî ììë éøäå .íéðéðú
'àðâîì àñéð àåä êéøá àùãå÷ ãéáò

(:àø õ÷î øäåæ),øôåñ íúçä øàáî àìà ,
,äòøôì æîøì ä"á÷ä àáùàøå÷ êðä

'ìåãâä ïéðú' êîöòì(â èë ìà÷æçé 'éò),
íà éë - 'ìåãâ' àìå 'ïéðú' àì êðéà

éãéá øùà 'äèî'('ä ãéá)êçåëá ïéà éë ,
úà êì ïúà íà éúìá äîåàî úåùòì

êëì úåùøä úàå çåëäàààà.dyxtd x`aàøàå -

מן א. נתברך  אשר יארק ניו מתושבי נכבד יהודי המעשה, בעל ממכירי שמעתי

וממילא יום, בכל רבות  שעות  מושבו שם אשר גדול מפעל ולו בעשירות השמים

מרוחב להם להעניק והמשולחים השדרי"ם לכל שלו קהל' 'קבלת  מקום הוא  שם

כמה  כתבו כן על ידיים ורחב גדול שלו המפעל בית והנה, יפה. בעין ידו ומתת  לבו

הבנין ברחבי מודעות  פלונימהמשולחים במקום נמצא  הבית טירחה בעל למנוע 

כל  ובטרם אחד, משולח אליו נכנס הימים באחד דלתותיו, על מהמתדפקים יתירה



וארא  - הפרשה âבאר

íéøáãäéãé äùòî ïéðòì ïä íéøåîà
áåùçé àìù ,åîöò íãàä
åì äùò 'ä éë òãé àìà ...éúéùò 'éðà'

ìéçä ìë úàíéøçàù äîá ïä ,äæä
ïéàù øåëæé òâøå úò ìëá .åì íéììåòî
äéøá äæéà é"ò åà åîöòî äùòðä øáã

כותבים כך  וכי - הבנין ברחבי התלויות המודעות על בתלונות פיו 'לבעל פתח

הבית...' לבעל  'בעל הבית ... והוא  הכל אדון הוא  הקב "ה הרי הבית', ל'בעל שמך  מי

יתב"ש  הבורא של וכינוי שם לעצמך  נטלת  כי לך  ומה  כולו, העולם כל על הבית '

– משולח באותו זלזל שלא די שלא  ייאמר 'בעה"ב' של לשבחו ובעצמו... בכבודו

דעותך לחלוק  באת  מעט עצמך שתכניע  ובמקום ידי מתת לקבל הנה באת  כאומר,

לקולו  שמע  שאמרה', ממי האמת את  'קבל החליט האיש זה אך גדול, רעש בקול

הקצוב מהסכום עשרה פי ידו ממתת  לו והעניק  עיוות אשר את  לתקן נאמנה והבטיח

נכתב שם בחדשות  החליפו כולם המודעות ואת אחד, לכל נותן 'המנהל 'שהוא 

פלוני  במקום  ממעל.נמצא  בשמים יושב  הבית ' 'בעל כי ,

אשר  המים מצינורות  אחד התפוצץ  הימים באותם כי המעשה, לעיקר באנו כאן

המים  לזרם ליבה שמה שלא  המקום מעובדי גויה ישבה מקום באותו הגדול, במפעלו

שראה  הבית  בעל החדר, לתוככי השעה בזו הנשפכים מים נהרות  ושפך  והולך  הגובר

רואה' ה'עין ע"י ‡·ÁË‰)מחדרו ˙ÂÓÏˆÓ) שתסגור עובדת לאותה קרא  הנעשה את 

בעיסוקיה  והמשיכה לה קורא  שהבוס לבה אל שמה לא היא  אך המים זרם את 

(‰ÓˆÚ È˜ÒÚ) מכיוון לתקן... אפשר שאי בנזק  חפצים וכמה כמה נתקלקלו בינתיים ,

הגויה  של בעלה קצף האלה הדברים אחר וכדין. כדת  ב'פיטורין' לנפשה שילחה שכן

של  ובבוקרו מעשה, לעשות החליט לחמו מטה ונשבר אותה שפיטר הבית ' 'בעל על

משחית כלי טמון כשבכיסו היהודי של במפעלו הופיע  ÔÂÚË)יום Á„˜‡) להרוג מוכן

הבית ', 'בעל מושב  מקום היכן שאל הגדול למפעל משהגיע הבית, בעל את בו

שם  פלוני לחדר שלחוהו לאפם מתחת הנעשה את בדעתם העלו שלא הפועלים

חדרו  שהוא  מפורש בו כתוב וראה לחדר משהגיע  אך  הבית', 'בעל של מושבו איתן

ה  כלפי מנהל של באצבעו ה'מנהל' לו הראה הבית '... 'בעל היכן ה'מנהל' את  שאל

כלומר הלזמעלה והמפעל כולו  העולם  כל את  ומנהיג מלמעלה  יושב הבית בעל 

מהאדם ג"כ... שהבין כמו העליונות  לקומות לעלות  ממהר  כשהוא מחדרו הגוי ויצא 

הלה  כי לחשוד שהחל היהודי העליונות... בקומות יושב 'בעה"ב' כי עתה זה שפגש

את מכין שהגוי איך וירא  'מצלמות ' באותם אחריו בודק מיד החל לרעה... מתכוון

הזמין  המפעל שערי כל ואת חדרו דלת את  היטב  נעל מיד בעה"ב, את להרוג עצמו

ותנצל  האסורים, לבית באזיקים חם' 'על ותפסוהוה לבוא שמיהרו המדינה שוטרי את 

והכרזתו הכרתו בזכות  זה וכל לחיים... ממוות  היהודי למעלהנפש הבית .בעל 
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àåä 'ä éô àöåîá ìëä àìà ,íìåòáù
.'ãåîòéå äåéö àåä ,éäéå øîà àåä éë' Y
íìåòì åì áåèå äæä íìåòá åéøùà æàå

éî éà øùàë éë .àáä,åëøéá åà ,åìì÷
ùôðá óåâá çåøá åì ìéòåä åà å÷éæä
åà åì ÷éðòä ,åãáéë åà åäæéá ,äîùðáå
'åëå òø åà áåè åéìò øáéã ,åðîî ç÷ì

á"åéëåïåëð ìà àåä òãåé åúðåîàá éøä .
úà çôé÷ éðåîìà àìå ,åäæéá éðåìô àìù
úà åì ì÷ì÷ ïáåàø àì ,åúñðøô

äøñ åéìò øáéã ïåòîù àìå ,êåãéùä
úà åì ç÷ì éåì àì ,ìä÷ä ìë éðéòì
ìò èéáé àìà .'åëå ...äãåäé àìå 'ãåîò'ä

Y úåòøåàîäå íéùòîä åìà ìëåîë
åãåáëá ä"á÷ä éãé ìò åùòðù

åîöòáåááááåøéáç ìò ïåìé éë åì äîå ..

àìåìëä úà äàåøäù àìà ,ãåò
áéùçäì óéñåé äðåîàä éðéòá
åäàøé éë ,å÷éæîä åøéáç úà øúåéá

מ'בוכרה'ב. הקודש בארץ לבקר נגידים שלושה הגיעו הימים ·‡¯ˆÂ˙באחד ‰�È„Ó)

(Á¯ÊÓ‰ למהד' צדקה במצוות לזכותם וביקש אחד עני אליהם ניגש המהדרין', מן רין

נדיבה  ביד לו יתנו ואז המחרת ביום לפניהם שיבוא ואמרו דחוהו הם אך  ולחברו, לו

על  לו סיפר ובשמחה כמותו, העני חבירו לבית  מיד הלך  עני אותו וכהנה. כהנה

אותם  אחרי לתור העני וילך ממחרת , ויהי המחרת, ליום יקבלו אשר  הרב  הממון

ליוצרה, נשמתו את והשיב ליל באישון לבו נדם מהם שאחד ומצא נגידים, שלשה

חברו  אל היהודי חזר מהבטחתו. בו חזר השלישי ואילו מולדתו, לארץ חזר השני

שכתוב  מקרא בנו התקיים הנה לו, ואמר „)העני ÂÓ˜ ÌÈÏÈ‰˙)ישוב רוחו 'תצא 

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

בו  השלישי ואילו ניכר, לאדמת  חזר - לאדמתו ישוב השני לילה, בעוד נשמתו את 

היום  למחרת  שאיבד עשתונותיו אבדו ההוא  ביום אזי האחרונה התקווה את  תלינו

שא-ל  'אשרי הקרא המשך  את לקיים עלינו מעתה נדיבה, ברוח לתת  רצונו את 

ונצליח. נשכיל וודאי שאז  אלוקיו', ה' על שברו – בעזרו יעקב

אדם  כשזקוק  העולם, מדרך  הנה לתלמידיו, זי"ע משינאווא  הרה"ק  אמר פעם

לידיו, יבואו שהמעות  ובטוח סמוך  הוא  נפשו ובשלוות כלל, טרוד אינו קטן כסף לסכום

את ישיג מניין ודואג מנלן', ב'כסף עסוק כולו הריהו גדול לסכום שנצרך בשעה ואילו

אפשר  שאי היטב ויודע רב לממון הזקוק  כי מסתברא, דאיפכא האמת  אך הרב . הממון

הלזה  איש אלוקיו, ה' על  שברו את הוא משים כרחו ובעל עצמו, בכוחות להשיגם לו

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

האיש  זה העולמים, כל בורא  על לגמרי נשען ואינו עצמו, בכוחות  להשיגם לו שאפשר

עזרו'. יבוא  'מאין כן אם בה' מהבטחון הוא מתרחק כי ביותר, לדאוג עליו
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'ä ïåöø úà äæá íéé÷îëàúéà êëå ,
'ùãå÷ä úøâà - àéðúä øôñ'á(ä"ëô)

ãáåò åìéàë ñòåëä ìë ì"æç åøîà
éôì ,äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .í"åëò
éë ,äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù
åì äúééä 'ä úàîù ïéîàî äéä åìéà
åøáçù óàå ,ììë ñòåë äéä àì ,úàæ
åà åäëî åà åìì÷î 'äøéçá ìòá' àåäù
éðéãá áééçúé äæ ÷éæî ,ïëàå ,åðåîî ÷éæî
,åúøéçá òåø ìò íéîù éðéãáå íãà

ë"éôòàíéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò
íå÷îì íéçåìù äáøäåàìà ãåò àìå .

åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ äòùá åìéôà

'ä çë åá ùáìúîåîëå ,åúåà äééçîä
àøéâ ïá éòîùù úòá êìîä ãåã øîàù
'ìì÷ åì øîà 'ä' - 'úöøîð äìì÷' åìì÷

(é æè á ìàåîù)ïëéäå .'ä øîà,éòîùì
åáìá éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà

'ä úàî - åçåîååéô çåøå .åì äàá
íàáö ìë 'éçîäéòîù ìù åçåø äéçä

ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùáåìéà éë ,
ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð

äîåàî øáãì ìåëé àì éòîùââââ.

áúë'íìåò íù' åøôñá 'íééç õôç'ä
(â"ô úáù úøéîù øòù)øîà äðäã

זצ"לג. בודניק  דוד רבי הגאון מנובהרדוק ' ה'שרף עם היה ·ÌÈ˜�Úמעשה Ì¯Â ÏÂ„‚ Ì„‡)

‰Ê ÌÚËÓÂ .˘"·˙È 'Â˙Â˜ÂÏ‡' ˙Â·˘ÁÓ· ÌÂÈ‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÂ‚Â ˙ÂËËÂ˘Ó ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÂÈ‰Â ,'Û¯˘'‰ ‰È‰

(ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ˙¯ÚÒ ˙‡ ËÈ˜˘‰Ï Y ˘"ÈÈ· Â˙Â˜˘‰Ï „ÈÓ˙ Â¯Ó˘È˘ ˜Â„¯‰·Â�Ó ‡·Ò‰ ‰ÂÈˆשהלך ,

לפתע מעזריטש. העיר שסביבות  ביערות  נובהרדוק  תלמידי של כדרכם - להתבודד

משחרות הכלב שיני את  לראות  ונורא , איום המחזה  והיה ורעב, גדול כלב  בו פגע

נשך הכלב  ואכן... רציחה, בתאוות  בוערת באש הנוצצות  עיניו רשפי ואת  לטרף,

דוד... ר' התעלף ומיד אותו,

וכי  מע "כ, התעלף מדוע נובהרדוק , בני התלמידים שאלוהו שהקיצוהו, לאחר

אינני  – ויאמר דוד ר' ויען הנובח, מכלב אימה עד להבהל ב 'נובהרדוק ' למדנו כך

ובפיה  בשיניה אשר ה' דבר את ראיתי כאן, ראיתי כלב לא סחים, אתם מה יודע

שראיתי  ברגע  לכם, אבאר שהתעלפתי, ומה חיה'. בן 'דוד את נגוס לך - החיה של

הנשיכה  בעת  כשהרגשתי כולנה ועל הכלב, של ושיניו עיניו מתוך הבוערת האש את 

חום  מדריגת  לאיזה בזה ראיתי לטרף, המשחר מפיו היוצא וההבל החום את 

צורם, וחפץ קונם רצון בעשיית  לבוא  עולם ליצורי אפשר נתמלאתי והתלהבות

בעצמי  כזאת,בושה בהתלהבות  שמע  קריאת קראת  מימיך  האם דוד, דוד, ואמרתי, ,

– בחלשות ארצה מיד נפלתי כן על כזו... קודש באש תפילין הנחת מימיך וכי

ועלבון בושה �È‡˜„¯‰·Â'מרוב ˘‡ „ÈÙÏ' ˙Ó‚Â„Î Y ˜Â„¯‰·Â� ˙È· Ï˘ ÌÈÓÈ‰ ˙Â¯Â˜ È¯ÙÒ· ‡·Â‰)

(198 'ÂÓÚ.
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àéáðä åäéìàì ä"á÷ä(è æé à íéëìî)íå÷
äðä íù úáùéå ïåãéöì øùà äúôøö êì

éúéåö.êìëìëì äðîìà äùà íù
äàéáð åæ äùà éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå

åäîå ,äúééäéúéåö äðääàøðù ,øáéãù
åéãáò ìà åøáãë äðîìàä äùàä ìà
øùá úãéîë àìù ,åøåàéá àìà .íéàéáðä

éë ,àøåáä úãéî íãååúåöøá íãå øùá
åà äôá åéìà øáãé ,åäòø úà úååöì

,áúëî åéìà çìùé úåçôä ìëìïë àì
ñéðëî ,éç ìë ùôð åãéá øùà ä"á÷ä
êë úåùòì ïåöøä úà íãàä áìá àåä

êëåäðä' áåúëä ùåøéô åäæå ,éúéåö
.'êìëìëì äðîìà äùà

øáëåéáâ ùøãîá íéøáãä íéùøåôî
÷éãöä óñåé(çé ãô ø"øá)øîà

äãåäé 'ø íùá ñåúééá ïá òùåäé éáø
áéúë ïåîéñ øá(æé âñ äéòùé)äîì

- êéëøãî 'ä åðòúúúúð úéöøùë
íáìá úúð úéöøùëå áåäàì íáìá

àåðùìíé÷éãö ìù íëøã àéä êëå ,
äàøî éðåìôùë ïä ,äùòðä ìëá úåàøì
Y äàðù åì äàøîùë ïä ,äáäà åì
àìà åàðåù åà åáäåà éðåìô àì éë

.åáìá ïë ïúð ä"á÷ä

קבלת  ידי על  – ה ' אני כי וידעתם
ויצא  יינצל ואמונה באהבה היסורים 

ממצריו 

ïúùøôá(å å)úçúî íëúà éúàöåäå
éúìöäå íéøöî úåìáñ

íúãåáòî íëúà÷"äøä øàáî .

