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אלא  ואינה  כרעה נראה – הטעתו עינו 
לטובתו 

äðäçð ìù åðééðòá øîàð(áì ä)éäéå'
çð ãìåéå äðù úåàî ùîç ïá çð
äàåøä ìë .'úôé úàå íç úà íù úà
øîàðù ÷éãö åúåà ìò øæâð òåãî àìôé

åá(à æ)øåãá éðôì ÷éãö éúéàø êúåà éë'
äðù úåàî ùîç éøéøò êìäúäì 'äæä

éøäù ,úåðòøåôë äøåàëì äàøðù äî Y
íéãéìåî åéä øáë úåøåãä íúåàá
.äðù úàî ãò íéùéù éðá íúåéäádyxtd x`açð -

,íðîàïéàù ïéáé é"ùø éøáãá ïééòîä
äéä ìëä ÷ø ,ùðåò ìë ïàë

àãéøâ åúáåèìààààùøãîá àúéà äðäã ,
(é"ùøá àáåä ,á åë ø"á)äî ,ïãåé éáø øîà' ,

הגדולה א. אהבתו ואת  ה' את  ולראות  להבין עמו הקורה בכל האדם יתבונן וכאשר

מאת לו בא לטובתו שהכל יראה כי וייסורים, צער כל יסבול לא קרובו, עם לבניו

העניך רבי הרבי הרה"ק שסיפר וכמו ייטיב', והוא מטיב  הוא  היטיב  'הוא  אשר הבורא 

נתפסה  החומש, פסוקי את ה'מלמד' כשלימדם ילדותו שבשנות זי"ע, מאלכסנדר

באוויר  בוהה שראהו ה'מלמד' מהחומש, עיניו והוציא  הא ועל דא על מחשבתו פעם

תביט אם באמרו, לחיו, על היכהו ואף בו לימים בפניםגער כלל. תוכה לא  החומש

– דורותיכם ידעו למען אכן, מוסיף, והיה עובדא , האי העניך רבי הרבי כל סיפר כי

לראות עליו  דעדו וההסתרות הצרות בתוך - 'בפנים' כשיתבונן הוא, באשר יהודי

מגולים וחסדים  רבים  רחמים  שהכל יתגלה  עיניו לנגד  כי יוכה, לא  שוב  ה', את .שם 

מבריסק הגרי"ז את זצוק "ל אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון המשגיח שאל פעם

˙Ì)זצוק"ל Â�È·¯ ˙ËÈ˘Î ,·"ÂÈÎÂ ˙·˘‰ ˙‡ˆ ÔÈ�ÚÏ ¯ÈÓÁÓ ‰È‰˘)את להבין אפשר היאך 

לראות ניווכח השמימה נביט אם הרי הכוכבים', 'צאת בעניין תם' 'רבינו שיטת

שעדיין לומר אפשר והיאך  מכבר, זה שקעה הגרי"ז יוםשהשמש ענהו השעה, בזו

את  לקבוע בכדי בשמים מביטים נכתבהמציאות'אין שם ואם ערוך ', ב 'שולחן אלא  ,

ח"ו  והסתרות ייסורים שבאים בשעה לענינינו, כן כמו הוא '. יום עדיין יום, שעדיין

יביט  אלא  צרורות', 'צרות הכל כי בשר בעיני לו הנראה על יביט לא  האדם, על

ה' בחושך אשב 'כי גם אלא כלל, צרה זו אין באמת כי לאדם, האומרת  ב'תורה'

לי' Á)אור Ê ‰ÎÈÓ).

כל  את וחד חד לכל הבורא הכין כבר בראשית ימי שמששת  לדעת  עליו וביותר,

זי"ע דיסקין מהרי"ל הגה"ק בדברי וכדמצינו בפרטיות , לו הראויות  Ù¯˘˙הטובות  ÛÂÒ)

(È„Â˜Ùהמדרש דברי את ‰)לבאר ˙Â‡ ‰Âˆ˙ ˙˘¯Ù ‡ÓÂÁ�˙)בפרשתן הפסוק  È‡)על Á)
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äæå äðù äàîì åãéìåä úåøåãä ìë íòè
íéòùø íà ä"á÷ä øîà ,úåàî ùîçì
íàå ,äæ ÷éãöì òøå íéîá åãáàé íä
úåáéú úåùòì åéìò çéøèà íä íé÷éãö
ãò ãéìåä àìå åðééòî úà ùáë ,äáøä
úôé àäé àìù éãë äðù úåàî ùîç

éðôì ïéùðåòì éåàø åéðááù ìåãâä
äéä íãå øùá éðéòì ÷øù àöîð .'ìåáîä
,ïéãä úãéîá åîò âäåð ä"á÷äù äàøð
äìöä àìà ïàë äéä àì úîà é"ôò ìáà

ìåáîá åôñé àìù åéðáìáááá.ìé ïàëîåãî
ìò äîú åúåéäá ,åîöòì ùéà ìë

ש'מה בפיה', טרף זית  עלה והנה ערב לעת  היונה אליו אורה'ותבא  הביאה היונה

צריךלעולם ולכאורה הנר', את  והדליקו זית  שמן הביאו כיונה שנמשלתם אתם אף

דעלי  אלא , הזית, עלה את היונה הבאת  ידי על נעשתה העולם' 'הארת איזו ביאור,

כדאמרו ביותר, הם חזקים �‚:)הזית ˙ÂÁ�Ó)בימות לא  נושרין עליו אין זה זית 'מה

פירות ושאר גפנים עלי לתיבה הכניס שנח מובא וכן הגשמים', בימות  ולא החמה

וכשבאה  המבול, בפני לעמוד הם שחזקים ידע  כי להכניס הוצרך לא זית  עלי אך 

ידע העולם בריאת מעת  וראה, נא הבט - לאמר לנח לו רמזה הזית ' 'עלה עם היונה

'לראות - היקום פני על לשוטט מהתיבה יישלחני צדיק  איש שנח יום שיבוא הבורא 

עשה  כן על נפשי, את להחיות  במה אז לי יהיה ולא  האדמה', פני מעל המים הקלו

נפשי, תשבע ובזאת  רבים, במים יאבדו שלא  חזקים הזית  עלי שיהיו הבריאה בטבע

את התקין שהבורא  האמונה את שהאירה לעולם' אורה הביאה 'היונה אומרם וזהו

הצטרכויותיו. כפי בעולם ויחיד יחיד לכל מקדם עולמו

המבול דור על הנאמר את מבארים מצינו זה �Ò)(‚È‰„בענין Â È"˘¯· ‡·Â‰ .Á˜ ÔÈ¯

הדברים וביאור הגזל'. על אלא דינם נחתם ÂÚÂ„)'לא  ,Á� '¯Ù 'ÈÚ˘È Ô˙Á)את הגוזל כי

חיים  וחותך לכל, ומפרנס הזן הוא  כי עולם בבורא אמונה לו שאין מזה ניכר חבירו,

חי. לכל מה'גזל 'ומזון מאומה  ירוויח  שלא יודע היה בבוראו  מאמין היה  אם .שהרי

– כולו העולם כל את הקב "ה החריב זה עולםועל בנין תלוי זו באמונה  .כי

תלמידי ב. משרידי זצ"ל גלינסקי יעקב  רבי הגה"צ הנודע מישרים המגיד סיפר

האחרון בדור ˘�"Á)נובהרדוק 'ÓÚ Â¯˙È '¯Ù '˙„‚‰Â' Â¯ÙÒ· ‡·Â‰) החלו ילדותו שבימי

ע"ה  ואמו הנוער, בני את אחריהם למשוך  כדי עת' 'כתבי לאור להוציא המשכילים

אידיש'ער  'דער ה את לביתם יום בכל מביאה היתה ביתה, בני על להגן שחפצה

בלע"ז כתוב שהיה בלאט' ‰‚¯È�Ó˙)טאג ‰Ù˘·)לבית להכנס וראוי כשר היה אבל

שכניה  לכל הצהרים אחר יום בכל כללי' 'שיעור בו מוסרת היתה אמו ושלמים. יראים

שלא ישראל בני אחינו משאר אף מנעה ובכך  הגרמנית , בשפה לקרא  ידעו שלא

שלהם. העת  כתבי קריאת  ידי על רח"ל עמנו פריצי בין יתבוללו
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השכנים  החלו וכבר בעבודתה, ועסקה הבית  במטבח אמו כשעמדה הימים באחד

הצייטונג  את  משכנותיה אחת נטלה ה'שיעור', לשמיעת  - הסמוך בחדר להתאסף

(ÔÂ˙ÈÚ) שניגשה עד עיניה ראו מאשר נזדזעה וכה הפוכה ספינה תמונת  בו וראתה

תפוחי  בחיתוך לעסוק  ובשלווה בהשקט תעמדי היאך וכי בה וגערה הבית  בעלת  אל

בעלת ותצחק  יושביה, כל על ים למצולות התהפכה גדולה שספינה בעוד אדמה

חדשה  ספינה אודות  נכתב שכאן בהסבירה 'טענותיה', את כשומעה בקרבה הבית 

לקרוא יודעת שאינך  מכיוון אך והדר, פאר שכלול ברוב לבנותה סיימו עתה שזה

בנפשך דימית  ולכך הפוך, העיתון את  החזקת  לתמונה מתחת אשר הכתב  את 

חיים' 'דרך  למדתי מכאן ואמר, יעקב  רבי סיים למצולות . התהפכה שהספינה

לו  באה זו מחשבתו כל ובאמת  עליו, באות רבות שצרות לאדם נראה שלפעמים

ולהתבונן  ראותו את  וליישר לחזור אלא לו אין ב 'היפוך ', הדבר על שמביט מאחר רק

בשלום. מקומו על יבוא והכל עביד, לטב רחמנא דעביד מאן שכל האמונה בעין

אלא לו אין ובחסרונו , בהפסדו  במכאובו , ושקוע 'תקוע ' שהאדם פעמים  והנה,

לטובה שהכל  ויאמין האמונה בהשקפת הנעשה  על  להביט עוורות, עיניים  לפקוח 

נוכחו וברכה ודור דור שנות שבמשך  אלפים אלפי מני יחידים מעשים כמה לך  והרי ,

שטיצבערג  ניסן ר' הגה"ח על יצא , וזה וברכה, לטובה מכוון שהכל דבר בסוף לראות 

Ú"ÈÊ)זי"ע '‰„Â·Ú‰ „ÂÒÈ'‰ ˜"‰¯‰ È„ÈÒÁÓ) חתן עם בשעטומ"צ נישאה מבנותיו שאחת  ,

אסון  מצאם ואניה, תאניה – המשתה' ימי 'שבעת  באמצע  והנה מרבים, שמים ירא

'עגונה' מעתה תהיה שה'כלה' נתברר בכך, די ולא  עולמו, לבית  נסתלק והחתן נורא 

שנים, חמש כבן טליא  ורק אך  היה ה'חתן' של היחיד אחיו כי שנים, שמונה עוד

– למצוות' י"ג 'בן להיות  בהגיעו רק  'חליצה', מצוות לקיים יכול אינו 'קטן' והרי

ה'יסוד  אל ניסן ר' נכנס רב  כי בצערו אחר, לאיש ולהינשא נעלו לחלוץ  תוכל

נא התבונן העבודה', ה'יסוד לו אמר זה', מה ועל זה 'מה מהרבי לשמוע העבודה'

שנים  שמונה עד בישראל בית  תקים לא שבתך גזרו השמים שמן ותראה מעט,

האירוסין  בברית  באה היתה לא  עדיין הרי שקרה, מה קורה היה לא  אם והנה, מהיום,

משתדל  והייתם עתה, להעד ההגון זיווגה במציאת  עבורה ÂÈ‰Ï˙)ים ÍÈ¯ˆ ÍÎ˘ ÂÓÎ),

ובגשם', 'ברוח - 'סגולות ' אחר מחזרים הייתם יותר תתבגר והיא  זמן כעבור

בו  שדכנות' 'ריח אשר מי מכל ומבקשים עולמות, מרעישים ומעתירים, מתפללים

הסתם  מן נישאת , אינה זה של בתו – אומרות הבריות  היו ומה 'הצעה', איזה שיביא 

שלבסוף  עד ויגון... דאגה מרוב לצד מצד מתהפך היית בלילות בה, יש חסרונות 

זיווגה... את  הנזכרת ,תמצא התלאה כל את ממכם ומנע  עליכם , רחמנא חס  אבל

ובשלווה בשלום תנוחו  ומצוות,ומעתה  תורה עול לכלל החולץ' ה'אח שיבוא עד ,
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מבורכים, ישרים דורות  ותעמיד בשעטומ"צ, לה להראוי תנשא  ומיד 'חליצה' תעשה

מעליא . ונהורא  גופא  בריות מתוך 

יסורים  וסבל הזעם, בשנות  הנוראה' 'המלחמה תלאות  את שעבר ביהודי מעשה

הרשעים  ראו כאשר המלחמה תום לקראת  והנה כלל, לתארם אפשר אי אשר רבים

מעשיהם  על לחפות  החלו הברית ', 'ארצות  צבאות יכניעום קצר זמן שתוך ימש"ו

הרוצה  שכל המחנה יושבי לכל והודיעו ורוצחים, כאכזרים העולם בעיני ייראו שלא

לשובע  לחם ויקבל ˘�ÌÈיבוא ˘ÓÁ ¯Á‡Ï - ÔÓÊ Â˙Â‡·˘ ,È„Â‰È‰ ¯ÙÈÒ ,ÔÊÂ‡‰ ˙‡ ¯·˘Ï È„Î·)

Ì‡ ,ÌÈÁÂÏ„ ÌÈÓ· Ì�Â‡Óˆ ˙‡ ÂÂ¯‰Â ,‰˘·Ú ˙ÙÓ ËÚÓ·˘ ËÚÓ‰ Ì‡ ÈÎ ÂÏÎ‡ ‡Ï˘ ,‡¯Â� ·Ú¯ Ï˘

‰Ê ˙Á˙ ‡Â‰ ÛÈ„ÚÓ Â‡ ,È¯Ë ÌÁÏ ËÚÓ· ˙ÂÎÊÏ Â�Âˆ¯ Ì‡‰ - ‰�ÁÓ‰ È�·Ó ÈÓ È‡ ÌÈÏ‡Â˘ ÂÈ‰

(...ÌÁÏ‰ ˙Ù· ¯ÁÂ· Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ‰È‰ ,‡¯Â�‰ ‰�ÁÓ‰Ó ¯¯Á˙˘‰Ï,היהודי כן ראה כאשר ויהי ,

