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מצרים יציאת  בניסי  הסיפור ע"י  – תספר למען
רבה אמונה  לידי  יבוא

ïúùøôá(à é)äòøô ìà àá ,äùî ìà 'ä øîàéå
áì úàå åáì úà éúãáëä éðà éë
ïòîìå .åáø÷á äìà éúåúåà éúéù ïòîì ,åéãáò
éúììòúä øùà úà êðá ïáå êðá éðæàá øôñú
éë íúòãéå íá éúîù øùà éúåúåà úàå íéøöîá

'ä éðàíéúôåîäå úåúåàä ìù ïúéìëúù åðééäå .
åçáùé øåãì øåãù éãë ,íéøöîá ä"á÷ä ìòôù

áìá åùéøùéå ,åéùòî'ä éðà éë úòãìïåãà àåä ,
äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå ,ìëä åãéáå ,ìëä

êåðéçä øôñá áúë ïëå .íéùòîä ìëì(àë äååöî)

íéîòô äîëå äîë åúøåúá àøåáä åðååéö ïëìã
,íéøöî úàéöé úøéëæ úååöîìåãâ ãåñé àåä éë

åðéúðåîàå åðúøåúá ÷æç ãåîòåàåäù øéëðù -
àåäå äååä àåäå äéä àåäå ,êìî øùà íìåò ïåãà
áåèä åðåöøë íìåò úâäðä úåðùì ,äøàôúá äéäé

.äòùå úò ìëá

á"åéë'ï"áîø'ä áúë(äùøôä óåñá)øîàé ïëìå .ì"æå
íéúôåîá áåúëä'ä éðà éë òãú ïòîì

õøàä áø÷áìëá éðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...
- õøàä,ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì

åãéá áëòî ïéàíéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ë"à ...
...äìåë äøåúáå àøåáä úðåîàá íéðîàð íéãòïéàù

ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá ÷ìç íãàì
òáè íäá ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã

'íìåò ìù åâäðîåíáéùäìå ,åéøáãá ïðåáúäì åðéìòå .
àìà íìåòá òáè ìë ïéàù - åðáì úåéîéðôá áèéä

'ä úàî úéñéð äâäðäá ìëäàààà.

éëúåàìôðäå íéñéðä ìãåâá íéøåáéãä 'ä éðéòá ø÷é
,íéøöîî íàéöåäá åðéúåáà íò äùòù

ï"áîøá àúéàãëå(áúëå ä"ãá é úåîù)÷åñôä ìòé)

(èé.ì"æå ,'íéøöî ìåáâ ìëá ãçà äáøà øàùð àì'
úøéúò úòî ,åìù äøåúä ùåøéôá ìàððç åðéáø áúë
ìëá ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ãòå åðéáø äùî
ìåáâá ñðëéå àåáéå ìàøùé õøàá ìåôé íàå ,íéøöî
.åéùëò ãò íåìë õøàä ìåáé ìëî ìëåà åðéà íéøöî
éë ,äàøå àá .ìëì àåä òåãé øáë äæ éë íéøîåàå

øîà òãøôöá(ä ,ç ìéòì),'äðøàùéú øåàéá ÷ø'
äáøàá ìáà ,åéùëò ãò çöîúìà øàùð êëéôìå

,'íéøöî ìåáâ ìëá ãçà äáøà øàùð àì' áéúëìòå
øîàð äæ(á ,ä÷ íéìäú)åéúåàìôð ìëá åçéùïàë ãò .

.áøä ïåùì

הואויד שה' הידיעה ידי  על – ה' אני כי עתם
ממצריו ויצא  יינצל האלוקים 

äðäáéúë(å å)úåìáñ úçúî íëúà éúàöåäå
íúãåáòî íëúà éúìöäå íéøöîøàáî .

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä(éúàöåäå ä"ã).ì"æå ,
åðúåà úãîìî äøåúä éëøùà äìåâñä ïéðò ø÷éò
íéøöîî åàöé äøåáòáéðá íò úåéäá àåäå ,

íúåà íéøöî åãéáòéå ,ìæøáä øåë úçú ...ìàøùé
,íçåø ì-à úà äðîàð äæ ìëá ,äù÷ äãåáò ìëá
ìàøùé éðá åðçðà äæ äîì ,øîàì íááì òøä àìå
úåéäì úåîåàä éøàù ìëî øúåé íéãåøîå íééðò
'íéñçåéî' åðçðàù éðôî éëå .êøôä úãåáòá íéãøð

.íéìôùäå íéúåçôä íéøöîì ãáòúùðúòä ìëá êà
úøéæâ íäéìò åìáñå äáäàá ìëä åìá÷ àéää

ä"á÷ä,(íøîàá)åðì íâ ,áåè àåä åéðéòá íà éë
øùåéáøîàðù åäæå .(àé á)ìà àöéå äùî ìãâéå'

åéçàíúåìáñá àøéåúà ùãå÷ä çåøá äàøù ...'
,ìàøùé éðá ìù úåðìáñä úãîíîëù åðúð éë

...ú"éùä úøéæâá äáäàá ìëä ìá÷ìù÷åä àìä
,ú"éùä ìò íåìë íäéðéòáäìåàâì åëæ êëìå.

הללו .א . הרמב"ן דברי את ילמדו  ויום  יום  שבכל חסידיו את מזהיר היה זי"ע  אהרן' ה'בית שהרה "ק ידוע 
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êéùîîå,ù"àôúäíãàä úåéäì ïåëð ïë éë
åéø÷îå åéëøã ìëá 'äá ïéîàîíùëå ,

êøáé êë ,äáåèä ìò ïéëøáîùéòâô åäåâéùé íà óà
åúåà ïéìèáîä íéãéøèîä åéìò åáøå ,äìéìç ïîæä

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

.øáãä ïë àì éë .íðç éúåà íéìèáî úåáéñäéë
ìáú éáùåé ìë íðéáé àì 'ä úåáùçî å÷îòéë .
.åéøçà øäøäé íà åúåñðì é"ùä ïåöø éìåà- dyxtd x`aà á

êàé"ùäì úåãáò ïéðò äæäëéùç êåúî øéàäì
íéîùì åááì úàù"îë ,(ä å íéøáã)úáäàå'

úà ìèåð àåä åìéôà - 'êùôð ìëá êé÷åìà 'ä úà

øîàðù åîë ,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå ,êùôð
(ç âë úéùàøá)úà ùé íà'íëùôðøîà äæìå ,'

.êðåöø 'éô - 'êùôð úà ìèåð àåä 'éôà' áåúëä
(åðééä)úãøè é"ò é"ùäì ïåöøä êîî ìèåðù

êéðéòá äù÷é àìå .úáäàå ë"ôòà àöåéëå äñðøôä
ú"éùä ìòäçååö ìå÷ òîùù ììäá åðéöîù åîëå .

äéä êéàäå ,éúéáá åððéà äæù éðçèáåî øîàå øéòá
.éðåò éøåñéá ÷çãð äéä åéîé ìë àìä äæá çåèá
ìò ÷åòæì åúéá éùðà êøãî äæ ïéà éë òãéù àìà

,äìéìç íäì àáäãîåìî àåä úåðìáñä úãî éë
íéîéä ìë íé÷éãöä úéááì"ëò ,áááá.

éëêåúî ìëä ìåáñì ,íãàä ìù åúéìëú åäæ
úò ìëá åîò àöîð ä"á÷äù äøåøá äòéãé
ïéà éë .íä ïåéìò úøéæâá åéúåøö ìëå ,äòù ìëáå
åéìò ïéæéøëî ë"àà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà

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

להתיר  בו יש סבלנות כמה - 'סבלנותו ' מידת בודקים היו וכך בנימה, נימה  בסבך שנקשרה צמר של

צמר  של לפקעת דומה  העולם  כי הקודש , בעבודת גם הוא כך ואמר, הרה"ק  סיים זו ... צמר' 'פקעת

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

לבקרים . חדשים  העולם בזה  אותו  הפוקדים המצרים  מכל יצא ועי"כ  בבוי"ת, גמור וביטחון טהורה  אמונה 

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

הצעיר בנו את שלח הימים מן ביום  דשם , הישיבה כמזכיר Ó˘‰)ימיו '¯ Ï˘) לשלוחי שימסור אלישע  ר'

כדי  מהרה נא רוץ  לאמר, ביותר וזירזו  הישיבה . לטובת – שבגולה לאחינו להגיע  האמור מכתב דואר הבי

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

אלף מאה  אפילו להפסיד לאדם לו  שווה  כי תיבהל , ולא תרוץ שלא מזהירך הנני אלישע  לעברו , ומיהר

לא  השמים מן שהכל המאמין כי חלילה . הדעת יישוב של קטן אחד רגע  אפילו יאבד שלא ובכדי פונט 

כך  כן אם  אלא יעדו  אל  יגיע לא ירוץ אם שאף  נכון אל  הוא יודע שהרי נפשו , משלוות יאבד ולא ימהר

יתברך. חכמתו גזרה

בריחתו בשעת עמו שאירע  מה  זי"ע, מבאיאן הרמ"ש  להרה "ק זי"ע מבעלזא מהר"א הרה "ק סיפר פעם 

לעצור  הרה"ק  ציווה  פעסט לעיר סמוך שעברו שבשעה  הנוראה , המלחמה  בימי ימ"ש  הרשעים מאימת

רגעים, וכמה  כמה כך ושהה  החוצה  יצא בה, שרויים  שהיו  הגדולה הסכנה  אף  על  – מנסיעתו  הרכב את

בעיני  גדול  לפלא היה זה מעשה מהר"א הרה "ק ואמר נענה  לברוח. הספיקו  ובס"ד לרכב חזר מכן לאחר

התבוננתי  והבריחה הנסיעה בעת דהוה , מאי אספר לכם , אך לבי, מצפוני גיליתי לא ולאיש  הרכב, יושבי כל

יישוב  את ממני לבטל ברצונו כי וראיתי ובהלה, תלאה  עת – הזאת בעת השטן ממני רוצה מה  וכי בנפשי,

ליישב  בכדי חוצה יצאתי הסכנה אף  ועל והמהומה . המנוסה  כל את לעצור ציוויתי ע"כ  חלילה . הדעת

דעתי. את מעט 

בכפר  מצווה ' ה 'מצות את לאפות הפסח חג בערב זי"ע  מהר"א הרה "ק שנסע  בעת מעשה  הוי שוב
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äìòîìî(:æ ïéìåç)åøàéá äæáå .ïëå .ãì ÷"äåæ 'ééò)

(ú"äòáá' äùîì ä"á÷ä øîà òåãîàá'äòøô ìà
' øîà àìåêì'ä øîà êë éë .'äòøô ìààáàð

úåéøàä áåâ êåúì ñðëéúùë óàå ,äòøô ìà éãîò
äúà ïéà ,òùøä äòøô ìöàêìåäàìà ,åéìà éîòî

àáåîò àöîð ä"á÷ä íå÷î ìëá éë ,éãîòââââ.

äðåîà.ä÷åöå äøö ìëî íãàä úà ìéöú úàæ
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã íéòåãéå
ïéà éë ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä åðé÷æã äéîùî
ùôçéù éãëá àìà íãàäî åéðô øéúñî ä"á÷ä
íãàä æéøëî íà ïëìå .åéìà áåùéå åá øéëé ,åéøçà
úåøå÷ä ìëù éðà òãåé - ''ä éðà éë íúòãéå' øîåàå
,íéðô øúñäì íòè ïéà øáë .íä àøåáä úàî éúåà

ïéìèåáîå ïéìèá íéðéãäå äøúñää ìëåãããã.

ïëåçñôä úåëìäá åðãîì(à äòú ç"åà)ïéàù
êøã äáéñäã ïååéë ,'øåøî' úìéëàá 'äáéñä'

ìò æîøî øåøîä åìéàå ,àéä úåøçúåìâìò àìå
úåøçàåäù - 'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî .
øåøîíùî íéøîåàå .äáéñäá ìëàð ,äöî íò

ìò úæîøî äöîù ,ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
'äðåîà'(÷"äåæá àúéàãë),àúåðîéäîã àìëéî àåäã

Y 'äöî'ä íò øåøîä úà ãçé 'êøåë'ù ïååéëîå
,äòù ìëáå úò ìëá åîò 'ä éë 'äá äðåîàä
'úåøéøî'ä ìë åúàî ìèá ,äáåèì ìëäù ïéîàîåääää.

øùôà øéôùåéðáë úåøç êøãá æà áñäì åì
íéëìîåååå.

á"åéëáåúëä úà ò"éæ è"ùòáä ïøî øàéáíéìéäú)

(é áöêáéåà äðä éë ,'ä êéáéåà äðä éë'
ìëù íãàä øéëé øùàë ,'åãáàéåéáéåàåéøéöîå

‡·È·)חב"ד Ï˙· ¯„ ‰È‰˘Î) לעצור הרה"ק  הורה  הדרך אם  על  המשמשים. מאד מיהרו הבהולה השעה מחמת ,

לאדם לו  יש  הרבה  אכן כי מבהלה...'. נפש  נא הושע מבהלה... נפש  נא 'הושע אומר ושמעוהו  העגלה , את

של ורגליו בידיו בפועל מאד עד היא טובה  הזריזות מידת כי הבהילות. מן מאד ויזהר דעתו  את ליישב

ביותר. מיושב להיות האדם  צריך בו כי במוחו, לא אך אדם

בפרשתןג. הפסוק על הספורנו שכתב כמו האמונה, על נצטוו  במצרים דרכם בסוף  È‡)ואף ·È)וככה'

מתניו  וישנס כעניין לדרך, מזומנים - חגורים  מתניכם  וז"ל . חגורים ...' מתניכם  אותו  ÁÈתאכלו ‡ ÌÈÎÏÓ)

(ÂÓ. כלא בבית בעודם לדרך  עצמם מכינים בהיותם יתברך , בקל מסופק בלתי ביטחון  על  עכ"ל .להורות ,

מקוםד. של הבטחתו  בביאור בחיי רבינו כתב  È‚)וכן ·È) אין' וז "ל. עליכם', ופסחתי הדם  את 'וראיתי

הכתוב, לימדך אבל  הנגף. מביא מניעתו ולא הנגף  מונע שלמה הדם  אמונה בהקב "ה שהאמין מי כי

מצרים תועבת  בפרהסיא וזבח וגזרתו, פרעה לאימת  חשש  ולא בטחונו בו ‡˙ותלה Â·È¯˜‰ ÁÒÙÏ ‡Ï‰ ÈÎ)

(ÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ Ì‰ÈÏÈÏ‡- בהקב"ה  ובטח צדיק  זה הרי המשקוף . ועל  המזוזות על הפסח מדם הוא ונתן ראוי

והמשחית הנגף מן עליו הזמן.שיגין בפגעי להתחשב מבלי מצוותיו ומקיים  בה ' שהבוטח נלמד, ומכאן .'