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä(éúàöåäå ä"ã),
åðúåà úãîìî äøåúä éë .ì"æåïéðò ø÷éò

íéøöîî åàöé äøåáòá øùà äìåâñä,
øåë úçú ...ìàøùé éðá íò úåéäá àåäå
ìëá íúåà íéøöî åãéáòéå ,ìæøáä
ì-à úà äðîàð äæ ìëá ,äù÷ äãåáò
äæ äîì ,øîàì íááì òøä àìå ,íçåø
øúåé íéãåøîå íééðò ìàøùé éðá åðçðà
íéãøð úåéäì úåîåàä éøàù ìëî
åðçðàù éðôî éëå .êøôä úãåáòá
íéúåçôä íéøöîì ãáòúùð 'íéñçåéî'

.íéìôùäååìá÷ àéää úòä ìëá êà
úøéæâ íäéìò åìáñå äáäàá ìëä

,ä"á÷ä(íøîàá)àåä åéðéòá íà éë
øùåéá åðì íâ ,áåèøîàðù åäæå .(àé á)

åéçà ìà àöéå äùî ìãâéå'àøéå
íúåìáñáúà ùãå÷ä çåøá äàøù ...'

úãîúåðìáñä,ìàøùé éðá ìùåðúð éë
úøéæâá äáäàá ìëä ìá÷ì íîëù

...ú"éùäìò íåìë íäéðéòá äù÷åä àì
,ú"éùääìåàâì åëæ êëìå.

êéùîîå,ù"àôúäúåéäì ïåëð ïë éë
åéëøã ìëá 'äá ïéîàî íãàä

åéø÷îåêë ,äáåèä ìò ïéëøáîù íùëå ,
êøáé,äìéìç ïîæä éòâô åäåâéùé íà óà

åúåà ïéìèáîä íéãéøèîä åéìò åáøå
åãåîéìå åúãåáòîòåøâä åøáçì åìéàå ,

òøé àìå .äçåðîå íéñëðå øùåò ùé åðîî
êôàá éðôãøú 'ä äæ äîì øîàì åááì
,áåè ìë úúð éðîî úåçôä éòøìå ,íðç
,êáåèî éì ÷éðòäì êì äéä áåè àì éëå
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éìäàá 'ä úéáá úáùì éúðååë ìë éøä
.íðç éúåà íéìèáî úåáéñä äìàå äøåú

.øáãä ïë àì éë'ä úåáùçî å÷îò éë
ìáú éáùåé ìë íðéáé àìïåöø éìåà éë .

.åéøçà øäøäé íà åúåñðì é"ùä

êàé"ùäì úåãáò ïéðò äæøéàäì
íéîùì åááì úà äëéùç êåúî,

ù"îë(ä å íéøáã)êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
úà ìèåð àåä åìéôà - 'êùôð ìëá
åîë ,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå ,êùôð

øîàðù(ç âë úéùàøá)úà ùé íà'
íëùôðàåä 'éôà' áåúëä øîà äæìå ,'

.êðåöø 'éô - 'êùôð úà ìèåð(åðééä)

úãøè é"ò é"ùäì ïåöøä êîî ìèåðù
àìå .úáäàå ë"ôòà àöåéëå äñðøôä

ú"éùä ìò êéðéòá äù÷éåðéöîù åîëå .
øîàå øéòá äçååö ìå÷ òîùù ììäá
äéä êéàäå ,éúéáá åððéà äæù éðçèáåî
÷çãð äéä åéîé ìë àìä äæá çåèá
êøãî äæ ïéà éë òãéù àìà .éðåò éøåñéá
,äìéìç íäì àáä ìò ÷åòæì åúéá éùðà
úéáá ãîåìî àåä úåðìáñä úãî éë

íéîéä ìë íé÷éãöäì"ëò ,ãããã.

êåúîåøùà ìë ìåáñé ïúéà úðåîà
ìù ääáùá åðéöîå ,åéìò àåáé

'úåðìáñ'åîò àøåáä úâäðä úà ìá÷ìå ìåáñì)

-ד. ה'חתן' את בימיו בודקים היו שכך  זי"ע מקאז'מיר יחזקאל רבי הרה"ק סיפר

מידת בודקים היו וכך  בנימה, נימה בסבך  שנקשרה צמר של פקעת לפניו מניחים

כך ואמר, הרה"ק סיים זו... צמר' 'פקעת  להתיר בו יש סבלנות כמה - 'סבלנותו'

ירצה  ואם הסבוכה... צמר של לפקעת דומה העולם כי הקודש, בעבודת  גם הוא

ע"י  ישיג זה דעת  יישוב הדעת, ביישוב להתיישב  עליו מיצריו, מסבך לצאת האדם

הפוקדי  המצרים מכל יצא  ועי"כ בבוי"ת , גמור וביטחון טהורה בזה אמונה אותו ם

לבקרים. חדשים העולם

אברהם  ר' ושמו בן היה טבריה, של רבה זצוק "ל קליערס משה רבי להגה"צ

בנו  את  שלח הימים מן ביום דשם, הישיבה כמזכיר ימיו בערוב ששימש מרדכי,

Ó˘‰)הצעיר '¯ Ï˘) לאחינו להגיע האמור מכתב דואר הבי לשלוחי שימסור אלישע  ר'

את שתספיק  כדי מהרה נא  רוץ  לאמר, ביותר וזירזו הישיבה. לטובת – שבגולה

·ÂÁ„˘)השלוחים ˙Á‡ ÁÏ˘� ¯‡Â„‰ ‰È‰ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡·)מתוך הדברים את שמע  משה רבי .

לאדם  לו שווה כי תיבהל, ולא תרוץ שלא מזהירך הנני אלישע לעברו, ומיהר חדרו,

יישוב של קטן אחד רגע  אפילו יאבד שלא  ובכדי פונט אלף מאה אפילו להפסיד

נפשו, משלוות  יאבד ולא ימהר לא השמים מן שהכל המאמין כי חלילה. הדעת 

גזרה  כך כן אם אלא  יעדו אל יגיע לא ירוץ  אם שאף נכון אל הוא יודע שהרי

יתברך . חכמתו
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(ùôðä úååìùå äáäà êåúîìù åøåàéáá
ò"éæ ñ"úçä ÷"äøä.áì úåëøá ñ"ùä ìò)

(.åô ïéìåçàøîâä éøáã ìò(.äë úéðòú)

äúëá àñåã ïá àðéðç éáø ìù åúâåæù
ç"ø ììôúä ,ìãä íáöî ìò åéðôá
ìâø åì äèéùåäå ãé úñéô ïéîë äúöéå
íåìçá åàø äìéìá ,áäæ ìù ïçìùî ãçà
ïçìåù ìò ãéúòì íéìëåà íé÷éãöä ìëù
íä åìéàå ,íéìâø òáøà íò áäæ ìù

íéìâø ùåìù íò ïçìåù ìò íéáùåéïééò)

íäìå íéìâø 'â ùé íìåëìù åäåàøäù ïãéã àøîâá

('á ÷øíäì äðúéðù åæ ìâøù åðéáä ãéî ,
,àáä íìåòì íðçìåù éìâøî ãçà àéä
íäî úç÷ì åøæçéù íéîçø ã"áçø ù÷éá
åîòî äç÷ìð ìâøä ïëàå ,ìâøä úà
äùìùù 'øôåñ íúç'ä øàáîå .ñð êøãá
,íìåò éãåîò 'â ãâðë íéðååëî íééìâø
ìâøå ,íéãñç úåìéîâå äãåáò ,äøåú

ïééðò ìò äøåî éòéáøäúåðìáñäúãéîå
úååúùääúçà àéä åæ äãéî éë

íìåò éãéîòîå éãåîòîìáñ àìùë ïëìå ,
åðéã úà åì å÷éúîéù ù÷éáå åáöî úà
øñçð àìéîî ,åì éåàøë 'áäæ' åì åðúðå
úãéî ãâðë àåä éë ,'ãä ìâø åðçìåùî
øæç úàæ ìë ïéáäùî ,úåðìáñä

.åðçìåùì ìâøä äøæçå ,åúåðìáñì

באמונתו  – אתכם  והוצאתי ה ' אני
צרותיו  מכל  יצא  ה ' בהשגחת

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

íéùåã÷ää"ã ã"ìøú àøàå à"ôù 'ééò)

(éúàöåäåY åæ äòéãé éëéðà éë íúòãéå
íëé÷åìà 'äàéä ,äàéöåîäíãàä úà

åéøöéîå åéãåáòùî ,åìáñîåúðåîàá éë .
úò ìëá åéìò çéâùî ä"á÷äù òãåé åðéä
àåä êøáúé åúàî åéìò àáä ìëå ,òâøå
äáåè àìà øöéîå ìáñ ìë ïàë ïéàå
÷"äøä áúë êëå .âåðòúå äçîù ,äëøáå

ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáøéç øäåæ)

('äá åçèá ä"ã ïúùøôáéçà éì åðéîàú'
(éìò åãòù úòãä úåùéìçå úåôéãøä ìë éøçà),
äòåðú ìëáù éîöòá òãåé éúééä àì íà
åúçâùäå ,'ä ìåëéáë àöîð íìåòáù
øáë éøä ,èøôå èøô ìë ìò àéä êøáúé
- íìåòä ïî ãáåà éúééä íéáø íéîéî
éðåòäå ÷çåãä ïî éìò øáòù äîî
ãéáëä ïåøçàå ,úåðåéæáäå úåìâäå øòöäå

,úòãä úåùéìç úîçîøæåò ú"éùä êà
äòåðú ìëá éë ,äæá ùéâøî éðéàù éì

éúåà äéçî ä"á÷ä äòåðúåùéâøà àìù
.íðåîäî àìå íäî àìíãà øùàëå

õåç íåìë íìåòá ïéàù úîàá ïéîàî
ìò åì íé÷úîð ïéðéãä ìë æà ,ú"éùäî

äðåîàä øåà éãéä÷òöì êéøö åðéàå ,
äìéôúåäðåîàå ïåçèéá éãé ìò àìà

'ä ãñç äéäð ãéî.'

äæáåáåúëä úà øàáî,úåîù 'øô óåñ)

(áë ä,øîàéå 'ä ìà äùî áùéå
äæ äîì äæä íòì äúåòøä äîì 'ä

éðúçìù,ìåàùì ïååëúð ,äúåòøä äîì
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äæä íòìäëàìîä úåãáëì éë Y
äðåîà ïåøñç êåúîå ,íúðåîà äùìçð
...ìàâäìî íúåëæ úà íéãáàî éàãååá
äðåîàä úà íä íéøñçù Y ïë íà

éðúçìù äæ äîìéøä ,÷éøì òâééúäì
àåáú àìå äéäú àì äðåîàä øãòäá

.äôåöîä íúìåàâ

úàæ÷"äøä åðúåà ãîéì ãåòå
ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä

(äìàå ä"ã íéèôùî)éøåîî éúòîù ì"æå
(ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî)òøôéì ïéöåøùë

æà ùðåòì éåàø àåäù éîì ùðåòä
,'ïåçèáä úâøãî úãî åðîî ïéìèåðéë

åùôðå åáìá ïéîàî íãàäù äòùá

çåë ìë ïéà ,åúçâùäáå åàøåáá
å÷éæäì ìåëéù íìåòáùàöîð .ì"ëò ,

àì ïåçèáå äðåîàá åîöò ÷éæçîäù
íéîìåòì åìâø èåîéúääää.

ïëåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà
(ã"ìøú äîåøú)÷"äøä åð÷æ íùá

øùà øáâä êåøá' ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé(æ æé äéîøé),

êë 'äá íãàä çèáé øùà éôë éë
ïåçèéáä íöò éë ,úîàá àåä çèáåî

.íãàì éúáø äòåùé àéáî

éëìë àøåáä åì òéôùé åàøåáá ÷åáãä
åîëå ,áø òôùá åéúåéåëøèöä

עתה. בכל מקום בכל כי עולמים, חי מבלעדי לחיות האדם יוכל שלא היא, והאמת

בפני  ומכאובו צערו את  שתינה ביהודי מעשה עמו, הקב"ה נמצא מצב ובכל

העיר  של לרופא  נא  פנה הרבי לו אמר לרפואה. זקוק הוא  כי זי"ע  מנעשכיז הרה"ק 

שנסע ב'טענה' הרבי אל האיש חזר ימים כמה כעבור ישועתך . תבוא ומשם אניפולי

ומכאוב, חולי בעת  העיר בני עושים מה הרבי, שאלו כלל. רופא שם ואין לאניפולי

אשר  הוא הרבי, נענה שבשמים. אביהם ה"ה – נאמן' רופא  ל'קל יפנו היהודי, ענה

יש  עליו שרק והבן השכל הקב"ה, ממ"ה מלך הוא  והרי שלהם, ל'רופא ' פנה דברתי,

ואיתנה. שלימה לבריאות ותבוא  אליו והתפלל קווה לך, לסייע  רופא ביד ואין לסמוך

אחת, עיירה בני הכיר עצמו שהוא  זי"ע  מזוועהיל משה גדליה רבי הרה"ק סיפר

הן  השערים את  מפקיעים הב' אלו והיו אחד, ו'רוקח' אחד 'רופא' רק היה שלהם

ויצא דחופה', ל'אסיפה העיר בני התאספו הרפואה, בסממני הן הרופא  בבדיקת 

בביתו, חולי לו שיש מי כל אלא אליהם, העיר בני יפנו לא והלאה שמהיום ה'פסק '

יפליא בשר' כל וה'רופא  ונרפא ', ה' 'רפאינו ובבקשת  בתחינה אלוקיו ה' אל יזעק 

מבני  אחד אפילו מת שלא ומצאו בדקו שנה כעבור ולהחיותו. לרפאותו לעשות ,

הלב עמקי מתוך  המתפלל כי והרוקח. הרופא זולתי שעברה, השנה בכל העיר

מחלה. ומכל פגע  מכל ינצל עולם, בבורא פשוטה ואמונה
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ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä íùá åùøéôù
äìôúä çñåð úàò"åîù éðôì äìåàâä úëøá)

(úéøçùãíòåù úòá ìàøùé åîòì äðåòå'
,'åéìàíòåù- 'äåòù' ïåùìî àåä

åäæå ,àúååöá øáçúîå ÷áãðùäðåòä
ìàøùé åîòì,íáì úåìàùî úåàìîì
íòåù úòáíé÷áãð íäù úòá Yåéìà.
áéúë ïëå(â ì íéìäú)é÷åìà 'ä'éúòååù

êéìàéðàôøúå÷åáã àåäù êåúî éë '
ä"á÷äìäåòùëïëå .äàåôøì äëåæ åæ

(âë á úåîù)ìòúå'íúòååùìà
íé÷åìàä'äá 'íúå÷áã' äòéâäù ùåøéô ,'

'íé÷åìà' íùá úæîøðä ïéãä úãéî ìà
.íéðéãä åìèáúð äæáå

ישראל בני גאולת – פיך  עם אהיה  אנכי
המדבר  מנהיג  בידי ולא הבורא בידי תלויה 

שפתיים  במתק 

ïúùøôá(ì å)'ä éðôì äùî øîàéå'
êéàå íéúôù ìøò éðà ïä

äòøô éìà òîùéäùî ìà 'ä øîàéå ,
êéçà ïøäàå äòøôì íé÷åìà êéúúð äàø

.êàéáð äéäéøùà ìë úà øáãú äúà
êåöà.'åöøàî ìàøùé éðá úà çìùå ...

'ï"ø'ä øàáîåä"ã 'ää ùåøãä ,ï"øä úåùøã)

(øáã äæåñð ä"á÷ä äùò àì òåãî
éë .åìù 'äô ãáë'ä úà äùîî øéñäì

òãðù àøåáä äöøàøåáä àåäù
âéäðîäåìò àîìò éàäá äùòðä ìëå ,

åúåëìîå ,àåä 'ä éôìëáàìù ,äìùî
ïâéäðîå ïòéùåî' - äùî ìù åçåëù äòèð

'åðåùì ÷úî' úåëæá äéä 'ìàøùé ìù
,íòè ìëå óåö úôåð úåôèåðä åéúåøîàå
ãáëå äô ìøò àøåáä åäùò ïë ìò

åàøé ïòîì ,äôùïî äéä åçåëù ìëä
.'êéô íò äéäà éëåðà éë' Y íéîùä
'íéøöî úàéöé'ù ãçà ìë ãîìé ïàëîå
,äéìéãá ãçå ãç ìë Y åìù éèøôä
úéòáè äáéñ äæéàá ììë äéåìú äðéà

.'íéîù øáã'á àìà

תפילת  שומע הקב "ה – וישמע ה ' ויקשב
שיהיה מי יהיה מברואיו אחד כל

ïúùøôá(æè ç)äùî ìà 'ä øîàéå'
áöééúäå ø÷åáá íëùäéðôì

àúéà úåàøåð ,'äîéîä àöåé äðä äòøô
ùøãîá(à àé ø"åîù)äöåø äòøô äéä

äìôúá ÷åñòìãò ,äùîì ä"á÷ä øîà ,
ïðåáúîä .'åéðôì áöééúäå êì - àöé àìù¥

øúéúå åùôð ìòôúú åìà íéøáãá
åéúåðòè ìë åîúñð ïàëî éë ,äîå÷îî
úò ìëá øîåàå øæåç àåäù Y åéúåðåìúå
ãòå ìâø óëî ,ùòîî éðòä éððä - äòùå
ééç äîå éðà äî ,íåúî éá ïéà ùàø
,àøåáä éðôì ììôúäìå ãåîòì ìëåàù
å"÷ àùé éë .íùåø éúìéôú äùòú ãöéë
ãáòùù äòøô Y òùøä äæ íà ,åîöòá
íîãá õçøå ìàøùé éðáî àåáø íéùéù

íå÷î ìëî 'åëå ìàøùé éðá ìùåúìéôú
íéòéâî åéä øùà Y úåëîä ïî åðìéöú
øáì å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ...øùåéá åì

åúìéôúá ìåòôì ìåëéù ìàøùéúåìåãâ
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àì ìàøùéáù úåçôä óà éë Y úåøåöðå
äòøô ìù åúåòùøî åäö÷ ñôàá òâðåååå.

ãåò'íéø÷éòä øôñá' åðéöî'ã øîàî)

(æ"èôãçà ìëì äìéòåî äìéôúäù
åúééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôàå
äéäù ,äãåäé êìî äé÷æç ïá äùðîî
éô úà äøîäù éî äéä àìå øåîâ òùø
àìå åéðôì àì åäåîë ìååòá âéìôäå 'ä

åá øîàð ïë éô ìò óàå ,åéøçàì,á é"äã)

(âé áé áì'ä éðô úà äìéç åì øöäëå'
,åéúåáà é÷åìà éðôìî ãàî òðëéå åé÷åìà
òîùéå ,'ä åì øúòéå åéìà ììôúéå
,'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéå åúðéçú
ììôúîä äéäé íà óàù ïàëî åðãîìå
ïëåî àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá

äìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì.

אם  – ישראל בני נאקת את  שמעתי
וודאי 'חסר' הוא כי הרגשה מתוך  מתפלל 

בהפלגה אפילו  יפעול 

ïúùøôá(ä å)úà éúòîù éðà íâå'
,'ìàøùé éðá ú÷àðìåãâ ììë

äìéôú úåëìäá àøåðå÷"äøä åðãîéì
ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø÷éãöä ú÷ãö)

(â"éø úåàì"æå(éåðéùá).'øñç' àåäù éî
éà 'åøåñçî íéìùéù' ú"éùäî ù÷áîå
åäðòé àì àåä êåøá ùåã÷äù øùôà,

áåúëù åîëå(èé ãì íéìäú)'ä áåø÷'
ïëå ,'òéùåé çåø éàëã úàå áì éøáùðì

åøîàøäåæá(.äö÷ â"ç)éðòã äìéôúã
,íéòé÷ø úò÷åáå úåìéôúä ìë úà úììåë

úòã àìá øáãîù åìéôàåææææ'éðò' ïéà éë)

([.àî íéøãð] úòãá àìàåéúåìéôú êôåùå
êåúîù ÷ø ,øãñáå ïåúîá àìù

שרבו ו. ליבו אל שם פוניב 'ז בישיבת לכהן דסלר אליהו רבי המשגיח כשעלה

שקבלה  באומרו דזמרה בפסוקי להאריך  תיקן מיד יתום, קדיש האומרים הבחורים

יתמעטו  זה ובזכות המקטרגים, ולהכרית עריצים לזמר מועיל דזמרה פסוקי כי בידנו

היתום'. 'קדיש

זי"ע .ז. מרודניק צבי רבי הרה"ק מאביו ששמע  זי"ע חיים' ה'שפע  הרה"ק  סיפר

ימיה  מלאות  לאחר שיקברוה בלבה רצון שנכנס אחת  אשה הייתה קראקא בעיר

רבים  ועוד הב "ח, הרמ"א, עמוקות, המגלה נטמנו שבו בעירה, הישן החיים' ב'בית 

בשנים  מאות  כבר כי 'חלום' בגדר זה רצון היה באמת ארץ. ומצוקי עליון קדושי

החיים  בבית  ורק  אך  נקברו וגדולים רבנים ואף החיים, בית  באותו מלקבור פסקו

לבית ומערבת  משכמת  והייתה נואש, אמרה לא  אשה שאותה אלא  דקראקא, החדש

וימלא  הבורא שיחוס ביום, ג"פ להתפלל - Â)הכנסת ‰�ÂÚ‚È˘)בבית להיקבר רצונה

מבקשת הייתה רבן בית  של תינוקות פוגשת  שהייתה עת בכל דייקא. הישן החיים

הישן. החיים בבית להיטמן שתזכה ובתפילה בברכה אותה ויברכו עליה שיחוסו מהם
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íéøáãå 'äì åùôð êôåù åáéì úåøéáù
...úòãá àìùå íéøãåñî éúìáåîëå

éúòîùùøñçù ìàøùéî ãçà ìëã
äâìôäá íâ ù÷áîå øáã äæéàìêøãë
'åäàìîàå êéô áçøä' øîàðùé"ùøéôå)

(êúååàú ìë ìåàùì êéô áçøä Y .ð úåëøááäéä
äöåøî àåäù ïååéëî ÷ø ,éàãååá ìòåô
.úìá÷úî åúìéôú ïéà ïë ìò åáöîá
úåöøúäì àìù úòã äæì êéøöå

'øñç' åðéàù åîöò áåùçìåúåéäì àìå ,
,äîéìù äòåùéá ÷ø 'èòåîá ÷ôúñî'
úëñîá àøîâä éøáãî úàæ çéëåîå

äøåîú(.æè)÷åñôä ìò(é ã ,à é"äã)

íà ,øîàì ìàøùé é÷åìàì õáòé àø÷éå'
äúéäå ,éìåáâ úà úéáøäå éðëøáú êøá
,éáöò éúìáì äòøî úéùòå éîéò êãé
íù àúéàå ,'ìàù øùà úà íé÷åìà àáéå

êøá íà ä"á÷äì õáòé øîà - àøîâá
éðà éøä åàì íàå ,áåè éøä 'åâå éðëøáú

ìåàùì éñéñðá êìåäéðåáöòá úî éðà éøä)

(é"ùø -ïôåàá ììôúä 'õáòé'ù åðééäå .
ïéà íàù åùôðá ùéâøäå 'øñç ùéâøä'ù
áåè äîéìù äòåùéá åòéùåî ú"éùä

- åééçî åúåîãéîúà íé÷åìà àáéå'
'ìàù øùàìò øúé àøîâá åôéñåä 'ãéî' úáéú)

(àø÷ä ïåùì'÷éãöä ú÷ãö'á íù êéøàîå ,
ïéãä úøåùî íéðôì íéîçø úù÷á ïéðòá

åàø÷ íåéá 'ä åäðòé éàãåå äæáùçççç.

÷"äøäøîà ò"éæ àååàðéùîéøáã)

(íéìäú ,ùãçä ìà÷æçéáåúëä ìò
(ç-æ á íéìéäú)øîà 'ä ÷åç ìà äøôñà'

ìàù ,êéúãéìé íåéä éðà äúà éðá éìà
äòùá - 'äðúàå éðîî÷åç ìà äøôñàù

'ברכת גם מוסיפין היו לשלום ובירכוה קראקא  העיר ילדי בה שפגשו עת  שבכל עד

וניניה  נכדיה צאצאיה, שמחות בעת אף הישן. בביה"ח להיקבר שתזכה – הדרך'

זו משאלתה לקיום אותה שיברכו והכלה מהחתן מבקשת È"˘¯ÂÁהייתה ÌÈÈÁ ÚÙ˘)

(·"Ó˘˙ ‡ˆÈÂ.