מנות כמה שאסף אחר מהלחם, מעט עוד לקבל בתור לעמוד פעמים כמה הלך

בדרך אך הגדול, רעבונו להשקיט כדי מיטתו אצל לאכלן בחשאי הלך בצקלונו,

אולם  וגזלן, גנב שהוא וגדפוהו חרפוהו אשר רוסיים, שבויים כמה ב 'קלקלתו' תפסוהו

על  אחראים ואינם כמותו, שבויים הם שגם בלבו אמר כי אליהם, לבו שת לא הלה

מכותמעשיו, בו והיכו עליו, התנפלו לחדרו הגיע וכאשר ממנו, הרפו לא הם אך

את להשביע  אחת  מנה אפילו בידו השאירו ולא  הלחם, כל את ממנו נטלו אכזריות ,

אפילו  יכול היה לא לרסיסים נשבר ובלב דם, שותת  הארץ  על שכב  וכך נפשו,

נשמתי  את  ליטול רצית  אם 'רבוש"ע , לבו מעומק  וזעק התנצל צערו ומתוך  לבכות ,

ששהיתי  האחרונות שנים מהחמש ורגע רגע בכל כן לעשות בידך היה הרי - ממני

כן  אם ואיך לחיות , להמשיך  בי שבחרת משמע  כן עשית  ומשלא המוות, במחנות

נרדם  אלו הרגשות ומתוך והיסורים...' התלאות  כל את שעברתי אחרי עכשיו אמות 

הארץ . על

חדרו, תוך  אל זורחות השמש קרני והנה עיניו את היהודי פתח הבוקר בשעות

על  בהכרח מתעורר היה המלחמה שנות בכל שהרי גאולתם, זמן שהגיע  הבין מיד

פוקדים  היו ואז המחנה, לעבודת  מיד ונשלח השחר עלות טרם ימ"ש הרשעים ידי

בזמן  התייצב שלא מי וכל ונוראות, גדולות  בהשפלות האסירים כל את  וסופרים

המחנה  יושבי חבריו שכל הוא  מבחין והנה 'ממיטתו', האיש ויקם ל... דינו נחרץ  היה

היהודים  שצוררי הבין, אז או ניע, ללא  מתים שוכבים הרשעים הרוסיים והאסירים

שחשב מה וכל נפש, להרגם אלא  השחרור, טרם להשביעם לחם בחלוקת  חפצו לא

שרעה  בטוח והיה לחמו, מנות את  ממנו שלקחו בכך עולמו, עליו שחרב אמש

גדולה  טובה אם כי מצוקה ולא  רעה שלא  עתה לראות  נוכח עליו, עוברת  גדולה

עדיין  הוא הרי ממנו הלחם וגניבת המכות מפני ואך  שעתא, בהאי הקב "ה לו עשה



å נח - הפרשה באר

,íùâá åà çåøá åîò 'ä úâäðäå ,åéðéðò
,úåàéøáá åà úçðá ,÷"ùæá åà äñðøôá
éìò òåãî Y éìáçå é÷ìç äù÷ äî
éúòåùéì äáøä êë ìë ïéúîäì

...àåáìî úùùåáäìë úîàá éë
åúáåèì àìà íðéà ìåçééäå äðúîää
äàøéå äëæé úòä àåááå ,äøåîâä

.äøåîâä åúòåùéá

àöåéëåðîà ìçø ìöà åðéöî äæá
,óñåé äðá úà äúãéì úòáù
'øçà ïá 'ä éì óñåé' äìéôúá äøéúòä

(ãë ì ïìäì)úà äì ïúð àì ä"á÷ä êà ,
äæ ìëå .íéðù äîë øåáòë ãò ïéîéðá
,òãú .íéøåîâ íéîçø úâäðä ãöî äéä

éðù íåâøúá àúéàã(â â øúñà)ä"á÷äù
á÷òé ñðëä ãò ïéîéðá ãìååé àìù 'øîù'
ùâôð øáëù øçàì Y ìàøùé õøàì
ïéîéðá ìöðéé êëå ,åùò åéçà íò á÷òé
÷øå òùø åúåàì úååçúùäì êøèöé àìù
ìù å÷ìçá ùã÷îä úéá äðáð äæ úåëæá

ïéîéðá(åéçà øàù ìöà àìå),øåçéàù àöîð

- äáåèì ÷øå êà äéä ïéîéðá úãéì
å÷ìçá ùã÷îä úéá äðáéù.

ïëåðéáà ÷çöé ìöà íéøáãä éðô åéä
øçà åéðá åì åãìåðù ä"òíéøùò
äøåúá áåúëë ,äéôéö úåðùúéùàøá)

(ë äëïá ÷çöé éäéå'íéòáøàäðù
÷çöéå' åìéàå 'åúùà ä÷áø úà åúç÷á

ïáíéùù'íúåà úãìá äðù(åë íù),
úîàá êà ,'ïéã' úâäðäë øáãä äàøðå
ïéðî éøäù ,'íéîçø' åìåë øáãä äéä
íéøöî úåìâ ìù 'íéðù úåàî òáøà'
íäøáà ãéìåä øùà úòî úåðîäì åìçä
ìçä ìòåôá åìéàå ,åðá ÷çöé úà
úîùî ÷ø êøô úãåáòá 'ãåáòù'ä
úîù éåì àåä ,á÷òé éðááù ïåøçàä

íéèáùáù ïåøçàääîöò íéøöîá éç ãåòù)

(íéðù ã"öáéúëãë ,(å à úåîù)óñåé úîéå'
'àåää øåãä ìëå åéçà ìëåøãñá ïééòå)

(â"ô äáø íìåòíéðù 'ëù àöîð äæ éôìå ,
åøçéà á÷òé ìù åúãéì úà åøçéàù åìà
óàå íéèáùä úãéì úà àìéîî ïë íâ

לטובתו, ורק  אך  הוא  והכל ה', דעות א -ל כי מצבו, על להתלונן לאדם לו אין לכן חי,

בזה. והאמן

יתב "ש, הבורא  טובת בעין עין ראו דבר סוף אשר ממעשים רבות  כהנה ועוד

שנים  אחר זה דבר יתגלה לפעמים גם שנים, לאחר רק  זה דבר שנתגלה ופעמים

העולם בזה היו לא  כבר המעשה כשבעלי ˘ÂÏÂÎרבות  ÌÏÂÚ· Ì˙ÂÈ‰· ˜¯ ‰Ê· Â¯ÈÎ‰ Ì‰Â)

(·ÂËידע שבדבר הטובה לאדם לו נתגלה לא עדיין אם אף – כך  ובין כך בין שאב...

ישראל  ישמח שניתי, לא ה' ואני ולטובים , לרעים ומיטיב ' ה'טוב בשמים לנו 

שעה ובכל  עת  בכל  תמיד במלכם יגילו ציון בני .בעושיו
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íéðù íéøùò åúçôð äæáå ,íúúéî úà
.'íéøöî ãåáòù' úåðùî

חייו  יהיו  באמונתו  – מסובלים אלופינו
ושקטים  שלווים 

éäåæíãàä åì øåáéù äøùéä êøãäââââ

ïéîàäìå òãéì àîìò éàäá
áéèéîå áåèä àåä ù"áúé àøåáäù
äùåòå äùò àåäå ,íéáåèìå íéòøì
åðúà åéùòî ìëå ,íéùòîä ìëì äùòéå
éàî÷ åæîø øáëå ,äáåèì íà éë íðéà

÷åñôä ìò(à à úéùàøá),úéùàøáY
ù òãéì íãàä ìò ,øáã ìë úéùàøàøá
õøàä úàå íéîùä úà íé÷åìàY

øùà ìë úà àøá åðéòåø åðéáàù
åúçâùäá çâùåî ìëäå ,õøàáå íéîùá
äðåîàá íãàä äéçé øùàëå ,úéèøôä
óàå á"äåòá å÷ìç éøùàå åéøùà úàæë

.æ"äåòá íâ

êëåá÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä äì æîø
ò"éæ 'óñåé'åîò ,øäá íéñô úðåúë)

(é"åôãá .æëáåúëá(ãé ãî÷ íéìäú)

íéìáåñî åðéôåìàïéîàéù éãé ìò éë .
íìåò ìù 'åôåìà'á,äøéáì âéäðî ùéù ,

éååéöá àìù äùòðù íìåòá øáã ïéàå
äæ éãé ìò ,àøåáäíéìáåñîàäé Y

ìëä ìåáñì åãéáãããã.

זי"ג. מפרימישלאן הגדול מאיר רבי מהרה"ק  איתא Ï‰¯‰"˜ע וכך  'Ì¯·‡ ˙È¯·')

(Ú"ÈÊ ‡ËÙ‡Ó ˜"‰¯‰ Ì˘· 'ÌÈ˜È„ˆ È˙Ù˘'·Â ,Ô˙˘¯Ù· Ú"ÈÊ ıÈÊ‡Ï‡ÊÓברא 'בראשית שתיבות 

' הפסוק על לרמז בבא "א , ר"ת הם - את ' (˙‰ÌÈÏÈבושה'אלאטחתיבך באלוקים

(· ‰Î' וכן È‚)ך 'בוטחבדםאשריא, „Ù Ì˘)הללו בתיבות  התורה התחילה ולכן לומר,

שעה ובכל  עת  בכל  בה' לבטוח  – האדם  מהות ותחילת עיקר .שזהו 

חז"ל אמרו וז"ל זי"ע  מלעכאוויטש הרה"ק של דבריו Ï‡.)ידועים תחילת(˘·˙

האדם  משקיע  שבמו"מ כשם שישאלוהו, פי' באמונה. ונתת נשאת אדם של דינו

להגדיל  כן, ונשאת  נתת  באמונה גם האם עסקיו, את להגדיל ומרצו כוחותיו כל

עכ"ל בה', אמונתך ÊË)ולחזק  ˙Â‡ ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡ ˙Â·‡ ˙¯Â˙).

לי ד. אוי לאמר בעצמו תולה שהאדם שמה אומר היה זי"ע מלעכאוויטש הרה"ק

פלונית בפעולה שטעה עצמו את  מאשים או פלוני, הפסד בידים לעצמי שגרמתי

בהשגחה  כפירה אם כי אינם בהם, וכיוצא אלו מחשבות  וכך, כך  להפסיד לו שגרמה

יכולת, ושום כוח שום לו אין כלום, מגרמיה ליה שלית  האדם ידע באם כי פרטית.

לו. בא  ממעל שהכל ידע  אלא כך , כל עצמו על יחשוב לא  שוב

זי"ע  מקאריץ פנחס רבי Ó·)הרה"ק ˙Â‡ ‰�ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ¯Ú˘ ‡"Á ÒÁ�Ù È¯Ó‡· ‡·Â‰) היה

ז"ל מאמרם על Ë:)אומר ÌÈ¯„� 'ÈÚ) ביאור צריך ולכאורה חרטות', מלאים 'רשעים

בעלי  אלא 'רשעים', אינם כבר הרי הרעים מעשיהם על בחרטה מלאים הם דאם



ç נח - הפרשה באר

åéøùàå,àáä íìåòáå äæä íìåòáéë
ìë åéìòî êåñçé åúðåîàá
äàð÷î íãàì åì àáä áì áàë
úà ïéàéöåîä íä íäù ãåáëå äååàú

íìåòä ïî íãàäïéàù àåä òãåé éë ,
åîòî úç÷ì çë íåù íãà ãéá

äîåàîääää('äàð÷'ä úà äæá êñåçå)àìå ,
äîåàî åì úúìúôéãø åîöòî òðåî äæáå)

מה  כי מאמין הצדיק – הפסד איזה לאיש שכשיארע היא  שהכוונה וביאר תשובה.

אוי  יאמר ותמיד חרטות , מלאים ה'רשעים' אבל השמים... מן אלא אינו בידו שעלה

ההפסד... לי נסתבב  שמזה וכך כך  שעשיתי לי

עיר  של ברחובה מעות  'איבדתי שהאומר אומר, היה זצוק "ל מבריסק  הגרי"ז

תפרתי  שלא הייתי ושוטה מעותי, נפלו ומשם בגדי, בכיס חור לי שנהיה מאחר

לומר אלא  לו אין ה', בהנהגת כפירה זה הרי כשנפער', מיד החור את מאחרוסגרתי

בכיסי  חור לי נתהווה כן על מעותי את שאאבד  הקב "ה  .ורצה

שהיו ה. בלבול, מלשון המבול' 'דור היו הם כי דורו, לבני בין ההבדל היה זה הלא 

כי  מנוחה, מלשון הוא 'נח' אך בה', אמונתם מחוסר ושכלם בדעתם מבולבלים

מנוח  מי 'על נתקיים צדק 'בו במעגלי ינחני ינהלני... ·-‚)ות ‚Î ÌÈÏÈ‰˙) באמונתו כי ,

הזידונים. ממים ניצל ואכן מדבר, חשש לא  בה' ובטחונו

זי"ע  אמת' ה'שפת  מהרה"ק  ˙¯�"Â)איתא Á�)זי"ע הרי"ם החידושי הרה"ק  שהיה

המבול  ודור קין פרשת בתורה נכתבו כי זי"ע מקאז'ניץ המגיד הרה"ק  משם אומר

חז"ל שאמרו כמו הדורות , מאלה בו יש אדם כל כי ¯ÊÓוהפלגה, Â�ÈÊ‡‰ ,ÌÈ¯·„ ˘"Â˜ÏÈ)

(Í˘Ú ‡Â‰ ‰"„ ·"Ó˜˙˙הפלגה ומדור  המבול מדור בו  שאין דור לך  כל שאין וצריך  ,

דור  תאוה. המבול דור קנאה. קין וכבוד. תאוה קנאה בחי' והם עצמו. לתקן אחד

עכ"ד. כבוד. הפלגה

לבאר כותב  זי"ע  מקאז'ניץ המגיד �Á)הרה"ק ˙Â„ÏÂ˙ ‰Ï‡ ‰"„ Ô˙˘¯Ù·) אצל מדוע 

ותחרות , ושנאה קנאה שום ביניהם אין החסדהמלאכים ממידת שמיכאל אף 

במחיצתם שלום זאת כל עם  מגבורה  שהכל וגבריאל  בבירור יודעים דהם והטעם, .

רק המחלוקת  אין 'כי ושנאה קנאה כל סר ובזה בא  שכל (·�ÌÈ„¯Ù)מאתו למטה,

שיש  אחרת  מעלה איזה או שבקרבי חכמה מחמת  אשתרר אני לומר מתנשא אחד

להםבו, הנותן הוא  היוצר  כי ושוכחים  האמת מדרך  שטועים  כיוון הוא  זה וכל

חיל  לעשות הדברים כח אלו כל חסרו שלו דכשרואה ברעהו' איש 'קנאת בא  ומזה .'

עלמא בהאי המאמין אך  חבירו, את  נפשו ושנאה בו מקנא  ·˘ÈÓלכן ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙Ó‚Â„Î)

(ÏÚÓ.קטטה וכל קנאה כל בו אין שמיא מן מדוקדק בחשבון בא  שהכל

אמת ' ב'שפת ה'',(˙¯�"Â)איתא בעיני חן מצא ל'ונח נח זכה מה ידי על לבאר
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('ãåáë'äåîöòì úç÷ì åì øùôà éàå ,
ùåëø äæéàååååðä åàäððéà íà äà

àéîù ïî åøåáò äáåö÷úà êñåç äæáå)

('äååàú'ä.

אלוקים הצלם  עליו חל  ונקי מזוכך אלוקיםכשהנפש  צלם עליו שיש ואחר ממילא,

חן  לנשיאות  –זוכה ונקי מזוכך הנפש נעשה מה ידי ועל הנסיונות, על שיתגבר  בזה 

וכבוד' תאוה  'קנאה עניני העולם.בכל  מן האדם את  המוציאין

סוכה במסכת  איתא שמים(ËÓ:)וכבר ירא  שהוא  בידוע  חן עליו  שיש אדם ,כל

לחן. יזכה שמים יראת  שע "י נמצא

בפרשתןו. דכתיב אהה זי"ע, ישראל' ה'דברי הרה"ק È‡)כתב Á) טרף זית עלה 'והנה

חטף, - 'טרף ופירש"י הקב"ה ומדרשבפיה' לפני יונה אמרה מזון... לשון אגדה

ודם', בשר ביד כדבש מתוקין יהיו ואל הקב "ה של בידו כזית  מרורים מזונותי יהיו

שלפי פירש לא מדוע לבאר יש 'מזונות'פשוטוולכאורה לשון הוא  'טרף' תיבת

‰)כדכתיב ‡È˜ ÌÈÏ‰˙)ליראיו נתן היונה טרף חטאה מה קשה לכאורה כי אלא, .