רע . מכל  ויצילהו ה' ישמרהו בעדו , הקב"ה  שיגן ראוי נעשה  הבטחון בעצם  הרי

ומצוקותיו,ה . צרותיו  מכל  יצא הלב בפנימיות אמונתו מתוך לו  הבאה  - לבב בטוב השמחה ידי על כי

זי"ע  הגר"א של הכתוב(ÈÏ˘ÓÏ)וכביאורו È„)על ÁÈ ÈÏ˘Ó) ישאנה מי נכאה ורוח מחלהו יכלכל  איש ,רוח

וזהו הרוח , ידי על  באה השמחה  אישוז"ל . הוארוח בשמחה , תמיד מחלהו כשהאיש  שתבוא יכלכל אף ,

הוא ושלום , חס מחלה  ויבטלנה עליו  בשמחתו מחלהו עכ"ל .יכלכל  ,

עליוו . והתנפלו  ביער הלך שפעם  עובדא, הוי שבדידיה  מה  סיפר זי"ע  מסאסוב לייב משה רבי הרה"ק 

הרמ "ל, את הכיר שהוא השודדים , ראש  לשם  הגיע  לפתע נפש, לרצחו  בקשו  אשר שודדים חבורת

לייב  משה  רבי של ביתו  שהרי ולשתות, לאכול  הרמ "ל של ביתו  אל לסור תדיר נוהג היה ומלפנים היות

להרגך  יכול איני כי לך דע  לו , אמר כן על ולהשקותם, להאכילם  שבעולם  בריה כל בפני לרווחה  פתוח  היה

שתלמדנו אני וחפץ  הילד בני גם נמצא ושם מסתתרים, אנו  שבו  דירתנו  מקום אל אקחך אלא נפש,
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î åì íéàá'ä,äëéôää ìë úçú øúúñîä àåäå ,
éæàåãáàé êéáéåà äðä éë.åéúåøö ìë åìèáúé ,

ãåñéáàøîâä éøáã úà øàáì åðéöî äæ(:æè ïéëøò)

ïëéä ãò'úéìëúøæòìà éáø øîà ,íéøåñéé

ולא  וסתום, אטום  היה  הילד של מוחו  אך הילד, את ללמד לייב משה  רבי התיישב ואכן תורה, 'מעט '

בנו את בוחן היה ביתו , אל  השודדים ראש  - הילד אבי בחזור ערב בכל שלמד, ממה דבר וחצי דבר הבין

שותק היה הבן אך נמרצות, מכות בו מפליא היה מאומה  הבין שלא רואה  היה וכאשר שלמד, מה כל  על

שחרר  הילד, של  במוחו  דבר נקלט ולא שבועות, מספר משעברו כאב. מחמת אחת גניחה אפילו גנח  ולא

יישוב. למקום הדרך את שיורהו  הנער את עמו ושלח  לחפשי, לייב משה רבי את אביו

אותך  הכה אביך אשר בעת ולשתוק  איתן לעמוד יכולת האיך הנער, את לייב משה רבי שאל  בהליכתם

לענות  ולא להחריש - השודדים  חבורת בבית שמלמדים  הראשון כלל  זה הרי הנער, ענהו  קשות, כה

ושאלו, הרמ"ל  המשיך השודדים . משכן היכן מאתנו יבינו שלא כדי אותנו... לוכדים הצבא שאנשי בשעה 

א'. לימדונו , כללים ג' – הילד הסביר החלמיש, כצור לעמוד מתחזק הינך כח  באיזה ידעתי לא ועדיין

הרווחה . ותבוא יחדלו  שהמכות הזמן יבוא ובקרוב עולמים ולעולמי לעד מכה  המכה שאין ולזכור לידע

מכה בכל  ג'. הוא, ולהנאתו לטובתו וודאי הבן' על האב 'רחמי סוף  וסוף – רחומו 'אביו' הוא שהמכה  ב'.

בקרבי. רוחי תתחזק  וממילא האחרונה, המכה היא שזו לנפשי אנכי מדמה ומכה 

ומוכה, מיוסר שהוא בשעה  אף  האמונה , עבודת דרכי למד זה  שמינוקא ואמר, הרמ "ל נענה לימים 

שנית, ומאושרים . טובים  לחיים  ויזכה הגלגל  עליו  יתהפך ועוד קץ ' ראיתי תכלה  ש 'לכל לדעת ראשית,

לחשוב  עליו  ושלישית, מרובים, וחסדים גדולים ברחמים והכאתו שבשמים, אביו  הוא אותו  שהמכה לדעת

ואילך  ומכאן האחרונה, היא זו מכה כי טובים ...בלבו  חיים  לו  נכונים 

באמונתו להתחזק ממשיך הוא אלא למכותיו  נכנע  האדם שאין מחמת לפעמים  אלא בלבד זו  ולא

זי"ע יאס'ער נחום רבי הגה "צ על  שמסופר וכפי עצמו , על רבה  ישועה  מביא הוא הרי בבוראו ובבטחונו 

חולים ' 'ביקור הרפואה  בבית ושהתה  למשכב היחידה  בתו  נפלה  שפעם  ירושלים , בעיה "ק מגוריו בשנות

לחייה ספורות שעות אלא לה שאין ידיעה נחום ר' אל  ובא מות, שערי עד הגיעה והנה  דשופריא, בקרתא

יוכל ולא 'שבעה' לישב יצטרך עתה  שהרי במקוה, לטבול דעת יישוב מתוך נחום רבי וילך אדמות. עלי

השעה כשתגיע שמא מחשש  וקריעה  אנינות הלכות ללמוד וישב לביתו שב ימים , ז' משך למקוה לילך

לקרוע בכדי הסכין את ששכח  נזכר הילוכו  בדרך החולים , בית לעבר ויצא עליו, מיושבת דעתו  תהיה לא

עומד  קט מעט  עוד הרי ואמר, מלוויו אל נחום רבי פנה  החולים , לבית שהלכו  בעת לקחתו, וחזר 'קריעה '

חז "ל שאמרו האמת', 'דיין ברכת את ומלכות בשם לברך Ò:)אני ˙ÂÎ¯·)כשם הרעה  על  לברך אדם חייב

שמים רצון בקבלת - 'שמחה ' בקרבי להכניס עלי מוטל כן אם  בשמחה', ו'לקבלינהו  הטובה על  שמברך

מדבר  שהשי"ת נמצא למות נוטה  בתי אם  ברגש, לומר והחל  נחום  רבי התלהב כך ובתוך וחדווה, באהבה

עומד  כבודו  הארץ  כל  שמלא ובעצמו בכבודו שהקב"ה על  שמחה  אתמלא לא והיאך כעת, בי ועוסק 

בי. ודן ומדבר

שמחה, אות שום להראות אסור מעתה  ואמר, מלויו אל נחום רבי פנה החולים בית לעבר משקרבו

ותיכף הבת. של  חוליה מיטת לצד בבכי העומדת לרבנית הדעת וחלישות צער חלילה לגרום  שלא כדי

מכלל ויצאה  להכרתה  חזרה  התעוררה , שהבת – טובה  בשורה שמע  החולים, בית אל  נחום רבי כשנכנס

אירע, אשר את הסביר מכן לאחר תמנו. לא כי ה ' חסדי על  רבה בשמחה  לרקוד נחום  רבי החל  אז  סכנה ,

יאמין  אם לראות - השמים מן 'נסיון' אלא זה  אין הבת', 'צרת כגון האדם על צרה הקב"ה  שמביא בעת

– תחייני' צרה  'בטרם  שמחתי את ראה שהקב"ה אחר אך לבבו, ירע  ולא להיות צריך שכך בה' האדם

החיים ... בין להישאר לה אפשר בניסיון, כבר שעמדתי נמצא באמונה , התחזקנו  דבר יארע ובטרם 
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...åéìò ìá÷úî åðéàå ùåáìì ãâá åì åâøàù ìë
åâæîå ïéîçá âåæîì åðååëúð åìéôà ,åøîà åæî äìåãâ
åì êôäð åìéôà øîà àðéáøã äéøá øî ...ïðåöá åì
åãé èéùåä åìéôà ,àðú àúéðúîá äì éøîàå ...å÷åìç
íéäåîúå .'íééðù åãéá åìòå äùìù ìåèéì ñéëì
ãâáä úëéôäë íéèòåî íéøåñéé éëå ,íäéøáã
íéàø÷ð äùåìù íå÷îá úåòáèî éðù úàöåäå

'úéìëúò"éæ è"ùòáä ïøî íùá òåãéå .'íéøåñéé
äðååëä ïéàùíéøåñéé ó÷åúå ÷æåçì Y úéìëúàìà ,

ìë éë åúðååëúáéñå úéìëúàìà íðéà íéøåñééä
åéìòù íãàä øéëéù éãëá 'ä úàî íéðô øúñä
íà Y äúòî øåîà .åéùòî úà áéèéäìå úåðùì
óà - íéîùä ïî åì åæîøù äæ æîø ïéáäì ìéëùé
åì êôäúî åãâáù äòùá ïåâë íéèòåî íéøåñééá
äøëää åæá ,åéëøã úåðùì ìéçúéå ,åúùéáì úòá

éãéì àá øáëïúéìëúåôéñåé àìå ,íéøåñéé ìù
íðéçá åúåà äøñééìææææ.

àúéàò"éæ 'úîà úôù'á(ç"îøú àá)ä"á÷ä
íùî åðìàâå íéøöî úåìâ åðì íéã÷ä
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä úåéäì

øåáòì íãàä ìòùì"æç åøîàù íùëå ,(:é÷ úåçðî)

,'äìåò áéø÷ä åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë'ïë
íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé éøåôéñ úåéùøôá àåä

úåìâä åéìò øáò åìéàë.

úåøåãìåäøöù ìàøùéî íãà úåàøá ,øîàéé íìåò
,úåéùøôä åìàá ïðåáúéå àø÷é ,åéìò äàá
ïî øèôéå ,úåìâä úà øáò øáë åìéàë áùçé àìéîîå

,øáãä øåàéáå .øòöä ïîå äøöäúåéùøôù ïååéëî
øéôù äðåîà çëá éøäå ,äðåîà åðáìá íéòèåð åìà

àîìò éàäá íãàä ééç úà ÷éúîäìçççç.

גבול ואין  ה' ביד הכל  – 'הארץ' עין  את  כיסה  הנה 
ומוריד מעלה  הטבע 

ïúùøôá(ä-ã é),,êìåáâá äáøà øçî àéáî éððä
úåàøì ìëåé àìå õøàä ïéò úà äñëå

אמרוז. היאך זי"ע  ממעזריטש הגדול המגיד הרה"ק  את יהודי שאל  Ò:)פעם  ˙ÂÎ¯·) לברך אדם  'חייב

בגמרא ואמרו הטובה ', על  מברך שהוא כשם הרעה בשמחה על  ודםולקבלינהו לבשר אפשר וכי .

הסמוך  מדרשנו  לבית נא הכנס המגיד לו אמר הטובה ... בעת לו  שיש שמחה  כאותה  הצרה  עם לשמוח 

כמצוות  היהודי עשה  היטב. באר הענין כל  את לך יבאר והוא זושא רבי הרבי הרה"ק  בפינתו יושב שם

מעולם הרי מהי, רעה  יודע זושא וכי אלי, הרבי שלחך מדוע להבין זכיתי לא ענהו, שהרר"ז אלא המגיד,

שלחו הכי משום שדייקא שואל , אותו והבין זאת... 'קושיא' על לך אענה  והיאך רע, הבורא גמלני לא

הרר"ז , אל  לו המגיד מה כן אם וברכה, לטובה שהכל  כשיאמין – בשמחה הרעה על  מברכין שכך 

טובותיו  על  מיצר משכיל  אדם וכי כך, על .להצטער

ונשבר  השולחן שעל  מהכלים  אחד נפל  וגיל , בחדווה השב"ק  יום  סעודת את ואכל הרר"ז כשישב פעם 

'רעה', לך אירע כי רואה אינך לעולם  הלא ביתו , בני מששאלוהו צדיק . לאותו  ביותר הדבר כאב לרסיסים,

שעלי  הוא אות מכליי, אחד שהקב"ה  שבר אם  הרה "ק, ענה  הכלי. שבירת על נפשך תדאב כה  ומדוע

להכיר  ייסורים , תכלית כאמור וזהו וכואב. מצעק הנני החטא ועל בתשובה , עליו ולשוב פגם , איזה  לתקן

מה . דבר רוצה ושהוא נמצא שהקב"ה

צאתך ח. יום את תזכור 'למען נצטווינו אלא הפסח, בחג – בשנה אחת מצרים יציאת בזכירת לנו די לא

מצרים  חייךמארץ  ימי ‚)'כל  ÊË ÌÈ¯·„) רפואות יש רפואה, ענייני בכל הוא כן כי הדבר, ובטעם ,

ב'וייטאמין' האדם  לגוף ה'חיזוק' כי ביומו , יום  מידי לו שנצרך ויש  ארוכה , לתקופה אחת לקחתם שמספיק 

(ÔÈÓËÈÂ)יום מדי לאדם נצרך ה'לחם ' לאידך, עניינו , לפי וחד חד כל – ימים לכמה  אחת בפעם  די וכדו '