שלג  לרדת החל ה'הלוויה' בעת מעלה, של לישיבה נתבקשה והאשה היום, ויהי

הביה"ח  עד אותה לשאת  במציאות  שייך היה שלא עד העיר... פני על שנערם עז

ואמר הרה"ק  נענה הישן... החיים בבית  הטמינוה ברירה ובלית היההחדש, זה  דבר

אצלי  תפילה.חידוש  של כוחה נלמד ומכאן כזה... 'שגעון' על אפילו תפילה שתפעל

אביו ח. שולחן על הסמוך שהבן שכשם זי"ע, מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק אמר כה

לפרוטה  ועד ערך יקר משי ממעיל דבר, כל מעמו מבקש הוא  אלא מתבייש אינו

שבשמים  אוהבו אביו מאת ולשאול לבקש האדם על כך  מתיקה, מיני לרכוש בכדי

אב וכרחם קוב "ה, לפני מתקבלת בוודאי  דא  כגון ותפילה בו. שרוצה ודבר דבר כל

טובה במידה משאלותינו ימלא  בנים ‚)על ¯� ‰ÎÂ�Á Ï‡ÂÓ˘ È¯·„).
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'÷åç' ,úîåòøúå äéëá ïåùìî 'äøôñà'
áéúëãë éðåæîã àðùì àåä(ç ì éìùî)

øùàëù øîåì àáå ,'é÷åç íçì éðôéøèä'
ïåøñç ìò ïðåàúîå äëåá íãàä

,äñðøôäéìà øîà 'ää"á÷ä äðåô
,éì øîåàåäúà éðáéëå ,äúà éðá éøä

êéúãìé íåéä éðàäîéîé íéîé äæ éøä ,
ãò úéàø øáëå ,àîìò éàäá äúà éç
,ïåæî êì øñç àìå êéúáæò àìù íåéä

- 'ïðåàúúå äëáú' éë êì äîåìàù

éðîî,êù÷åáîå êáì úåìàùî úà
äðúàå.éðîî ù÷áúù ìëë êì

יהודי של מהותו כל – נאקת את שמעתי
לזולתו  ולהיטיב רעהו אנקת  לשמוע

ïúùøôá(ä å)'íâåúà éúòîù éðà
åøàéáå ,'ìàøùé éðá ú÷àð
àéä êë éë Y 'íâå' åøîåà íé÷éãö
òîùé øùàë ,íìåò àøåá ìù åúâäðä
íéîçø àìîúéå åäòø ú÷òö úà ùéà

åéìòèèèèìë åðîî øéñäì åðéîéì ãåîòì

השמיםט . מן ל 'רחמים ' במהרה שיזכה  'מתברך' אינו מביננו  מי כי אגיד , –האמת

מרחמים  הבריות  על המרחם 'כל מפורש חז"ל שאמרו זו בעצה ידבק  לא מדוע

השמים', מן להריק עליו זו ב'סגולה' די לרחמים, עצמו  מצד ראוי כשאינו אף  והיינו

השמים מן רחמים רוב יענקל עליו  רבי ושמו יהודי בא  זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק אל .

˜¯‡˜‡)קראקובער ¯ÈÚ‰Ó ·˜ÚÈ),שנה ארבעים מלפני דמר מתלמידיו שהוא  סיפר הלה

על  עולם לבורא  והודאה בשבח ר"י ויענהו פרנסתו, ולמצב  לשלומו הח"ח שאלו

הוא בחודש רובל ארבעים סך מרוויחים שהכל בשעה כי מרובה, בעשירות  שנתברך 

שוויה  אשר עצים חבילת  כי הח"ח, שאלו – וכיצד בחודש, רובל אלפיים סך מרוויח

מרוסי' עצים להעביר מסחרו ובזה רובל, 200 תמורת בפולין נמכרת  רובל כ10 ברוסי'

שאלו  תועפות . להון העולה מכס יבקשו שלא – הגבולות  שוטרי עיני מתחת לפולין

על  גם חשודים הם והרי הגבולות ... שוטרי יתפסוהו שמא  מר חושש לא  וכי הח"ח

וענין, דבר לכל עצה מוצאים כיהודים אנו ר"י, לו אמר כזאת, 'עבירה' על הרציחה

הגבול, שומר את פעם בכל ומשחד העצים חבילות את  מעביר הייתי בתחילה כי

השומר  לי אמר בחודש, מרוויח הוא  כמה מר לי יגלה שאלתיו אחד שביום עד

חודש, בכל רובל מאתיים מעתה לך נותן אני נא, שמע  לו, אמרתי רובל, כארבעים

עת בכל כי עמו קבעתי אז כך, כל עצום שכר לי תתן מה תמורת  השומר שאלני

ומשם  הווה, וכן כלל... ראני שלא  כמי עצמו יעשה הגבולות  בין עובר שאנכי וזמן

ושוב דברך על חזור חיים, החפץ לו אמר דבריו לשמע העצומה. עשירותי באה

הח"ח  ברכת את ר"י ביקש האלה הדברים אחרי פעמים. ג' המעשה את  לספר

יהיה  מי יודע ואינו לאחרונה הזקין הלה כי ממלכתו על ימים יאריך הנכרי שהשומר

השוחד... בעסקי טיבו ומה לאחריו הבא  השומר
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áåàëîå øòöééééòîùé ,'ä íâìå÷ìíéîçøå äòåùé øáãá åäã÷ôéå åú÷àðàéàéàéàé.

כבר  תקופה שבאותה אף הישיבה, להיכל יחדיו נכנס הבה הח"ח לו אמר אח"כ

עלה  לר"י הח"ח ויאמר יחדיו, ונכסו מגדרו יצא כאן לישיבה, נכנס הח"ח היה לא

עשירותך, מעשה את להם וספר ל'דרשנים' המיוחד במקום הקודש' 'ארון על נא 

רצה לא ר"י ‰·Â˘‰)אך  ˙ÓÁÓ)את וסיפר הח"ח עלה שכן מכיוון ולדבר, פיו לפתוח

שלא די שלא היהודי הרוויח שע"י 'שוחד' של העצום בכוחו מזה, ולמד המעשה,

לנו  שנראה פעמים אנו אף עצומה. לעשירות  שזכה אלא  הגבולות, גניבת  על הרגוהו

חשובים  ואינם לחלוחית  כל מבלי יבשים מכל, ריקים מצוותינו כי ייאוש ברוב 

שתגדל  עד ממצוותיו אחת  וינפח יגדיל מלאך שיבוא פעמים באמת אבל מאומה,

כך, כל הגדלת  מצווה איזו המלאך את האדם וכשישאל יחדיו... עבירותיו כל מעל

של  שחרית  אלא ולא , לא הכיפורים, יום של שחרית  שמא שחרית, תפילת  יענהו

החול... מימי רגיל ה 'שוחד'יום ומהו שמיא , כלפי כביכול  שיחד  זה איש  כי ומדוע 

השמים מן עליו  מרחמין הבריות על  המרחם  כל  קנה – הבריות  על ברחמיו כי .

ערוך . לאין ע "י עשירותו גדלה הגבולות  שומר את ששיחד כאותו לעצמו

הקרובה י. שבשבת וסיפר זי"ע  משינאווא הרה"ק לפני שהגיע  ב'חתן' הווה עובדא 

יכול  ואינו הואיל בנפשו, עצות להשית  יכול ואינו שלו, לתורה' 'עליה תתקיים

הבושות בגין עליו מרה ונפשו וההפטרה, התורה ברכות  תיבות  את  כראוי להגות

מאומה  ידאג שלא  ה'שינאווער' לו אמר וממחותנו, מהמתפללים חלקו מנת  שיהיו

'חתן  בו שדר בכפר לשבות הרה"ק הגיע זו בשבת  בשלום, מקומו על יבוא  והכל

הרה"ק שימש דשבתא  בצפרא  בתוכם, לשכון בא' 'צדיק  כי העיר כל ותיהום דנן',

לתורה  לעלות החתן של שעתו ומשהגיעה כמנהגו, קורא ' כ'בעל בעצמו משינאווא

להתלהב הרה"ק החל נכונה, שאינה ובהגייה שבור בקול הברכות  את  לברך  החל ואך 

ביד  היה שלא עד גדול רעש בקול הבימה על דופק  והחל אוי.... אוי אוי אוי בזעקו

החתן  שבירך בשעה התלהבות  אותה חזרה כך  החתן, של קולו את לשמוע  הקהל

הברכות , שאר אש ,את בלבת  בוער  הרבי את  בראותם מרעידים עמדו  הקהל  וכל 

מאותו ולבר  מעל , בשמים כעת להם משוטטות הקדושות כוונותיו  שהנה  וחשבו

יבוש לא למען הצדיק של  ממסירותו היא זו  שהתלהבות  אחד אף  ידע לא  חתן

בישראל  נער  יכלם .ולא 

התורה  קריאת  באמצע זי"ע, מסאטמאר הרה"ק של מדרשו בבית שהיה מעשה

והורה  תורה, הספר בבדיקת  ברעיוניו מתעמק  החל הרבי התורה', ב'ספר פסול מצאו

שאכן  אמר רבה וחקירה' 'דרישה לאחר ורק אלמוני, ושו"ת  פלוני ספר לפניו שיביאו
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מקורביו  שאלוהו מעשה לאחר בו. לקרוא  אחר ספר להביא ליה עדיפא לכתחילה

ספר  להביא שהורה עד כך  כל הרבי האריך  מדוע  בספר, וברור גמור פסול היה הרי

כתב אשר שהסופר ראיתם לא  וכי – הרה"ק  ענה פסול, שהוא 'פסק ' לא ואף אחר,

פסול  שהספר ומכריז קם תיכף הייתי ואם המדרש, בבית נוכח היה הלז הספר את 

וכו', כ'חומרא' שייראה בדבר הארכתי כן על ונכלם, בוש היה הוא סופר מטעות 

ישראל. מבני מאחינו מאחד בושה חסכתי ובזה

בעשירותיא. ונתעשר לגדולה עלה מהם שאחד אחים לשני הדבר את  שהמשילו יש

העני  האח של ובנותיו היום ויבוא כל. חסר מרוד עני נשאר השני ואילו מופלגת,

לו  אספר אחי, של לארמונו אלך  - לחשב העני החל כל, אין ולרש לפרקן, הגיעו

ביקש  אחיו לבית  בהגיעו עשה, וכך  ירחם, אולי ואביון עני יחוס אולי מצוקתי, על

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

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

אנכי', ובשרך 'אחיך  – פנים בבושת  ויענהו אתה, מי - בשלו העשיר אך אנכי, אחיך 

כלל, אח לי ואין להורי, אנכי יחיד בן כי סח', אתה מה יודע  'איני העשיר לו אמר

באדרעס שטעית לי נפש.(Â˙Î·˙)נראה ובפחי פנים בבושת מלפניו העני ויצא  ,

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

(ÁÎ˘ ויען אתה, מי - ושאלו בפליאה האב בו הביט העשיר, - הבן כשנכנס מיד ,

בן  לי אין סח', אתה מה יודע  'איני האב  לו אמר בכורך', בנך ראובן 'אנכי העשיר

הבן  ידעתיך, ולא  מכירך  איני כי באדרעס, שטעית דבריך מתוכן נראה ראובן , הנקרא

את ידע  לא  האב של דעתו לשפיות משהו אירע  שמא  לחשוש שהחל - העשיר

בכורך, ראובן הוא ואני לך  בנים שני הלא אבי, אבי, – אביו אל מתחנן והחל נפשו,

שלו... על ועמד בו חזר לא האב  אביואך  הנני אני לו , ואמר האב  נענה  שבסוף עד

שמעון יהודי (‰È�Ú)של זה דרך על לאו... ואם אביך , כן גם  אני הרי אחיו  הינך אם ,

אביך  אני אף  הקב "ה  אומר  לרעהו , להטיב ומרבה חסד גומל והוא  באחיו , המכיר 

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

ישוב מבני בחור תובב "א , ירושלים בעיה"ק שנה כשלושים לפני שהיה מעשה

את הלה הוריד בבד בד לרעה, עליו השפיעו והם רעים' ל'חברים ל"ע נתחבר הישן

בכל  לראשו חובש שהיה ה'שטריימל' את אף אבותיו... כמסורת שלבש מלבושיו כל

·˘·"˜)שבת  ÏÓÈÈ¯Ë˘ ÌÈ˘·ÂÁ 'ÌÈ¯ÂÁ·'‰ Û‡˘ ÌÈÏ˘Â¯È ‚‰�ÓÎ) אשר הבגדים מרשימת הוריד

ומתקלקלים... נופלים ה'נושרים' פירות בראותם בצער בראשם נדים הכל והיו עליו...