עלה לה באה'שנזדמן שפרנסתי חטאתי מה וכי השואלים  מאתנו  וכרבים  – מר'

כך  כל גדול  ומרירות בקושי חז"ל לי שאמרו וכמו חטף' לשון 'טרף פירש לזה ,

(.„Ò ˙ÂÎ¯·)את ודחקה היונה שחטפה דמפני דוחקתו', שעה השעה את  'הדוחק 

לה  נזדמן לכן לה, הראוי בעתה מאכלה לה שיזמין בה' אמונה מחוסר – השעה

ושאר  בפרנסתו עניניו, כל לו יומתק  הכל וסובל המאמין אך  מתוק, ולא  מר עלה

צרכיו.

המשנה דברי על זי"ע  מקאצק הרה"ק  משם אומרים È.)כיו"ב  Ó"·)את 'ראה

הרה"ק וביאר בה', זכה בה שהחזיק זה בה, והחזיק אחר ובא עליה, ונפל המציאה

דעתו שפיות כל את  שאיבד  באופן יתירה  השתדלות שעשה מאחר  קנה ' ש'לא 

המציאה על ו 'נפל ' שהסתער  עד  – האדם מחמתה  לו שיבור הישרה הדרך ואילו ,

שהרי  יקדמנו, אחר שמא  פחד שום בלא ויטלנה ה'מציאה' אל בנחת  שילך –

הפרנסה  עניני בכל וכן לידו, יגיע  ממילא הוא הרי שמיא  מן הדבר לו נקצב  אם

לקנות יזכה אז לא , ותו ההשתדלות חובת כפי אלא  פרנסתו בצרכי יעסוק לא  –

המציאה. את

גדר לדעת  נפסקסמיכהולכשתרצה הנה מהו, ה' ˙˜Ù"‰)על ‡"‚Ó ,·Î „ˆ ·"Ó)

כישיבה', 'סמיכה כי עצמו לסמוך  לאדם אסור 'עמידה' חיוב שיש ושיעורדבמקום

הדבר אותו על  סמיכה  נחשבת  זו הסומך  ויפול הנסמך דבר  יינטל  שאם .הסמיכה

עדיין ה'עסק ' ממנו יינטל שאם באופן עסקיו על סומך  אם ולאכיו"ב  עמדו  על  יעמוד

לבו שהוא 'יפול ' לומר ואפשר העסק , על שסומך  כמי נחשב אינו ה'בקרבו על  .סומך 
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תיבות  של  כוחן  – התיבה  אל ובאת
התפילה

ïúùøôá(çé å)äúà äáéúä ìà úàáå'
êéðá éùðå êúùàå êéðáå
ãéâîä ÷"äøä äá øàéá ,'êúà

ò"éæ ùèéøæòîî(çð 'øô ãéâîä úøåú)ìë éë
éë ,äìéôúá äéåìú íãà ìù åúåäî
,äìéôúä úáéú ìò úæîøî 'äáéú'ä

øîåàå äååöî áåúëäåäáéúä ìà úàáå
úáéú ìà äðååëäå çåëä ìë íò àá

øùà äòéãé êåúî ,äìéôúääúà-
ééçå ,êééçêéðá éùðå êúùàå êéðáìë

úòë íéàöîð äìàêúàçåëá éë
íééç íäì òéôùäì ìëåú êúìéôú
åáì ìëá 'ä ìà ììôúé ïë ìò .äëøáå

.åéúåìàùî ìë åàìîéå

àìåçë' úàéøá ø÷éòù àìà ,ãåò
êåôùéù éãëá äéä ,íãàì 'øåáéãä
òîåù êìî éðôì äù÷áå äìéôúá çéù

ïåùàøä íãà úàéøáá áéúëãë ,äìéôú
(æ á úéùàøá)'äéç ùôðì íãàä éäéå'

,'àììîî çåøì íãàá úåäå' ,íåâøúáå
ìò úàø÷ð íãàä ìù åúåéç ìëù àöîð
ïééãò éøäå ,åì ïúéðù 'àììîî çåø' íù

çåùì éî íò åì äéä àìäàøáð àì ïééãòù)

(äååçéãëá àøáð åéôã ,éàãåå àìà ,
.íìåò àøåá éðôì ììôúéù

ìåãâåøåîàë äìéôú ìù äçåë
ïúùøôá(à ç)íé÷åìà øåëæéå'

ïéãä úãî íùä äæ' ,é"ùøáå ,'çð úà
àåäæîåøä 'íé÷åìà' øåëæéå' ïàë áéúë éøäù)

(ïéã úâäðä ìòíéîçø úãéîì äëôäðå ,
éãé ìòúìôú'íé÷éãöäææææúîàáå .

ìë úà êôäì éãåäé ìë ìù åçåëá
'ééçá åðéáø'ä éøáãë ,åúìéôúá íéðéãä

(äìéôú êøò úìéçúá 'çî÷ä ãë' øôñá)ì"æå ,
äìéôúä çë äôéççççéë ...øæâðä ìèáì

äìéôúä ...øæâðä úìèáî äìéôúä

מידתז. שנתהפכה ומניין נח שהתפלל 'תפילה' כאן מצינו היכן ביאור צריך ולכאורה

דהרה"ק משמיה זי"ע ישראל' ה'בית  הרה"ק וביאר תפילה, ע "י לרחמים הדין

זי"ע מפשיסחא שרשהרר"ב  בידיעה - נשבר' ב 'לב האדם עמידת  עצם  פעמים  כי

ביותר ומתקבלת מאליה  זועקת ' 'תפילה  היא יתב "ש , ה' עזר  מבלעדי לו  ואין ,הוא 

'וישאר נח אצל היה תפילה.אך וכן מכל למעלה עלה וזה מצבו על שגנח – נח'

הפתח  על המתדפק  מהעני לבקש עולם של ממנהגו כי דומה, הדבר למה משל

מהלך שהלה פעמים אמנם הוא. גדול ו'נצרך ' דבריו כנים אכן כי לראות  - 'המלצה'

היא עמידתו עצם אזי עניותו, על לשמים זועק ומעמדו מצבו וכל קרועים, בבגדים

יחושו  והכל לשמים, עד מאליו זועק מצבו כי – ביותר הטובה ה'המלצה' היא

ברעב . ימות לבל מדחקו להצילו לעזרתו,

שפעם ח. המעשה דבר וידוע לך, וירווח המקום לפני מתפלל הוה ודבר דבר כל על
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øîåìë ,äàåáðä úìòîî äìòîì
(äìòîì)úåàöåú íùîù íå÷îäî

íéàéáðì äàåáðä.

éãééàèáä äìéôú ìù äçåëá ïðéøééàã
'íéãøç'ä øôñá úåàøåð àðå"ñô)

(æö úåàåðåöø ,'àð äòéùåä åäå éðà' .ì"æå ,
ããåáúäá ,åðãáì àåäå éðàùë éë øîåì

,àåöî úòìíò ÷ø úåéäì ããåáúîùë åðééä)

(íìåòä àøåáíòä ïéá éðàùë åìéôà ,åðééä)

ããåáúäì äðååëä ïéàùåôåâáàìà úåéøáä øàùî

ããåáúäì Y íéùðà ïéá óàáåùçì åúáùçîá

êøáúé 'äî ÷ø(øúñ äàåø ïéàù ïåéë ,
,åãáì àåä àìà éááìãéîú çéâùî ïéàå

éî ïéàå .åãáì àåä ÷ø éì áéèéäì éá
ïëì ,åúìåæ éúøöî éúåà ìéöäì ìëåéù

éë ,íéàøáðä åðéáì éðéá å÷éñôé àì
éãáì àåäå éðàå ,åãâð ïéàë íìåë

íéãîåòáéúëã åðééäå .(à æé 'à íéëìî)éç'
øîàî àåäå .'åéðôì éúãîò øùà íùä

àø÷ä(à æé ïìäì)êìäúä'éðôìäéäå
àð äòéùåä Y åäå éðàùë åðééäå ,'íéîú

.åúìéôúá äòåùé ìòôéå

áúë'íéøùé úìéñî'ä(è"éô)êéøö'
éë ...ììôúî åãåòá áåùçì íãàä
...ììôúî àåä íéëìîä éëìî êìî éðôì

àðúä øéäæäù äî àåäå(:çë úåëøá)

äúà éî éðôì òã ììôúî äúàùëå
...ììôúîàøåáä éðôì ùîî ãîåò àåäù

åîò ïúåðå àùåðå ,ù"úéèèèèïéàù ô"òà ,
åäàåø íãà ìù åðéòàåäù éî íðîà ...'

'שמונ תפילת אחר מתפלל רבם את  זי"ע  מקאריץ  הרה"ק  תלמידי עשרה'שמעו ה

על  רבם כוונת בודאי כי סבורים התלמידים והיו לביתי' המשרתת  שתחזור רצון 'יהי

ונעלמים טמירים ‡Â¯Á˙)סודות  ˙Â¯ÈÙÒ ÏÚ ÊÓÂ¯ 'È˙È·'Â ,˙Â�ÂÈÏÚ ˙Â¯ÈÙÒ ÏÚ ÊÂÓ¯˙ '˙˙¯˘Ó'‰Â),

הרבנית כי ממש, פשוטו פי על הדברים כוונת  כי פשטות רוב  להם ביאר ז"ל הוא  אך 

ועזבתה... עליה נתכעסה הבית  בעבודות  לה שעזרה והמשרתת  בימים באה כבר

לביתי, שתשוב בקשתי ע "כ בעצמה, אלו עבודות  לעבוד עליה אפנהוקשה למי כי

וקוני... לצורי לא  ‚)אם ¯� ‰ÎÂ�Á 'Ï‡ÂÓ˘ È¯·„').

רפואות ' 'בורא  שבאמירת החזו"א  משם ידוע  לענין, ÂÈˆ¯)מענין ˙Î¯··) יכוון

הידועה מהמחלה ובפרט מחלה, מכל Ï"ˆÊ)להינצל Í‡·¯ÚÈÂ‡ „Â„ Ï‡Ù¯ È·¯ ÔÂ‡‚‰).

יום' בכל בטובו ב 'המחדש לכוון זי"ע  מקאז'ניץ  המגיד מהרה"ק  אומרים כעי"ז

חולי... מכל נתרפא  וממילא  חדשות רפואות  שיברא והיינו מחלה, מכל  להינצל

'כפר ט . לישיבת ובא  שנכנס רח"ל, ומצוות תורה שומר שאינו יהודי על מספרים

שאלוהו  משיצא  בתפילה. הישיבה תלמידי שעמדו בשעה ההם, בימים חסידים'

ושוב, הלוך  המתנענעים בחורים וראיתי עמדתי ואמר, ענה הישיבה. בתוככי ראה מה

המזרח בכותל העומד הזקן את  וראיתי הבטתי אך  בגופם. תנועות  (‰ÁÈ‚˘Óועושים
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úîéùå úåððåáúä èòîá ,ïåëð ìëù ìòá
,øáãä úúéîà åáìá òåá÷ì ìëåé ,áì
åîò ùîî ïúåðå àùåðå àá àåä êéà

,êøáúéàåä åúàîå ïðçúî àåä åéðôìå
ïéæàî åîù êøáúé àåäå ,ù÷áî
ìà ùéà øáãé øùàë ,åéøáãì áéù÷îå

åéìà òîåù áéù÷î åäòøå åäòø.

כבוד  למען  התפילה – שמך  למען עשה 
מתקבלת  בוודאי באהבה  שמו 

ïúùøôá(âé è)'ïðòá éúúð éúù÷ úà'
íúç'ä ÷"äøä äá æîø

ò"éæ 'øôåñúà ä"ã çð 'øô äùî úøåú)

(éúù÷éëéúù÷ú"ø÷êúùåãùêî
úêúøåéä"á÷ä çéèáä åæ ú"ù÷áå ,êðéî

øîåìë ,íìåòì ìåáî àåáé àì áåùù
íéîù ãåáë øåáò ììôúîå ù÷áîä

.åéúåìéôú ìë åìá÷úé

óéñåä'íééç ïá øáç éèå÷éì'á äæ ìò
(çð 'øô éèå÷ì øúá éèå÷éì)ì"æå

(éåðéùá)ç"åàá 'øåè'ä áúë éë .
äùò äìéôúä óåñá ìàøùé íéøîåàùë

'åëå êîù ïòîììåãâ ùòø äùòð
äìòîìåðéúåðååòá éë ,ïéðòä äàøð .

éøòù åìòðð ÷"îäéá áøçù íåéî íéáøä
äìéôú(:áì úåëøá)äùò äðååëä äæå ,

íà óà ,íéù÷áî åðàù Y êîù ïòîì
,êîî àðà ìáà åðúìéôú äìéòåä àì
êúùåã÷ ïòîìå ,êîù ïòîì äùò

.êðéîé äòéùåä ,êðéîéå êúøåúåäæîå
äìòîì ùòøä äùòð.

äðäåäìéôú éøòù åìòððù åøîàù äî
áéúëãî äëéà ùøãîá äåãîì

(ãî â äëéà)úåëñ'ïðòáåæîø äæå ,'êì
éúúð éúù÷ úà' áåúëáïðòáäéäéùë - '

Y úåìòìî äìéôúä úà áëòîä 'ïðò'
,äæ ïðò ãâðë é"úù÷ úà íëì éúúð
êúùåã÷ ïòîì äùò åììôúúù øîåìë
.ë"ò ,íëúìôú ìá÷úúå êðéîéå êúøåúå

éàäîåúìéôú óåñá øîåì åð÷ú àîòè
,êîù ïòîì äùò' äãéîòä
,êúøåú ïòîì äùò ,êðéîé ïòîì äùò
ìë øçà éë .'êúùåã÷ ïòîì äùò
'äøùò äðåîù' úìéôúáù úåù÷áä
ìë íéîùáù åðéáà ,øîàì åðà íéôéñåî
ïòîì íà éë ,åððòîì àì äùò äìà

.ìåãâä êîù

äðäååðéáø äùî ììôúä çìù úùøôá
(âé ãé øáãîá)'ä ìà äùî øîàéå'

øùà íéåâä åøîàå ...íéøöî åòîùå
úìåëé éúìáî øîàì êòîù úà åòîù
ìãâé äúòå ...äæä íòä úà àéáäì 'ä
êøà 'ä ,øîàì úøáã øùàë 'ä çåë àð
íòä ïååòì àð çìñ ...ãñç áøå íééôà
,é"ùøáå ,'êéøáãë éúçìñ 'ä øîàéå ,äæä
úøîàù äî ìéáùá - êéøáãë éúçìñ'

(Ï"˜ÂˆÊ Ô‡ÈÙÂÏ Â‰ÈÏ‡ È·¯ צריך‰‚‰"ˆ כך כי מישהו. עם שמדבר כמו נראה שהיה

התפלה. פני להיראות 
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äéä ïàëî .''ä úìåëé éúìáî åøîàé ïô
éë ÷ééãî ì"÷åöæ ïéáòùèî ÷"äâä

ììôúîäíéîù íù ãåáë ïòîìúçøëåî
éøäù ,äéàø êì éøäå .ìá÷úäì åúìéôú
.'à .íéøáã éðù úåëæá ïàë ììôúä äùî

- íéîù íù ììçúé àìùíéåâä åøîàå
äæä íòä úà àéáäì 'ä úìåëé éúìáî.

