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 וסיפורים  ליקוטים
 חיוי - נפלאים

 

 (כח, מז" )חייו שני יעקב ימי ויהיו"
 של חייו כי לך לומר, לכך בדומה או" יעקב שני ויהיו" כתוב ולא

 . חייו שנות כל הלך אחת בדרך, היו אחידים יעקב
 ( הירש ר"הרש)

 

 (כח, מז" )יעקב ויחי"
 מיתת על לספר באה שעיקרה פרשה שכל, ותראה דקדק

 חיי. "שמה גם והוא – חיים של בביטוי הכתוב בה פותח צדיקים
 הנעלות ויצירותיהם הטובים מעשיהם כי". יעקב ויחי", "שרה

 אנו מהם, יונקים אנו מהם. תרבותנו גנזי, הדורות נחלת הם
 . חיים קרויים במיתתם צדיקים. מושפעים

 (עמי אל דרשות)
 

 (כט, מז" )למות ישראל ימי ויקרבו"
 משמע, ימי, למות ישראל ימי ויקרבו מהו: הקדוש הזוהר שואל
 וברגע אחד ביום הלא, מת האדם ימים כמה וכי, רבים לשון
, למות ישראל יום ויקרב להיכתב צריך והיה, מת אדם אחד
 רוח את אליו לאסוף ה"הקב כשרוצה, הזוהר מתרץ, אלא

 קרבים, אדמות עלי האדם שהתקיים הימים אותם כל, האדם
 ימיו שכל, האדם של חלקו אשרי. בחשבון ונכנסים ה"הקב לפני

, מהם אחד אף נדחה ולא, ובושה חרפה בלא המלך לפני קרבים
 שמתקרבים לפי, קריבה לשון הצדיקים לגבי נאמרה ולפיכך
 בהם כתיב שלא, לרשעים אוי. בושה בלי המלך לפני ימיהם
 מלאים כשהם, המלך לפני ימיהם יתקרבו איך כי, קריבה

, רבים לשון, למות ישראל ימי ויקרבו הפסוק כוונת זו, בחטאים
 לפני הימים קריבת על אלא, המיתה יום על כאן מדברים שאין
 מסאסוב ליב משה רבי ק"הרה על מסופר. לחשבון ה"הקב

 להכנסת אם, ציבור לצרכי למרחקים לפרקים נוסע שהיה, ל"זצ
 וכאשר, רב זמן בנסיעתו נתעכב פעם. אחרת למצוה או כלה
 מה, אבא, בשאלה הצדדים מכל ילדיו הקיפוהו, לביתו חזר

 לא כאשר אך, בקש לדחותם וניסה השתמט הוא. לנו הבאת
 בצעקות, שאת, ביתר ממנו לתבוע והמשיכו, ממנו הרפו

 אותו העירה שאשתו לאחר. פתאום נתעלף, ובתחנונים
 נגעה האם, כך כל התרגשת ממה אותו שאלה, מהתעלפותו

 נענה, להתעלף צריך שהיית, הילדים של בקשתם כך כל ללבך
 אלא, התעלפתי בקשתם מפני לא, ואמר ליב משה רבי

 אבוא כאשר יהיה איך, בדמיוני לעצמי ציירתי שעה שבאותה
, הזה העולם של והארוכה הרחוקה הדרך לאחר הבא לעולם

 ומצוות תורה אילו, הזו הרחוקה הדרך מן הבאת מה וישאלוני
 דל יהיה המטען אם, פני את תכסה בושה כמה, עמך נושא אתה

 מולדתו בעיר שהיה, ל"זצ חיים החפץ על מספרים וכן. ריק או
 מכתת יום יום שהיה דעת קל אדם, לוילנה הסמוכה, עטיל'ז

 מגבאי לקחת כדי, לוילנה עטיל'מז פרסאות כמה מרחק רגליו
 בו הדרך כל את חוזר והיה, להרחה טבק מעט שם המדרש בית