באופן  כי בעצמו הבין מקדש האיש פרק בתחילת  ה'שידוכין' בשערי עמדו בעת ויהי

את ללבוש וישב  מחצבתו לכור לאיטו שב  החל כן על ל"ע, כ'חתן' יבחר לא כזה

נאמן  בית בבניין ולקחה אשה שאירס לאחר גם מהשטריימל... לבד אבותיו, מלבושי
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ובעזהשי"ת בשעטומ"צ שנישא מכיוון והנה השטריימל, את ללבוש חזר לא בישראל

וממילא טובים... בחברים ודבק הרעים חבריו את אט אט עזב ביתו בשלום הצליח

למלבושי  גם אבותיו' ואחוזת  'משפחתו אל ושב  והטוב, הישר דרך  על ועלה חזר

לחננה  עת בא לזה גם אך וכלל. כלל ראשו על עלה שלא מהשטריימל לבד האבות,

כשה'אוצר' ביתו אל ושב $ 2000 בעד שטריימל קנה הימים מן וביום מועד, בא כי

לראותך הורגלתי כבר באומרה זה, ב 'אוצר' כלל שמחו ולא  נדהמו ביתו' 'בני אך בידו,

ענה  לעומתה כה, עד שהורגלנו ממה עכשיו שתשנה אביתי לא  השטריימל מבלי

כשזו  נתערער... הבית ' 'שלום וכל ותקילין... טבין החפץ זה על שילמתי הרי הבעל

רש"ז  הגאון של לביתו האברך פנה לו בצר וכו'... מאשים והוא  כך  על בוכה

לו  אמר לעשות , מה כדת הגונה עצה ובקש בלבבו אשר את  שפך  זצ"ל אויערבאך

השרויה  השכינה את  ותשלח הבית  שלום את  תשבור $ 2000 בעבור וכי הגרש"ז,

שהעמידה  חיל לאשת חב  הינך  הרוחני מצבך  כל את  כי ידעת  גם ידעת הרי במעונך ,

אמר  טובתה... כל את ותשבר תקלקל אחד שטריימל בעבור וכי רגליך, ב' על אותך

כך כל גדול ממון הפסד עם אעשה ומה האברך  ·˙Â¯‰לו ˜ÒÂÚÂ ·˘ÂÈ‰ Í¯·‡ ‰È‰ ‡Â‰ ÈÎ)

(ÏÏÂÎ· התסכים לו ואמר לאברך  נתן $ 2000 סך  משם הוציא  לארונו הגרש"ז ניגש ,

ואינו  הכלח עליו עבר כבר שלי השטריימל כי המדובר, ה'שטריימל' את לי למכור

האברך כי לומר צריך אין הצהריים, אחרי בפורים זולתי ומועד בשבת  ללבשו מתאים

מדד  לא  שהגרש"ז לומר אי"צ גם האמור הסכום בעד להגרש"ז רבה בשמחה מכרו

השלום  וישב טוב, בכי ה'עסק' נגמר וכך ראשו... מידת  כפי הוא אם השטריימל את 

האברך . בבית לשרור והשלווה

שמחה  ברוב החדש ה'שטריימל' את הגרש"ז לבש ערב  לפנות השישי ביום ויהי

הייתה  השטריימל שמידת  עקא דא אך  שבת , ליל לתפילת לביהכנ "ס וילך וצהלה

מצד  לתפסו הוכרח רגעים כמה ובכל הגרש"ז, של ראשו ממידת  ידות  חמש גדולה

ראשו מעל יפול שלא  Â„ÒÁ'אחר ÌÏÂÚÏ ÈÎ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯Â‡ ‰˘ÂÚÏ' ÌÈÏ‰˙· ¯Ó‡� ‡„ ÔÂ‚Î ÏÚ)

ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ì‰˘ ÌÈÈ�Ê‡‰ ˙‡È¯· ÏÚ ‡¯Â·‰ ˙‡ ÌÈÁ·˘ÓÂ ,ÌÈÈ�Ê‡Ï ÈÂ�ÈÎ ‡Â‰ ˘È„È‡‰ ˙Ù˘· 'ÌÈ¯Â‡' ÈÎ

ÏÓÈÈ¯Ë˘ Ï·‡ ,ÌÈÈ�Ú‰ ˙ÈÈ‡¯ ˙‡ ¯È˙ÒÈÂ ¯˙ÂÈ ÏÂÙÈ ‡Ï˘ Y ˘‡¯‰ ˙„ÈÓÓ ‰ÓÎ ÈÙ ÏÂ„‚‰ Ú·ÂÎ‰ ˙‡

(ÌÈÈ�Ê‡‰ Û˜È‰Ó ¯˙ÂÈ Ì‚ ‰È‰ ÏÂ„‚ ËÚÓÎ ‰Ê רצה אם אף שאלוהו, לביתו הגרש"ז משבא  ,

מעצמו  יעשה מדוע  – הרבה ממון כך על ולהוציא  האברך  בבית שלום להשכין מע"כ

בשמחה, הגרש"ז ויען וכהנה... כהנה ראשו ממידת הגדול כובע ללבוש וליצנות  צחוק

השבוע , באמצע גם לובש הייתי יהודי בבית  שלום  והביא  שגרם כזה שטריימל

יחדיו עמו להקבר  רוצה שהייתי אלא עוד  יהודי ולא  בבית  שלום הבאת גדול כי ,

די. בלי עד ערוך  לאין
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áéèéîäååúçîùá çîùå åäòøì
ãò úåîø úåâøãî äìòúî
áúë'ä ÷"äøä ìù åøåàéáë ,õ÷ ïéà

ò"éæ 'øôåñ(ïøäà ä"ã àøàå)ë"äò
ïúùøôá(çë-åë å)íä ...äùîå ïøäà àåä'

àéöåäì íéøöî êìî äòøô ìà íéøáãîä
äùî àåä ,íéøöîî ìàøùé éðá úà
'åëå äùîå ïøäà àåä' é"ùøáå .'ïøäàå

êì øîåìãçàë ïéìå÷ùùäù÷äå .'
ãçàë ïéìå÷ù åéäù øîà êàéä ,÷"äìùä
ãåò í÷ àìå' äøåú äøîà ùøåôî éøä
åîöò ïäëä ïøäàì óàå ,'äùîë àéáð

ä"á÷ä øîà(æ áé øáãîá)äùî ïë àì'
.'åéä ïéìå÷ù' øîàé äëëéàå - 'éãáò

øàáîåäùî ïëà éë ,'øôåñ áúë'ä
,åéçà ïøäàî ìåãâ äéä åðéáø
ìåî ìà åãîòù äòù äúåàáù àìà
ìëìå ,äùîë úåéäì ïøäà äìòúð äòøô

åùôðá íéé÷ùë äëæ äæçîùå êàøå
åáìáåðîî øéòö äéä äùîù é"ôòà Y

.ììë åá àð÷úä àìå íéðùáóéñåä íâå
éðôì äôì åì úåéäì äùî íò êìäå
åì àåä éàðâù òãéù é"ôòà Y äòøô

äæ øáãòãåéå íúåà øéëî äòøô éøäù ,
ùåá àìå íéðùá åðîî ìåãâ àåä éë

,åðîîïë åîöòî áéø÷ä ïøäàù ïååéëîå
äùîë ìå÷ù úåéäì ïîæ åúåàá äìòúð
ìù åúåáéùç äìãâ ãàî éë .åðéáø
íãà ïéá åéòáèå åéúåãéî øáùîä
éåìéò øçà éåìéòá úåìòúäì ,åøéáçì.

äðäåêééù ,åúìåæì äáèäã äæ ïéðò
éøáãá æîøðë ,í"éááåùä éîéì

ì"æç(.àì úéðòú)éâåøä åðúðù íåé åúåà
áåèä äðáéá åð÷ú äøåá÷ì øúéá
'øúéá' úáéúáù úåéúåàäå ,áéèîäå
,'úéøá' úáéúá ïë íâ áúëäì úåðúéð

äæìåáéèéîäå áåèä åð÷úïå÷éúäù -
äéäéù é"ò äùòð 'øúéá éâåøäì'áåè

áéèîåíãåáëá úåøéäæá íà ,éðéøçàìáéáéáéáé,

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

או אחד איש אם כי החזיק ולא ביותר קטן היה טהרה המקווה יומאוהנה שניים.

אנשים  שם שהו הטבילה לבית  זי"ע  סלאנים מוט'ל רבי הרה"ק שפנה בשעה חד

האנשים  בין ומחכה עומד מוטל רבי את  בראותו שם. נכח יהודי אותו ואף הרבה

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

עוד  ולא בנפשו, בריא אינו זה יהודי הנה וראו, נא  הביטו להם, ואמר לסובביו פנה

הכבוד  ממעט מאד נהניתי ואעפי"כ וכלל. כלל מכובד ובאופן במקום עמד שלא אלא 

הנשמעים  עידוד מדברי ליהנות – בבריאתו הקב "ה טבע  כן כי נלמד מכאן שהנחילני,

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

רעהו, על לאיש ענין אלא  זה אין ישראל' של בכבודן 'להזהר שנצטווינו אף והנה,
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ãçà ìë åôåâá åà åðåîîá äáèäá íà
..úâùî åãéù éôë

úåéùøôáåìà(àá àøàå)äîë åðéöî
úåéç(íééç éìòá)åìáé÷ù

.íéáåèä íäéùòî ìò íøëù.àíä
íéòãøôöä åøñîù ìò ,'íéòãøôö'ä
úåùòì íéøöîä éøåðúì åñðëðå íùôð
åøàùð àìà åôøùð àìù åëæ ,íðå÷ ïåöø
øàùî øúé íéîé åëéøàä óàå íäééçá
òãøôö úëî úåìëë åúîù íéòãøôöä

(áô÷ ù"å÷ìéá àúéàãë)..áøîàðù ,'áìë'ä
åá(æ àé)áìë õøçé àì ìàøùé éðá ìëìå'

ìë åëéìùé íìåò úåøåãìù åøëùå ,'åðåùì
äôéøèå äìéáð øùá ìë ìàøùé éðá
(áìëì ä"ã 'ë äùøô íéèôùî àúìéëî).
úà áåúëä çô÷é òåãî ,á"ö äøåàëìå
äòùì àìà 'íøëù' ïéàù íéòãøôöä
åìéàå ,'òãøôö úëî' øîâá åúî àìù

.úåøåã éøåãì äñðøô àåä íéáìëä øëù
äàøðä ïîù ,äéîúä ìãâú øúåéáå
íéòãøôöä ìù 'ùôðä úåøéñî' äìåãâ
éøäù ,íéáìëä ìù íùôð úåøéñîî øúåé
íéøåðúä éëëåú ìà åñðëð íéòãøôöä
íùôð úåøéñî ìë åìéàå ,ùàá íéøòåáä
íðåùì åöøç àìù äúééä íéáìëä ìù

.ìå÷á çåáðì

øîàå,ò"éæ àðìàèî ãåã éáø ÷"äøä
äéàø ïàëîùúåøéñî äìåãâù

- åðåùì øöåð úåéäì úùøãðä ùôðä
éô ,åäòøá ùéà òåâôì àìå çåáðì àìù
úùøãðä ùôð úåøéñîî äîëå äîë

úøòåá ùà êåúì õåô÷ìäæ íâù óà
äù÷ äæ î"î íãà ìù åòáèî äìòîì
íéáìëä ìù íøëù ïúî äìãâ ïëìå ,éôè

òãøôöä øëùî êåøò ïéàìâéâéâéâé.

אחרים... שיכבדוהו – בכבודו להיזהר 'נצטווה' לא עצמו שהאדם לומר אי"צ אבל

בפרשתן  מצינו וכן מישראל... ואיש איש כל בפני נכנע  ויהא עצמו יכוף אדרבה אלא 

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

ועומדת ביכרה כבר - אביב 'השעורה וברש"י, הנה' אפילות כי נוכו לא  והכוסמת

כבר גדלה הפשתה וכן ונפלו, ונשתברו בגבעוליהבקשיה לעמוד  אפילותוהוקשה כי .

מאוחרות  - קשההנה בפני לעמוד  ויכולות רכות היו  אדם ועדיין כי שביארו יש .'

שלו על  העומד חברוהקשה בפני עצמו לכוף יכול ואינו ,(Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ¯˙ÂÂÏ)הוא הרי  ,

כל, פני כקנה רך  שהוא  מי אבל בחייו. טובה ומאבד הרבה נשברלוקה אינו

עליו הבאות  בגמראמהתלאות  אמרו ובפירוש שהוא . מצב בכל לעמוד ויכול ,

(.·ˆ ÔÈ¯„‰�Ò),ופירש"י וקיים, קביל הוי לעולם אלעזר רבי ותחיהאמר עניו .הוי

והם,יג. שכרם, שקבלו החיים מבעלי מינים ב ' עוד שמצינו ונאמר נוסיף אנו אף

ממצרים  בצאתם ישראל בני של משאם את  כתיפיו על שנשא שבעבור ה'חמור',
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הפורעניות  מן הצלה – המלך  יבזו שלא 
והבזיון הבושה ע"י

úåàøåð'øôåñ íúç'á åðéöî(íåöéå ä"ã)

ìò ìéòìã é"ùø éøáã ìò
÷åñôä(âé å)ìàå äùî ìà 'ä øáãéå

äòøô ìàå ìàøùé éðá ìà íåöéå ïøäà
é"ùøáå .íéøöî êìî÷ìçì åéìò íåö
íäéøáãá ãåáë åìì"æå .äöøã äàøð

åì åøôëúéå ,êìîä åæáé àìù íøéäæäì
ïéãá åéìò úåëîä åàåáé àìå ,åéúåðååò.

ãîåòä òùøä äòøô íà ïðåáúäå ïéá
Y ìàøùé éðáî àåáø íéùéù ãáòùîå
ä÷ìéù àåä ïéãáå ,íéøîå íéù÷ íééåðéòá
ïåéæá úåëæá éëä åìéôà ,äðäëå äðäë
éåàøë ãåáë åá åâäðé àìù Y èòåî
ìù åðá ïá å"÷ ,úåëîäî éøîâì øèôéé
áöîá åðéàù éî óà Y ïãéãì å"÷
,äòøô úåéäìî àåä ÷åçø ïééãò ,éåàøä

øèôéé ïåéæáä é"òù éàãååáåéðéî ìëî
é"ä úåëîãéãéãéãé.

חמור' פטר 'פדיון מצוות  בו שמקיימים ‰:)זכה ˙Â¯ÂÎ·)מעלת גדלה כמה עד וללמדנו .

מין שהוא חמור שאפילו חבירו, עם בעול טמאההנושא  להיותבהמה ונתעלה עלה

שכר קודש קבלו לא ה'כינים' לעומתם העם. משא את  לשאת  שכמו שהיטה משום

הבורא, רצון עשו הם שגם אף שכרכלל יקבל  לא  לעולם  רעהו  בבשר הנוגס כי

ה' רצון בזה  עשה  אם  אף  זה .על

ואחד יד. הוא  לרגל נכנס רוסי', מדינת  את  לכבוש כשרצה נפוליון עם שהיה ֵַמעשה

נכנסו (‚�¯Ï)מהגענעראלן בהכנסם הבריות, בפי מה לשמוע  רוסי' תוככי אל שלו

צבא הפסדי אודות  מספרים שם שהיושבים היאך  הם שומעים והנה מזיגה' ל'בית

קשה  כך  שכל המצור אודות מדבר וזה אצלם, היה הרוגים כמה מתאר זה רוסיה,

מחנה  לתוך  לפרוץ  מוכשר העת  הוא עתה כי – והגנרל נפוליון מאד ונהנו הוא...