- .'á'åëå ãñç áøå íééôà êøà 'ä.
,é"ùøáå(ù"ééò)íéòùøì óà íééôà êøà.

ä"á÷ä åì øîà éëä åìéôàåéúçìñ
úìåëé éúìáî úøîàù ìò Y êéøáãë

'ääìéôúä äúåëæå äçåë äìåãâù åðééäå .
úøëæäî øúåé íéîù íù ãåáë ïòîì

.íéîçøä úåãéî

äéäì"öæ ïéáòùè ã"áàâ ïåàâä íééñî
øîåàåéøáã íñøôì äáø äååöîù
åìà é"ùøïåøçà øåã åòãé ïòîì -

åîù ãåáë ïòîì äìéôú ìù äúìåãâ
ééçá ïä éðáá ïä ù÷áì åáøéå ,äáäàá

òåãéå éåìâ ,íéîùáù éáà' - éðåæîá ïä
éç òøæá úåëæì éðåöø êãåáëì éë êéðôì
ìåò úà éðîî øñä êîî àðà ,íéé÷å
,êúãåáòì éåðô äéäàù éãë äñðøôä
úåòéðîä ìëå íéøåñééä ìë éðîî øéñúå
ìëåàù éãëá ,úåéîùâáå úåéðçåøá
éðôì úìáå÷îäå äøùéä äãåáò êãáòì
ãåáë äá ùéù åæë äìéôú 'êãåáë àñë

.äðåòå úò ìëá úìá÷úî íéîù

חסד  גמילות  – טובים חסדים  הגומל 
לזש "ק כסגולה

àúéà'àîåçðú ùøãî'á(ä úåà ïúùøôá)

÷åñôä ìò(è å),'÷éãö ùéà çð'
.÷éãö àø÷ð ä"á÷ä ìù åéúåéøá ïæù ìò
åðæù ìò íé÷éãö åàø÷ð íãà éðá éðù

óñåéå çð -úåéøáä úàùéà çð áéúë ïàë]

áéúë óñåéáå ,÷éãö(å á ñåîò)íøëî ìò'

['÷éãö óñëáéééé.

שליט"א,י. טורצ'ין מהגרי"מ שמעתי חסדים. גומלי של ושכרן בשבחן מצינו רבות

זצ"ל צדוק אלעזר רבי הגאון ‰‚„ÏÂשאביו ÔÂ‡‚‰ ‡"Ë„ÁÏ·È ÌÚ ÂÈ„ÁÈ '˙ÂÎÏ‰ ‰�Â˘'‰ ÏÚ·)

(‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜ ÌÈÈÁ È·¯,תובב"א ירושלים בעיה"ק 'חברון' בישיבת בחרותו בימי למד

ה'פנימיה' סודרה לא  עדיין השנים של („‡¯È¯‡ËÈÓ)ובאותם בביתם ישן והיה בישיבה,

Ú"ÈÊ)בעה"ב ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ ‰'˜ÓÂÏ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â˙È·· Ô˘È ‰È‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙·) יוהכ"פ בערב .

תפילה  באמירת  להתעורר לישיבה רא"צ מיהר מארחו בבית  המפסקת סעודה אחר

מטעפליק הגה"ק  של לביתו בסמוך  עובר הוא  והנה יוה"פ, ליל ותפילת נדרי כל זכה

ובוא נא רחם בחור'ל בחור'ל ממנו, ביקש הנ"ל והגאון זקנותו, לעת  אז היה שכבר

המיוחדת לשעה לבו שת לא  רא"צ ודחוף... נחוץ  ענין באיזה לסייעני לביתי עמי

הוא ממש נפש ובמסירות  טבעיים על כשבכוחות הגאון לבית  סר ובנחת והמאוחרת ,

וכו'. נדרי' 'כל מפסיד הוא  שעי"ז להדיא  שידע  אף הדרוש ככל בעדו ומסייע  מנקה
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ïëåïúùøôá ÷åñôä ìò 'åðøåôñ'ä áúë
(é å),'íéðá äùìù çð ãìåéå'æàî

íéðáì äëæ åøåã éðá çéëåäì ìéçúäù.
íéðéúîî åéä àì øáë øåãä åúåà éðá éë

÷"ùæì íéðù äáøä êë ìëùîç ïá çð éäéå)

(äðù úåàîìáà ,íäì íéîãå÷ä úåøåãáë
úåëæá ÷øå ,ïèá éøôì äëæ àì ïééãò çð
ãìåéå'ì äëæ 'íéáøä éåëéæ'á ÷åñòì ìçäù

.'íéðá äùìù çð

ïééðòáíúç'ä ÷"äøä éøáã íéòåãé äæ
ò"éæ 'øôåñåãéîìúù ÷"îëá àáåä)

åéðôì úàæ øîà 'íäøáà éøáã'ä áåéãøáî ïåàâä

(ãàî åñìé÷åáåúëá øàáî äéäù ,íéìäú)

(åë æì'äëøáì åòøæå äåìîå ïðåç íåéä ìë'
éë -éãé ìòäååìîå ïðåç íåéä ìë àåäù

ãñç ìîåâåàéàéàéàéúåéøáä íòáéáéáéáéúàæ øëùá ,
íéðáì äëæéù ,'äëøáì åòøæå' åá íééå÷é

íéøùëå íéáåèâéâéâéâé.

לו, אמר וכה הגאון אליו נענה ומחתה' כף ב'הוצאת  הקודש עבודת  את  הנהבגמרו

למעלה הבעל "ט בשנה יסייעך  הקב "ה  אף  לטבע מעל  שהוא  ובאופן בדבר  עזרתני

העולם... טבע מכל מכל למעלה למעלה החכמה מעייני בפניו נפתחו שנה באותה

והיה  עמוקה, בהבנה גמרא  דפי 30 בהתמדה ויום יום בכל לומד והיה הטבע, דרכי

עת  בכל לפניו פתוחה עדיין שהגמרא  כמי נפלא בזכרון ÂÚ·„‡זוכרם È‡‰ Ì¯Ë·˘ Û‡)

ÈÙ ‰ÏÚ˙�Â ‰ÏÚ ‰�˘‰ ÂÊ· Ó"Ó ,¯È„‡ ÈÂÏÈÚÂ ‡ÏÙ� „ÈÓ˙Ó ˆ"‡¯ ‰È‰ Î"‚(‰ÓÎÂ ‰ÓÎ עד ...

רא"צ  הבחור של המשונה בהנהגתו הבחין זצ"ל חדש מאיר רבי הגאון שהמשגיח

בזו  הש"ס מסכתות  ובולע גומע  והוא לפניו כשסטנדר העמוד מול עומד שהוא –

ב'סוגיא' אותו בוחן והחל לרא "צ קרא מסכתא , מחליף הוא  קצר זמן וכל – זו אחר

בהבנתו  דופי כל מצא ולא ומטה, מעלה והפוך  ישר – ה'עיון' בסדר בישיבה הנלמדת 

כי  בפניו טען זו הצלחה מאחורי העומד הסוד את ידע שלא המשגיח אך וידיעותיו,

דפי  לגרוס הדרך זו לא לדעתו מ"מ אחת  בסברא אפילו תפסו שלא אומנם האף

כמונח  הש"ס היה ימיו וכל בדרכו. והמשיך ענהו לא  רא "צ אך  זה, אחר זה גמרא

‰‡ˆ·Ú')בכיסיה ÏÚ Ò"˘' Ì„‡ È�· ÔÂ˘ÏÎ) בו הדף את  בבירור ידע ששאלוהו מקום ובכל

שהיה  עד – זה אחר זה כסדרן הדף על כתובים 'תוספות ' ואלו זה, מאמר נכתב

ותוספות בגמרא ממשיך  ברש"י 'מתחיל ישרה בשורה הגמרא  את  לקרוא  יודע

תלמידיו את מוכיח היה גם חננאל'. ברבינו מהו...(‰ÌÈÈÂÏÈÚ)ומסיים ש"ס' 'ידיעת 

ח"ו. אחת בטעות אפילו אותו תופסים ואינם אותו בוחנים לאכשהם כי לך , הרי

בתורה בעליה  'טובה ' מאותה נהנה  ימיו  וכל עצמו , עם אלא  זולתו עם רא "צ היטיב

עפי"ז התלמידים ובחינוך  בורי'ה על  הש "ס  .ובידיעת

חז"ל יא. דברי על העולם קושית  ‡)ידועה Ê È"˘¯· ‡·Â‰ :ÁÈ ÔÈ·Â¯ÈÚ)'ה שדיבר שבשעה

ראיתי 'אותך לו אמר נח בפניו צדיק אל שלא  עליו כשדיבר הפרשה בריש ואילו '
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איש 'נח תמיםאמר וכולו צדיק בפניו אדם של שבחו מקצת שאומרים מכאן - '

אומרים שבפניו כאן חזינן שהרי צ"ב , ולכאורה בפניו, אדם,מחציתשלא של שבחו

רק  וביאר מקצתולא  אחת . מעלה רק אמר ובפניו מעלות ב' אמר בפניו שלא  כי ,

אף כי זי"ע, ברוך ' ה'מקור רקאישהרה"ק אמר שבפניו נמצא גדולה... מעלה הוא

אחת –צדיק מעלה שבחים בשלשה שבחו בפניו ושלא  תמים, צדיק, הרי איש ,

מקצת . רק  אמר שבפניו

דכתיביב. בראשית בפרשת רש"י בדברי סלאנטער ישראל רבי הגאון לה רמז וכך

(Ê חיים',(· נשמת  באפיו ויפח האדמה מן עפר האדם את  אלוקים ה' 'וייצר

העליונים. מן ונשמה התחתונים מן גוף העליונים, ומן התחתונים מן עשאו וברש"י,

'מן  כאחד עצמו את שיחשוב – העליונים' 'מן יהיה עצמו לצרכי שבנוגע  וביאר,

צריכים  שהם התחתונים', 'מן - ולאחרים עולם, מצרכי מאומה צריך שאינו העליונים'

טוב . היותר צד על חסרונם למלאות וידאג בגשמיות טוב לכל

אמרו  וכבר פיו, במאמר לבריות  להיטיב  יוכל רב  בממון הקב "ה חננו לא  אם ואף

כתיב כך שהרי טובים, בדיבורים רעהו את ולעודד לחזק – האדם כל ויהי שזה

חיה לנפש נחשבהאדם  הדיבור כוח שם שעל כלומר ממללא '. 'לרוח – ובתרגום ,

ו דיבור, של  כוחו נעשה  למה מעתה אמור  לאדם. והרי ויהי נעשה, הוא  לעצמו כי

רעהו ... אל אלא  עצמו אל  המדבר איש  ·ÂÓˆÚ,אין ˙Â‡¯Ï Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÈ�ÈÚ‰ ÈÎ)

¯·„È '¯Â„‰ Á˜ÈÙ' ÂÓˆÚ ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓ ˜¯Â ...Â˙ÏÂÊ Ï‡ ¯·„Ï ‰˘Ú� ¯Â·È„‰ ÂÏÈ‡Â ,ÚÓÂ˘ '‡Â‰' ÂÈ�Ê‡· ÔÎÂ

(...Â‰ÂÓÎ ÌÎÁ „È„È „ÂÚ ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ ÂÓˆÚ ÌÚ ıÚÈÈ˙ÈÂ ועיקר האדם בריאת עיקר וודאי אלא  ,

כתיב  ובזה השני עבור הוא האדםמהותו .ויהי

בגמראיג. להדיא  איתא כן Ë:)ובאמת לעשות(·"· הרגיל כל אמר, לוי בן יהושע רבי

חכמה. בעלי אגדה. בעלי עושר, בעלי חכמה, בעלי בנים לו הויין זוכה - צדקה

בעלי  בניו שיהיו זאת גם ואף לבנים, יזכה ודאי לבנים עדיין זכה שלא  מי זה ובכלל

וכו'. חכמה

סופר' ב'חתם איתא ˘¯‰)וכן ‰È‡ ‰"„ ‡¯ÈÂ).צדקהוז"ל בעלת  שהיא  אשה

לזכרים ... זוכה 

קימא של לזרע לישועה שהמתין חתנו את  הזכיר זי"ע מזיכלין ברוך  רבי הרה"ק 

הרבי  לו אמר מעשה, הוה נח ובפרשת זי"ע  מאלכסנדר העניך רבי הרבי הרה"ק  לפני

'עיקר  הק' ברש"י ואיתא נח' תולדות 'אלה כתוב מתחילה הנה העניך , רבי

בנים  שלשה נח 'ויולד – הכתוב  ובהמשך  טובים', מעשים צדיקים של תולדותיהם

נח' 'תולדות  מתחילה פירש מדוע  ביאור צריך  ולכאורה יפת', ואת  חם את שם את 

בניו  שלשת לידת  על קאי מקרא  של פשוטו כשלפי הטובים ומעשים המצוות  על

לבני  נשפע משם אשר תולדה' 'שערי יש ממעל בשמים אלא , בסמוך, מיד הכתוב 
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åúìåâñåúåøéùòå äñðøôì äìåãâ
àøîâá àúéàãë ,úâìôåî

(.èð î"á)åøé÷åà' àæåçî éðáì àáø øîà
,åðééäå ,'åøúòúúã éëéä éë åëééùðì
.åúùà úà ãáëì àéä úåøéùòì äìåâñù
éúòîùå ,äæì äæ ïéðò äî øåàéá êéøöå
åàèçù úòá äðäã ,ãîçð ïôåàá ùøôì
åìì÷úð úòãä õòá äåçå ïåùàøä íãà
ìëàú êôà úòéæá' úìì÷á äæ ,íäéðù

'íçì(èé â úéùàøá)úìì÷á åæå ,(æè íù)

úåùø ïúéðù àöîðå .'êá ìåùîé àåäå'
çéøëäìå åúùàá úåãøìå ìåùîì ìòáì
øåîà ,åðåöøë åùîùìå åãáëì äúåà
åìù ìò íãàä ãîåò íà - äúòî
óà ,äùàá äìì÷ä íéé÷úúù øîåùå
íéé÷úú ìëàú êôà úòéæá Y åúìì÷
éãëá äáøä òéæäì êøèöéå ,äúåîéìùá

,åîçì äèî úà çéååøäìâäðúîä ìáà
úà äéìòî ì÷éîå íéîçøáå ãñçá
óà ,äéìò ìùåî åðéàå äãáëîù äúìì÷
àìå åúìì÷ úà åéìòî ì÷é ä"á÷ä
,äñðøôä úìì÷á ë"ë øòèöäì êøèöé
úåøéùò ìù òôù å÷ìç úðî äéäéå

ì÷éðáå äáçøäá.