הקדוש מיום השנה, כל  אל  המועד מיום שהשפעתם  'וייטאמינים' כדוגמת הם  השנה  מועדי ולעניינו, ביומו ,

אחרית  עד נמשכת השפעתם הפסח  חג או הסוכות חג ימי וכן השנה , לכל לנפשו  טהרה  האדם שואב
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íëì úøàùðä äèéìôä øúé úà ìëàå õøàä úà
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ìëåé àìå õøàä ïéò úà äñëå' øîåì ìôë òåãî
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åìåãéâåúçéîöå.äãùä ïî

,øàáîåùçøúîä ìëù ïéîàä àì äòøô éë
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,òáèä é÷åç é"ôò âäðúî íìåòäù øáñ åúåùôéèáå

äðäå .ì"ôò 'ä úçâùä àìáõøàêøãì æîøî
åìéàå ,òáèäíéîùíìåòä ïî äàéöéä ìò íéøåî

íäøáàá øîàð ïëå .òáèä êøãî äìòîìúéùàøá)
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øîà äæì .'ä éðôá ãîåò 'òáè' ìë ïéàù íìåò éàá

'êìåáâá' äáøà øçî àéáî éððäùé òáèì éë ,
- àéä òáèä êøãë àìù 'ä úâäðä ìáà ,'ìåáâ'
úåëøòîä ããùî ä"á÷äå .÷åçå ìåáâ ìë äì ïéà

äáøàä àá äæì ,åðåöøëêìåáâáúà ìèáì -
,ãáìá úéòáè äâäðäå 'ìåáâ' ùéù äáùçîääñëå

õøàä úà úåàøì ìëåé àìå õøàä ïéò úà
ìò åèéáé àì áåùå ,êîî 'õøàä' äñëúúùäõøà
êøã é"ôò âäåð åâäðîë íìåòù å"ç øîàì -òáèä,

.'ä úàî úéñéð äâäðäá ìëäù åðéîàé àìà

äðäåøîàð(â à úìä÷)åìîò ìëá íãàì ïåøúé äî'
ùøãîáå 'ùîùä úçú ìåîòéù(â à ø"ä÷)

ïî äìòîì ìáà ,ïåøúé åì ïéà ùîùä úçú' åøîà
ìëù ïéîàîä éë ,øàåáé åððééðòìå .'åì ùé ùîùä

íà éë äðéà íìåòá äâäðääùîùä úçúêøãá -
,äåå÷úå ïåøúé åì ïéà ,òáèäéôì ìáâåî òáèä éë

ìëàé øùà åìëàî íãàì øîâééù íéîòôå ,åé÷åç
ãåò åì ïééðîåá ïéîàîä êà .ùîùä ïî äìòîì-

äæì ,úéèøô äçâùäá íìåòä úà âéäðî ä"á÷äù
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היא ה 'אמונה' כי בתמידיות, לקיים  האדם  על מצרים ' יציאת 'זכירת מצוות אך חוקו שנה , כללחם של

באמירה לא - ה' ובנפלאות מצרים  יציאת בניסי ויעמיק חיים . אינם חייו ומבלעדיה  הוא, באשר יהודי

יתמלא  שלבו ללבו, הדברים את לתרגם - תרגום' ואחד מקרא ב'שנים  ילמדם  אלא מקופיא, ובהבנה 

העולמים . בריבון וזכה  טהורה  באמונה

עליו הרי הקאווע , כוס  חום על  לשמור החפץ שכמו זי"ע  איש ' ה'חזון הגה"ק  בקדשו התבטא וכבר

האש על ‰Â‡)להעמידו  '˘‡' ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ‰ÎÂÓ� ˘‡ ÏÚ Â�„ÈÓÚÈ ÈÎ Û‡) ויצטרך יתקרר שוב האש מן יסירנו  אך כי ,

רתיחת  תישאר וכך ושוב, שוב כסדר הדברים על  לחזור האדם  על  האמונה בענייני כך מתחילה , חימום

בעצמותיו . האמונה אש

חייםט . בעלי רבבות ריבי בעולם נמצאים  אומר, היה זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי הגה "צ המשגיח

מכל אותם שמגרשים  אלא עוד ולא לפרנסתם , 'דואג' להם  שאין ונראה  וכדו' באשפתות המתגוללים

ואם כינים . ביצי ועד ראמים מקרני ומפרנס זן הקב"ה כי מ 'רעב'... חי בעל מת לא מעולם ואעפי"כ מקום.
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מנין... דאגה א"כ  מזון, מבלי שישארו הקב"ה  אותם יניח  שלא בצלם שנבראו האדם לבני ק"ו  כן , חיים' ב'בעלי

היה זה  יהודי פרידמאן'. 'משה בשם לו  נקרא המעשה שלצורך הקודש  מארץ ביהודי שהיה מעשה

כשמשבר  שנים כמה לפני והנה ה '. אותו חנן אשר מכספו  ניהל גדול  גמ"ח  ואף  גדול, ונגיד עשיר מתחילה

מיהודי  נהפך לילה ובין ספורות, שעות בתוך רכושו כל את אחרים כרבים  היהודי איבד העולם, על  עבר גדול

הגמ"ח . את להחזיק המשיך ואף  במצבו, והתחזק התייאש לא שהוא אלא מרוד. לעני יכולת ובעל עשיר

בהחזקת  עם נדיבי ל 'זכות' לארה"ב, נדד ברירה בלית ליום, מיום  לרדת המשיך פרנסתו  ומצב זמן כעבור

הלה אך העיר, מעשירי יהודי של  ביתו פני על 'מלווהו' עם עבר באמריקה שהותו  בימי בארה "ק. 'גמ "ח'

בית  שערי על להתדפק  הראוי מן אינו וכי היהודי שאלו העשיר, לבית פניו שם  ולא בדרכו עמו  המשיך

מאד  שמאד אלא בשעריו , הבא לכל לצדקה אדירים  סכומים  יוצאים זה  מבית אכן, המלווה , ענהו  זה,

היהודי  ידועים . ועסקנים  מוסדות מנהלי אלא אליו  מכניס בעה"ב אין כי שעריו . לתוך להכנס 'לזכות' קשה 

זה שיהודי וכששמע אליו  ניגש הבית ו'שומר' הבית שערי על דפק  השתדלות'. ב'תורת לנסות החליט

לעברו בעה"ב קרא ומיד בכבוד, הושיבו הטרקלין, תוככי אל  להכניסו  מיהר פרידמאן משה  בשם נקרא

מע"כ אל יורד אנוכי הנה למעלה , שבתו Â˙‡¯˜Ï)מרום ÏÎ‰ Â„¯Á� ÚÂ„Ó ÔÈ·‰ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ï ‰Ï‰) התיישב בעה "ב ,

משה – כשמו  ושמו אדיר 'עשיר' לאיזה נקבע שעה  באותה  כי טעותו, נתבררה  רגעים  כמה ובתוך לידו...

הכניסו ובטעות במאנהעטן, יחדיו  לבנות עומדים שהם  גדול בניין עסקי על  לחתום הנה  לבוא  פרידמאן

הלום, הביאך מה לי נא הגידה  – בביתי אתה  נמצא שכבר מכיוון העשיר לו אמר  אבל במקומו. אותו

מנכסיו, וירד הגלגל  עליו  שנתהפך עד גדול , עשיר לאחרונה עד היה הוא גם כי בקצרה  היהודי לו  סיפר

חזינן  דאלער. אלף  וחמישים מאה  סך על צ'יק העשיר לו כתב אתר על  ה'גמ "ח'. לחיזוק  ונד נע  הוא וכעת

יגיע לאדם  הנקצב כי – אחד לפונדק פרידמאן משה שני הבורא שזימן העליונה , ההשגחה  דרכי מכאן

עליונה . השגחה עפ"י אליו

אדםי . של  מזונותיו  שכל  למידים , השמים נמצינו מאיזהמן  להמנע  טעם  כל שאין ופשיטא באים ,

אחד  באברך שהיה מעשה ומפסיד', לי שומע  אדם ו'אין וכדו'. פרנסה צורך של באמתלא מצווה

לעי"נ  המשניות את לחלק – אבלים  בתי לצורך קטן בדפוס  משניות' 'הדפסת שנים כמה לפני שחידש 

הרבים . לזיכוי שמים לשם  להדפיסם  המשיך הוא אך רב, הון לאברך לו  עלתה  זו  מיוחדת הדפסה  יקיריהם ,

שבמוסדותיהם בארה"ק הגדולים  מהמוסדות אחד מנהלי אליו  פנו ולכן הוא, גדול  'מוכשר' אברך אותו

ולתפארת לשם 'דינר' להם  שיארגן הימנו  ובקשו תלמידים אלפי ‰‚ÔÂ)מתחנכים ¯Î˘ ˙¯ÂÓ˙) נדיבי יביא לשם  ,

היותר  הצד על  ה 'דינר' נערך ועבודה יגיעה חדשי כשני אחר ואכן, למוסדות. הרווחה  תבוא ומהם עם

כך  בראשונה וכמעשהו  השנתי, בדינר הבאה לשנה גם ולקחתו  לשוב למנהלים גרמה  זו  הצלחה טוב.

והכי  אדהכי גדולה. בהצלחה  הדינר מערכת כל  את מופלגת דשמיא בסייעתא ניהל הנ"ל  בשניה , מעשהו 

ששיעור  שומעיו  את מעורר האברך היה  פעם  מידי יהודים. למניין קבוע  יומי שיעור למסור  האברך החל 

לשנה מהשיעור... להחסיר המתיר בעולם  תירוץ  ואין ברזל. כבמסמרות קבוע  אצלם  להיות צריך תורה

עבורם . לעבוד יקראוהו שמא חשש ונתמלא ל 'דינר', שוב נערכים מוסדות שאותן לאברך נודע הבאה
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מהשיעור  לחסר יכריחוהו אלו ו 'הכנות' המעמד, ארגון את שכמו  על לקחת יצטרך אליו יפנו שאם  בידיעתו

זאת  'הוצאה ' לכסות וחשב – המשניות את שוב להדפיס עמד ימים באותם גיסא, לאידך הקבוע.

לא  מצידי האברך, החליט נשמת. לעילוי במשניות הרבים  לזיכוי – הדינר עריכת על  שיגמלוהו  מהתשלום

השיעור, מסירת על ואוותר העבודה  את עצמי על אקבל אלי יפנו  הם אם אך המוסדות, מנהלי אל  אפנה

הרבים . בזיכוי מדובר שהרי

העניין  את עצמו  על  יקח השנה  שגם  בבקשה אליו פנו  המוסדות מנהלי ואכן... ספורים, ימים  עברו לא

בשיעור  לקחו לשומעי סיפר יום באותו עוד עצמו. לבין בינו  שהחליט כפי לכך הסכים הלה כתפיו , על

אדר, בר"ח  להתקיים  האמור הדינר לקראת לעבוד להתחיל עליו  טבת, בר"ח - ימים כמה  שבעוד הקבוע

בלחישה, לחברו  ואמר נענה  השיעור מחברי אחד השיעור. במסירת מקום ' 'ממלא מעמיד הוא הרי ולכן

האברך  לאוזני הגיעו  הדברים זה. צעד על  שהחליט  קודם תורה  ודעת גדול  אדם  לשאול  עליו  היה לדעתי

פנה יום  באותו מעשה, ועשה  קם  תורה , דעת לשאול לו  יש  אכן אולי – בקרבו  וחלחלו השיעור, מגיד

הרבים זיכוי ובמשניות בדינר שיש  אף כי ענהו , גדול  אותו לפני דברים  משהציע  הדור. מגדולי אחד אל 

על שיוותר עדיף מקום מכל  השיעור, את שימסור מקום ממלא תחתיו להעמיד שאפשר ובפרט  גדול,

גדול אותו  נזעק  ימים , חודשיים  על  הוא שהמדובר גדול  לאותו  האברך משסיפר השיעור. על  ולא הדינר

ממך  מנעתי ועכ"ז  השיעור מסירת את לעזוב רוצה אתה  בלבד אחד שליום אלא חשבתי לא ואני ואמר,

וסיפר  זי"ע  איש ' ה 'חזון הגה "ק אצל  שהגיע אחד ביהודי שהיה מעשה  פי על זאת ועשיתי כן, לעשות

רבים כשחסרים  הגשמים בימי גם האם ושאלתו גן', 'רמת בעיר יהודים  לכמה שיעור' 'מגיד שהוא לפניו 

שרק אפילו תדע  אם איש, החזון ענהו  השיעור. את למסור גן לרמת ליסע  עליו אז גם  - השיעור מבני

אך  השיעור. את להפסיד לך שאין לך אמרתי זה  סמך על לשם. ליסע עליך לשיעור יגיע  אחד יהודי

השיעור. מאמירת לחדול היתר מקום כל אין תמימים  חודשיים למשך

שלא  לשדלו  ניסו  הללו  הענין. כל והתבטל ירד שמצידו  המוסדות למנהלי האברך הודיע  שכן, מכיוון

תלמידים . אלפי של מוסדות טובת לעומת בודדים  יהודים כמה של ל 'שיעור' יש  עדיפות ומה  מכך, ירד

שענה מה את לשומעיו  סיפר למחרת מחיר. כל בעד שיעורו על  וויתר ולא בדעתו  איתן עמד הוא אבל 

אפילו שיעור על לוותר ושלא לתורה עתים קביעת חשוב כמה  זה  בעניין אותם  לעודד והוסיף  ה'גדול', לו

יהיה . שלא תירוץ כל או  מכובד כסף  סכום  בעד

להדפסת  כסף  ישיג מנין עצות וטיכס האברך ישב הדינר. יערך שבו  היום  - אדר ר"ח  ערב ביום ויהי

שלו, המשניות במפעל שיתמוך העשירים מאחד ביקש  חודשים  כמה  שלפני נזכר הוא והנה  המשניות.