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

הבינו  בעצמו, נפוליון למולנו היושב  זה האין ידידי נא  אמור נפוליון על באצבעו

עו  אם כי שני השניים הגנרל לקח – להמית  דתם אחת הרי שם ישארו קט מעט ד

כל  עליו ונשפך עליו נפלה נפוליון של כוסו כאילו עצמו עשה ביין, ומילאם כוסות

שאמר  ממי לצחק שם היושבים הגויים שהחלו עד בנפוליון מכות הפליא מיד היין,

מכות יכהו נפוליון מעבדי שאיש דעתך  על תעלה וכי באומרם, - נפוליון הוא  שהלז

הגנרל  בא  זמן אחר באפם, נפשם עוד כל שניהם ברחו והכי אדהכי כך, כל נמרצות 

רק הרי אדרבה, – נפוליון לו אמר שהכהו, המכות  על נפוליון סליחת את לבקש

להעלותך אוסיף אלא אענישך  שלא  די לא  כן על בחיים, נשארתי אלו מכות בזכות 

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

רבה. ובשמחה באהבה מקבלם והמשכיל למעלה, למעלה האדם את מעלים
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על החברים השפעת – רע מחבר והרחיקנו 
ולמוטב לטב האדם

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

àøéôù øéàî(ïúùøôá úòã éøîà)ú"éùäù

äòøô ìà øîàéù äùîì øîàéøåëá éðá
ìàøùéäî äòøô êìàùé éàãååáå ,

æ"ò éãáåò åììä Y åìàî åìà åðúùð
ïëà ,åäðòú äæ ìò .æ"ò éãáåò åììäå
úçú íãåòá ÷ø åäæ ìáà ,øáãä ïåëð
éôðë úçú åñðëé øùàë ïë àì ,êãé
'íé÷åìàä äèî' óà éë äéàøå .äðéëùä

גדולה, הודאה סעודת  פעם ערך זי"ע  מפרימישלאן מענדל מנחם רבי הרה"ק 

להם  הסביר כאן, היה אחר נס ולא חולי לא הרי עושה, זה מה 'הודאה' ומשנשאל

לו  ויש – מסוכן חולי אדם על נגזר שאם הקדושים, מאבותיו בקבלה לו שיש הרבי

ביזה  היום והנה  ובושות , לבזיונות החולי את לו ממירין אבות, זכות או עצמו זכות

מחולי  זה ידי על שניצלתי נמצא הנפש, עמקי עד נוראות בבושות  דהו מאן אותי

אינני  כי מחוליו, שנתרפא  חולה ככל הודאה, סעודת לעשות עלי כן על ומכאוב ,

מחוליי, שנתרפאתי רק שלא להודות, החיוב עלי מוטל ביותר ואדרבה ממנו, שונה

כלל. חליתי שלא ניצלתי אלא

– גדול כרופא  הריהו 'חולי', ממנו ומנע חבירו את שהמבייש אמרו, זה לפי

נאמר ועליו הגוף, וייסורי כאב  שום בלא האדם את  Ù·.)שמרפא ÔÈ˘Â„È˜)'טוב

לגיהנום'. שברופאים

עד  עצמו, על הוא מביא  נורא שאסון לדעת לו יש עצמו המבייש גיסא , ומאידך 

חז"ל �Ë.)שאמרו Ó"·) שהיצר ואף הבא ', לעולם חלק לו אין ברבים חברו את  'המבזה

שלעבודת יהודי היה פעם שאמרו, המשל את יזכור מאד, עד הדבר את  לו ממתיק 

על  נעמד היה חברו המנהג היה וכך מאד, גבוה בבניין חלונות מנקה היה פרנסתו

לארץ, שמים בין עצמו תולה היה ו'המנקה' ה'שלייקעס', בקצות  ואוחז הבניין גג

אחיזת נשמטה חד, יומא הגג , על מחזיק שרעהו ב'שלייקעס' היא  אחיזתו כשכל

העליון  בו גער לצחוק, החל ה"י, מטה כלפי ליפול החל וכאשר מהשלייקעס, ה'תלוי'

מנוחתו, עדן בגן אשר זקנך אבי עם נפגש והינך קט רגע עוד מצחק ' הינך  'מדוע 

מהשלייקעס  לקבל עומד הינך 'פליק ' איזה בדמיוני בראותי אני מצחק ואמר, נענה

ועוד  ומביישו, בחברו המתעלל - וידידי אהובי ורעי אחי הגגה... אליך שיקפצו

שחברו  הדבר שנכון אף כי 'תלוי', שוטה כאותו ממש הוא  הרי מכך, ונהנה 'מצחק '

הדבר  לו נחשב רעהו את בביישו הוא  אך הצורבת, הבושה ידי על ב 'פליק ' נצבט

הבא . העולם לחיי ישיבנו ומי לנשמתו, כמוות
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úåëéîñá àåáé øùàë ,äùåã÷ä øå÷î -
øå÷î Y ïéðúì êôäéé òùøä äòøô êéìà
ãéî åáðæá äùî æåçàá êãéàìå .äàîåèä

ùåã÷ä äèî úåéäì øæçåèåèåèåè,ïðéôìé ïàëîå .
äåáâ äìòúé 'áåè øáç'ì øáçúîäù

'ùçð' åìéôàù ãò ,ïë é"ò ãàîæîåøä)

(äàîåèå äôéì÷ìåúáø÷á åúåéäá êôäúî
ïëå ,íé÷åìà äèîì åðéáø äùî ìù
.òø øáç ìù äòøä åúòôùä êôéäì

ãåñéåáäåà'á øáë øëæð íéøáãä
'ìàøùé('ä øîàéå ä"ã)äðä éë

ä"á÷ä õôçù ïëúé àìù øîà äòøô
íä àìäù ìàøùé éðá úà ìåàâì

åì áéùäå ,äàîåè éøòù è"îá íéò÷åùî
íéùåã÷ íúåäîå íúåîöòáù äùî
êãé úçú íúåéäáù àìà ,íä íéøåäèå
äèî óàù ,øáãì äéàøå ,äàîåèá åò÷ù
.êúáéáñì åòéâäá ïéðúì êôäð íé÷åìà
úåøéçì íàéöåä ,ìàøùé éðáì çðä ë"ò
íéùåã÷ íìåë äãòä ìë éë äàøú éæà

'ä íëåúáåæèæèæèæè.

שובבים  בנים שובו  ומכרזת יוצאת קול  בת
נתגרש שכבר  למי גם  נועדה זו הכרזה  –

הקב "ה של ממחיצתו

úåîñøåôîäéë äéàø úåëéøö ïðéà
ìàøùé íùá øùà ìë
ìò åìà íééåúéô ùéâøä øáë äðåëé

זי"עטו. בשלה"ק �Ê)איתא  ÌÈÈÁ Í¯„ ,‡ÓÂÈ ‰"Ï˘) וזהו ג"כ, אותיות בשינוי נקרא  ש'חבר' ,

הוא אם אזיבחרסדרו וטוב , 'נבחר' אדם כלומר באם חבר, אך עמו, חבר היה ,

אזיחרבהוא  עקלקלות בדרכי הולך כוחך .ברחוהוא  בכל ממנו

עה"ת  בש"ך  כתב ¯·)נוראות  ‰�˜ÓÂ ‰"„ ,˙ÂËÓ)לא מדוע הדבר טעם את  לבאר

והרחבה, הטובה הארץ עבר אל הקודש עם יתר עם לעלות ראובן ובני גד בני רצו

שמעון שבט מחנה עם אחד 'בדגל' היו והם מאחר ˘·„‚Ïאלא  ,ÌÈÏ‚„‰ ¯„Ò ‰È‰ ÍÎ ÈÎ)

(ÔÂÚÓ˘ ‰ËÓÂ Ô·Â‡¯ ‰ËÓ ÂÈ‰ „‚ È�·,לשמעוני אב בית נשיא סלוא בן זמרי שחטא  ולאחר ,

חששו  כי – רעים' 'חברים עם אחת בכפיפה להיות  ראובן ובני גד בני רצו לא שוב

להשאר  העדיפו לכן שמעון, בני עם יחד להיות חלקם יעלה ישראל בארץ אף שמא

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

זיין  'מדארף זי"ע מויז'ניץ ישראל' ה'אהבת דהרה"ק בפומיה מרגלא היה וכבר

נישטצוגוט צריכים מיטיעדן, אין אך מישראל, אחד לכל בטוב להתנהג יש – יעדן'

ואחד. אחד כל עם להתחבר

גרש טז. לאברהם שרה שאמרה במה זי"ע  סופר' ה'חתם הרה"ק בשם הביאור ונודע 

הזאת  האמה בן È)את  ‡Î ˙È˘‡¯·) הדבר וירע לשלחו רצה לא  אברהם ואילו ,

שיצא ישמעאל מהשפעת חששה שרה כי לקולה, שמע הקב"ה לו שאמר עד בעיניו

יצחק , על רעה מרחםלתרבות קדוש הוא שיצחק כנגדה טען אבינו  אברהם  אולם
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ìù åëøã ïë éë ,äðäëå äðäë åøùá
åäåçã åìéàë íéðô åì úåàøäì Y øöé
å"ç ä"á÷ä ìù åúöéçîì õåçîæéæéæéæé,

íéîòô äñéð øáë éøäù úàæ åì çéëåîå
åéðôì ãéîòîä åøöé ìò øáâúäì úåáø

åãéá äìò àìå úåðåéñðçéçéçéçéóéñåîå ,
éì äî - åáìá áåùçéù åúéñäì
éøä úòä åæá øáâúà íà óà ,íçìéäì

...éøåñì øåæçà éàãååáèéèéèéèéïéà úîàá êà
àåù ïåéîã àìà äæáùåé àøåáä éë ,

לחשוש מקום ואין – המזבח גבי על  עצמו  לעקוד  שמוכן עד – רע  מכל  ושמור 

כיצחק  ביראתו ומושלם נשגב צדיק על  להשפיע  ישמעאל אמר שיוכל  הקב"ה אך .

שבה הקודש לרוח חז"ל וכדרשת  בקולה, ·)שמע ‰Ó יכול ,(·"¯ תמים צדיק שאפילו

רע חבר ע "י מלגרשולהתקלקל  מנוס ואין ,(˙Â„ÏÂ˙ '¯Ù 'ÌÈÈÁ È¯Ó‡'‰ ˜"‰¯‰).

אתיז. לייאש היצר של מגמתו שכל שליט"א  שעכטער מהרי"מ מהגה"צ שמעתי

ירחם  ה' בחטא , שקוע הינך כמה ראה יפתהו, וכך – הישר מדרך  להפילו היהודי

וכה  ישראל, בני שבקרב  הפושעים כאחד ברעיונך נופלים ורעיונות  מחשבות אלו

יפול  עצמו ומזה כמוהו, ופושע חוטא אין - אכן כי ירגיש שהלה עד לפתותו ימשיך

– עצמו את  שישאל עצתו, בישראל, הגרוע  ופושע  כחוטא ויכשל כתיבלבסוף היכן

שבגרוע לגרוע המפתהו יצר לאדם  שיהיה – בדבר יש שאיסור איסור בתורה אין ,

בקרבו  כשישכון רק  ואדרבה איסור, כל בו אין היצר עצם אבל בקולו, לשמוע אלא 

הנרצה. לתעלית ויגיע  יתעלה עליו ויתגבר הרע  יצר

הפיליח. שלשמירת Á¯·È)ידוע ‡Ï˘) פיל של בכוחו שבוודאי אף וחלוש, דק  בחבל די

מכיוון  הדבר, והסבר היא'. מעולה 'שמירה מקום מכל יד, כלאחר החבל את  לעקור

להשתחרר  אז וכשניסה דק , חבל בקשירת  לו סגי היה יומו בן קטן הפיל שכשהיה

החבל, קשרי את  לקרוע בידו אין שלעולם בנפשו קבע לכן בידו, עלתה לא ממנו

משאות נושא  ואני משגדלתי עתה אולי לחשוב  אחת פעם אפילו מנסה איננו וכבר

'מותר  – לדעת עלינו זה... וקלוש דק  מחבל עצמי לשחרר אני יכול כבר אדירים,

ולא ענין באיזה יצרו על להתגבר ניסה כבר אם שאף להבין הבהמה', מן האדם

כוחותיו  נתחזקו שהיום יתכן הרי יצליח, לא  עתה גם הכי משום וכי בידו, עלתה

לנצח. ויוכל

הרה"קיט . פירש וכבר הוא... 'משלו' כבר כי האדם את  לפתות  יצר של דרכו וכך

הכתוב את  זי"ע  מבעלזא È)מהר"א ‡Î ÌÈ¯·„) ונתנו אויביך  על למלחמה תצא  'כי

בידך  אלוקיך  שביוה' מהיצר ושבית  שישבה ה' יעזרהו יצרו, עם למלחמה שכשיצא  ,'

יצא לא ולעולם הרע היצר בידי שבוי שהוא  לחשוב  היצר לו שנותן ההרגשה את 

- ידו בושביתמתחת אתה אשר וטענתו כוחו את  .שביומהיצר
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àìà ãåò àìå ,åéìà áåùéù åéìò äôöîå
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(äðä ä"ãá ñ÷ 'îòâ éëùé íéùåøéô '
,'ááåù' úáéúì.à.ãøî.á.äøéáù

חז"ל אמרו כי אתה, שלי – המפתהו ליצרו ויאמר יענה 'תשובה' (ÈÓÏ˘Â¯Èעוד

(‰ ‡ ˙ÂÎ¯· כתיב(‚Î ÈÏ˘Ó) אי הקב "ה אמר תצרנה' דרכי ועיניך  לי לבך בני 'תנה

דילי דאת  ידע אנא ועינך לבך לי ‡˙‰)יהבית ÈÏ˘ ÈÎ Ú„ÂÈ È�‡ Í·ÏÂ Í�ÈÚ ¯ÓÂ˘ ‰˙‡ Ì‡),

העיניים ושמירת הלב  בטהרת  עצמי על  לשמור  אתחיל – הדבר שבידי נמצא

הקב "ה של  מ'אנשיו' .והריני

היו כ. והם זי"ע, מדזיקוב  ישועה' ה'עטרת  להרה"ק  לו היו ועשירים רבים חסידים

'קוויטלעך ' עם אליו בהכנסם גדולים 'פדיונות' כסדרם תמידים (Â‡˜˙Ù˙נותנים

('ÈÓÁ¯„מדזיקוב אליעזר רבי הרה"ק וזקינו זי"ע נועם' ה'אמרי הרה"ק מאביו בשונה ,

Ú"ÈÊ)זי"ע  ıÈ˘Ù‡¯Ó ˜"‰¯‰ Ï˘ Â�·) והיו מהונם, המפזרים נגידים חסידים להם היו שלא

לקבצן  במשל פיו פתח כך , על ישועה' ה'עטרת נשאל פעם מרודה. בעניות  חיים

הוא נוכח והנה ושבים, העוברים נדבות לקבץ ידו ופשט ווינא העיר ברחוב שעמד

העני  שאל בנין, איזה פתח על הצובאים אנשים של גדולה התקהלות  לראות 

'הצגה' ההיכל בתוך  יהיה קלה שעה בעוד כי הקהל לו ענו עושה', זו מה 'לשמחה

(ÏÈÙ˘)'חסדו יקר 'מה העני שאל נדבות , מקבץ שקבצן היאך יראו ראו וב'שפיל' ,

אנכי  הנה מאד, עד הקבצן ויתמה 'רובל', ענהו קדישא, היכלא  בהאי להכנס לזכות

מ'שווה  יותר לי תעניקו לא ומדוע  מדומה, ולא  אמיתי' 'קבצן – לפניכם עומד

מועטות, פרוטות  אלא  שוה אינו אכן אמיתי קבצן אה, הקהל, לו השיבו פרוטה'...