יגיעתו  מתוך דיקא - הארץ מעל  ותרם
טוב כי האור אל יתעלה  נפילה  בעת

ïúùøôá(ë å)ïîå åäðéîì óåòäî'
ìëî íéðù...äðéîì äîäáä

åàåáéï"áîøä áúë ,'úåéçäì êéìà
íéðù åéðôì åàåáé íîöòî éë åòéãåä'
íéøäá íãåöì çð êøèöé àìå ,íéðù
åúååöì ä"á÷ä óéñåä ïë éøçà ,íééàáå

(á æ)äòáù äøåäèä äîäáä ìëî ç÷éù
íîöòî åàåáéù øîà àì äìàáå ,äòáù
íäéøçà øæçì êøèöé àåäù àìà åéìà
íéàáä éë ,äáéúä êåúì íàéáäìå

òøæ íäì úåéçìå ìöðäìïéîä íåé÷ êéùîäì)

(íìåòáíéàáä ìáà ,íäéìàî íéàá
íîöòî åàåáéù øæâ àì úåìåò áéø÷äì
ïî÷ì ï"áîøä áúë øáãä íòèå ,'èçùéì

(è - ç æ)àì ïéîä íåé÷ì íéàáä éë
,äæ ìò çåøèì êøáúé àøåáä åëéøöä
çøèé äáøãà ïáø÷ êøåöì íéàáä ìáà

äåöîáàéäùë øúåéá äôé äåöîä éë ,
.äòéâéå ìîòá çøåè éãé ìò äàá

øåëæéå'íäøáà úéá'ä ÷"äøä éøáã úà
ïúùøôá ÷åñôä ìò ò"éæ(àé ç)

חסדים. גמילות לשער בסמוך עומד והוא  קיימא' של 'זרע ששערי האדם ופעמים

הסמוך  השער אל להכנס  היעוצה , העצה  אז  לפתחן, ביותר וקשה  סגורים תולדה

ולזכות התולדה' 'שער את  גם  לבקוע בנקל  אפשר ומשם  חסדים ', גמילות ב'שער

קודש של לזרע לזרע  שנה מאות  חמש שהמתין צדיק ' איש 'נח אצל היה נמי וזה ,

חסדים, וגמילות  במצוות עסק  כן ועל התולדה,ומשםקיימא, שער גם לו נפתח

טובים' מעשים צדיקים של תולדותיהם 'עיקר רש"י כיוון ל'ויולד שעי"זולזה זכה

ממש. כפשוטו בנים' שלשה נח
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àøîâáå ,'äéôá óøè úéæ äìò äðäå'
(:çé ïéáåøéò),ä"á÷ä éðôì äðåé äøîà'

ïéøåøî éúåðåæî åéäé ,íìåò ìù åðåáø
ïé÷åúî åéäé ìàå ,êãéá ïéøåñîå úéæë
àéä äðååëäå .'ã"åá éãéá ïééåìúå ùáãë

åìéôàùäìòY ïè÷äãåáò èòîàìà ,
àåäùïéøåøîéùå÷á íãàì àáù Y

äæ øáã ,åðå÷ ïåöø úåùòì úåøéøîáå
úåãåáòî øúåé ,'úé åéðôì ìáå÷îå áåùç
àìà äòéâé àìá íä øùà úåìåãâ

ùáãë ïé÷åúî.

השנה כל  לחיות  – עמיה על דתשרי
זה בחודש ממעל  שקבלנו בשפע

é÷éãöéøáãá íéæîøî åéä úåøåãä
ì"æéøàä ìù øîæäïéçáùá øîæà)

(÷"áù ìéììã éî÷ àåòø àäé'éøùúìò
åðéáà éðô íéìçîå íéù÷áî åðàù ,'äéîò

- åðëìîïåöø éäéùãåç úòôùäù
éøùúåðéìò øàùéúìàøùé åîòìëì ,

äìåë äðùäãéãéãéãé.

ìàåéøùú ùãåçá óà éøä ,øîàé
àìå ,íîåã ïáàë éúøàùð äéôåâ

ה יד. אלה תורה, במשנה הפרשיות סדר עפ"י זי"ע לב' ה'ייטב  הרה"ק ביאר דבריםכה

ישראל, בני אל משה דיבר ה',ואתחנן אשר עם אליכם מתחנן הנני בעקבו עקב, ,

אלול, חודש בימי היינו שנה, שופטיםשל אשר ראה זאת  על נא והתבוננו הביטו ,

קט מעט עוד והנה ובא, קרב הדין יום והנה ארץ , יעמיד במשפט תצאמלך  שנה כי

הבאה השנה אשר בעת  תבאזו, אתםכי וכבר לטובה, הדין נצביםעלינו ביום היום,

שבאם תדעו, זאת  אך המשפט, המלך  לפני הימים וילך ונשפטים אלו שילכון אחרי

אזי האזינועדיין הימים אלו של דקדושא הרישומא את  ובקבלתכם באזניכם יהא 

עליכם הברכהתבוא בעדכם.וזאת ותגן

שלא אחד בחור על זי"ע, מזידיטשוב  הירש צבי רבי הרה"ק  סיפר הלצה בדרך 

אותו  מכנים כולם והיו בטיפשות, גבלו אף ומעשיו וłכל, דעת הרבה עם ניחן היה

נאר' החופה [טיפש]'מוטיל ביום ויהי האירוסין, בברית ובא  זיווגו את  מצא  לימים ,

כל  בבכייתו שאין וידעו חבריו בו שהכירו וכיון שליש, בדמעות  בוכה אותו מצאו

בתמימות להם ויען חדוותא, בעידן בוכה הוא  מה על באזניו תמהו נעלית, כוונה

ימי  שבעת  בגמר – ימים כשבוע בעוד אך חתן', 'מוטיל אותי מכנים הכל 'כעת

קביכנא...' דא  ועל וכלימה, בושה לאותה  ואוי נאר' 'מוטיל לי לקרוא יחזרו המשתה

להיות ישוב  החג ימי גמר אחר שבוע  עוד כי יבכה שה'טיפש' היתה, כוונתו ועומק 

כולה. השנה לכל החג  שפע  בקרבו להעמיס הזמן ינצל המשכיל אך  נאר', 'מוטיל

אנו. כן נבער בחור כאותו הלא  בוכים. בקול מסיים מזידיטשויב הרה"ק והיה

בתחילת ושוב תשרי... בחודש וקבלנו שבנו אשר מכל שוכחים השנה ימות כל משך

להיות נהפכים וכולנו יהודי כל של בקרבו הקדוש הזיק מתעורר הסליחות, ימי
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äîåàîá ïáàä áì Y éáì øøåòúä,
úåâåøò'ä ÷"äøä éøáãì òîùé àìà

ò"éæ 'íùåáä(ïåëùéå ä"ã ,äëøá)äðäù
ì"æç åøîà(:äö ïéøãäðñ)åðéáà á÷òé ìöà

åììôúäù íå÷îá øáò äðøç åëøãáù
øîà ïøçì åòéâäá ,íù ãîò àìå åéúåáà
åììôúäù íå÷î ìò éúøáòù øùôà
áéäé' ,åá éúììôúä àì éðàå éúåáà

øãäéîì äéúòã(øåæçì åúòãá ïúð)ãéî
øåàéá êéøö äøåàëìå ,'õøàä åì äöô÷
õåô÷úù äæë ñð ä"á÷ä äùò äî íùì
,ì"æå íùåáä úâåøòä øàáî àìà .õøàä
äðä ,íéðáì ïîéñ úåáà äùòî ìë ìáà
øåàá øéàî ù"áúé íéîìåò ìë àøåáä
øåàá äðùä ùàø íåéá íééç êìî éðô

,'äàøé'äáåàùì íãàä ìëåé åðîîå
äðùä úåîé ìë ìò íéîù úàøéáåùå ,

'äáåùú'ä øåàá äáåùú éîé úøùòá
úåëåñ éîéá áåùå .ùåã÷ä íåéá èøôáå
åîò úåáìì øéàî ú"éùä Y åðúçîù ïîæ

,äçîùä øåàá ìàøùéíãàä ìëåé åðîî
çåîùì úéúéîà äçîù ùôðì úç÷ì
íéáåè íéùòîå äøåúáå ú"éùä úãåáòá

äðùä úåîé ìëäôåö ú"éùä äðäå ,
úåøåãä ìë óåñ ãò èéáîåøåã äàø
ïåéáàå éðò øåã Y ïåøçàíéîé åòéâéù

áì ìò íù ùéà ïéàå åìàä íéùåã÷
,åúéîàì úîà úåøøåòúäá øøåòúäì
úåáùçî áùåç âçä úìéòð àáùë áåùå

ùôðä ïåáùçåíéîé åøáòå åôìç êéà
,äîåàî íäá ìòô àìå äìàë íéùãå÷î

,ãáòéîì éòáãë úåøøåòúä àìååì äîå
åøáòå åôìç øáë íéîéäù ïååéë úåùòì

ïîæä áéùäì øùôà éàåóìç øáëù
...åì êìäååìéôàù úåøåãì ìòô äæáå

àìà íéùåã÷ä íéîéä åôìç øáëùë
øãäéîì äéúòã áéäéùïúé éî ,øîåàë]

ìéçúäìå ,úéðøåçà ïîæä úà øéæçäì ìëåàå

íéîéå úåçéìñäå íéîçøä ùãåç úà ùãçî

[ä"á÷ä ìöà ë"ë áéáç äæ ïåöø ...íéùåã÷ä

åìà úåøåà ë"â åì çìùéåøéàäì
...åëùçîäéøåîä øä úà àéáäù åîë]

[íùì øåæçì áùçùë ãéî åðéáà á÷òéì(ì"ëò).

áúëò"éæ é'âàìàô íééç éáø ÷"äâä
(åì 'éñ íééç øôñ)øùà' åðåùì äæå

נשוב שלא  תפילה נישא הבה הימים אלו משעברו עתה פארות , ברוב  חתן' 'מוטיל

לעבוד  ואילך מכאן נתעורר אלא  עוד, לכסלה נשוב ולא  כמקדם, נאר' 'מוטיל להיות

והישרה. התמה עבודה בוראנו את

אחד  ממגיד שמע אשר את  בכתביו זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  מביא  בזה כיוצא

È„)עה"פ ·ˆ ÌÈÏÈ‰˙) ושתולים נטועים אנשים להם יושבים הנה ה'' בבית 'שתולים

עקא דא אך נפשם, נימי את ומלהיבים התעוררות  דיבורי ושומעים המדרש בבית

המדרש בית לחצר יצאו אך אלוקינו' ‰„¯˘‰)ש'בחצרות  ¯Ó‚·) ונאבדו פרחו 'יפריחו' ,

הדיבורים. כל מהם
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åðéãéá äìá÷íãàä âäðúîù äî éôë
âçä éàöåî ìù íéðåùàøä íéîé á"éá
ãòå äðùä úéùàøî ãéîú äéäé ïë

äðù úéøçàåèåèåèåèíéãéñç âäðîå ,
øúåéá íîöò ùã÷úäì íéðåùàøä

äùòîå øåáéãå äáùçî úùåã÷áåíåéî
âçä øçà íåé á"é ãò äøåú úçîù

äðùä éùãç á"é úîåòììà íéôñàðå .
íéîéä á"é äìà áø÷á íäéúáïéøéæçîå

åøåòéù éôì ãçàå ãçà ìë ïãåîéì ìò
äìà äùåòì úåéäì äàìôð äìåâñ àåäå
úéùàøî íéîéä ìë ãéîú ú"éùäî øæò
øùà ìëå äðùä úéøçà ãòå äðùä

ïäå úåãéñçá ïä äøåúá ïä çéìöé äùòé
ïúîå àùî ìëá.'

äìòîY äæ ùãåçá ïì ùé úãçåéî
ìâåñîä ïååùçøî ùãåç÷ìñì
ùãç áì ìá÷ìå ïáà áì åðúàîåîëå ,

ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøä øàéáùçéù)

(ïååùçøî ùãåçì í"éøä éøîàá àáåä ,ùãå÷ éôøù

ïåùìî àåä 'ïååùç'ù(á äî íéìäú)ùçø'
Y 'áåè øáã éáìåøøåòúé äæ ùãåçáù

áåèì ìàøùé éðá úåáìæèæèæèæè.øàáî äæáå)

úåîù' (á"ä à"ô ä"ø éîìùåøé) ì"æ åøîàù äî

ïéðò åãîì úåìâáù Y 'ìááî íäîò åìò íéùãçä

(íéæîøî íä äîìå ,íéùãçä.

זי"עטו. שמואל' ה'דברי מהרה"ק איכה(·¯‡˘È˙)איתא לו ויאמר Ë)וז"ל. על (‚ סיפר ,

רצים  אדם שבני איך וראה ווארשא העיר במרכז הגשר על שעמד החסידים אחד

הקב"ה  לו אמר בדבר, כיוצא  אני. והיכן אתה היכן רבש"ע , ואמר, כמבולבלים, אצים

ועכשיו  מלאכים, מדרגת  החטא .....למעלה קודם היית  היכן התבונן - איכה לאדם

זה קודש בשבת וכן כ"כ. נפלת איך אתה, איכה ,איפה לעצמו: לומר  יהודי כל צריך 

ושמחת ושמ"ע סוכות יוה "כ עשי"ת  ר "ה  תשרי, חודש  היה  עתה  זה אך  הלא

שכחת כבר איך איכה , הלב, התעוררות  בעצמו והרגיש  התעלה  אחד כל  אשר תורה ,

לקדמותך  חזרת  כלום היה וכלא  .מהכל

זי"ע  משה' ה'ישמח הרה"ק  ביאר ˙ÔÂ˘Ú)כך ‡Ï ‰"„ הנוראים,(¯‡‰, הימים שלאחר

יש  כי מדמעה ועיניך  מבכי קולך מנעי ה' אמר 'כה ישראל בני לעמו הקב"ה אומר

לפעולתך ' ÊË-ÂË)שכר ‡Ï ‰ÈÓ¯È) שכל הדין ואימת התפילות לפעולת שכר יש כי -

אלו  לאחר כי ישי, בן בא לא  עדיין מדוע  כן אם תשאל, ואם נמחלים. העוונות

ושכחו  כדאשתקד, יומם לסדר חוזרים שהכל לגבולם', בנים 'ושבו - הקדושים הימים

עליהם. עבר אשר מכל

מ טז. זי"ע  מרוז'ין דהרה"ק שהואמשמיה 'מרחשוון' החודש בשם לרמז תאמרא 

סגולה  יש זה בחודש כי בשפתיים, התפילה היינו שפוותיה' מרחשין 'רחושי מלשון

עליון. קל לפני בתפילות להרבות מיוחדת
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בשמירת  הזהירות – ה ' בעיני חן  מצא
עיניים 

÷"äøäò"éæ 'íäøáà úéá'äúéùàøá)

(åàøéå ä"ãçðå' ÷åñôä úà øàéá
- ''ä éðéòá ïç àöîåéðéò ìò øîùù é"ò

úåàøì åì éåàø åðéàù äîá ìëúñäìî.