החליט לנפשי... לי הנח כאומר, תקופה . כעבור אליו  ושישוב לתרום  יכול  אינו עתה שלעת ענהו  והלה

העשיר, אל  ויפן לנפשו , אניחנו  לא זאת בכל  – אלףהאברך 'תשע  לו והעניק בשמחה  נענה העשיר ולפלא,

איזו שיעשה מבלי קיבלם וכעת, הדינר. עריכת בעד לקבל  אמור שהיה סכום כאותו – דאלער' מאות ושש 

המעות. עבור יתירה קבוע פעולה תורה שיעור על איתנה עמידה בזכות  האברך והכל  סיפר לילה  באותו .

ואמר, השיעור מבני אחד הוסיף ומפסיד'. לי שומע  אדם  'אין בו  שנתקיים  ופלא הנס על לקחו  לשומעי

הדינר. שנערך בטרם עוד שכרו לו  והעניק  שכרו ' תיתן 'ביומו במצוות מהדר שהקב"ה אלא בלבד זו לא

כפליים  בכפלי לו ישלם שהקב"ה אלא עוד ארה"ב,ולא מבני סת"ם ' מ 'סופרי אחד שסיפר כמעשה  ,

של בהוצאה והדר פאר ברוב מדרשם בית את המתפללים שיפצו מאנסי לעי"ת בסמוך הקהילות באחת

החליט הקהל ראש  ולתהילה. לשם המדרש בית שהתנוסס עד השקיעו עצומה  ויגיעה דאלער, רבבות

לראות  שיבוא הנ"ל  ה 'סופר' את הזמין כך לצורך שבהיכל . התורה ספר ותיקון בשיפוץ אף  מעט  להשקיע 

יגיעה ונדרש  בתכלית. פסול  היה  התורה ספר כי עיניו , למראה  ונזדעזע  הס"ת את בדק הסופר הס"ת. את

תמורת  התורה  ספר את לתקן הקהל  לראש  הציע הסופר תיקונו . עבור רבות ושעות ימים במשך רבה 
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לא  כמים , מעות לשפוך היה  מוכן הכנסת בית של  פארה שלצורך הקהל ראש אך דאלער, אלפי חמשת

הסופר  משיצא לא. ותו דאלער מאות מחמש יותר זו וחשובה דחופה מלאכה עבור לסופר לשלם הסכים

מתפללי  יקראו שהוא כמות הס "ת את נשאיר אם  לו, ואמר סת"ם. סופר הוא שגם חברו אל  התקשר מפניו 

הס "ת  את נתקן ויחדיו  מזמנינו  שנינו נתנדב הבה בשנים . רבות עוד פסול  תורה בספר זה  מעט מקדש בית

השמים . מן שכר לנו  ישולם ובוודאי מידי, לא ותו  הדאלער מאות חמש  אותם תמורת

את  ותקנו  שעות ע "ג שעות וישבו  הקודש , למלאכת יחדיו  נגשו  הסופרים  שני למעשה, ממחשבה  ואכן

שניהם יצאו  ליל , באישון עבודתם משגמרו  וכדין. כדת בו לקרות ראוי שיהא התורה ˘·‰ספר ¯ÈÚ‰ ‰˙Â‡Ó)

(Ï"�‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ˙�ÎÂ˘ קברות בית בתוככי אלא מצאו ולא הכסא, בית אחר חיפשו  דרכם  באמצע  לביתם . לחזור

והיכן  לשמם  ששאל  'שומר' אותם עצר הלז הקברות בית בשערי לשם . להכנס  פנו  ברירה  בלית נוצרי,

דרך  להכנס  ברצונם מ "מ זאת, ודרישה  חקירה  הם עוברים  מה לשם  הבינו  לא ה 'סופרים ' מגוריהם , מקום

ונכנסו . הפרטים לו מסרו השער

לפניהם להתייצב שעליהם  כתוב ובו  במדינתם דין' מ 'עורכי מכתב השניים  קיבלו  שבועות כמה  כעבור

באו המיועד יום  בהגיע אחרינו. דולקים כי חטאתנו ומה  פשענו מה  – תמהו  כן ראו  המה  פלוני, ביום

עשיר  גוי של לוויה  התקיימה  הנוצרי הקברות' ל 'בית נכנסו  שהם שעה באותה  כי להם  והודיעו השניים ,

בין  בשווה שווה יחולק  כספו  שכל המת' ב'צוואת וציווה יורשים . אחריו הותיר ולא היה ערירי הלה גדול,

דין  לכם  אף כי מגוריכם. ומקום לשמכם הקברות בית בשערי נשאלתם ולכן בהלוויה, המשתתפים 

דאלער אלף  ושניים שישים  - המת' 'ירושת לכם והרי זאת. בלוויה ˘‰ÂÈ'משתתפים' ÌÂÎÒ‰Ó ˙Â„È ¯˘Ú ÌÈ�˘Î)

(Ï·Â˜Ó‰ ÈÙÎ Ì‰Ï ÌÈÓÏ˘Ó ÂÈ‰ ÂÏÈ‡ ‰ÏÈ‰˜‰ È�·Ó ÌÈÏ·˜Óבהם ונתקיים ומפסיד . לי שומע אדם ‰)אין  „ ‰·¯ ÌÈ¯·„).

כבוד,יא . מלאה אחת לכף  יומא בכל  זקוק  ובחור בחור שכל מתאמרא זי"ע איש' ה 'חזון דהגה "ק משמיה

הכבוד  את לדרוש  הבחור שעל הכוונה  שאין מובן קל . בית העולה  בדרך ולהמשיך בה להתחזק בכדי

לו . כראוי רעהו את לכבד ידע אחד כל  אבל  לו , המגיע

לפגוע שלא לדעת וענה, לעשות', מנת על 'ללמוד נחשב מה  זי"ע איש' ה'חזון הגה "ק את פעם שאלו 

חלילה . אחד לרגע  ואפילו  קל בדיבור אפילו  יהודי בשום  חלילה

אחרת ליהודים .בפעם  מההטבה באה  בעולם חיותו  שכל מתלמידיו, אחד באוזני נוראות איש  החזון אמר

תחילה נישק  תפילין להניח בגשתו הימים מן שבאחד זי"ע מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה"ק  אצל  הוי כן

להניח באים  שאנו מקודם כי לאמר, והתבטא ראש . של התפילין שבקשירת היוד ואת השין את כנהוג

היו "ד את מנשקים אנו הרי בעולם, שמו יתברך ואחדותו בייחודו לזכור ולהתעמק התפילין (ÂÚÓ˘Ó˙‰את

(È„Â‰È ¯ÓÂÏÎ ,'„È‡' - '„"ÂÈ',לנשק ישראל באהבת  להרבות יש שתחילה מישראל(ÈËÈ‰Ï·)להראות ואיש  איש .כל

עיניים הבתי את מרכיב היה  לא ולומד, הק ' בחדרו  יושב שהיה  שבשעה זי"ע  איש ' ה'חזון על  מסופר

לובשם  היה  עיר של  ברחובה  הולך שהיה בעת מקום  מכל  עיונו . על מכבידים היו כי עיניו ËÈ˘Ù‡,על Ô„È„ÏÂ)

(ÂÈ�ÈÚ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Ú„· ‰˘ÚÈ ÌÂ¯Ú ÏÎ˘בראשו לו ויניד יהודי לפניו  יעבור שמא חושש שהינו  הנהגתו , מבאר והיה  .

דעתו . תיחלש וח"ו  שלום , לו יחזיר לא יראהו שלא ומחמת לשלום 

זי"ע  אברהם' ה'ברכת הרה "ק של בנו  זצוק"ל  וינברג זעליג רבי הגה"ח  עם  היה נורא Â‚˙Ó¯¯מעשה  ‰È‰˘)

(‡È¯·Ë ˜"‰ÈÚ·ניגש נאספים . העם  המון רואה הוא והנה  עיר של  ברחובה  זעליג רבי הילך הימים מן ביום  .

ועתה לבנק, רב הון חייב שהיה  יהודי מתגורר היה בה  אחת לדירה  בסמוך עומדים שהם וראה לשם 

יזכה אחד שערבי נראה  היה  שעה באותה במחיר. המרבה לכל למכרו הבית את והעמידו מביתו הוציאוהו 
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ò"ì íúîå÷ú íéãáàîáéáéáéáé.

éëåøàéáù éôë ,ìàøùé éðáì äéåàøä äâäðää
íéøôñá)äðåáúä øòùá ò"éæ 'íééç õôç'ä áéçøî ïëå

(ä"ô,åäòøì åúáäàá úåáøäì ãçà ìë êéøöù ,
ãåîéì ãéîú àöîé åéúåðåøñç ìòå åîöò ìòù åîëå
÷éãö ïééãò òåãî øéáñäì Y äøùé äöéìîå úåëæ
äî íéé÷ì ,åøáç ìù åéúåðåøñç õøúé êë .àåä ìåãâ

.ùîî êåîë ,'êåîë êòøì úáäàå' øîàðù

ãåòåéáø ÷"äøä áúëãë åúìåæ úà áéùçäì åéìò
ò"éæ õéøà÷î ñçðéôíìùä ñçðéô éøîà)

(èù úåà ,êúåìòäáäùåã÷ ùé ìàøùéî ãçà ìëá éë
åúìåæ øçàá ïë åðéàù äî ,ø÷é øáãå.

áéèéîäåúåâøãî äìòúî åúçîùá çîùå åäòøì
÷"äøä ìù åøåàéáë ,õ÷ ïéà ãò úåîø

ò"éæ 'øôåñ áúë'ä(ïøäà ä"ã àøàå)ë"äò(çë-åë å)

êìî äòøô ìà íéøáãîä íä ...äùîå ïøäà àåä'
äùî àåä ,íéøöîî ìàøùé éðá úà àéöåäì íéøöî
êì øîåì 'åëå äùîå ïøäà àåä' é"ùøáå .'ïøäàå
åéäù øîà êàéä ,÷"äìùä äù÷äå .'ãçàë ïéìå÷ùù
í÷ àìå' äøåú äøîà ùøåôî éøä ãçàë ïéìå÷ù
øîà åîöò ïäëä ïøäàì óàå ,'äùîë àéáð ãåò

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

øàáîåäéä åðéáø äùî ïëà éë ,'øôåñ áúë'ä
äòù äúåàáù àìà ,åéçà ïøäàî ìåãâ

פונט  מאתיים – ביותר הגדול סכום  זו דירה תמורת הציע שהוא אחר Â‡Ó˙בה  Ú·¯‡ ‰¯È„‰ ÈÂÂ˘ ‰È‰ ˙Ó‡·)

(Ë�ÂÙפונט ועשרים  מאתיים של סכום  הדירה  עבור והציע במציאה  לזכות לנסות זעליג רבי מיהר ,ÂÁ¯ÎÂ‰ ÈÎ)

(‰¯˘ÚÓ „Á‡ „ÂÚ Ù"‰ÎÏ ÌÚÙ ÏÎ· ˙ÂÏÚ‰Ïבשמחה וסיפר ביתו אל מששב ונאה ... רחבה  בדירה  לו ' 'זכה  ואכן ,

לדירה לעולמים להיכנס  וכלל  כלל בכוונתם שאין הבית בני לו  הודיעו  בה ', שזכה  ה 'מציאה  על  הבית לבני

– מישראלכזו  אחד  של בדמו המשוחה לדירה להיכנס תוכל ואיככה רב. בצער מיהודי .שנלקחה

השאלה את והניח  זי"ע  קליערס  משה רבי הגה"צ העיר רב אל  פנה טענתם, את זעליג רבי כשמוע 

נפשך, כאוות בה  ולגור זאת בדירה להשתמש  רשאי שהנך פשוט  הדין פי על  משה, רבי ענהו  לפתחו.

זקנך  עם  שהיה  מעשה לך אספר אבל  הנכרי. מיד הדירה את שהצלת עשית גדול  שדבר אלא עוד ולא

הירש רבי הגה "צ המופלג החסיד התגורר מעלה  של  בטבריא הווה . וכך זצוק"ל , נח  רבי הגה "צ אביך אבי

באלונטיות  להשתמש הייתה  מיכל הירש  רבי של דרכו  בעדו . ומסייע רבות משמשו היה  נח ורבי זי"ע  מיכל 

אלמנה אחת באשה ופגש  עיר של ברחובה נח רבי הלך יום של  בבקרו  חד יומא רב. היה שמחירם  עבות,

ילדיה . לפרנסת הטף לפי לחם להביא בכדי מאד, זול  במחיר עבות אלונטיות שלוש  למכירה  שהציעה

הנאה מהם  שנהנה  מיכל  הירש  לרבי התפילה  קודם עוד והביאן האלונטיות את לרכוש נח  רבי מיהר

קח בו  גער לו . ומשסיפר  אלה, אלונטיות לך מנין ושאלו , מיכל הירש רבי אליו פנה  התפילה אחר מרובה .

האלונטיות, את מהרה  עניה ממני אלמנה של בדמה ידי לנגב  מסוגל אינני קליערסכי משה רבי סיים .