את לראות  היא והחכמה ה'קונץ' כל כי ותקילין', 'טבין נשלם ה'שפיל' זה על אמנם

משלם. שכרו שיטול הוא  ובדין קבצן, הוא  כאילו עצמו עושה קבצן שאינו מי

אבותי  הנה ואמר, קדשו בענוות  ישועה' ה'עטרת  סיים לדידן, בנוגע  נמי כך

דוגמת – מעטות  פרוטות 'פדיונותיהם' היו כן על אמיתיים צדיקים היו הקדושים

'שפיל' כעושה אלא  שאיני מאחר לרוב כסף מקבל שאני מה אך  האמיתי, ה'קבצן'

צדיק . של

– לענייננו הדברים במצבועומק שאינו  בנפשו  מרגיש שהאדם בעת דאדרבה 

או מצבו , אמיתות  פי על לא  ופועל שעושה כמי והריהו בוראו , את  לעבוד  ראוי

מאד הרבה שכרו  נפשו,אז  תכונות כנגד להתאמץ העבודה, עיקר היא זו כי ,

ורצונו. הרגשתו
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ãøî,'äáøáùåøîåìë åîöò úà
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ä"á÷äàëàëàëàëìå÷ úá úàöåé íìåëì Y
íéááåù íéðá åáåùáëáëáëáë.

óéñåîåáù øáë íà óàù â"îôä
ìà ,åãøîì øæçå äáåùúá
äáåùúá áåùì íéðô àùà êàéä øîàé

÷ø éë ,'åëå úéùéìùáå úéðùáãáòä

íòô åá ãâá íà Y äôåøú ïéà ïåãàá
éìáî úéîìåò åðùøâé éúùå úçà
ë"àùî ,åîò ñééôúäìå øåæçì úåøùôà
ìëá åìá÷îå ,äøéøá ïéà Y áà íò ïá

åäæå ,áùù úòåáåù'íéðáéë .'íéááåù
çåìñì äáøî ä"á÷äå ,'íå÷îì íéðá' åðà
áù íà óà åðáì ãéîú äöøúîä áàë

íéîòô äîëå äîë àèçåâëâëâëâëøîàî åäæå .
,àø÷äíéðá åáåùøáë íúééäù óà -

,'íéááåù'í"éááåùä éîéá ã÷úùàå
íëéúåáåùîî íëá íúøæçíå÷î ìëî .

זצוק "לכא. הלוי' 'שבט בעל הגאון �‰)כתב „"Á Ï"‰˘) מאתו שביקש למי במענה

ומעתי  ביותר, חמורות עבירות  על וסיגופים תעניות במקום תיקון אתדרך שם ק 

זי"ע  משה' ה'ישמח הרה"ק  של Á"È)לשונו ‚"Á Â¯ÙÒ·),השמים מן באזנו גונב  שבחלומו

מכל  העוון, על לכפר בכדי בצער עצמו לסגף עליו עבירה מדבר הפורש כל אכן, כי

הרי  דרכיו את לעזוב מתגבר אם בחטא , ונשתרש  בעוון משוקע שכבר מי מקום

הצער  חובת  ידי בכך  יצא  ממילא לו, היא גדול צער העבירה מן הפרישה עצם

מצד  'הענין החלום, מן הלכה פוסקים שאין שאף בשה"ל, ומסיים לעבור. שעליו

אמיתי'. יראה עצמו

$כב. מאה של שטר דרך לגמרי,(„ÏÂ¯)ועל ויתקמט ויתלכלך  לבוץ, יפול אם שאף ,

מהות עצם כך מאומה... מערכו נגרע ולא פגם, שום בלא  $ מאה שוויו עדיין

עולמים. כל לבורא ויתקרב  יחזור – נתרחק שאם אלא לעולם... משתנה אינו היהודי

בשוגג כבו פעם שהיה במעשה ויתחזק בקרבו, יישבר Â˙ÈÏË)ולא  È"Ú) של נרותיו 

כל  לישן היה יכול שלא  עד מכך , שבור הצדיק  והיה בשב"ק, זי"ע מסאווראן הרה"ק 

שהרי  דזמרה, פסוקי ולומר להתפלל לעמוד היה יכול לא היום ולמחרת הלילה, אותו

'הנורא' החטא זה ידי על הלא  בעצמו, שהרהר עד ופשע חטא מדרגתו לרום

חז"ל  אמרו - בגיהינום הרשעים עושים ומה גיהנום. לירש אני עתיד שחטאתי

התם, לי ומה הכא לי מה כן אם הקב"ה, לפני שירה ואומרים עומדים שהרשעים

מעשה  על להביט שלא  העיקרים עיקר כי ומכאן, לפניו. ואשורר כאן איפה אעמוד

ולהבא'. 'מכאן על תמיד אלא  העבר,

גדולה כג. ואחוזה מזיגה בית  מה'פריץ ' שכר לפרנסתו הכפרים, באחד היה יהודי איש



וארא  - הפרשה äëבאר

ווינטער' 'שווערע היה השנים באחת  בכבוד, התפרנס ˜˘‰)וממנה Û¯ÂÁ) רבו בה

לא מכך וכתוצאה למקום ממקום העוברות  השיירות  ונתמעטו והגשמים השלגים

אפילו  היהודי הרוויח שלא וכמעט דנן היהודי של המזיגה ' ל'בית אורח עוברי נכנסו

אין  ועדיין הפירעון זמן הגיע מהפריץ ... החכירות ' 'דמי בעד וכ"ש לאכול לחם בעד

ורחימו  בדחילו היהודי נכנס ברירה בלית החכירות , בעד פרוטה שווה אפילו בידו

הבאה  לשנה חובו תשלום את  לדחות בטובו שיואיל לו ויתחנן ויבך יר"ה הפריץ אל

האחרונים שנתיים בעד חובו יפרע  ÂÈ‰ÈÂואז ÌÈ�Â˜· Â˙Â�Á ‡ÏÓ˙ ‰‡·‰ ‰�˘·˘ Â˙ÂÂ˜·)

(Â„È· ÔÈÈÂˆÓ ˙ÂÚÓ.הבאה לשנה החוב  פרעון את  ודחה האכזר הפריץ  של רחמיו נכמרו ,

ו'אודך ' החורף ויבוא  קיץ ... כלה קציר עבר ˘ÌÈÏÙÂÎוהנה Í¯„Î ‡Â‰Â ,‰�˘�‰ ¯·„Ï ÈÂ�ÈÎ)

(ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡· 'Í„Â‡' È˜ÂÒÙ למה ‡˙ 'משל' אלא  היו לא אשתקד של והמטר השלגים

הדין' 'יום ובא קרב  והנה מלעבור... השיירות  גם פסקו וממילא  השנה... בזו שנעשה

לעצמו היהודי חשב  הפרעון, יום בא– אני אנה  ואני איננו  יחרוץהכסף הפריץ  הרי -

עשה  מה מעלה... של לישיבה במהרה להעלותנו ביתי בני כל דין ואת  דיני  את 

עיר  אל ויברח' רגליו יעקב 'וישא עגלה על עלה ומטלטליו חפציו כל אסף היהודי,

חשש  וכבר ובעצמו בכבודו ב'פריץ' פגע  העיר בשערי  שבעמדו אלא מבטחים...

לעולם, מתייאש אינו יהודי אך בגורלו, יעלה מה יודע  ומי בקלקלתו שנתפס היהודי

את שכחתי, לא  אמר- וכה הפריץ אל ניגש מעצמו נפלאה, עצה מצא אתר' ו'על

בדמי  ידיו למלא  הפריץ לבית אכנס העת  בבוא יומיים בעוד – אקיים חובתי

טוב' 'יום עורכים אנו למחר כי הגדולה לעיר ממהר הנני שכעת אלא החכירות...

מיודענו  בקרב החג את  לחוג הגדולה לעיר נוסעים אנו טוב יום שבכל שידעת  כמו

ישר  במועדי אנכי בקי כי מר, אמר מה ידעתי לא הפריץ, לו אמר דשם, אל ומכירינו

לי  לומר מע"כ יואיל שמא הסוכות', וחג השבועות חג המצות, 'חג את  מכיר והנני

הוא  היום היהודי לו אמר היום... לכם יש טוב  יום פליטתנואיזה הפריץחג  בירכו .

ויקר... וששון ושמחה אורה  הייתה וליהודי לשלום ממנו ונפטר הדרך ברכת

'עסקים  היהודים אצל כי רואה הוא  והנה העיר לרחוב  הפריץ  יצא  ממחרת  ויהי

הפלאפונים את  מחזיקים הם בידיהם אף פתוחות, חנויותיהם כל – (ÏÚÒ')כרגיל'

כיצד  שפגע  הראשון היהודי את שאל שכן מכיוון וכדו'... כסגרי' חול דברי ושאר

תמה  לכם, היום טוב ' 'יום לא וכי העיר, בחוצות המועד קדושת  את  מחללים הינכם

שלי ה'מושקע' הפריץ, לו אמר מדובר... טוב ' 'יום באיזה בפניו ÌÈ„Â‰ÈÏהיהודי ÈÂ�ÈÎ)

(‰‚ÈÊÓ‰ È˙· È¯ÎÂÁ היהודי הבין מיד היום... לכם הוא טוב ' 'יום כי אזני את  גילה

והפריץ המושקע  בין ושמחה' ששון – טוב 'יום איזה כאן יש אכן כי ב'פקחותו'

את מושקע  כינה כיצד לי לומר תאבה שמא הפריץ, את ושאל כ'נזכר' עצמו עשה

ואמר, היהודי נענה פליטתנו'... 'חג הפריץ  א "ל חגהיו"ט... הוא זה חג  בוודאי אכן,
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ומן  מועד שהם החגים  מכל  זה  חג שנשתנה  אלא  ישראל, חגי מכל  ביותר  הגדול 

'פליטתו'... את  עורך  הוא  שבו  שלו  זמן יהודי לכל יש זה חג  ואילו להם , קבוע 

בשמירת זה  בנסיונותיו, איש איש פליטתנו' 'חג יש יהודי לכל ייאמר, לנו אף

הרע  לשון שטיקל פעטע  א  מלדבר פיו בסתימת זה וחושיו, ÈÒÈÒÚ˙)עיניו Ú¯‰ ÔÂ˘Ï),

'פליטתו' יקיים אחד כל – בתפילה וזה בתורה זה ברעהו, מלפגוע  עצמו בעצירת זה

מכל  ביותר הגדול טוב' וה'יום החג הוא זה חג ואכן, לו, הראוי ובזמנו בעיתו מהיצר

ישראל. בני וחגי מועדי

לאכד. וכבר ה'גבורות ', לגיל הגיע שלהם העגלה' ש'בעל אחת עיירה בני על מסופר

ב'בעל  להחליפו העיר בני החליטו ב'מסעותיו', כראוי לעבוד כוחותיו לו עמדו

עגלה  לבעל מאד חרה הדבר עשו, וכן במתניו, כוחו שעדיין לימים צעיר חדש, עגלה'