ïëåäøåúä íåéñ úåëéîñá éàî÷ åæîø
- ìàøùé ìë éðéòì' äúéùàøì
ìò øáã 'úéùàø'ù ,øîåìë ,'úéùàøá

' ïééðòá ÷æçúäì íãàäéðéòì'ìàøùé ìë
,òøá úåàøî øîùî ìëî åéðéò øåîùì -
ìëá åîòî ù÷áìå åàøåá ìà ììôúäìå
.'àååù úåàøî éðéò øáòä' àöî úò

ïëåìò ïúùøôá 'êéùìà'ä áúë
÷åñôä(âë è)úà úôéå íù ç÷éå

åëìéå íäéðù íëù ìò åîéùéå äìîùä
íäéáà úååøò úà åñëéå úéðøåçà
àì íäéáà úååøòå ,úéðøåçà íäéðôå

åàøæéæéæéæé,'úéðøåçà åëìéå' òåãî ,á"öå .

íäéðéò úà øåîùì åöøù úîçî íàå
úîéöòå úøéâñá åäì éâñú ,òøá úåàøî
íäéðô úà íâ åëôä òåãîå ,íééðéò
øåäè åðéàù äàøîù ,àìà .úéðøåçà
óà ,åãâðì àöîðä 'íé÷åìà íìö'á òâåô

÷åô .úåçå÷ô åéðéò ïéà íàäîë ãò éæç
.íéøáãä íéøåîç

úåàøåðúéá'ä ÷"äøä øàéá äæ ïééðòá
áåúëä úà ò"éæ 'ìàøùé(ãë è)

åì äùò øùà úà òãéå åðééî çð õ÷ééå
ïè÷ä åðáàøîâáå(.ò ïéøãäðñ)éë åùøã

úòá åéáàá íç òöéá íéàøåð íéøáã
íéòéôåî íðéà åìà íéøáã êà ,åúðù
åúòø ìë àø÷î ìù åèåùô éôìå ,äøåúá

øîàå åéáà åìì÷ åéìò íç ìù(äë è)

äéäé íéãáò ãáò ïòðë øåøà øîàéå
åéçàììò àìà äéä àìéáà íç àøéå'

'åéáà úååøò úà ïòðëóðéèù øåáòáå
äìì÷á ìì÷úð äøåñà äéàøá åùôð

íéîìåòì åæ úöøîð(äøåú ìéãâéá àáåä).

ברש"ייז. איתא לענין, Î‚)מענין Ë) שם' - אביהם נח את  ויפת  שם כיסו כאשר

לבניו',שנתאמץ  לקבורה זכה ויפת ציצית  של לטלית  בניו זכו לכך  מיפת  יותר

לקחת נצרך  התאמצות  איזו מיפת , יותר שם 'נתאמץ ' מה ביאור צריך  לכאורה

אביהם, את  לכסות בחיות'שמלה' בזריזות לעשותה ש'נתאמץ' הכוונה  אלא

אך  כולם . המצוות כנגד  שקולה  שהיא ציצית  למצוות זכה  כך ועל ובהתלהבות,

- חיות כל  ללא עשאה אבל שם, כאחיו  המצווה  מעשה אותו  עשה שאכן יפת 

כי  לקבורה, לבא  בניו  שיזכו  מידה, כנגד  מידה  לשכר אם  כי זכה לא לכן כמת,

לקבורה ... נצרך המת

לו' יהיה 'והמת  בתורה כתוב  'בור' דבנזקי במליצה אמרו זה Ï„)מעין ‡Î ˙ÂÓ˘),

הארץ ... ועם 'בור' נשאר ל"ע , כמת  חיות בלא הלומד כי
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êøãåúà íãàä øåãâéù àéä äøùéä
÷çøúäì ,íéâééñå íéøãâá åîöò

äøéáòä ïîçéçéçéçéúéçùîä ìëåé ìáì ,
çð çìùùë äðäã ,åúéá çúôì áø÷úäì

áéúë äðåéä úà(àé ç)åéìà àåáúå'
óøè úéæ äìò äðäå áøò úòì äðåéä

ùøãîá àúéàå .'äéôá(å âì ø"á)ééøéá áø
øîàäàéáäå ïãò ïâ éøòù äì åçúôð
íùîï"áîøä äù÷äå .(íù)äèéù éôì ,

,õøàä ìòî íéîä åì÷ù çð òãé ïéðî åæ
,ììë ìåáî äéä àì ïãò ïâá àåìäå
àìù íéøåâñ åéøòù åéä éìåàå' õøéúå
íéîä åì÷ øùàëå ,íéîä íù åñðëé
ìåáî èìåù øùà úòáù éøäå .'åçúôð
àåä ïëåñî 'ïãò ïâ'ä óà éøä íìåòá
àìà äðåáú ïéàå äöò ïéàå ,áøçäì¥¨
.íéðåãéæä íéîä éðôî åéøòù øåâñì
øöéä øùà úòáù ,ãåîìì ùé åðëøãìå
,øéò ìù äáåçøá ùà úøòñá øòåá òøä
úà óåèùì íéîééàî íéðåãéæä íéîäå

éúá å"ç áéøçäì íúìåëéá ,íìåòä
éúáå úåéñðë éúá åìéôàå ìàøùé
'øãâ øãåâ' úåéäì äáåçä ïîå ,úåùøãî
ìò äìåòî äøéîùá õøôá ãåîòì
íéðåù íéìë éðéî ìëî Y íéçúôä
ìò øåîùì ìëåé äæ éãé ìòå ,ïéáé ïéáîäå

.éåàøë åìù 'ïãò ïâ'

מחברים  ההתרחקות – רע מחבר והרחיקנו 
משחית  מיני ומכל רעים 

åðéøáãùãçä 'ïîæ'ä úàø÷ì íéøåîà,
ìò íéìåãâ øéäæäì äæá åðàáå
úåéäì äùåã÷ äáåçù ô"òàã ,íéðè÷ä

,úåãçàáå úçà äãåâàá íìåëìëî
úù÷ éååçèîë ÷çøúäì êéøö íå÷î
íéòø íéøáç íò øáçúäìî

íéì÷ìå÷îåíéòùøä íò úåøáçúää éë ,
òùøäù éðôî ,ãàî àéä äìåãâ äðëñ
íåäúä éô ìà ÷éãöä úà øåøâì ìåìò
äçìöäì ìåãâ ãåñé äæå ,úéúçú ìåàùìå
úìòî äìåãâ ãçà ãöîã ,äøåúá

ומחששו יח. אחת , זקנה לשם ועלתה רכבת , בקרון פעם שהה זי"ע מנאסויד הרה"ק 

בכך שסיכן אף על הרכבת מעל נפש במסירות  תיכף קפץ עמה, ולשהיה ליחוד

להם, אמר ירא . אותה זו זקנה מפני וכי רבי תלמידיו, שאלוהו נפשו, יראאת איני

ירא אני האלוקים  את  אלא  איסור.ממנה של ספיקא ספק  מכל בורח אני כן על ,

וכלל  למדריגה, ממדריגה לעלות היא  וטהרה בקדושה מדריגות  להשיג היעוצה והעצה

וכמו  כוחו, כפי שלב  אחר שלב  רק  ובקפיצה, בגדולות  ללכת  שלא בידך , נקוט זה

במדרש חז"ל È)שאמרו ÔÓÈÒ Í˙ÂÏÚ‰· '¯Ù ‡ÓÂÁ�˙)רבש"ע הקב"ה, לפני ישראל 'אמרו

קימעא קימעא  אותו סלקו הקב"ה, להם אמר קשה, שהוא יצה"ר של כחו יודע אתה

זה  קטן בדבר להתחזק עצמו על יקבל היום לכן לעתיד', מכם מעבירו ואני בעוה"ז,

להיות יתרגל אשר עד קדושה, תוספת עוד עצמו על לקבל והולך מוסיף יהא  ואח"כ

טבע . נעשה שני הרגל בבחינת  אצלו ויהא שעה, ובכל עת  בכל בקדושה דבוק 
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íäéðù åìëåé åøéáç úøæòáù úåãçàä
êãéàì ìáà ,äìòî äìòî úåìòúäì
ìáì åéðéò çå÷ôì åéìò ìèåî ,àñéâ

íéòùøä éøçà øáçúéèéèéèéèé.

úåàøåðåùåøéôá ïúùøôá ï"øä áúë
äøåúä ìò(çð úùøô)áéúëã

ìåáîä øåãá(áé å)øùá ìë úéçùä éë'
ì"æç åøîàå ,'õøàä ìò åëøã úà

(.ç÷ ïéøãäðñ)åì÷ì÷ íééç éìòá óàù
éìòá åàèç ãöéë ,á"öå ,íðéî íðéàùá
ïéàå äøéçá éðá íðéà éøäå ,íééçä
ãöî åà íìåòä òáè ãöî àìà íàèç

äúòîå ,àèçì íëùåîä ïîæä åúåà òáè
éðá åùðòð òåãî ,úåù÷äì íå÷î ùé
ìëù äáåùú íäì ùé éøäå øåãä åúåà
,òøá åøçáù úîçî äéä àì íàèç
úòä äúåàá íìåòä òáè ãöîù àìà
åàèçù êøãëå àåèçì åçøëåä ïîæäå
÷ø ,äáøãàù ,ï"øä øàáîå ,íééç éìòáä
íëøã ååòä øåãä åúåà éðáù úîçî

Y úåàøåð åàèçååãéñôä íàèçá éøä
íìåòä øéåà úà åøéëòäåëëëëéôìå ,

íúòø äèùôúä àåää òøá åàéìôäù
.íééç éìòáä øàù ìà

במאמרםיט . צדיקים שהעמיסו Î‚.)וכמו ˙È�Ú˙)טוב שחבר מיתותא', או חברותא 'או

והגון  כשר אינו החבר חלילה אם אך  ברוחניות, להתעלות  לאדם מאד לסייע יכול

ישמרנו. ה' שחת, לבאר אותו גם לגרור ועלול 'מיתותא ' בבחינת  הוא אזי ח"ו

עם  להתרועע שהחל זי"ע  מבאבוב  הרה"ק של בישיבתו שלמד בבחור מעשה

האם  ושאלו, הרבי קראו מטה... מטה מתדרדר החל הרוחני ומצבו מפוקפקים חברים

תיבת  פירוש מה 'ÌÈ�È˘ÏÓÏÂ')ותמגר ידעת  ˙Î¯··),המילות פירוש הבחור ידע  לא ,

– אדע  זאת אבל תיבה, של פירושה ידעתי לא  אני אף הרבי, לו איננואמר כי

לפניו – הם רעים  מינים  שכולם  וראיתי וידידיו  שכניו על התבוננתי כי טוב , 'מריח'

אלו ... מכל ה "י ותשפילם , ותכלם  ולאחריו ותשבר שימהר תעקר לבחור רמז ובזאת

הידידים. אלו כל עם 'קשריו' את  ולשבר לעקור

זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי ˙Ú·)הרה"ק ‡"Á בראשית (˘˘"˜ בפרשת  ‡)עה"פ 'ויאמר (‚

וז"ל תאכלו'. לא  אלוקים אמר כי אף האשה אתאל לקרר  אדם יוכל  קלה בתנועה 

שהנחש חבירו - תאכלו לא  אלוקים אמר כי אף כתיב הנחש אצל כי השי"ת , מעבדות

געזאגט האט השי"ת אז דען איז וואס - אלוקים' אמר כי 'אף לחוה ˘‡Ó¯אמר ÍÎ· ‰Ó)

(ÌÈ˜ÂÏ‡ מעץ ואכלה דעתה  נתקררה  מגעת .מיד היכן עד 'קרירות' תלמד מכאן עכ"ל. ,

הואכ. מדוע  הבחור נשאל הרופא לפני משבא  בטוב , חש שלא  בבחור מעשה

ציגערעט'ל  הכנסתי לא  מעולם מקצתיה, ולא מיניה לא הבחור ענה מעשן...

(‰È¯‚ÈÒ)שחורות שלך ה'ריאות ' שכל ב'צילומים' רואה הריני הרופא  לו אמר אבל לפי,

סובביו  כל מקום מכל מעשן אינו שהבחור אף כי שנתברר עד הציגערעט'לעך, מעשן



נח  - הפרשה âëבאר

ïåùìëå'äîìù úøàôú'ä ìù åùã÷
(øåîà úùøô óåñ)äæä òùøä éë'

øùàëå ,êáø÷á äøåô ùøåù àéáî
éðôì äðåëð êøãä éæà ïåà éìòåô åãøôúé
øùàëå ,ù"úé åðåöø úåùòì 'ä éáäåà
ùé øùàë äæä íìåòá úåàåøä åðéðéò
ùéù ,ãçà ùéà éãé ìò øéåà éåðéù å"ç
÷éæäì ë"â ìåëé ,éìåçä ùåçéî å"ç åì
äæá òø ìëî åðìéöéå åðøîùé 'ä ,íéøçàì

åðééä ,'àááååôåâá äìåçäù íùëù
ïë åîë ,åúìçîá íéàéøáä úà ÷áãî
úà òùøä ÷áãî úåéðçåø éðéðòá

ì"çø ÷éãöä.

ãâðëåúìá÷' éáâ ì"æç åøîà äæ
'äøåúä(.çô úáù)äôëù ãîìî'
íäéìò ä"á÷ä[éðéñ øä ãîòîá]øää úà

íéìá÷î íúà íà ,íäì øîàå ,úéâéâë
àäú íù åàì íàå áèåî äøåúä
'úéâéâ' ïåùì åè÷ð äîìå ,'íëúøåá÷
äá íéìùáîù äøéã÷ äòîùîù à÷ééã
äòùá éë ,àîòè åðééä àìà ,íéìéùáú
äøéã÷ì íéìëàîä úà íéñéðëîù
íâ íäéðéá äéäé ìáì ãàî íéçéâùî
íä íà éë ,íéì÷ìå÷îå íéáå÷ø íéìëàî
úà ùéàáäìå ì÷ì÷ì åîøâé ãçé åìùáúé
,äìéëàì éåàø àäé àìù ãò ìéùáúä ìë
øøéáù éøçà çéâùäì ùé úàæ ãåò
àäúù ,ìëåàä ïî úìåñôä úà àéöåäå

äéããö ìëî úøâåñîå äøåâñ äøéã÷ä
àìéîîå äøéã÷á øîùé íåçäù éãë
äîã àöîðå ,ïâåäë ìéùáúä ìùáúé
ìùáúéù ìéòåî äøéã÷ä úà àìéîù
úôñåúì íéîøåâ íìåë éë ,áåè øúåé ìëä

ìåùéáä úà øäîìå íåçä.æé äöéá 'éò)

(øåðúäù ïîæá ä"ã é"ùøæîøðù åäæå ,
ãçà ãöîù ,éðéñ øä ãîòîá ìàøùéì
'ä ïåöø úåùòì úçà äãåâà íìåë åùòé
äùåòä ãéçé äîåã åðéàå ,íìù ááìá
íéîéé÷îå íéùåòä íéáøì äåöîä úà
úåáäìúää ùàå úåîéîçä éë ,'ä ïåöø
äøåáçá ìàøùéùë äàá ú"éùä úãåáòì
ùé àñéâ êãéàì íìåà ,úçà äãåâàáå
íéðåâä íðéàù íéøáçî øúåéá øäæéäì