עליך  האיך זה ממעשה  והבן בעצמך הגע  אך לעשות, מה  כדת לך אומר איני אני זעליג, לרבי ואמר

זו . דירה בענין להתנהג

ז "ליב. מאמרם על אמרו המליצה בעלי ממון, בעסקי אמורים  הדברים ‡)בייחוד „È ¯"ÂÓ˘)היה שהחושך

ובצרכיו . ברעהו  איש יראו  שלא העיניים  את מכסה  והממון הדינר עובי אכן, כי ואמרו דינר, כעובי

אותו רודף  פלוני כי זי"ע מזידיטשויב הירש  צבי רבי הרה "ק לפני מכאובו  את לתנות יהודי בא פעם 

יש החבל את למתוח  ובכדי ראשים . שני יש חבל לכל  הנה  הרה"ק , ענהו  ביותר. לו  ומציק חורמה עד

החבל יימתח  לא החבל, את מהמושכים  אחד יעזוב ואם הקצוות, מב' אנשים שני – קצוותיו מב' למושכו

עתה , גם כן אחור. יפול  גיסא מאידך שהמושך אלא עוד ולא הרודףיותר, זה ליהודי מלענות  תחדול אם

מאליו... ממך וילך  יפול וחברך החוט קצה את  שעזבת כמי זה הרי כליל , ממנו ותתעלם אותך 
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,äùîë úåéäì ïøäà äìòúð äòøô ìåî ìà åãîòù
åùôðá íéé÷ ïøäà éë ,úàæååáìá çîùå êàøåY

àð÷úä àìå íéðùá åðîî øéòö äéä äùîù é"ôòà
.ììë åáäôì åì úåéäì äùî íò êìäå óéñåä íâå

äæ øáã åì àåä éàðâù òãéù é"ôòà Y äòøô éðôì,
åðîî ìåãâ àåä éë òãåéå íúåà øéëî äòøô éøäù
åîöòî áéø÷ä ïøäàù ïååéëîå ,åðîî ùåá àìå íéðùá
éë .åðéáø äùîë ìå÷ù úåéäì ïîæ åúåàá äìòúð ïë

ïéá åéòáèå åéúåãéî øáùîä ìù åúåáéùç äìãâ ãàî
éåìéò øçà éåìéòá úåìòúäì ,åøéáçì íãàâéâéâéâé.

בניו את  מחבב  הקב"ה – להם  נודעת יתירה חיבה 
מצרים יציאת  זמן השובבי "ם  בימי בפרט  להם  ומצפה

äðä'í"éááåù'ä éîé ìù ïîåöéòá åðà íéãîåò
äàéø÷ä úàöåé íäáY í"éááåù íéðá åáåù

íëìù éèøôä íéøöîî àð åàöãéãéãéãéïå÷éú ÷"äåø øòù)

(æëúåòåáùá Y 'ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä' äðäå .

זהיג. כי על  בפניו  ותינה הפסח , חג בפרוס זי"ע  מלעלוב דוד רבי הרה "ק לפני ודל עני יהודי ניצב פעם 

במקום לו  מונחים  שהיו  השמורות המצות את הרה"ק  לקח מיד לפיו, מאכל  דבר בא לא רב זמן

בנעשה . והבחינה  מחוצות הרבנית שבה בינתיים  לבו. וחי שאכל  עני לאותו  מטעמים מהם והכין מיוחד,

ביגיעה הרבי עמל עליהם השמורות המצות את העני קיבל  מדוע הרבי, את שאלה מאד, הדבר לה היצר

בפרשתן  מהפסוק  הוא התורה מן שמורות מצות לענין הלימוד מקור כל לה , ואמר הרה "ק נענה  עצומה.

(ÊÈ ,·È)'המצות את ÁÏ:)'ושמרתם  ÌÈÁÒÙ)' תחמיצנה אל לידך הבאה  'מצווה פסוק מאותו  יש  לימוד עוד והרי .

(‡· '¯Ù ‡˙ÏÈÎÓ) המצות את לתת מיהרתי אלא המצווה את החמצתי ולא זאת חז "ל דרשת קיימתי כן על ,

עבורנו ... השמור כל את לרעהו איש  לתת מהי... לזולת והטבה  המידות עבודת למדים  נמצאנו האביון. לפי

כשלמד יד. בצעירותו שהיה מעשה זי"ע . הסטייפלער הגה"ק  סיפר הזמן. בהבלי לשגות שלא והעיקר

למתי  ושאלו יהודי אליו  ניגש  בעירו  בהיותו  ימים, לכמה לביתו  נסע  תרע"ד בשנת נובהרדוק . בישיבת

שימסרנו – צדדיו מכל  וחתום  צרור מכתב היהודי לו  מסר לישיבה. אשוב היום למחרת א"ל, לישיבה , ישוב

הנה מליסע  שיירות ופסקו  הראשונה  העולם מלחמת פרצה והכי אדהכי בישיבה. הוא אף  הלומד לבנו

בכיסו . שמור נשאר וה 'מכתב' לישיבה , הסטייפלער חזר לא וכבר והנה ,

הבן  את הסטייפלער פגש והנה חי. לכל  חיים האב שבק השנים  אלו ובתוך שנים, שמונה כעבור ויהי

לפני  שנלב"ע  המנוח מאביו מכתב לו  שיש  לפניו  וסיפר אליו ניגש מיד עיר, של  ברחובה  מהלך הנ"ל

כתוב  ומצא ז "ל. מאביו אחרונה' 'צוואה  לראות – המכתב את הבן פתח  גדולה  בהתרגשות שנים . כשמונה 

בחזרתך  תשכח , ואל  זכור אבקשך, הטוב, שלומך דרישת אחרי שלומך... מה  אהובי, יקירי בני 'אל  בו 

הביתה , מלוחים'...מהישיבה  דגים משם לי להביא מי זכור נראה  כיו"ב ואומר, מסיים  הסטייפלער היה

וקצף ... בזיון וכדי וכיו"ב. מלוחים' 'דגים סביבות עליו  עוברים  הזה  בעולם  חייו וכל  לב, על שם  שאינו

'בקשה אם  כי נשאר לא חיינו  ימי שמכל  הכל כשיראו מעלה , של  דין בית לפני בעמדנו  נתבייש וכמה

נוצרנו . לכך כי נצח '. 'קניני עלמא בהאי בעודו  לקנות יזדרז  והמשכיל מלוחים... דגים  אודות אחת'

יוצאים המלוכה  שרי היו שנים  לשלוש אחת להם, היה שמנהג אחת מדינה  בני על מספר קדמון משל 

העמוקה שנתו ומתוך לשכרה , יין אותו משקים מהם, אחד נוטלים והיו  באשפתות. הקבצנים למקום 

רוח המלוכה, לארמון הכניסוהו  לשמאלו . ימינו בין מבחין מלכות כשאינו  בלבוש  אותו מלבישים אותו , צים 

כסא  על עצמו  את ומוצא מיינו מתעורר האיש  היה שעות לאחר המלוכה. כסא על  אותו ומושיבים 

בכלי  גדולה, בהרחבה  לו מוגשים ומשקהו מאכלו שבעולם . תענוגים וכל  וזהב כסף  כל ומסביבו  המלוכה,

ומשתחווים כורעים המלך עבדי וכל לרוב, ושרים  עבדים  מוקף  כולו שונים, מכלים  וכלים זהב וכלי כסף 

ובוודאי  חולם , שהנני טוב חלום  אלא זה אין לאמר, לבו  על  לדבר מתחיל הלה  והיה הכבוד. ביראת לפניו 

כמה עוד כעבור אמנם, כל. וחסר עני האשפה , בתוככי עצמי את אמצא ושוב משנתי, אקיץ  שבקרוב
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הוא  ומעולם  מאז שאדרבה, למסקנה , מגיע  היה מאתו משים  אינם  המלכות גינוני שכל רואה  והיה ימים

חלום אלא זה אין ואביון, קבצן היה  הוא עברו בשנים כי לו שזכור ומה מלכותו , כסא על היושב  מלך

אותו מלבישים היו  בשכרותו ומשנרדם  בשנית, אותו משקים  היו שנים  ג' מקץ עד... מיטתו. על שחלם רע 

כשהיה אז  או  שנים . שלוש לפני מצאוהו בו  האשפה  למקום אותו ומשיבים  והמלוכלכים , הישנים  בבגדיו 

וכאן  טוב, כי חלומו  בתוך אלא היו לא הרב והעושר המלוכה  כל  שאכן מבין היה באשפה מוקף  מתעורר

שנים . שלוש מידי נוהגים  היו  וכך האמיתי. מצבו הוא

הבין  היה , שפיקח  יהודי אותו  כמדובר. בו ונהגו  האשפה מתוככי יהודי אביון השרים לקחו  אחת, פעם 

לקרב  החל בעלמא. טבא חלמא סתם  אלא ואינו בגו , דברים  שיש  המלוכה כסא על  עצמו כשמצא מיד

הקורות, לפשר שאלו  הימים  מן שביום עד רב, ממון לו  נתן ואף סוד, עמו  ממתיק והיה השרים , אחד את

ויחזירוהו יין שוב ישקוהו  שנים שלושת שכעבור - הגדול הסוד את לו גילה אליו  אהבתו מרוב שר ואותו 

שלח ואף ונחושת. כסף זהב ומרגליות, חן אבני הים  למדינת לשגר החל היהודי, עשה מה  אשפה . למקום 

מקום לאותו שלח עולם מנעמי וכל  והיופי. הפאר בתכלית מפואר ארמון לשמו  שיבנו משרתים  לשם 

לאותו הלך מעפרו , התנער האשפה, בתוך שוב עצמו את כשמצא השנים שלושת כעבור ואכן, מרוחק.

עשיר אלא הייתי לא מלכותי שנות בג' אומר, והיה  והגדולה . העושר מכל  שם  ונהנה מרוחק, מדומה מקום 

עשיר הנני כעת אבל בלבד. השנים  לשלושת אלא היה לא זה  כל כי חיינובאמתבלבד, ימי כל ולדידן, .

לעולם בבואנו  הרי ההנאה, תכלית עד העולם  בזה  נהנה  ואם השנים , שלושת לאותם  נדמים הזה  בעולם

למקום אמת אוצרות ישגר המשכיל אמנם, מאומה . ממנו לנו נשאר שלא בראותנו  לבנו יכאב כמה האמת

ואמיתית. רוחנית הנאה נפשנו תהנה ושם טוב, שכולו  לעולם - מרוחק 

זועק שהיה  זי"ע , אברהם' ה'בית הרה "ק בשם  ז "ל קאסטילאניץ שמעון ישראל רבי הגה"ח  אמר וכבר

(ÌÈ�˙È‡ Á¯È·)לאותו ידמה  שלא – מארק' אויפן נאר א ווי דרייען נישט זיך זאל 'מען הטהור לבו מנהמת

רב  הון ולהרוויח בזול טובה ' 'סחורה לקנות הזמן את לנצל  ובמקום  השוק , ביום המסתובב וסכל שוטה

ובפרט בכלל, – האדם  של  חייו ימי לענין כיו"ב ושטויות... בזוטות מתעסק הינו  הבאה, השנה  במשך

הללו, טהרה כימי גבוהים וקום בימים במצבך , התבונן עצמך, עצור שוטה, כאותו והנה הנה תסתובב אל

קל ... בית עלה

זי"ע יוסף' יעקב ה 'תולדות הרה"ק  ˘ÁÏ)כתב '¯Ù)חז"ל דברי בביאור זי"ע, הק' הבעש"ט  מרן מורו  בשם

(:‚ ‰‚È‚Á)להתגלגל נצרך העולם , בזה  מעשיו  את מתקן שאינו ה'שוטה' כי הקברות', בבית הלן שוטה 'איזהו 

לתקן  שעליו  להבין המשכיל ואשרי קברות', 'בתי בכמה  לן שהוא עד פעמים , כמה  וכך מיתתו, אחר שוב

ובבא. בזה  לו  וטוב הזה, בעולם  בעודו  מעשיו  את

דברים כמה נא ראה  שלימה , בתשובה לשוב ימהר וממילא הגלגול, עניין כל  את לבו  אל יתן והחי

החרדים בספר בהם  Ï‚)שמאריך ˜¯Ù) א כי כן , זה  אין קודם, בגלגול  עליו  שעבר מה  זוכר אדם שאין ף 

הוא  זוכר ואז בבהמה, מתגלגל עצמו  תיקן שלא גלגולים כמה אחר אבל באדם , מתגלגל  כשהוא אלא

מאומה . לומר יכול  אינו והוא סביבו  מהלכים  אנשים  בראותו  - יחיה  רב ובצער עברו את היטב

שהן  כמו לשחוק, שור כוכבים לעובדי מזומן שהיה  בקשטיליא, היה 'מעשה ומספר החרדים  מוסיף

ולענותו  בו להכות ·ÂÈ¯ÂÒÈÈ)רגילין ˙Ó˘ „Ú Â˙Â‡ ÌÈ�ÚÓ ÌÈÈÂ‚‰˘ ÔÈ„ËˆÈ‡‰ ¯Â˘Ï ‰�ÂÂÎ‰) בא ההוא, בלילה  היום באותו  .

בשור, מותי אחרי אותי גלגלו  הרבים  שבעוונותי בני דע לו ואמר אביו. וראה  בחלום , יהודי אחד לאדם

אברח שאני והצילני פדני בני לכן הנזכר. העם בשחוק קשים  ולייסורים  לעינוי למחר המזומן השור והוא

ויצא  ההוא השור ותשחט ממונך על  תחוס ולא תפדני ואתה  יטרפוני. וטרם יהרגוני טרם פלוני מקום דרך

במעלה נפשי תחזור ובזה  אליך, להגיד והרשוני השמים  מן הודיעוני כך תורה, בעלי לעניים  ותאכילנו כשר,

כאלה 'ומעשים ואומר החרדים בעל מסיים  הקל '. בעזרת ה' את לעבוד ואזכה אדם  לגלגול  בהמה מגלגול
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,íéøöî úàéöé ïéðòá äøåúá íéàøå÷ùë åììä
íãàä ãéá òééñì ïåéìò çë àìéòìî øøåòúî
åéìò íé÷éòîä íééðçåøäå íééîùâä åéøöîî úàöì.

øøåòúî äúòù ò"éæ 'óñåé éøîà'ä ÷"äøä øîàå
éøäù ,çñôä âçáî øúåé óà 'íéøöî úàéöé' ïééðò

'ùôð äðù íìåò' úåðéçá 'â ùé ïééðòå øáã ìëáøôñ)

(à å äøéöéäáù 'íéøöî úàéöé' ,åðéðéðòì ïëå ,
úäìàåäù çñôä âçá - 'äðù'á ïîæä òéâäá øøåò

,úåéùøôä åìà úàéø÷á - 'ùôð' é"òå ,åðúåøéç ïîæ
,'äðù'äî äáåùç 'ùôð'ä ììëáù øçàîåàöîð

íéøöî úàéöé ïéðò øøåòúî åìà úåéùøôáù
úåöîä âçáî øúåé äìåãâ äøàäá.