 חשבון על בשיחותיו זה מעשה ממשיל היה, חיים החפץ. ביום
 וישאלוהו, האמת לעולם האדם יבוא שבוא, אחרון ליום הנפש

 קמצוץ אלא הביא שלא לו ויתברר, רחוקה כה מדרך הבאת מה

 את שפגש, מפטרבורג בלזר ה'איצל' ר על מספרים עוד. טבק
 משולחן ירד שהסבא לאחר, בצעירותו מנובהרדוק הסבא
 עזבת למה, ה'איצל' ר שאלו. במסחרו מאוד טרוד והיה, חותנו

 גדולה משפחה לו שיש לו השיב, למסחר ונכנסת הלימוד את
' ר השיבו. יחיה כיצד, למסחר יצא לא ואם, להתפרנס שצריכה

 כחץ פגעה זו שאלה דאגה?!... לך אין -תמות  וכיצד, ה'איצל
 . מעסקיו לפרישתו הגורמים אחד והייתה, הסבא של בליבו

 (התורה אוצרות)
 

 (כט, מז" )במצרים תקברני נא אל"
 ויאחזו)" במצרים נאחזים בניו ובני בניו בראותו, חשש יעקב

 ישכחו הימים וברבות מכורתם ארץ זו בארץ הם שרואים"(, בה
 עוררה זו דאגה. מצרים ביאור הירדן את ויחליפו מולדתם את
 התקוה את צאצאיו בלב לחזק המשפחה ראש בתור יעקב את

 רצונכם, בני: להם אמר אשר וזאת. האבות לארץ בנים לשיבת
 נא אל... "בה להיקבר אפילו רצוני אין אני, במצרים לחיות

  ."במצרים תקברני
 ( הירש ר"הרש)

 

 (כט, מז'" )וגו ואמת חסד עמדי ועשית"
, אמת של חסד הוא המתים עם שעושים חסד: י"רש פירש
 חייקל חיים רבי על מסופר. גמול לתשלום מצפה שאינו

 לצבא גויס, הראשונה העולם מלחמת בימי: ל"זצ מילצקי
 חייל נפגע, הימים באחד. הגרמנים החיילים נגד שנלחם הרוסי
 פרפורי בתוך. אנוש היה ומצבו, הגרמנים מכדור בראשו יהודי

 לקבר להביאו שידאג, חייקל חיים לרבי ללחוש הספיק, גסיסתו
, ביותר חזק שהיה, חייקל חיים ורבי, נפטר החייל. ישראל
 והלך, המלחמה של בעיצומה כתפיו על הנפטר את העמיס
 סכנת כדי תוך, הקברות לבית עד מ"ק שלושה של מרחק

 משדה עריקה על חמור צבאי למשפט צפוי היה שכן, נפשות
 הקוזקים מפני בסכנה הייתה הקברות לבית הדרך גם. קרב

 מכל וניצל, נראה ואינו כרואה היה שבנס אלא, האלימים
 בלי הצבאית לעמדתו חזר, החלל את שקבר לאחר. הסכנות
 לקחו, הרוסים על הגרמנים גברו, בינתיים. רע כל לו שיאונה

 של בגורלו. שונות עבודות עליהם והטילו הבחורים את בשבי
 בהיותו, אחת פעם. בהמות שומר להיות נפל חייקל חיים רבי

 וראה יריה קול שמע, לעיר מחוץ בשדה הבהמות את רועה
 נכרי חייל שזהו וראה אליו ניגש מיד. האדמה על שצונח אדם

 כמה עברו כך שתוך אלא, הפצוע את לחבוש ניסה הוא. שנפצע
 לא שכן, בחייו התנקש שהוא בו חשדו ומיד גרמנים חיילים

 הוא, טענותיו כל הועילו לא. מלבדו אדם שום בסביבה נמצא
 בחיי שהתנקש באשמה, למוות ונידון צבאי למשפט העמד
 בהם הלילות באחד. לצינוק הוכנס, הדין גזר לביצוע ועד. החייל