.íäîò øáçúäì àìå

êëáåíà' íðåùìá åè÷ðù äî éîð ïáåé
íàå ,áèåî äøåúä íéìá÷î íúà

åàìíùíé÷ã÷ãîå ,'íëúøåá÷ àäú
' øîåì éôè äéì äåäãäôàäú

øää úçú éà÷ íúä éøäù 'íëúøåá÷
á÷î åéä àì íàå ,ùîîåéä äøåúä íéì

æîø øåîàäì êà ,íå÷î åúåàá íéøá÷ð
àúååöá åøàùé ãéîúù ,ä"áå÷ íäì
ùåøôé íà éë ,åæ äøéã÷ë úåãçàáå àãç
àäú íù' éøä å"ç ììëä ïî ãéçéä
åúééäù íå÷îá Y íù ,ùåøéô ,'åúøåá÷
äáéáñä ïî åúàöá ãéîå ìä÷ì õåçî

גרוע כמה עד תלמד ומכאן ריאותיו... לתוך פיח עשן ולילה יומם 'נושם' והוא  מעשנים

בקרבתם. שהוא דיו – עמהם ושיח שיג כל לו אין אם אף רעים חברים בסביבת  היושב



ãë נח - הפרשה באר

éë ,å"ç äåàúä úåøá÷á øá÷é äîçä
øîùîå ïéâî øåáéöä íò úåäùä íöò
.úåéîùâáå úåéðçåøá úåðòøåôä ïî

- ראשית שנקראת התורה בשביל
עת  בכל התורה  בלימוד  התחדשות

åðãîòáäøåú éìëéäá 'ïîæ'ä úçéúôá
åðéìò ,íéììåëå úåáéùé Y
íäì øîåìå äøåú é÷ñåò ìù íäéãé ÷æçì
íëìéáùá äðä ,íëéøùà íëéøùà

åùøãù åîëå ,íìåòä àøáð íëøåáòå
ì"æç(à à úéùàøá é"ùøá àáåä)úéùàøá'

ìéáùá - õøàä úàå íéîùä úà 'à àøá
ìëù åðééäå .'úéùàø úàø÷ðù äøåúä
ìéáùá àìà àøáð àì åìåë íìåòä
äøåú éìîìàå ,äéãîåìå äùåã÷ä äøåúä

éúîù àì õøàå íéîù úå÷åçåäéîøé)

(äë âìäìåâñ ïéà ...äøåúë äìåãâ ïéà'å .
'...äøåúë äùåã÷ ïéà ...äøåúëàëàëàëàë

מפרשתן,כא. ללמוד שיש ממה בענין אמרים נא  נציגה התורה לימוד בענין דברנו מדי

Î)דכתיב  Ë)איש 'נח מדוע יפלא ולכאורה האדמה', איש נח נקראצדיק 'ויחל '

'איש המדרשהאדמהבשם בדברי הידוע הביאור פי על לבאר יש אלא ,'˘È¯ ¯"˜ÈÂ)

(È˙˜Á· '¯Ù'עדותיך אל רגלי ואשיבה דרכי 'חשבתי ,(Ë� ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙),רבש"ע דוד אמר ,

אותי  מביאות רגלי והיו הולך , אני פלוני למקום ואומר מחשב הייתי ויום יום בכל

המדרש  לבית  רגלי פעמי אני משים אך  אמר, המלך שדוד והיינו המדרש. לבית 

שונות בתואנות  לשם מלהלך אותי למנוע  ורצה היצר אלי בא מיד תורה, ללמוד

וכו', אתה עייף בדרך... ארי 'למקוםומשונות... הרי לעצמי, אני אומר שעה באותה 

אם החשבונות , אלו  כל את מחשב  ואיני - הולך' 'אני וכדו', ממון לעסקי – פלוני'

ועצלות עייפות  בלא אלך  המדרש לבית  אף  .כן

הביא רש"י שהרי האדמה', 'איש בשם הכתוב שכינה מה מבואר הדרך זה על

·)לעיל Ê)היה ולזה תורה, נח שלמד האדמהמכאן נסיון איש  לידו שכשבא  כלומר

בעבודת  פעלו על מתבונן היה ה', ועבודת נצרךהאדמהבתורה הייתי אם ואומר, ,

אדמה לעבודת  לפנות ולעשותהכעת  העבודה אל למהר ומוח' 'כח לי היה הרי

המצוות וקיום הקדושה  התורה תגרע למה כן אם בזריזותבשלימות , אקיימם שלא

המניעות . כל מעל נתעלה אלו ובמחשבות והתלהבות , בשמחה

חז"ל דברי את מבארים יש ‰.)עפי"ז ˙ÂÎ¯·)מצאבמעשיו'יפשפש ולא  פשפש ,

תירוצים  בדעתו נופלים מיד בתורה לעסוק  בבואו כלומר תורה', בביטול יתלה

יפשפש אז וכדו', ללמוד בכוחו אין שהיום בענייניו במעשיומתירוצים כלומר, ,

לעבודתו  יוצא הוא  אלא  'תירוצים' מוצא  אינו שבהם ויראה וכדו', כפרנסה הגשמיים

התורה  ללימוד לעצמו לקח מזה יקח לא ומדוע ממש, נפש במסירות ערב  עד מבוקר

תורה. בדברי לעסוק הקדושה



נח  - הפרשה äëבאר

êëå÷"äåæá àúéà(à ,àñ÷ á"ç)

àøáå àúééøåàá ìëúñà' ä"á÷äù
éãåäéå éãåäé ìë éîð êëå ,'àîìò
- 'àîìò íéé÷îå àúééøåàá ìëúñéà'
äøåúá ÷ñåòå 'ìëúñî' àåäù äòùá
,åìéú ìò íìåòä úà ãéîòî àåä éøä

åúåëæá ãîåò íìåòä ìëåáëáëáëáë.

úîàáøéàé ïá ñçðô éáø éøáãá åøîà
àúééøáá äðåîä(:ë æ"ò)ìë úà

äøåú' ,úåâøãîääàéáî,úåøéäæ éãéì
úåøéäæäàéáîäðäå ,''åëå úåæéøæ éãéì

éëøã' íä äî áúë úåâøãîä ìëá
áúë àì 'äøåú'ä ïéðòì êà ,'íúâùä

äãéî äæéàá,äøåú éãéì àåáéïéà éë
øáãàéáîääøåúä àìà äøåú éãéì

....ãåîìì åîöò áùééù Y äîöòáâëâëâëâë

óàå÷çåøîë åîöò úà áùåçù éî
íé éëëåúì õåô÷é - äøåúäî

גורם כב. שהוא בלבד זו לא הקדושה, התורה בלימוד יומו את  שהמקדש היא והאמת

אחד  הימנה. למעלה שאין הנאה נהנה עצמו הוא אלא  במרומים, מרובה רוח נחת

לא בישיבה כשלמדתי בחורותי בימי פעם, לי אמר ישראל בני מאחינו עולם מעשירי

בני, דע  ואומר, מוסר מטיפני ה'משגיח' היה לפעם מפעם המתמידים, מגדולי הייתי

במשנה „)כתיב  Â ˙Â·‡)עמל אתה ובתורה תורה... של דרכה היא  בעולם'כך  אשריך 

בכל הזה גדולה, בהתמדה בתורה עסוק  – הזה בעולם טובים' 'חיים לחיות  רצונך  אם ,'

אם  בשלמא  לעצמי וחשבתי – שחוק  פי ממלא הייתי מפיו אלו דברים שמעי עת 

בעולם טובים' ל'חיים אזכה שכשאלמד אותי מעורר קשר הבאהיה מה אך  ניחא ,

ל'עולם התורה לימוד בין אז,הזההענינים מני רבות שנים משעברו - הזה כהיום ...'

באלפי  נאמד הוני ומחוץ , מבית  חסר אינני מאומה תבל, מעשירי לאחד נעשיתי וכבר

כעת דייקא ושלמים, יראים כולם אשר מבורך ישרים דור הקמתי ואף רבבות, ריבי

ומצומדים  קשורים עלמא  בהאי טובים' ש'חיים ה'משגיח', דברי צדקו כמה רואה הנני

איני  ושובי, בלכתי ובשכבי, בקומי הרי – תורה' 'בן שאינני אני כי התורה, ללימוד

'דאלער' זולתי עיני לנגד מאומה הרי („ÏÂ¯)רואה צאצאי על אנכי כשמביט אפילו ,

אותי  שמכבדים הכבוד כל ואף דאלער', 'דאלער, היום כל ובינם, ביני חוצץ  ה'דאלער'

אנכי  אשר עת  בכל ולאידך, ה'דאלער', לו מסתתר זה כל שתחת אני יודע  מקום בכל

והינם  והשמחה, החיות כל עם בתורה, העמלים צורבים ורואה המדרש לבית ובא  נכנס

הדברים  היכן עד ותדע  גדולה, בקנאה אני מתמלא חיים, ושמחת  מתיקות  מלאים

אתמגיעים, לי שיתן מי לכל הרב , מרכושי מחצית  – המלכות' 'חצי לתת אני מוכן

לימודם בעת האברכים של  פניהם על  רואה  שהנני הרבה .ההנאה 

לעשותם כג. יתחיל אלא והעבודה' ה'תורה סביב  ב 'מחשבות' לשקוע  שלא  והעיקר

ברוסי' הרשעים כשאסרו עברו שבימים ליובאוויטש חסידי אצל מסופר בפועל,



åë נח - הפרשה באר

.äøåúä úà âéùéù øáã óåñå ,ãåîìúä
úôù'ä ÷"äøä íùá àøîàúîã åîëå

ì"æç éøáãá ò"éæ 'úîà(.æé ÷"á)íéî ïéà'
äøåúä úà åìéùîäù - 'äøåú àìà
íéîá èùäù åîë éë .íéîì äùåã÷ä
òéâéù ãò êåîð íå÷îá èåùì ìéçúé
íãàä ùâé åæ êøãá ,íéäåáâä íéîì
úùåã÷îå ,åúâøãî éôì ìéçúé - åãåîéìì

äîãé ãåò .äìòî äìòî äìòé äøåúä
øùôà éà éë ,íéîá èùì äøåú ãîåìä
ñðëé àì íà èåùì ãîìúäì íãàì åì
øéëî åðéà ïééãò íà óà Y íéîì äìéçúî
,äøåúä ÷ñò àåä á"åéë ,úàæ úåðîåàá
åéìâøå åéãé àöî àì ïééãò íà óà

,äëåúì ñðëé 'äøåú'áúà ãîìé íùîå
.äéðéð÷å äøåúä éëøã

רבי  הגה"ח עם יחד בהתוועדות  החסידים פעם ישבו חלילה, ומצוות  תורה לקיים

Ú"ÈÊ)חאט'שע  ˆ"ÈÈ¯‰ ˜"‰¯‰ Ï˘ Â¯ÈÎÊÓ) עולם של ברומו נעלים דברים מדברים והיו

מחוץ המשמר על שיעמוד בחור העמידו הרשעים פחד מחמת ועבודה. אמונה בתורה

והכיסופין  השירה כדי תוך באים. הרשעים שאין לבדוק ההתוועדות  התקיימה בו לבית 

כל  נתמלאו תיכף הבית , סביבות  מסתובבים שהרשעים והודיע בחור אותו נכנס

מיהרו  לכן לסיביר. גלות סכנת  להם נכונה כי ביודעם רבה, ובאימה בפחד היושבים

עת' 'כתבי הוציאו ותחתם הקודש ספרי את דעלמא(ÌÈ�Â˙ÈÚ)להטמין מילי ושאר

חלפה  שהסכנה ובישר הבחור חזר מה זמן לאחר המקום. מן לנוס ניסו אף וחלקם

אליהם  פנה עתה הקודש. ספרי את  ופתחו חזרו מיד מהמקום, הרשעים נסתלקו כי

רוח  אצלם יותר חשוב מה ושאלם חאט'שע יחדיו רבי העם כל ויענו גשמיות. או ניות 

מששמעתם  מדוע ושאל. המשיך - כך אם וכמה. כמה פי חשובה שהרוחניות וודאי

מתוך ולבכות לשבת  ברוחניות, פועלים שאתם כדרך פעלתם לא באים שהרשעים

- העם ויענו לפעול. מיהרתם אלא הנפש היההשתפכות ולא  לנו , ארבה סכנה  הלא

בבכי. וממררים יושבים היינו  באם מאומה  לנו  קולו מועיל  את  חאט'שע  רבי הרים

הלב בהתעוררות  להסתפק לאדם לו שאל ברוחניות , הדברים פני הם כן להם, ואמר

ה'. בעבודת בהתעלותו ממש בפועל ולפעול לקום עליו אלא  רותחות, ודמעות 

הידוע  הניגון על צחות בדרך אחד' 'חכם אמר שלאפטוכה שלאפן זיך, עסט  עסן

ניט זיך  ס'דאוונט אז ניט ... זיך  לערענט  ס ' אז  טוהן מען זאל וואס (‰‡ÏÈÎ‰זיך

È˘Â˜· Â�Ï ‰‡· ‰ÏÈÙ˙‰Â ‰¯Â˙‰˘ ‰˘Ú� ‰Ó Ï·‡ ,ıÓ‡ÓÂ Á¯ÂË ÏÎ ‡ÏÏ Ï˜�· Â�Ï ‰‡· ‰�È˘‰Â

(ÏÂ„‚ שהאכילה להיפך  המצב  היה באם עולם, של חשבונו נחשב  הבה ה'חכם', ושאל ,

ניט והשינה זיך שלאפט און ניט זיך  ·˜È˘Â)עסט  ÌÈÏÂÚ ÂÈ‰ Ì‰˘)היה אז  גם וכי

ניט ' זיך  ס'עסט אז  טוהן מען זאל  'וואס  ÏÂÎ‡Ï)'מזמר ' ÏÂÎÈ È�È‡˘ ‰˘Ú� ‰Ó) שהיה או

יבין.למעשה'עושה והמבין לאכול... עצמו מכריח או לרופא  פונה והיה '
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בהתחדשות  מחדש להתחיל – ימינו חדש

çúôáäùåã÷ä äøåúä(à à)áéúë
úà íé÷åìà àøá úéùàøá'
÷"äøä ùøéôå ,'õøàä úàå íéîùä

ò"éæ ùèéååëòìî(úéùàøá úåáà úøåú)ìò
ì"æç éøáã ì÷ùî(à à é"ùøá àáåä)

åøîàùúéùàøáéë ,'úéùàø ìéáùá' -
- úéùàøä úà ááçî íìåòä àøåá äðä
úà íãà ìù åúãåáò úìéçú úà

åàøåáãëãëãëãëøåáòå ,úéùàøåæàøá
õøàä úàå íéîùä úà íé÷åìà.

ùøéôò"éæ '÷ä è"ùòáä(åñ è"ù øúë)

÷åñôä úà(è àò íéìäú)ìà'

ïùééúú àìù - 'äð÷æ úòì éðëéìùú
éðéòá äåöîä'øô ú"äò 'è"ùòá'á äàø)

(çñ çðèòååò'èìà'øàô èùéð ìàæ'î' -
'ïòøòååäðùòé àì äåöîä äùåòä íãàäù)

(úåðùééúä êåúîåéùòî ìë äùòé ÷ø ,
úåùãçúä êåúîå åçåë ìëáäëäëäëäë.