çéëåîåïéøéèôî äðùá íéîòô 'áã àäî ïë
úåòåáùä âçá ,àãç ,'äáëøî äùòî'á

'äøåúä úìá÷' ìù øéãàä ãîòî äéä åáùúðéçáá)

('äðù'ïéðò äøåúá íéàøå÷ æàù åøúé úùøôá ,êãéàå ,
'äøåúä úìá÷ ãîòî'('ùôð' úðéçáá)äøèôää äðäå ,

åìéàå ,ìà÷æçéáù 'äáëøî äùòîî' àéä úåòåáùá
éøäå ,äéòùéáù 'äáëøî äùòîá' àéä åøúé úùøôá

åøîà(:âé äâéâç)äîî äéòùé ìöà øîàðä ìåãâù
àëôéà ãáòîì äéì äåäå ,ìà÷æçé ìöà øîàðù
,ìà÷æçéá àéáðä úà åøúé úùøôá øéèôäì
'ùôð' ïéðòù äéàø ïàëî àìà ,äéòùéáù úåòåáùáå
øúéá ïéðòä øøåòúî ùôðáù ,'äðù'î øúåé ìåãâ
øîàðä ìåãâ'ä úà íéøéèôî ïëìå ,æåò øúéáå úàù

.åøúé úùøôá 'äéòùéá

ø÷éòäåøîåìY åúìåàâî ùàééúé àìùéëðà äðä
éëëåúá 'äìéôà éîé úùåìù'á úî

éìù éèøôä íéøöîäîë äæ éúéñéð øáë éøäù ,
øàùà øáëù äàøðä ïî ,éúìåëé àìå íéîòô äîëå
ùøéôù äî éæç ÷åô ...éìù 'íéøöî'á íéîìåòì

ïúùøôá ù"àøä(áë é)íøéáàå ïúã åúî àì òåãî
ìë åúîù êøãë êùåç úëîá äìéôàä éîé úùìùá

éë Y åììä íéîé 'âá ìàøùé éðá éòùøåéäù é"ôòà
äìåàâä ïî åùàééúð àì íéòùøòùø óàù éøä ,

åúìåàâî ùàééúî åðéà íà íøéáàå ïúãëúàéöé')

(ùôðä úåìâá úéèøôä íéøöîåðå÷éú éãéì àåáé óåñáì
ìàøùé àèçù éô ìò óà ìàøùé'ù éðôî ,íìùä

'àåä(.ãî ïéøãäðñ)åéîåçø åéðá ìà 'ä úáäà éë òãéå .
íâô øáë íà óà ,ìàøùé øá ìëì Y äô÷åúá ãéîú
ä"á÷ä äôöî ãéîú - øúåéá àøåðä ïôåàá àèçå

.ùôðå áì ìëá åéìà åáåùéù

êëå'÷ä 'íééçä øåà'ä íùî íéøîåà''ä õôç' ïééò)

(:èô úáùäðùîä ìò(ãé â úåáà)ïéáéáç'
úòãåð äøúé äáéç ,íå÷îì íéðá åàø÷ðù ìàøùé

øîàðù ,íå÷îì íéðá åàø÷ðù íäì(à ãé íéøáã)íéðá
åéúçú øùà ìåãâ êìîì ìùî .'íëé÷åìà 'äì íúà
éðééðò ìë ìò íéðåîîä íéãáëðå íéáø íéøù
,øôñî ïéàì åáø åúðéãî éáùåú íâ óàå ,äëåìîä
,øôñî ïéà ãò áäæå óñë úåøöåà åúåùøá ãåòå úàæ
åúåéëåú êåúá íå÷î åàöîé àì åìà ìë íðîà
åðáì åúáäà ÷ø ïåëùú íù éë ,åááì úãå÷ðá

åùôð ãîçî åãéçéåèåèåèåè.

בעודו הלבב ורך ירא יהיה  יחרד, איש כל  לכן לך. ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל בישראל, ארעו רבים 

עכ"ל . ממנו ' אפו חרון וישוב עוונותיו יכפר אלוקיו , את וידע  בידו , הרשות בעוד חיותו בחיים 

עוסקטו . היה  שלפרנסתו  מוסינזון מוניא רבי ה' עובד חסיד היה זי"ע מליובאוויטש  הרש "ב להרה"ק 

וכי  מוניא, ר' שאלו פשוטים, יהודים  כמה של  בשבחן הרש "ב דרש  פעם  ומרגליות. טובות באבנים 

ואמר, מוניא ר' חזר רבות'. מעלות בהם 'יש  הרש"ב לו  אמר הללו.. ביהודים  הרבי ראה חשיבות אינני מה

דבר  בהם הראהרואה בהם. עוסק  שהוא המרגליות את לפניו  שיציע  הימנו ביקש אלא ענהו לא הרש"ב ,

היא  יקרה זו אבן הנה ואומר, מהם אחד על בהצביעו לאחד, אחד היקרים  החן אבני את לרבו מוניא ר'

הרש"ב לו אמר הרב. ובשוויותה  ביופי לה דומה ואין למאד ÔÂ˘Ï)עד Ú·ËÓ ‰˙Â‡·) דבר בהם רואה .אינני

להיות צריך מרגלית של  שוויה  כראוי לשער בכדי אכן, מוניא, ר' בעסקיםמביןהשיבו מבין אינו  והרבי ,
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ìòêøãä äæïéáéáçåàø÷ðù ìàøùé éðáíéðá
úåááø éáéø ä"á÷äì åì ùéù óàù ,íå÷îì

,øôñîå øåòéù ïéà ãò íéðôåàå íéôøù íéëàìîìëî

,ìàøùé éðáì íéðåúð åéðééòî ø÷éò ìåëéáë íå÷î
íðååòá åëìëìúð íà óàå Y åéáéáçå åéîåçø åéðá

íäéìà åúåáéáç ïééãòíéøîåà ïéà éøä ,ãåò àìå .
åéðôá àìù ÷øå ,åçáù úö÷î àìà íãàä éðôá

åçáù ìë ïðéøîà(:çé ïéáåøéò)øîàù äîù àöîð .
íéðá' íäéðôá ä"á÷ä íäìíúààì ,'íëé÷åìà 'äì

åäæìëíà éë íçáùúö÷îäáéç' åäæå ,äøéúé

äîî øúåé äáøä - 'íäì úòãåðøîàðùíäìéãñç)

(ãé â úåáà à"ãéçäì úåáà.

áúëãéâîä øôñá 'íéãâî éøô'ä'øô í"éááåù ,â"ç)

(äðä ä"ãá ñ÷ 'îò ,úåîùùé íéùåøéô 'â éë
,'ááåù' úáéúì.à.ãøî.á.äøéáù.âøîåìë .ùåøéâ

øáëù àèåçä óàãøî,'äáøáùåøîåìë åîöò úà
úàæ íâ óàå ,åéàèç é"ò íåî ìòá äùòðùùøâúðù

ìå÷ úá úàöåé íìåëì Y ä"á÷ä ìù åúöéçîîåáåù

íéááåù íéðáæèæèæèæè.

óéñåîåøæçå äáåùúá áù øáë íà óàù â"îôä
áåùì íéðô àùà êàéä øîàé ìà ,åãøîì

÷ø éë ,'åëå úéùéìùáå úéðùá äáåùúáïåãàá ãáòä

,äøéøá ïéà Y áà íò ïá ë"àùî ,äôåøú ïéà

åäæå ,áùù úò ìëá åìá÷îååáåù'íéðá.'íéááåù
áàë çåìñì äáøî ä"á÷äå ,'íå÷îì íéðá' åðà éë
äîëå äîë àèçå áù íà óà åðáì ãéîú äöøúîä

,àø÷ä øîàî åäæå .íéîòôíéðá åáåùíúééäù óà -
íúøæç í"éááåùä éîéá ã÷úùàå ,'íéááåù' øáë
íòô éìà åáåù úòë íå÷î ìëî .íëéúåáåùîî íëá

äáäàá íëúà ìá÷àå úôñåðæéæéæéæé.

להיות צריך מישראל איש כל וחביב יקר כמה לשער הרוצה  אף  - בהתלהבות הרבי נענה גדול ...מביןאלו .

דאלערטז. מאה  של  שטר דרך 'מאה(„ÏÂ¯)ועל שוויו  עדיין לגמרי, ויתקמט  ויתלכלך לבוץ , יפול אם  שאף ,

אלא  לעולם... משתנה אינו היהודי מהות עצם  כך מאומה ... מערכו נגרע ולא פגם, שום בלא דאלער'

עולמים . כל  לבורא ויתקרב יחזור – נתרחק שאם 

בשוגג כבו  פעם שהיה  במעשה  ויתחזק בקרבו, יישבר Â˙ÈÏË)ולא È"Ú)זי"ע מסאווראן הרה"ק  של  נרותיו 

היה יכול  לא היום  ולמחרת הלילה, אותו כל לישן היה  יכול  שלא עד מכך, שבור הצדיק  והיה בשב"ק,

ידי  על  הלא בעצמו , שהרהר עד ופשע  חטא מדרגתו לרום  שהרי דזמרה, פסוקי ולומר להתפלל לעמוד

שהרשעים חז "ל אמרו  - בגיהינום הרשעים  עושים  ומה גיהנום . לירש אני עתיד שחטאתי 'הנורא' החטא זה

לפניו . ואשורר כאן איפה  אעמוד התם , לי ומה הכא לי מה כן אם  הקב"ה , לפני שירה ואומרים עומדים

ולהבא'. 'מכאן על  תמיד אלא העבר, מעשה  על להביט שלא העיקרים עיקר כי ומכאן,

בארה"קיז. ביקר זי"ע  אברהם' ה'בית שהרה "ק שבעת סיפר ז "ל קאסטלניץ  שמעון ישראל רבי הגה"ח 

עם והיסב לחדרו נכנס השולחן עריכת אחר צפת, בעיה "ק שמות פר' בשב"ק ושהה  תרפ "ט, בשנת

כך  ובתוך ועוד. זצ"ל לוריא מתתיהו  רבי הגה "צ זצ"ל; אשכנזי יואל רבי הגה "צ ביניהם החסידים , גדולי

שאל רבינו  שמשה בפרשה כתיב ואומר, מצעק  והיה הבית, את מלא ה' וכבוד כאש, לבעור הרבי החל 

אמור  לך למשה, ציווה הקב"ה הנה  כי אהיה'. אשר אהיה ה' ויאמר אליהם. אומר מה שמו  מה  לי 'ואמרו 

ישראל אםאהיה לבני ופשעיו , עוונותיו וגבהו  עצמו אם  אף עליו . ושורה יהודי איש כל  עם  נמצא אני -

ומעתה  העבר על מתחרט הריני ויאמר יבוא אזיאהיה רק  אהיה טוב, וכך אשר עמו . ואהיה אשוב -

למקום, רבינו  משה  לו אמר אני. בתשובה  רוצה כי בקולו ושמעתי אלי שיצעק  עת בכל ושוב שוב אענהו 

תאמר  להם – אהיה' ישראל  לבני תאמר 'כה הקב"ה  ענהו  ואשוב. אחטא יאמרו שמא מכך בנ"י ידעו אם 

רבה . באהבה  אקבלנו  מיד מבני אחד אלי שישוב עת בכל באמת, אבל  אהיה. אחת פעם רק 
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הפחותפת לכל  יפתח  - מחט של  כחודו פתח  לי חו
לגאולתו יבוא  ומשם  דק פתח 

íàåøä ùåáëì ìëåà äëëéà ,íãàä øîàé øåîà
ìà äö÷ä ïî úåðúùäì ìëåàå ,äæë äåáâ
åéðôì ãåîòì êìîä éðôì àåáìå ñðëéäì äö÷ä
äøåú äðúéð àì' ,ïëà ,åì øîàð åðà óà .úøùì

'úøùä éëàìîì(.ì àîåé)êîòî ùøåã ä"á÷ä ïéàå .
çúô çåúôì íà éëèçî ìù åãåçëúçà äìá÷á .