 יהודי חייל אותו של דמותו את לפתע ראה, בצינוק שהה
 ואומר אליו פונה כשהוא, ישראל לקבר נפש במסירות שהביא

 אני, ישראל לקבר אבוא למען נפשך את שמסרת מכיון, לו
 שיגשו לפני ממש כי, לפחד מה לך אין, אותך יהרגו שלא אדאג
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 וסיפורים  ליקוטים
 חיוי - נפלאים

 

 ליום נקבע הדין גזר ביצוע יום, תינצל אתה, הדין גזר לביצוע
 חייקל חיים רבי את העמידו היעודה בשעה. בצהריים שלישי

 כדי בידיהם רובים עם חיילים כיתת מולו עמדה וכבר, הקיר ליד
 בכיר קצין במרוצה למקום הגיע, האחרון ברגע, פתאום. להרגו
, מכן לאחר". דבר לו תעשו אל, אותו תהרגו אל: "לחיילים וצעק

 לאחר, חייקל חיים רבי של צדקתו התבררה כי הקצין הסביר
 הוא כי מודיע הוא שבו מכתב הנכרי החייל של בכיסו שמצאו

 חיים רבי שעשה המצוה זכות. ולהתאבד בעצמו לירות הולך
 . ממוות להצילו עליו הגנה חייקל

 (לרעהו איש ספר, ויגדך אביך שאל)
 

 ( ב ,מח" )המיטה על וישב ישראל ויתחזק"
, מחוליו משישים אחד נוטל החולה את המבקר כי, ל"חז אמרו

 שהוא אדם אותו מבקר כאשר אלא אינו זה דבר כי אמרו עוד
 . כלום מחוליו נוטל אינו אחר באדם אך, מזלו בן

 יטול אשר, יוסף את לפניו להביא רצו, חולה יעקב היה כאשר
 היה אשר האחים בין היחיד הוא היה שכן, בחוליו משישים אחד

 דומה פניו מראה היה כי ל"חז שאמרו וכמו אביו של מזלו בן
 . אביו לשל

", אליך בא יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויוגד" הכתוב שאומר זהו
 . שישים בגימטריא 'הנה' שכן משישים אחד לקחת כדי
 אחד ממנו ולקח, מזלו בן היה אשר, יוסף ביקרו כאשר, ואז

 קצת שהוקלה כיון", ישראל ויתחזק" שבחוליו משישים
 ותשעת חמישים על רק ישב מעתה", המיטה על וישב, "מחלתו

 חמישים בגימטריא 'המטה' שכן, לו שנותרו החולי חלקי
 (מוילנא הגאון)  ... ותשע

 

 (יא, מח" )פללתי לא פניך ֹאהר  "
 להיות צריכים אנו בתפילה ידוע והנה תפילה. לשון פללתי

 התפילה, באמצע חברינו את רואים אנו אם אבל', לד דבוקים
 יקרא לזאת האם לשני אחד מרמזים עוד ו"ח ובוודאי אם

 ש'לא סימן פניך, את רואה אני אם  -פניך'  'ראה וזהו? תפילה
 . התפללתי לא אני - פללתי'

 

" היום הזה עד מעודי אותי הרועה האלוקים"
 (טו, מח)

 כדרך הייתה יעקב עם ה"הקב של שהנהגתו, ם"המלבי מסביר
 . צאן רועה
 של והכנתם מעשיהם על מביט אינו הצאן שרועה כפי ממש
 . לא או למרעה המה זכאים אם, הצאן

 . סיפוקי כדי, ברווח פרנסתי לי לתת אותי רועה יתברך' ה כן
 

 אלוקים ישימך לאמר ישראל יברך בך"
 (כ ,מח" )וכמנשה כאפרים

 בריאת מאז. ומנשה אפרים האחים בשני מצאנו מיוחדת מעלה

 היו הם. אחים שני בין מחלוקת תדיר נופלת הייתה העולם
, וישמעאל יצחק, והבל קין היו כך. ותחרות לקנאה סמל תמיד
 . ואחיו יוסף ואף, ועשו יעקב