וכבר  זקנתי כי אנכי מבין אכן לו ואמר הצעיר, העגלה לבעל פנה לכן הוותיק, דמתא 

במלאכתך הנך בקי כמה עד אותך  לבחון רצוני אבל חדשים', 'כוחות להביא  נדרש

הזקן  החל מקומי, למלאות תוכל לא  לאו ואם טוב , מה ב 'בחינה' תצליח אם החדשה,

הצעיר, לו השיב  עמוק , בבוץ הנסיעה באמצע  העגלה תשקע אם תעשה מה לשאלו,

תעשה  ומה ושאלו, הזקן חזר הבוץ . מן להוציאה העגלה את ואדחוף מהעגלה ארד

במצב לו, ויען העגלה, את  לדחוף לך אפשר שאי עד בבוץ , שקועה כך  כל העגלה אם

אותו  אך המיצר. מן העגלה בהוצאת ויעזרו מהעגלה שירדו הנוסעים מכל אבקש זה

בבוץ, תקועה העגלה תשאר עדיין הכל ככלות  אחרי אם תעשה מה ושאלו, חזר הזקן

במקומי  להתמנות  ראוי אינך  כן אם הזקן לו אמר לענותו. מה הצעיר ידע  לא כבר כאן

העגלונות' 'תורת רזי את  ללמוד שרצה הצעיר אך דמתא'. העגלה 'בעל בתואר לזכות

לו  נענה מהבוץ , העגלה את להוציא  הנכונה הדרך  מהי לי נא  הגידה הזקן, את  שאל

– הבוץ...הזקן אל  להיכנס  שלא מעיקרא  נזהר  מומחה עגלה' לנו 'בעל יש וכך

ובתבונה, בדעת הרעלהתנהג מן יתרחק אלא הבוץ, לתוך  ליפול להימשך .שלא

מחירו  מדוע  צ"ב שלכאורה זי"ע צדק ' ה'צמח הרה"ק  אמר פעם גיסא ולאידך 

המהלך החלש מהסוס גבוה מחירו - ובמהירות  הרבה לרוץ  שבכוחו חזק  הסוס של

ימצא היער, עצי בסבך  יתעה שאם המהיר, לסוס לו יש גדול חסרון והלא  לאיטו,

לאחר  אף הרי החלש הסוס ואילו היער, סבך  במעבה עמוק' 'עמוק במהרה עצמו את 

הסוס  שמעלת צדק ' ה'צמח מבאר אלא , 'הטעות ', בתחילת יימצא  עדיין מרובה זמן

ה  כמה המהיר תוך  'במהירותו' יצא שוב הוא, 'תוהה' כי עצמו שיתפוס שברגע  וא

שיחזור  עד לו יארך רב זמן – שיתוודע לאחר החלש ואילו היער, מסבך רגעים



וארא  - הפרשה æëבאר

('à ùåøãì"æç éøáã æîøá(.åè äâéâç)

,'øçàî õåç íéááåù íéðá åáåù'
íâ äáåùúì çúô ùé åìà íéîéáù
'øçà' àø÷ðå êë ìë íâô øáëù éîì
úåìëéäî 'õåç' éåøùå éåöî àåä éøäå

äùåã÷äøôëì çåë åììä íéîéá ùéå .
äîì óà äùåã÷äå ïåùìä íâô ìò

øôëî åðéà ë"äåéù(úåëéøàá ù"ééò)ìëå .
ñåôúì äðåáúáå úòãá äùòé íåøò

.úåôøäì àìå äáåùúä éëøã

ãéîúåäìåãâ éãåäéä ìù åúåáéáç
áúëù åîë íå÷îä éðéòá

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(á"ìøú úåîù)

é"ùø éøáã ìò(úåîù ùéø)ïúáéç òéãåäì'
éîì ,'íéáëåëì åìùîðù ìàøùé ìù

òéãåäìíäù ,ïîöò ìàøùé éðáì àìà ,
íúåáéáçå íúåáéùç åòãéå åøéëé íîöò
äàøð éãåäéäù êéàå ,íå÷îä éðôì
àåäå ,'äðîð' åäéøä äéäéù áöî äæéàáå

'ä éðéòá ø÷éìåôéì àìù ÷æçúé äæîå -
ùåàééä çôá åìéôäì äñðîä øöéä ãéá
øîàéå íå÷é àìà .äîåàî äååù åðéàù
.åì éððä ãéçé ïáå éàøåáì éððä ø÷é ïëà

úåìòúäì éãéá ,éúåå÷ú äñôà àì ïééãòå
øúåéá úåðåéìòä úåâøãîì íåø éîùìäëäëäëäë.

ãåòéë êì äî Y ùàééúîì åì øîàð
éðçåøä êáöî éëå ,úùàééúðåà)

(éîùâäàì 'ä éãéá ìëä éøä ...êãéá éåìú
óåñ ìáà 'äøéçá'ä àìà êãéá äðúéð

,'ä éãéá éåìú øáãïééãò åæ 'äøéçá' éøäå
øçá Y íåùìù ìåîúîë êãéá äðåúð
íåìùá åîå÷î ìò àåáé ìëäå 'áåè'á.

áåúëá íé÷éãö íùî åùøéô êëå(á ã)

øîàéå ,êãéá äæ äî ,'ä åéìà øîàéå
äèîäùî úà ìàù ä"á÷ä .äæ äî
êãéáäúàù äìåòôå øáã ìë éøä Y

àåä éðà éë ,àåä éðîî ìòåôå äùåò
ìë úà äùåòå úåìåòôä ìë úà ìòåôù
êãéá àöîð øáã äæéàå íéùòîä
åäùåò äúà íàå åúåùòì êúåùøáå

.àåä êìùøîàéååðéáø äùî åáéùä
äèîäæå êéìà éááì úà úåèäì éãéá

ìò øáâúî éãåäé øùàë éë .éìù
åáì úà óôåëî àåäå øöéäå úåéøîåçä

.øúåéá áåùç øáãä íå÷îä éðôì

לנוס  ביכולתו תלויה האדם' 'מעלת  הרע , יצר נגד במלחמתנו כמו"כ המלך, לדרך

התורה. לדרך בזריזות  ולשוב ההפיכה, מתוך מהר

פריכה. גרעין תטע  כאשר כי זי"ע  אברהם' ה'בית הרה"ק אמר זהבכבר כלי בתוך 

תטענווכסף אם ורק מאומה, ממנו יצמח האדמהלא ממנו בעומק יצמחו אז

השדה' עץ האדם 'כי – נמי זה דרך  על ולתפארת , לשם ופירות ËÈ)אילנות Î ÌÈ¯·„),

נתון שהוא לו נראה אם יתייאש האדמהלא  זה במעבה  ממצב דייקא  אדרבה כי ,

נאה... וצילו מתוקים שפירותיו רברבא  לאילנא ויתעבד רטוב, כגן ויפרח יעלה



çë וארא - הפרשה באר

טובות  השפעות  – בתורתך חלקנו ותן
התורה עסק  בזכות 

ïúùøôá(è å)äùî ìà åòîù àìå'
,'äù÷ äãåáòîå çåø øöå÷î

øåîàä øàáì '÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå
àì äøåú éðá åéä àìù ãöì éë éìåà
äøåúä éë çåø øöå÷ àø÷é äæìå ,åòîù

íãà ìù åáì úáçøîåëåëåëåëì"ëò ,æëæëæëæëåðééäå .

באישון כו. לעיירה הגיע שבדרכו הילך  על מספר היה זצ"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ

מבעה"ב האורח ביקש יום אור עם מעט. לישון ופנה האכסניה בית אל נכנס ליל,

קאווע  כוס לשתות ברצונו כי חלב מעט לו שחרית .(˜Ù‰)שימציא  לתפילת כהכנה

אין  ולכן עולמו, לבית ה'חלבן' נסתלק הלילה בזה לב למגינת ואמר, בעה"ב  נאנח

והנה  המדרש בית  אל האיש פנה משם אחת . חלב טיפת  אפילו הכפר בכל להשיג

העמוד, לפני תפילה' 'בעל שיעמיד מי אין המדרש, בבית  'גבאי' אין כי רואה הוא

לו  השיבו המתפללים, באוזני כך על משתמה וכו'... העליות את  שימכור מי אין

לא ועדיין ליל, באישון נפטר דמתא השמש הלא שמעתם, לא  וכי צער, בארשת

מדרשא . בבי שורר ובוהו התוהו כן על במקומו, חדש גבאי נתמנה

של  תבשיל לו שיכין מבעליו ויבקש מלונו לבית האורח שב  התפילה אחר

להשיג  בידי אין בעה"ב  לו אמל הקשה, בדרכו ימשיך בטרם גופו את לחזק בשר

באיטליז  אין וממילא העבר, בלילה מת  הבשר של ה'מנקר' כי במקולין, בשר עתה

בחיפזון, חפציו את  לארוז מיהר תשובתו את  האורח מששמע  לאכילה. כשר בשר

על  ושאלו בעדו עצר במרוצתו שהבחין הבית בעל האכסניה. בית את ויצא

הק' בשל"ה איתא  כי האורח, א"ל È„)מנוסתו, ˙Â‡ ,¯·„ '„ ˙Â‡ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ¯Ú˘)שהבא

רח"ל, במגיפה נפשו תדבק  פן משם לברוח יחיש בה המתים שרבו ורואה לעיר

המקום. את לעזוב ממהר הריהו בכפר אחת בלילה מתו אנשים ששלושה ומשראה

לו, ואמר האכסניה בעל מגיפה ,נצטחק כל בעיירה פרצה  לא וחלילה  חלילה

הוא ה'חלבן' הוא תפקידים, בשלושת  שימש ימים  ושבע  ישיש אותו  אלא

ה'מנקר' והוא  .ה 'שמש'

כל עם אדם לו מהלך תלמידיו, את  מעורר גד'ל רבי היה בעיותהרבהבזה

בבעיה הכל שורש אמרינן, לזה – ובגשם ברוח ומחוץ מבית נעוצה,אחתוחסרונות

בשלום... יבוא מקומו על והכל הגמרא  את פתח

זי"ע,כז. חיים' ה'דברי הרה"ק חותנו בבית  התארח מהורנסטייפל שהרה"ק מסופר

ושפכה  חיים הדברי של בתו נעמדה רוסיא, שבמדינת לביתו לשוב עמד כאשר

קשה  שהיא אמרה דבריה ובתוך הרשעה, המלכות אודות הק' אביה בפני ליבה מר

לא עדיין במצרים שהרי כן, תאמרי אל חיים, הדברי אביה לה נענה ממצרים. יותר
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íãà ìù åáéì úáùééî äøåúäùçëçëçëçë,
åéìò äôéòøîå ,äâàã ìë åðîî ú÷ìñîå
íà óàå .äøö ìëá ãåîòì äéçú éììè
íòè ùéâøî åðéàå åéìò äù÷ åãåîìú
àìà åéãé åôøúé àì ,äøåúä úåáéøò
åá øøåòúéù åôåñå äøåúá ÷åñòì ÷æçúé

úåáäìúääå ÷ùçäèëèëèëèë.

àúéààøîâá(.èé æ"ò)÷ñåòä ìë'
.'åéöôç åì äùåò ä"á÷ä ,äøåúá
'äøåúá ÷ñåò'ä éë ,øàáî à"ùøäîáå
úåìãúùä àìì óà åéðéðò ìëá çéìöé
øáãá úåöøìå õåôçì åì éâñå ,ììë

ä"á÷äå Y íéåñî'åéöôç' åì äùåò.

התורה השפעות - הזאת  התורה את באר
שבט  בחודש 

äðäùãåç ìù åçúôá åðà íéãîåò
áéúëå ,èáù(ä-â à íéøáã)éäéå'

äðù íéòáøàáùãåç øùò éúùòá(èáù)

úà øàá äùî ìéàåä ...ùãåçì ãçàá
íé÷éãö åøîàå ,'øîàì úàæä äøåúä

(íäéúåøåãì)íìåò úåøåãì äáø äòôùäù
äòéâéá ìéçúäì ,åìà íéîéì äðúéð
äøåúä úãîúäá úåùãçúäá ,äùãç
ìù 'åøåàéá'á éë ,äàìäå èáù ç"øî
àåáé äðùå äðù ìëáù òéôùä äùî
ìëì äøåúá 'úåøéäá' íéîùä ïî äæ íåéá

.ìàøùéî ãçà

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

מעמד.נחז  יק

להכריע,כח. יכול ואינו לעשות  מה כדת שמסתפק למי מייעץ  היה איש החזון ואכן

ולהכריע בדעתו לגמור ויוכל עליו דעתו תתיישב זה ידי ועל גמרא  דף שילמד

הספק . צדדי

עצם כט . היא תורה ללמוד שסגולה זי"ע , ישראל' ה'בית הרה"ק אומר שהיה וכפי

הלומד  הקב "ה לפני חביב  ביותר כי נאמנה וידע בתורה... ועסקו האדם ישיבת 

יושב היה העני ואביון, עני ואחד עשיר אחד אחים, בשני מעשה הדחק . מתוך תורה

שבוע מדי למחייתו זלוטי שמונה לו משגר היה העשיר ואחיו תורה של באוהלה

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

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

העני  לימוד על שכר העשיר מקבל ודאי שהנה הגר"ח, ויען מוואלאז'ין, חיים רבי

כך על שכר המקבלים הנשים מאותם חלקו גרע  לא  שהרי ביניהם, יתנו לא  אם אף

בשכר  אך וכו', קזכי במאי נשי בגמ' שאמרו וכפי ללמוד, לבעליהם שמסייעים

כך, על יתנה אם יועיל ולא  שייכות, שום לו אין הדחק מתוך תורה לעמלי המיוחד

הדחק . מתוך אינו מ"מ שהרי
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éùåãéç'äøîåà äéä ò"éæ 'í"éøä
ìë íéçúôð äæ íåéáã
ùåãéç øáã ìëå ,äîëçä úåðééòî
ìë êùîá ùãçì ãéúò ÷éúåå ãéîìúù
ìò ,ïë ìò ,àîåé éàäî êùîð äðùä
äæî åáìá åùôð úà øøåòì ãçà ìë
.äøåúá úå÷æçúäá äàìäå íåéä

ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøäã äéîùîåà"é)

(í"éøä 'éç íùáåãéá ùéù ,àøîàúî
äøåú éøáã ïéá ÷åìéç ùéâøäì

ïéáì ,èáù ç"øì íãå÷î åùãçúäù
ç"ø øçàì óëéú åùãçúäù åìà

.èáù

ìéôðàéîùáã ïåäåáà éî÷ äðéçú
ùåøôì íéîéä åìàá äëæð ïëàù
úåìòúäìå ,øåñéà ìù êøñ ìëî
ùã÷úðå øäèéðå ,ì÷ úéá äìåòä äìéñîá
òôùåé äæ éãé ìòå äìòî ìù äùåã÷á

.úåîìåòä ìëá áø òôù
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