äðè÷çéçéçéçé,äéåàøä úåîéìùä éãéì àåáú øáã óåñå ,
.åúåà ïéòééñî øäèéì àáä éë

êëå.íéøöîî ìàøùé ìù ïúìåàâ äúééä íâ
ïúùøôá åðéöîãë(âë áé),'çúôä ìò 'ä çñôå'

'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëå .'âìéãå ...ìîçå' é"ùøáå
ò"éæ(à"ñøú ìåãâä úáù)ïúùøôá ùøãîá àúéà äðäã

(ä àá àúìéëî)øåáòàå' ,øîåà ùøç ïá àéúî éáø äéä
'íéãåã úò êúò äðäå êàøàå(ç æè ìà÷æçé)òéâä

,åéðá úà ìàâéù íäøáàì ä"á÷ä òáùðù åúòåáù
,åìàâéù éãë íäá å÷ñòéù úåöî íãéá äéä àìå

øîàðù(æ íù)íåøò úàå çîö êøòùå åðåëð íéãù'
éúù ä"á÷ä íäì ïúð .úåöî ìëî íåøò ,''åâå äéøòå
,åìàâéù éãë íá å÷ñòúéù äìéî íãå çñô íã ,úåöî

øîàðù(å íù)úññåáúî êàøàå êéìò øåáòàå'
ì"æç åøîàù êøã ìò ,øîåìëå .'êéîãá,á ä ø"ùäù)

(.äö â"ç øäåæ 'éò ;áèçî ìù åãåçë çúô éì åçúô'
õôç ä"á÷ä éë .'ìëéä ìù åçúôë íëì çúôà éðàå
ìåãâ çúô åðì çúôé æ"éòå ïè÷ çúô åì çúôð åðàù

ãàî ãàîáèéèéèéèéåçúô ìàøùé éðá ,ïëàå .ïè÷ çúôY
.äìéî íãå çñô íã é"òéðá åçúôù 'åäùî' åúåàå

מטובי יח. אחד דווי ערש על שכב אשר בעת שנים כמה לפני חשובים , אברכים  מכמה  שמעתי עובדא

בהיותם מירון, קדישא באתרא הרשב"י בציון בעדו  תחינה להעתיר מידידיו קבוצה נסעו ז "ל, האברכים 

- שמע  קריאת בעניין טובה' ש'קבלה  כותב ש 'הרמ "ק' להם אמר אשר הדור, מגדולי אחד עם  נדברו  שם

חזקה בקבלה  עלייה  בני אותם  עצמם  על  קיבלו מיד בשבועה, שנחתם דין גזר אפילו לקרוע בכוחה יש 

הראשון בזמן שמע קריאת לקרוא זהירות במשנה  יזהרו הקרובים שבועות Â˜ÊÈÁשבב' ,Ì„ÂÚÓ Â‚‰� ÍÎ˘ Û‡ ÏÚ)

('‰Ï·˜'· ¯·„‰ מדרך ‡˙ למעלה ניסים  בניסי ואך התהפך, ורכבם עזים, גשמים  ירדו לביתם  בחזרם  בדרכם  ויהי ,

ברגע – 'משיכיר' בזמן התרחש שהנס וראו  בשעוניהם , הביטו  העת באותה  פגע , כל  ללא כולם יצאו  הטבע 

טובים . בחיים כולם נושעו  קבלתם, חלה בה  שעה  שבאותה והיינו שמע, קריאת בו  לקרא שאפשר הראשון

בפני יט . להתרצות גרידא מצוות ב' להם  יוסיפו  מה קשה דלכאורה זה , מדרש על  חיים ' ה 'חפץ אמר כבר

אלא, טומאה. שערי במ"ט  משוקעים  ל "ע בהיותם זה הקב"ה במצב  דווקא - הנותנת  היא אדרבה

ממעל בשמים וחשוב הקב "ה, בפני דבר כל .חביב

ראדין, העיר דרך דרכו היסב ה 'זמן' בסוף  לביתו  בחזרתו  בליטא, שלמד שווייץ  מתושבי בבחור מעשה

ברכבת בנסיעתו  ברכתו , לקבל חיים ' ה 'חפץ אל להיכנס הדור (·‡Ô)ברצונו באיש  פגש  לראדין הנוסעת

תוך  לראדין, נוסע  אני אף  היהודי אמר לראדין, נוסע  שהוא והשיב מועדות, פניו אנה שאלו אשר פנים

ה'חפץ של חתנו ראדין ישיבת ראש  והוא - לעווינזאהן צבי שמו זה שיהודי הבחור גילה  שיחתם כדי

חותנו . אל  שיכניסו וביקשו בו  שפגש על  הבחור שמחת ותרב חיים ',

לאכול לו  נתן ללון, מקום  לו היה שלא אחר – לביתו הבחור את צבי ר' הכניס ליל באישון העירה  בהגיעם 

שרר  אשר והכפור הקור לגודל  וכיאות כראוי מאד עבים  וכסתות בכרים  מיטה לו הציע  מכן  לאחר ולשתות,

התפלל לא שעדיין נזכר מעט , להתחמם  עצמותיו  החלו אך והנה והכסת, הכר מתחת עצמו הבחור השכיב שם,

בדברי  שנזכר ובפרט  ולהתפלל, לעמוד המיטה , מתוך לצאת מאד עליו  הקשו  והגליד' 'הכפור אמנם  מעריב,

רגעים, כמה  עוד לשכב בדעתו  גמר כן על  קרירות', מתוך להתפלל עומדים  ש 'אין בינה שאילפוהו  ה 'משגיחים '

בפרק ושקע הדרך וטלטול מטורח עייפותו  גברה  למעשה, להתפלל . מהמיטה יצא ואז קימעא עוד עצמו  לחמם

ש לתפילת צבי ר' שהקיצו עד ונוראה, נפלאה בעמקות מזכרונו .'הישן' פרח  שהפסיד ה 'מעריב' ענין וכל חרית,
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çúôä äæ ìò ìîçå ä"á÷ä éðôì áéáç äéä ìàøùé
...äãå÷ðä åæ ìéãâäå áéçøäåãîìì àá äæ úîàáå

,èøôá íãà ìëá åìéôà åìåë ììëä ìòçúåô àåäùë

ìåëé äîåçë åìöà àåä íà ,'åäùî' åìéôà çúô
äîéìùä äìåàâ éãéì äæî àåáì(åìù íéøöîî)ëëëëäæå ,

éøòù è"îá ò÷åùîù éî óàù ,ïãéãì ãåîéìä
ïéðòá ÷ø óà 'àéôëúéà' äæéà äùòé íà ,äàîåè

äìåàâì ãåáòù'î àöé ,äîåçë åéìò ãåîòé ìáà ãçà
'ìåãâ øåàì äìéôàîåàëàëàëàë.

ולפעול לעשות האדם על  - עשה בכוחך אשר  כל
יכולתו כפי 

äðäåïúùøôá øîàð(çë áé)ùé éðá åùòéå åëìéå'ìàø
ïøäàå äùî úà 'ä äåö øùàë.'åùò ïë

אל הבחור נכנס  כאשר חיים'. ה'חפץ  חותנו לבית ולקחו  שחרית, פת צבי ר' לו הגיש  התפילה  לאחר

לו נתן לא חיים החפץ אולם לו, שהיו שאלות כמה  לעצמו כתב שבה  פתקא מכיסו  הוציא חיים החפץ

הנני  לרוב, מצוים היו  וזהב כסף  ברוסי', גדולה עשירות הייתה הקודמת בתקופה  לו, אמר מיד אלא לשאול

אמנם להרימו, להתכופף  עצמו  את מטריח  היה  לא 'כסף ' של מטבע  מי לאי נופל  היה  אם  זו  שבתקופה  זוכר

אחת  פרוטה  רק אפילו  ממנו  ויפול  עיר של  ברחובה אדם  יהלך אם  ועתה  ל "ע, העניות רבתה אלו בימים

תחילת  והנה  רב. כהון נחשב פעוט  סכום  אפילו שכזה  במצב כי אחריה, ויחזר יתכופף  תיכף 'נחושת' של

אולם בכך. מה של  ודברים דעלמא, מילי חיים החפץ  עמו ידבר מדוע מאד עד משתומם  הבחור היה  דבר

על עמד המקדש ובית אדמתם  על  ישראל שהיו בעת קדמוניות בשנים ואמר, בדבריו המשיך חיים החפץ

לא  לכן ממעל, בשמים עשירות הייתה וכביכול  במעמדם , וישראל  בדוכנם ולווים  בעבודתם  כהנים – מכונו

ונתמעטו - ארץ  יכסה כשחושך בימינו , עתה  אולם  פלוני, בחור של מעריב תפילת כך כל נחשבת היתה

בחור  של אחת מעריב תפילת אפילו הרי העליון, בעולם ומחסור עניות יש  וכביכול  והמצוות, התורה שומרי

מעריב, מלהתפלל  שגג אשר בשגגתו  הבחור נזכר מיד בשמים. עליה  מוותרים ואין גדולה , חשיבות לה  יש 

לפי  כי – מילתא האי חיים ' ה'חפץ  לו אמר ואז הבושה , לגודל תבלענו  שהאדמה  שמעדיף  בנפשו והרגיש 

שבשמים . אביהם  לפני לרצותם גרידא מצוות בשתי אף כח  היה  במצרים , ישראל  בני שהיו הנמוך מצב

כר"מכ. מסוימת בתקופה שימש החרדית העדה ביד"צ חבר זצוק"ל  ראבינאוויטץ  בנימין רבי הגה "צ

בבוקר  רבה  בהתמדה  ללמוד מתיישב שהגה"צ איך הבחורים  אחד הבחין פעם אהרן', 'תולדות בישיבת

מהלכים היו  רבים  שבחורים אף  – רצופות שעות כתשע משך ממקומו  זע  ולא קם ולא בתמוז, י"ז  של

כזו, נעלית ל'התמדה ' הגיע האיך הגה "צ את ושאל  בנפשו עוז הבחור הרהיב זמן אחר והנה , הנה מסביבו 

'חמש לימוד עם  להתחיל  ע"ע  וקיבלתי גדולה, בהתמדה  ללמוד רציתי צעיר נער בהיותי הגה "צ, השיבו 

אלו דקות' ש'חמש  בעצמי שהרגשתי עד רב, זמן נהגתי וכך יעבור, ולא כחוק רציפות – רצופות' דקות

עוד... הוספתי שבועות כמה  אחר מידי. לא ותו דקות' 'חמש  עוד... הוספתי אז נפש '. כ'קנין אצלי נעשו 

גבי  על  שעות וללמוד לשבת זכיתי ושנים  ימים  אורך לאחר שכעת עד דקות, חמשה  ועוד דקות, חמשה

ביותר. קטן אפילו  הפסק כל  מבלי שעות

זעיר  פתח  פותח האדם שבתחילה  מכוונים  ז"ל  שדבריהם יראה המתבונן כי מאד, קטן בפתח אפילו  ודי

אולם ' של  'כפתחו  לו  ופותח מרחיב הקב"ה מכן לאחר אך מאד. מועט  דבר שהוא מחט ' של 'כחודו  כך כל

פתח . הפותח של שכרו זהו מחט '. של 'חודו  פעמים רבבות ריבי בו שנכנסים  פתח -

חי'כא . איש ה'בן Â¯Ó‡È)כתב ‰"„ .„Ï ˙·˘ Ú„ÈÂ‰È Ô·)הקדושה גבי היא אחרא הסטרא כי ד'המקובלים' משמיה 

היא  הס"א כך האדם , אחר פעולותיו  עושה שהקוף שכשם בדבריו , לבאר ואפשר אדם. בבני כקוף

פסיעה לקראתו צועדת היא הרי ח "ו, הטומאה  לקראת אחת פסיעה צועד כשהאדם - הקדושה כנגד

שם היו  רבים , ב'כובעים ' ספינתו שמילא בספן שהיה  כמעשה  צעדים. שני בטומאה  שוקע ונמצא נוספת,
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øîàð ùãåç ùàøî àìäå ,åùò øáë éëå' é"ùøáå
,íäìíäéìò äìòî íäéìò åìá÷ù ïåéëî àìà

.'åùò åìàë áåúëä'îâá àúéàã ,'íééç õôç'ä øàéáå
(.î :èì ïéùåãé÷)øëù åì íéðúåð äøéáò øáò àìå áùé'

ìåöéðå åãéì äøéáò øáã àáù ïåâë ,äåöî äùåòë
,'ñð åì ïéùåòå ...äðîéäàá àì íàù åðééäå .ë"ò

øëùä éë .øáò àìù ìò øëù ìá÷î åðéà ïåéñð éãéì
äîçìî éãéì àá àì äæå ,åøöé ãâðë úåøáâúä ìò àá
ìëî øîùäìå øäæäì åîöò ìò ìá÷îä íðîà .ììë
óà äùò åìéàë áåúëä åéìò äìòî ,åúìëé éôë òø
øîåùì äîãð àåä éë ,åãéì äøéáò øáã àá àì íà
,äîåãëå íéáðâä éðôî äìéìä ìë øåîùì ò"ò ìá÷îä
äæá íéáðâ åàá àì ïä øîåì úéáä ìòáì øùôà éàù

.êì íìùà òåãî ,äìéìäåøëù íåìùú ,äáøãà éë
øåîùì åúåáééçúä íöò ìò àáíà ,åðéðéðòì êëå ,

åéðéòå åéô ìò øåîùì åîöò ìò íãàä ìá÷î êà
ì"ðä 'úîà úôù'ä éøáãëå ,íìùî åøëù ìò àåáé
äæáå ,åøëù ìåèéù ïéãä ïî éøä ,'÷ã çúô' çúåôù

øáë àöåéäúòîóà ,íìåò úìåàâì íéøöî úåìâî
íúà éî éðôì ìàøùé íëéøùàå .ïåéñðá ãîòù íãå÷
íà íâ ,àåäù áöî ìëáù úòãì êéøöå ,ïéøäèî
,øäèéäìå áåùì åúìåëéáå éãåäé øàùð ãéîú ,ìôð øáë

.úåáåè úåìá÷ åîöò ìò ìá÷ì åãòá áëòî éîã

ïéðòáàúéàã àä ìò ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà äæ
'îâá(:æî÷ úáù)òì÷éà êøò ïá øæòìà éáø

íúäì(úéñîåéãå àúéâøåôì)áëáëáëáëåäééøúá êéùîéà ,øçà)

(ïééäå äöéçøäéø÷éîì í÷ àúà øãä éë ,äéãåîìú ø÷òéà

äæä ùãçä' ïúùøôã àø÷î àø÷éîì àòá ,àøôñá
'íëì(á áé úåîù)úåàù øîåìëå ,íáì äéä ùøçä øîà ,

'äæä'î 'æ úåàå ,'ø úåàì åì äëôäð 'ùãåçä'î 'ã
øàéáå .'á úåàì êôäð 'íëì'ã 'ë úåàå ,éì äëôäð
,åìà úåéúåà à÷ååã åì åôìçúð òåãî ÷öà÷î ÷"äøä
äãå÷ð' éåðéùá íà éë åðéà åìàì åìà ïéáù ùøôää éë

'äðè÷,äèîì äãå÷ðá 'éì 'æ ïéá ,äìòîì úéðîéä äãå÷ðá 'øì 'ãî)

(äèîì éðîéä õå÷á 'ëì 'á ïéáååìéôàù åðãîìì àáå .
'éçáá ,øúåéá ìôùä áöîá íãàä àöîðùëäéä ùøçä

íáìêôäúé äðè÷ äãå÷ð éãé ìò - åäìåëî àéù÷ àãã
úåéäì åéøåòð øùðë ùãçúäìíëì äæä ùãåçä.

èáääðäã ,äðè÷ äìåòô ìë úåáéùçá ,äàøå
àúéà(.å÷ ïéøãäðñ)òùøä äòøô õáé÷ù úòá

àééç ø"à' - 'åì äîëçúð äáä'á ïåãì åéöòåé úà
,äöò äúåàá åéä äùìù ,éàîéñ ø"à àáà øá
ìàøùé úà úåãøäì õòéù íòìá ,åøúéå áåéà íòìá

.íéøåñéá ïåãéð ÷úùù áåéà .âøäðåëæ çøáù åøúé
úéæâä úëùìá áùéì åéðá éðá,íìåòä ïéù÷îå .'