 אפרים את יעקב שהקדים אף, ומנשה אפרים אצל היה כן לא
 עורר לא הרי, מנשה של לשנאתו וסיבה מקום והיה, הצעיר

 . גמורה באחוה חיו האחים ושני, קנאה כל הדבר
 כי יעקב בירך, ומנשה באפרים התגלתה אשר זו מידה כלפי
 הצטיינו אשר" וכמנשה כאפרים אלוקים ישימך" יברכו בהם

 את לברך שירצה מי לכל ומשל סמל הם ויהיו, האחוה במידת
 . ורעות באהבה בניו

 (מרדכי מקדש)
 

 ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא"
" הימים באחרית אתכם יקרא אשר את לכם

 (א, מט)
 . שכינה ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות ביקש: י"רש

 להם אמר, הגלות קץ את לגלות יעקב ביקש' הק ה"השל פירש
, חינם שנאת ביניכם כשיש שיבוא לקץ אפשר אי כי"! האספו"

 !... אחת באגודה אחת באסיפה כולכם להיות צריכים אתם אלא
 כלומר" לכם ואגידה האספו: "נאמר ע"זי מקוצק ק"הרה ובשם

 אז", האספו" בבחינת וכאפס כאין בעצמו יהיה אחד כל כאשר
 את" יביא וזה, ומאוחדים מאוגדים להיות תזכו" לכם ואגידה"

 ... צדקנו משיח לביאת" הימים באחרית אתכם יקרא אשר
! תדעו ך'יודעלע: אמר ע"זי ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה ואילו

, הכרמל בהר שהיה הדבר עצמו על יחזור, המשיח ביאת שלפני
 לבוא שלעתיד אלא. הנביא לאליהו השמים מן אש שירדה

 חלקים' 'קירות על לטפס ויצטרכו... הבעל לנביאי תרד האש
 !... באמונה עצמם להחזיק כדי

 התכנסו" לכם ואגידה האספו" הוא לזה שהעצה: ואמר והוסיף
 ההוא בזמן אתכם" יקרא אשר את, "אחת אגודה ותעשו

 יקרר דבר כשהבעל, קרך אשר מלשון, אתכם" יקרא"כש
 היא לזה והעצה. המשיח ביאת לפני" הימים באחרית, "אתכם

 "!!!האספו: "אחת
 נפלא מדיוק ל"הנ לדברים וסיוע חיזוק מצאו רשימות דורשי

 בניו את אסף שיעקב מקרא של פשוטו לפי שהרי: בפסוק
 היה, הגלות בקץ - הימים באחרית שיקרה מה להם לספר ורצה
 ולא" הא"ב" יקרה" אשר את לכם ואגידה האספו לכתוב צריך
". אלף"ב לקריאה אמנם היא שהכוונה אלא זאת אין ?ף"באל

 הימים באחרית של הקריאה את לבניו להגיד התכוון יעקב
 בני ושמעו הקבצו: "וזו. ההם הימים של והדרישה הסיסמא

 לחבלי ביותר המועילה התרופה כי, והתאחדו התאגדו", יעקב
 !... ישראל אחדות היא משיח

 

 (ד, מט" )תותר אל כמים פחז"
 נהג סוחר. ל"זצ מדובנא המגיד של משלו פי על זאת לבאר יש

 התנהלההיא ו דהכב הייתה העגלה. לרוב סחורה טעונה בעגלה
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 את בהם עצר שהסוחר הפונדקים באחד, והנה. באיטיות
 והותירוה הסחורה כל את וגנבו לעגלה גנבים פרצו, עגלתו

 הוא לפתע אולם, לדרכו ויצא, לכך ליבו שם לא הסוחר. ריקה
 את למצוא לו שסייעה המשטרה לעזרת ופנה, עקבותיו על שב