øáëåéàî÷ åøîàìåëéáë ä"á÷ä óàù
úòì éðëéìùú ìà' åðúàî ù÷áî

'äð÷æïôåàá äìéìç éúååöî åîéé÷ú ìà ,
àìà ,äãîåìî íéùðà úåöîë - äð÷æ ìù
åðéðùã åðééäå ,áìä úçîùå äååãç êåúî

úåáà é÷øôá(á ã)õø éåä ,øîåà éàæò ïá'
,äøåîçáë äì÷ äååöîìçøåáåïî

ìù ïôåàá äîéé÷îä éë ,'äøéáòä

'בשביל כד. כאן ברש"י שכתב כמו התחדשות, הוא ישראל' 'בני של מהותו שכל וידע 

ראשית' שנקראו ההתחדשות ...ישראל של  שמה  על  ב 'שם' שנקראו  והיינו

זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק  של כביאורו 'להתחדשות', לה יש יתירה (ÈËÂ˜ÈÏחשיבות 

(:‚� ‡ÓÂÈ ‰�˘Ó· ‰"„ Ù"Î‰ÂÈ ‰„Â‰È היה 'וכך ביוה"כ, הגדול הכהן שמנה ההזאות מנין על

לומר  פעם בכל חוזר ומדוע  וכו'', ושלש, אחת ושתיים, אחת ואחת, אחת אחת, מונה,

איתא  כי שלש', שתיים, 'אחת , כסדר מונה ואינו 'אחת ', ‰)תיבת  ËÈ Â¯˙È ‡˙ÏÈÎÓ) שכל

זה את וכשעבר ראשונה, פעם להתחיל - החשיבות  עיקר וזהו קשות , (Ú¯ההתחלות 

(ÔÚÎ‡¯·Ú‚Î¯Â„‡ Ò‡„ Ë‡‰.הזאה בכל מזכירה כן על ביותר עליו חביבה הייתה

ודבוק קודש שרעפי אפוף כשכולי ולפנים לפני עתה הנני עומד אכן שאומר, וכמי

ה  את עתה לי יזכר שבשמים, אבי אבל, העליונים, עבודתי אחתבעולמות  תחילת  –

בואי  עד ועוד עוד לעלות זכיתי זו התחלה ובכוח דרכי, בראשית עדיין הייתי כאשר

ושלש', ו'אחת ושתיים' 'אחת פעם בכל להזכיר ממשיך ולכך הנה, בכחעד רק כי

הקדשים בקודש עתה  הוא  עומד  זאת  .התחלה 

חז"לכה. בדברי מדויק וכן דקדושה, חיות  מתוך שילמד Î:)והעיקר, ˙È�Ú˙) שאלו

להם  אמר דבריו ובתוך ימים, הארכת  במה אהבה בר אדא רבי את  תלמידיו

שכוונתו  וביארו, המדרש' בבית ישנתי לא המדרש 'מעולם בבית  היה שלא  הייתה

ובחיות .כישן  גדולה בהתחדשות  בהם' 'וחי תמיד אלא ,
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ïë ìò ,äååöî øáãì õåøé àì 'äãîåìî'
ïëå äåöî øáãì ãéîú õåøì åì åøîà
äåùä ãöä .àèçä ïî çåøáì àñéâ êãéàì
à èéî' åúãåáò äùòé íìåòìù íäéðéáù
ìò çåðì ùôçé àìå ,úåæéøæáå 'èéé÷ùéøô

.åîå÷îì÷ ãåîìì ãçà ìëì ùé úîàáå
íà éë ,úåéîùâ éðéðòá åúâäðäî øîåçå
äîë çéååøäì éãë åé÷ñòå åúëàìîì
úåæéøæá äçîùá õåøé óñë éøéâøâ
åéìò ùãå÷ä úãåáòìù ù"ë ,úåáäìúäå

áìä úçîùå ÷ùç êåúî úùâì.

'úéùàø'áìà åúùâ úòá - åëøã
,çåë íåù êåñçé àì äãåáòä
úåáäìúäá åçåë ìëá øáâúé àìà

ò"éæ 'ç÷åø'ä ïåùìëå ,äùåã÷ã(äîã÷äá)

'åúìéçúá úåãéñçä ïî ÷æåç ïéà'úåàøåð .
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëàùú éë)

(ïéà é"ùøá ä"ã è"ìøúì"æç éøáã ìòàîåçðú)

(àì-æì àùúúåðåùàøä úåçåì åøîàù
åìéàå ,éáîåôá åðúéðå ìéàåä åøáúùð

êì ïéà' ä"á÷ä åì øîà úåéðùä úåçåìá
øîàðù 'úåòéðöä ïî äôé(ç å äëéî)òðöäå'

íåé÷ íäì äéä ïëìå ,'êé÷åìà 'ä íò úëì
ä"á÷ä òãé àì éëå ,äù÷å .åøáúùð àìå
úåçåìù úåøãä ìë óåñ ãò èéáîå äôåöä
úåìå÷'á åðúéðù ïååéëî åøáúùé åìà
,àìà .äòðöá ãéî íðúð àì òåãî ,'íé÷øáå
'åîò ìà 'ä éøåáéã úìéçú' äéä æàå øçàî
êëå ,'ä íòì äùåã÷ä äøåúä úðéúð -
äøåúä 'úéùàø'áù øáã ìù åììë àåä
úåáäìúäá íìéçúäì ùé äãåáòäå
ùãå÷ úåøáãå íéøòåá íéãéôìá ,äàøåð

,ùà úåáäìîíãå÷ä úåáäìúä éìåì éë'
êìéì úìåëé êë øçà äéä àì ,íåñøéôá
åîéã÷ä øáëù éãé ìò ÷ø ,úåòéðö êøãá
,úåòéðöä êë øçà íéé÷úð úåìå÷ éìå÷á
êéøö äìéçúá éë 'úåøåãì ãåîéì äæå'

äîåöò úåáäìúäá úåéäìàì éë íàå ,
ìù øáã úåáäìúää úàæ øàùð äéäé
éîéì íâ äöòä àåä úàæ ìë íò àîéé÷

ì"ëò ,'êë øçà äãéøéäåëåëåëåë.

כדי כו. עד המים את  מרתיחין שמתחילה הקאווע , למשקה הדבר את  המשילו וכבר

חומו  שיפוג עד קמעא וממתינים המשקה, מכינים מכן ולאחר גמורה, רתיחה

רק מעיקרא מרתיחן אינו מדוע  ייפלא, ולכאורה אדם, לשתיית  ראוי ויהא  במקצת

ערב ה'קאווע ' טעם יהא לא כן יעשו שבאם אלא , לשתותן, ראוי שיהא  כדי עד

צריכים  מקום מכל רותחים, מים לשתות אדם ביד שאין אמנם האף כי כלל, לחיך

חומם  כשתפוג ואז והסוכר, ה'קאווע ' את  היטב לבשל תום עד לרתוח מעיקרא  המים

אדם, של לחיכו ערב המשקה יהא 'מכח'מעט הבאים  פושרים  מים  שרק והיינו

פושרים היו שמתחילה  מים  ולא  - ערבים הם  בראשיתהרתיחה עלינו מוטל  כן כמו .

כל  את  ימשיך  ממילא  ואז גדולה, בהתחדשות  ורתיחה 'ברען' עם להתחיל הזמן

והברען. ההתחלה ימי יחלפו כאשר אף מנוחות מי על ה'זמן'
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÷"äôñáéáø ÷"äøäì ïç úåàåùú
úà øàáî ò"éæ õéðéìî äéìãâ
ùàøã ïéôñåîä úìéôúá øîàðä ïåùìä
éë ,'úúð êîòì íéùãç éùàø' ùãåç
,íéîùáù åéáà éðôì ìöðúî íãàä äðä
÷æçå äù÷ éì úúðù òøä øöé - øîåàå
ãåîòì éðúîá éçåë ïéàå ,ãàî ãò àåä
,ä"á÷ä åì øîåà ,äîçìîä éøù÷á åîò

'íéùãç éùàø'ãéîú êãéá ,éîòì éúúð
ùãçúäìî ìéçúäìåúéùàøäæ úà ÷øå ,

- íãàäî ù÷áîå ùøåã éðàìéçúéùúà
,æåòå úàù øúéá øöéä íò åúîçìî
ãéî íùôð úòåùúå'ì äëæé óåñáìå

øöéä àåä Y 'àðåùä'î ìöðéù ,'àðåù
åäåðéë ì"æçù éôë òøä(.áð äëåñ)äòáù ,

'àðåù' íäî ãçå òøä øöéì ùé úåîùæëæëæëæë.

äöòäåéë äøåúá ÷åñòéù àéä äöåòéä
Y úåëøáä ìë íéðåîè äá
ùãå÷ òôù êåúî úåéîùâáå úåéðçåøá
âäåð äéäù êøãëå ,äëøáå äáåè áåøá
ò"éæ áåìòìî éëãøî äùî éáø ÷"äøä
'íéîùì øåà'ä ÷"äøä íùî øàáì

ò"éæ àèôàî(íéáöð 'øô)áéúëã äî
ïúùøôá(é é)åúëìîî úéùàø éäúå'
,'ìááúéùàøùìåò úìá÷úåëìîíéîù

ãåîìúá ÷åñòì àéäìááéçëçëçëçëíùîå ,

זי"עכז. מלעכאוויטש הרה"ק  רמז ‡·Â˙)וכן ˙¯Â˙) חומר קרוצי של טענתם צדקו אכן כי

בריותיו  עם בטרוניא  בא  הקב"ה ואין בעבודתם, גבוה ולהעפיל להשיג בכוחם שאין –

גומר  'לקל והשאר בעבודה, להתחיל – ידכם תשיג אשר ככל עשו אתם להם אומר אלא 

אומרו וזהו –עלי'. בלבדבראשית  זאת  התחלה הארץ עבור ואת  השמים את  א' .ברא 

זי"עכח. מווארקי הרה"ק  של האחרונים שדבריו אמר זי"ע ישראל' ה'ישמח הרה"ק

היו העולם מן הסתלק  ביותרבטרם הגדולה  הטהרה הוא  הגמרא  (ÁÓ˘Èלימוד

(‰ ‡ˆ˙ Ï‡¯˘È.

'חובת מלימוד אפילו חושש אינו שהיצר אמרו זי"ע אמת ' ה'שפת דהרה"ק  משמיה

להביסנו איך השגה כל לו ואין עשתונותיו יאבדו הגמרא מלימוד ורק .(È„‚È"˙)הלבבות',

והמהגמרא כי הכבוד כיסא נושאי המלאכים ארבעת פאל ריכאלמ בריאלגר"ת

ומשמאלו א מיכאל מימינו להצילו, לו סביב ה' מלאך חונה בגמרא  והעוסק  וריאל,

בדברי  הבוחר הקל שכינת ראשו ועל רפאל, ומאחוריו אוריאל, ומלפניו גבריאל

Ù"·)חכמים ˙ÂÈÎÊ ¯ÙÒ ,Ï"¯‰Ó‰ ÈÁ‡Ï ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ).

המרכבה, רגלי הנם הללו שמלאכים כתב  זי"ע מקוסוב להרה"ק חיים' וב'תורת 

הקדושה. לשכינה כמרכבה נעשה כן גם גמרא והלומד

זי"ע  נזר' ה'אבני בהרה"ק  Ò‚)מעשה ˙Â‡ ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡· ‡·Â‰) וחלש נחלה שפעם

בספר  ללמוד ישב  כן על תורה, בדברי 'לעיין' הרופאים עליו שאסרו עד 'בחינותמאד

שכל  לבאר ישרה מליצה דברי המדבר הראשונים מגדולי הפניני ידעיה לרבינו עולם'
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åì àåáúêøààåä íâå ,íéîé úåëéøà Y
äàåôø ïåùìèëèëèëèë.

úàæ'åìéçúäì äëæðù àéä 'äëøáä

úåéçå úåùãçúäá óøåçä úåîé úéùàø
éëøãáå äøåúä úãîúä êåúî ,äìåãâ
ïåðé úàéáì äëæðå ,äøåäèä äðåîàä

.ø"éëà ïãéã äøäîá

מקאצק הרה"ק  הק' חמיו לפני וכשנכנס רוח. ורעות  הבל אם כי אינו עלמא  האי

מה  חמיו, לו אמר העולם'. 'בחינות לו ואמר היום, הביט ספר באיזה שאלו זי"ע 

מזה, יודע  הכי בלאו האדם של שכלו הרי העולם, את שמהביל ההוא  המחבר חידש

האדם של החומר  בשר  זאת ידע  מנין בעיון אבל גמרא דף לימוד ידי על ורק אך  ,

הבל. הכל כי האדם' 'בשר גם יודע  ויגיעה

בגמראכט . Ò·:)איתא  ˙Â·Â˙Î)זאת והיה תורה, ללמוד הלך חכינאי בן חנניה שרבי ,

רשב"י  ממנו ביקש יוחאי, בר שמעון רבי של המשתה' ימי 'שבעת  של בסופן

עמו  לילך  ברצונו כי המשתה, ימי שבעת את שיסיים עד מספר ימים לו שימתין

בבי  יתב  חנניה רבי אזל ללמוד, הלך  ומיד התעכב  לא חנניה רבי אך תורה, ללמוד

שלבינתיים  העיר דרכי את  הכיר לא  ביתו אל ומששב  שנה, י"ב שם ולמד רב

שריבה  איך  ושמע  הנהר, בשפת וישב הלך  לביתו. ילך דרך באיזה ידע  ולא נשתנו,

ונלך כדך  את נא מלאי חכינאי, בת חכינאי, 'בת לחברתה, ואומרת קוראת אחת 

זה  אותה ראה ולא הואיל הכירה לא אשר בתו היא שזו חנינא  רבי הבין לבתינו',

קמח, בניפוי זוגתו עסקה שעה באותה לביתו. שהגיע עד אחריה והלך  שנים, תריסר

ואמר  חנינא  רבי נענה ומתה, רוחה פרחה חדא , כשעה נשתוממה אותו, ומשראתה

יהוידע' ה'בן ומקשה וחייתה'. עלה רחמי בעי שכרה, זה - זו ענייה עולם, של 'ריבונו

(Ì˘ ˙Â·Â˙Î) מה – לרשב "י חיכה שלא  מה דעובדא  הרישא את להקדים הוצרכו מדוע ,

להחיות שרצה בשעה ה', נביא אלישע  אפילו הרי ועוד, זה, דברים סיפור לנו מוסיף

ידיו, על ידיו פיו, על פיו - פעולות  כמה לעשות עליו היה השונמית , האשה בן את 

בתפילה... – פיו במאמר המת  את החיה שהתנא  מצינו כאן ואילו שם, האמור וכל

מידה כנגד מידה ישלם הקב"ה כי וז"ל. יהוידע ' ה'בן מקפחומבאר הקב "ה  ואין

דהו כל דבר  שביקש שכר  דאעפ"י תורה, ללמוד לילך ומהיר להוט שהיה בשכר והיינו ,

להולכי  טוב  שיותר העולם, דרך  משורת חוץ הוא  וזה רצה, לא  לו שימתין ר"ש ממנו

שעה  תורה ללמוד נחפז להיותו ועכ"ז חדא , בצוותא ויהיו זה, עם זה שיתלוו דרכים

את להחיות  רחמים שביקש עתה השי"ת  לו פרע  כן ועל להמתין, רצה לא  קודם, אחת 

עכ"ל. בקשתו, איחר ולא פיו, במאמר רק  פעולות  כל מבלי ומיד תיכף אותו ענה המת
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