åéìâø úà àùðù äæá äîåàî ìéòåä àì åøúé éøäã
,ïéáä íâ åøúéù ,àìà ,ë"ë åøëù áø òåãîå ,çøáå
èéìçä ,åúòã úåðùì åà äòøô ãâðë êìäì åãéá ïéàù
åùôð ãåò ìë çøáå ,úåùò éãé ìàì øùà ìë äùòà -
åðîéé åéàöàöù - ìåãâ äë øëùì äëæ ïëìå ,åáø÷á
.äá åëìé êøãä úà 'ä íòì åøåéå ,ïéøãäðñä ììëá

óàåúåùòì åì øùôà éàù íãàì åì äàøð íà
,åé÷åìà 'ä ìà ÷òæé úåçôä ìëì éæà ,äîåàî

כראותו כובעים. הם אף  ולבשו כמותו  הקופים  גם  עשו תיכף לראשו , כובע הספן חבש  והנה רבים, קופים

הספן  שהבין עד ואבנים, עצים  כנגדו לזרוק  החלו הקופים  גם  אך ואבנים , עצים עליהם  להשליך החל  כן כי

הורידו ומיד ראשו , מעל  הכובע  הוריד כמעשיו , ולעשות לחקותו אם כי לגזלו  כלל  רוצים  הקופים שאין

מראשיהם ... הכובעים את הקופים הס"א כל אף וממילא מהטומאה, להתרחק אדם כל ישכיל כן כמו

בכפליים  מהרע מתרחק הינו שעושה טובה פעולה שכל נמצא כנגדו, ממנו .תתרחק

בגמ 'כב. מצינו שהרי ערך, בן אלעזר ברבי השגה  לנו שאין È„:)וודאי ‰‚È‚Á)במעשה ערך בן ר"א פתח 'מיד

ה ' ברוך ואמר ראשו , על  ונשקו זכאי בן יוחנן רבן עמד וכו ' השמים מן אש  וירדה  ודרש  המרכבה

וכו ' מרכבה במעשה  ולדרוש  ולחקור להבין שיודע  אבינו לאברהם בן שנתן ישראל אברהם אלוקי אשריך 

מחלציך יצא ערך  בן  שאלעזר ·‡�Â),אבינו ‡ÓÏÚ· „ÂÓÈÏÏÂ).
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éëå ,íéøåñéá áåéà ïåãéð òåãî ,ääéîúä äòåãé äðäã
÷òåæ äéä íà óà éøä ,áùçú àèçì åú÷éúù
.ììë 'òîùð åìå÷' äéä àì äòøô úöòì ãâðúîå
ìò åùôð øîá ÷òåæ íéøåñééá øñééúîäù åîëã ,àìà
äîåàîá åìéòåé àì åéúå÷òæù òãåéù óà - åéáåàëî

íãàä òáè åäæ íå÷î ìëî ,øöéîî åöìçìúòáù
íé÷òåæ áåàëî,øîàì áåéà úà 'ä òáú éîð êë ,

,ä÷òæä éãé ìò ììë ìéòåäì êãéá äéä àì ,ïëàêà
øáãäù úåàøäì - ÷åòæì êéìò äéä íå÷î ìëî

êì áàåëïåãéð àäú ,ïë úéùò àìù ïååéëîå ,
íéøåñééäù úòáù äàøúå ,íéàøåðå íéù÷ íéøåñéá
.áàë áåøî íåø éîù ãò ÷òæé ÷åòæ íãàì íéáéàëî

ïãéãìå,øîåìå ÷ãèöäì íãàì øùôà éà ,øîàéé
ìòå òøä éøöé ìò øåáâì çë éãéá äéä àì
êì äéä - åì äðòð åðà óà éë ,íéøîä åééåúéô
øöéî éðéèìî éáà éáà ,êùôð úîäðî éøàë âåàùì

äéìéã úëå òøä'÷ä íééçä øåàä áúë ïëå ,àåáú éë)

(æ åë- 'åðéúåáà é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå' ÷åñôä ìò

íåé ìëá 'ä ìà ììôúäì íãàä êéøöù æîø ïàë
òøä øöéî åäìéöéù.

,øúåéáåàéä 'íéîù úàøé' ìò äìéôúä éøä
,ìòîî íéîùá ìá÷úäì äìòîá äðåùàø

'øôåñ íúç'á àúéàãë(êááìá úøîàå ä"ã á÷ò 'øô)ìò
ì"æç øîàî(.âì úåëøá)úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä'

úàøéì úåëæì äìéôúäî 'õåç' àéä äðååëäù ,'íéîù
äæáå åäøæòéù 'ä ìà àåø÷ì 'íãà éãéá' äæù ,íéîù
äæáù íìåò éðéðò øàù ìëî 'íéîù úàøé' äðåù

'ä åäðòé éàãååâëâëâëâë.

שבט בחודש התורה השפעות  - הזאת  התורה את  באר 

äðäáéúëå ,èáù ùãåç ìù åçúôá åðà íéãîåò
(ä-â à íéøáã)äðù íéòáøàá éäéå'éúùòá

ùãåç øùò(èáù)äùî ìéàåä ...ùãåçì ãçàá
íé÷éãö åøîàå ,'øîàì úàæä äøåúä úà øàá

(íäéúåøåãì)äðúéð íìåò úåøåãì äáø äòôùäù
úåùãçúäá ,äùãç äòéâéá ìéçúäì ,åìà íéîéì

äøåúä úãîúäáãëãëãëãë'åøåàéá'á éë ,äàìäå èáù ç"øî

'אין כג. אחר הנאמר דרבנן' 'קדיש  של  בחשיבותו נוראה עובדא נא נציגה בתפילה  דאיירינן איידי

˘È¯Á˙)כאלוקינו' ˙ÏÈÙ˙·) י"ג בליל פטירתו לאחר כעשור תש"ט , בשנת נלב"ע זי"ע  מהוסיאטין הרה "ק ,

נחום רבי ראה ובחלום  ז "ל, פרום מרדכי נחום  ר' הרה"ח  למקורבו בחלום  צדיק אותו  התגלה  תשי"ט  תמוז 

שהציק בענין ישועה  עבורו  שיפעול  בבקשה  דרחמי פתקא לפניו  ומניח  לרבו  בסמוך עומד שהוא מרדכי

לך, דע לעומתו , נענה הרבי אך רב, זמן כי לו הבורא לו אמר סיני מהר רבינו משה שירד  בשעה כי

התפילה בסוף הנאמר דרבנן' Â�È˜ÂÏ‡Î')ה'קדיש  ÔÈ‡' ¯Á‡)ובכלל וסגולות , רפואות  ישועות , לפעול  כח בו 'יש

הענינים' שהוא לכל  בחלומו  שראה שם ומביא בשמו , הדברים לפרסם לו שאפשר הרה "ק, לו  והוסיף  ,

מסיני'... למשה  'הלכה  ממש  זה הרי כן, 'אם  - לו  אמרו  והם  העיר, מגדולי כמה בפני הדברים  את מוסר

דרבנן קדיש יום בכל  לומר נ"מ ר' החל לו מאז  שהציק הענין  מאותו נושע ימים כמה .ולאחר

לשבח ' 'עלינו את יחשיבו אשר האנשים  רבו  כי אומר היה זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון והנה 

'אין  לדידהו כי נוסיף אנן אף הכנסת. מבית בצאתם  הילוכם  בדרך אותה אומרים הם כי הדרך', ל 'תפילת

קדיש על לענות ולהזדרז להתחזק  ועלינו הדרך, לקראת החפצים ' 'איסוף זמן הוא דרבנן' ו'קדיש כאלוקינו '

העולמות. בכל רב שפע יושפע זה ידי ועל  זה ,

ברורה ' ה 'משנה  כתב Á"˜Ò)וכבר ·Ï˜ ÔÓÈÒ),שומעים השמים צבא כל כי וביראה, באימה 'עלינו' לומר ויש 

אלוקיו  שה' העם אשרי לו שככה העם 'אשרי עונים וכולם מעלה, של פמליא עם עומד  .והקב "ה

ערוךדהריכד. לאין  האדם נפש את מטהר וכדו', בטלים דברים הפסק ללא ב 'רציפות ' וכבר הלימוד  ,

ואם הנהגתו , כפי - 'כנגדו' עמו  מתנהגת הקדושה שהשכינה היינו כנגדו', שכינה  ושונה  'היושב אמרו

אם להיפך ח"ו  אך די, בלי עד השפעות הקדושה מהשכינה  עליו נשפע  אזי וחיות ברציפות לומד הוא
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äæ íåéá àåáé äðùå äðù ìëáù òéôùä äùî ìù
îùä ïî.ìàøùéî ãçà ìëì äøåúá 'úåøéäá' íé

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

ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøäã äéîùîå(í"éøä 'éç íùá à"é)

äøåú éøáã ïéá ÷åìéç ùéâøäì åãéá ùéù ,àøîàúî
åùãçúäù åìà ïéáì ,èáù ç"øì íãå÷î åùãçúäù

.èáù ç"ø øçàì óëéú

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

ä"á÷äå Y'åéöôç' åì äùåò.

ìòúåéçá äøåúá ÷åñòì åéðúî øåæàé ãçà ìë ,ïë
úéá'ä ïøîì 'ãéâî'ä øîàù åîë ÷ñôä àìì

ò"éæ 'óñåé(ìä÷éå íéøùéî ãéâî)÷éñôé àìù øäæéù'
'ø÷éòå ììë åãåîéìîäëäëäëäëåì øîà ãåò ,(íéèôùî ,íù)

ãò ,àìéòìî äøéîù åéìò ùé åãåîìú úòáù'
íéðëåñîå íé÷éæîä íéøáã æà äúùéå ìëàé åìéôàù

.'äîåàîá åäå÷éæé àì åøåáò

ïééðòáåì"çîøä áúë øáë ,äøåúä ãåîéìá úåôéöø
åéúåøâàá(åô ì"çîø úåøâà)íãàä ìò éë ,

äðåîù úìéôúá ãîåòù éîë äøåúä ÷ñò úà úåàøì
ùçð åìéôà ÷éñôé àì äøùò äðåîùáù åîëå ,äøùò

åá÷ò ìò êåøë(.ä úåëøá)åãåîéì úòá âäðé ïë ,åëåëåëåë.

àäéúåìòúäì äëæðù àéîùáã ïåäåáà íã÷ ïî àåòø
÷æçúðå ,íéìâåñîä íéîéä åìàá äìòîì äìòîì
äëæð êëå ,åäòøì ùéà úáäàáå äøåäè äðåîàá
äæ éãé ìòå ,äðåéìòä äùåã÷á ùã÷úäìå øäèéäì

.ø"éëà ,úåîìåòä ìëá áø òôù òôùåé

כזה ... באופן תבוא עליו השכינה השפעת אף שונות, מהפסקות הפסקות רצוף ותוכו כראוי לימודו אין

שלפחות כה . להקפיד האדם  שעל  זי"ע  שמואל ' ה'דברי הרה"ק  של  משמיה אומר היה  ז 'יטאמיר של  רבה 

התורה שהרי והטעם, בתורה, ורק  אך היטב שקוע יהיה המוח שכל  באופן יהיה מלימודיו  אחד 'סדר'

לטהרת  לזכות בכדי כך המים . בתוך כשכולו  רק האדם  את המטהרת מקווה וכעין אדם, של מוחו  מטהרת

בתורה . כולו שקוע זמן איזה  הפחות לכל  להיות המוח צריך התורה  ידי על המחשבה 

ומטרדת  לפתחי ניצבת שדאגה בשעה  הנה אומר, שמואל הדברי היה  משקיעעוד הריני מנוחתי, את

אשקיע עלי, מתגברת גדולה  יותר דאגה ואם  הייתה . כלא מתבטלת והדאגה בתורה  אחת שעה  מוחי את

אין  כבר ואז רצופות, שעות ג' אלמד והטרדה  הדאגה  יותר גדלה  ואם  שעות. ב' למשך בתלמודי נפשי

ביארו ובזה  נפשי. שלוות המטריד Â)דבר Â ˙Â·‡)בהם נקנית שהתורה  דברים  מ "ח בין חכמים שמנו

בתורה' לבו לבו 'ומתיישב –ומתיישב  במה  כראוי.בתורה - התורה בעסק  .

שאףכו . וידוע  גלוי זה דבר כי תורה '. נתנה בשבת מודי עלמא 'כולי דאמרו הא המשל  בעלי ביארו  כך

יראה אם ואפילו קודש, השבת יום  בעצם לטלפון יענה  לא ההלכה , דקדוקי בכל  ושלם ירא שאינו מי

כמו יענה . לא שמים יראת של קל זיק עדיין בו יש  אך אם – וכסף  זהב אלפי ירוויח זו  שיחה  שבעניית

הטלפון... ענייית לענין השבת יום כעצם עיתים' ה 'קביעת זמן אצלו  חשוב שיהא – תורה' ניתנה  'בשבת כן

חז "ל בדברי ביארו  ‰.)עוד ˙ÂÎ¯·)ולכאורה בלבד' הלכה של אמות ד' אלא בעולמו  להקב"ה לו 'אין

בכדי  'בלבד'. תיבת יוסיף  הסכום  שלאחר לחבירו , צי'ק  הנותן כמו  דהוא אלא, 'בלבד', לומר הוסיפו מדוע 

הבאים אמות' 'ד' אלא להקב"ה, לו  שאין ז "ל, אמרו  כן על  מספר. עוד להוסיף הו"א אפילו  יהא שלא

הלכה של  אמות ד' אלא בעולמו  לו  אין לימודו שבעת והיינו, כזה , באופן תוספת,בלבדבלימוד כל ללא –

הקב"ה . של  'רכושו ' כביכול  הינם כאלו אמות ד'
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