 הסוחר את שאלו כאשר. הגנוב הרכוש את לו ולהשיב הגנבים
, סגורה הייתה העגלה והרי עקבותיו על לשוב ידע הוא כיצד

 כבדה הייתה היא בעגלה הסחורה הייתה עוד כל, השיב הוא
 קלה העגלה נעשתה הגניבה לאחר ואילו, בכבדות והתנהלה

 נגנבה הסחורה שכל הבנתי מיד, מדי רבה במהירות נסעה והיא
 ,המגיד מסביר האדם בני לגבי הענין גם כך. עקבותי על ושבתי
 ,ותענוגותיו הזה העולם להבלי נוטה לבו נטיית פי על האדם

 עליו משתלטת כלל בדרך, ובמצוות בתורה לעסוק עליו כאשרו
 לב שם האדם אם, הן שומע אתה לאו מכלל, גדולה כבדות
 ולבצע ענין לאותו לרוץ מעונין והוא מסוים לענין נלהב שהוא
 אינו זה ענין שמא בעצמו לחשוד עליו, ובזריזות במהירות אותו
 לעסקי הממהרת ריקה עגלהזוהי  אלא, וכלל כלל מצוה דבר
 המהירות כלומר", תותר אל כמים פחז" כאן הכוונה וזה. הבל

 היא יתרון שלא פעמים, ענין ובכל דבר בכל האדם של והפזיזות
 . כלשהו גרעון היא, הנכון הוא ההיפך אלא לאדם

 

 (י, מט" )שילה יבוא כי עד"
 רמז להביא ושנה שנה בכל היה נוהג ע"זי מטריסק המגיד

 אשר, השלמה הגאולה ועל המשיח ביאת על התורה מן מפורש
 לחזור לרבינו לו למה" נשאל אחת פעם. שנה באותה לה יזכו
 תתקיים אשר, לגאולה הרומזים, הרמזים על מחדש שנה בכל
 ענה". שנים כמה זה ממנה נתאכזב שכבר מאחר, השנה עוד

 הרואה, הבן שעל .(לב קידושין) קובעת ההלכה" ואמר המגיד
 בתורה כתוב מקרא, אבא' לו להעיר, כשורה שלא נוהג אביו את
 אשר כמעשה לעשות שאסור לו לומר וחלילה חס ולא' כך

, שבשמים לאבינו לומר, הננו שנוהגים, ההנהגה היא וזו, עשה
 הכללית, והנפשית הגשמית מגלותנו לפדותנו עליך זו בשנה"

 ". כך בתורה כתוב מקרא כי, והפרטית
 (ע"זי מלובלין החוזה בשם זה רעיון אומרים ויש, התורה פרדס)

 

      מחלב" שנים ולבן מיין עינים "חכלילי
 (יב, מט)

, לחברו שוחקות פנים להראות צריך שאדם מכאן למדו חז"ל
 חברו מהמשקה יותר שווה וזה בעיניים לי-חייך מלשון חכלילי

, דורש( ב"ע קיא) בכתובותרבי יוחנן , מחלב שיניים ולבן, יין
 ולבן" שנאמר, חלב ממשקהו יותר לחברו שיניים המלבין טוב

 . שיניים וליבון אלא שיניים ולבן תקרא אל", מחלב שיניים
 פנים לחברו להראות צריך שאדם בחיים חשוב פרק למדו ל"חז

 קצת. חלב ממשקהו יותר וחיבה אהבה אות שהוא, שוחקות
 לעודדם חייבים בלב מועקה עם אנשים ישנם אכפתיות.

 . להם ולדאוג ולשמחם
 היה ובקושי, מאוד צדיק שהיה לימים צעיר חתן על מסופר

 הצעירה הכלה. ולומד יושב היה זמנו וכל, אשתו עם מדבר

. בדידות בחיי כך לחיות להמשיך יכלה ולא בלב מועקה הרגישה
 ל"זצ השרף מבריסק –יהושע לייב דיסקין  לרבי פנתה הכלה

 בעלך עם אדבר אני הרב אמר, לבה צרת את בפניו ושטחה
 חתן אותו לבית שליח הרב שלח בבוקר למחרת, יסתדר והכל

 שמע רק זה חתן, בצהריים אחת בשעה אליו שיבוא וביקשו
 את ידע ולא למאוד עד התרגש עמו להיפגש רוצה הדור שגדול

 התרוצצות של שעות עברו כך", ממנו רוצה הרב מה" נפשו
 הלה, המיוחלת השעה שהגיע עד ממני רוצה הרב מה במוחו

 ורק הכניסו הרב, בהתרגשות הוא דפק, הרב של לביתו פנה
 בחוסר מחכה הזה והחתן, מאומה עמו דיבר ולא שלום לו אמר

 לא והרב, ורבע אחת היא והשעה ממני רוצה הרב מה סבלנות
 אחת שעה שהגיעה עד מסתובב השעון וכך, מאומה עמו דיבר
? ממני רצה כבודו מה רבינו, ושאל: התפוצץ כבר זה וחתן, וחצי

 רציתי הרב: לו השיב, במתח מאוד אני! לחכות יכול לא אני
, מאומה עמה מדבר שאינך מרגישה אשתך מה פשוט שתרגיש

 (אפרים מאמר. )דרכו את שינה ומאז, הרמז את הבין הלה
 

" מלך מעדני יתן והוא לחמו שמנה מאשר"
 (כ, מט)
 שמנה: "מאשר לקח נא ילמד מישראל אדם כל –" מאשר"

 בפרוסת לדידו היו ביותר והדשנים השמנים המאכלים –" לחמו
 מעדני" – צדקה לתת בא כאשר –" יתן והוא, "הפשוטה לחמו

 כל לנהוג צריך כך. ביותר המשובחים המאכלים את נתן –" מלך
 ואילו, וצנועים פשוטים חיים עצמו בפני לחיות, מישראל אדם

 (. האלשיך בשם. )המובחר ומן הטוב מן יתן צדקה
 בית חכמי שלחו אחת פעם: בתלמוד מסופר לזה ובהקשר
 הגיעו. לצדקה כסף לאסוף וחבריו עקיבא רבי את המדרש

 הבית שבעל שמעו להיכנס כשרצו. אחד עשיר של בית לפתח
 וטרי רך תקנה אל אבל, לארוחה ירק לנו וקנה לך: לבנו אומר
 עזבוהו כך ששמעו כיון... זול יותר שהוא אתמול של ירק אלא

 פגשו, העיר מבני צדקה גבו שכבר לאחר חזרה בדרכם. והלכו
 שהייתם כפי אלי באתם לא מדוע: להם אמר, ל"הנ העשיר את

 לא ולכן, בזול ירק שביקשת שמענו וכך כך אמרו? תמיד נוהגים
 אבל, יודעים אתם ילדי לבין שביני מה: להם אמר. אליך נכנסנו

 ביתי אל שתלכו מכם מבקש ואני, בוראי לבין שביני מה לא
 הלכו. דינרים מלא ליטרא מידת לכם שתתן לאשתי ותאמרו

 לכם אמר מידה איזו אותם שאלה. בעלה שציוה מה לה ואמרו
 אני: להם אמרה, לנו אמר סתם: לה אמרו? מחוקה או גדושה

 הנה כוונתו הייתה שכך בעלי לכם יאמר ואם, גדושה לכם אתן
. כתובתי מחשבון הגידוש את אנכה – לאו ואם, טוב מה

  כתובתה את לה הכפיל צדקתה בעלה כששמע
 (. ט, ד פסחים ירושלמי)

 

" אותם ויברך אביהם להם דיבר אשר וזאת"
 (כח, מט)

שכתוב כמו בנו את להוכיח צריך שהאב הידוע פי על לפרש יש
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 וסיפורים  ליקוטים
 חיוי - נפלאים

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 סימן רואה זה ידי ועל, בנו שונא שבטו חושך( כד, יג משלי) 
 פירוש וזה.(. יא מכות) קשה לשון הוא דיבר. בנו במעשי ברכה

 בזה, והוכיחם קשות אליהם שדיבר ידי על", להם דיבר אשר"
 (ברוך מקור) ". אותם ויברך" בעצם

 

 ואת טוב כי מנוחה וירא... גרם חמור יששכר"
             " לסבול שכמו ויט נעמה כי הארץ

 ( טו-יד, מט)
, התורה עול לסבול שכמו ויט' הק י"ברש הובא ל"חז ודרשו

 לומר ואפשר, בישראל הוראה להורות עובד למס ויהי ז"ועי
, תורה לומדים שאינם על עצמם להצדיק הרוצים העולם מדרך

 הזה העולם בתענוגי ומכיר יודע אינו ח"שהת שאומרים בזה
 ומכיר יודע היה אם אבל, ד"ביהמ מחובשי הוא ולכן, ועסקיו

"  ואמר הכתוב בא ולזה. אחריהם הולך היה הוא גם ודאי בהם
 בביתו לישב היינו שהמנוחה ראה הוא" טוב כי מנוחה וירא

 ואת, "מכך נהנה שהגוף טוב דבר זהו, להתייגע מבלי במנוחה
 העולם שתענוגות כמה עד וידע ראה גם והוא" נעמה כי הארץ

 עול את" לסבול שכמו ויט" כ"ואעפ, לגוף ומתוקים נעימים
 . בישראל הוראה להורות זכה ולכן, התורה

 (ע"זי סופר החתם רבינו מרן)
 

 (ט, מט" )יהודה אריה גור"
 בני מטרף" מ"מ, לטרוף שדרכו לאריה יהודה שנמשל פ"אע

 נסתלקת - עלית אלא" יוסף טרף בטרף" הסכמת לא" עלית
 מהם נסתלק ל"ר" מאחיו יהודה וירד" שנאמר כמו אחיך מכל

 שבזה, מעלה מלשון" עלית, "בחבורתם אתם להיות רצה לא כי
. עליונה למדרגה, למעלה עלה" בני טרף"ב חלק לו היה שלא

 (יקר כלי)
 

 (ט, מט" )כאריה רבץ כרע"
 – וכורע לפעמים נופל כשהוא שאפילו, יהודה של מידתו זו
 נופל איננו. כאריה ואמיץ גיבור הריהו זאת בכל –" רבץ כרע"

, לקום מיד ומתנער בכשלון מודה הוא אם כי, היאוש לזרועות
 במעשה להודות בוש יהודה היה שלא כשם. תשובה ידי על

 (ל"ז ם"הרי חידושי) ... המשיח נוצר ומכך, תמר
 

 ויט נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנוחה וירא"
 (טו, מט" )לסבול שכמו

 אם אמיתית למנוחה אדם זוכה אימתי" טוב כי מנוחה וירא"
 את לסבול שיוכל עצמו על הוא נוטל אם" לסבול שכמו ויט"

. אמיתית למנוחה זוכה הריהו – הוא סבלן האדם אם, הכל
 ( ל"זצ מווארקא י"מהר ק"הרה)

 

 אלוקים רעה עלי חשבתם אתם תיראו אל"
 (כ-יט, נ" )לטובה חשבה

 לעשות וארצה בכם אתנקם שאני לחשוש לכם אין – תיראו אל
 שלא, שלי האישי הנסיון מן יודע כמוני מי כי רעה לכם

 חשבתם אתם הרי'? ה של מחשבותיו האדם של מחשבותיו
 אם שגם אני יודע כן ואם לטובה חשבה ואלוקים רעה עלי

 ?לטובה הרעה כוונתי את' ה יהפוך גם כך הרי להתנקם ארצה
, גדול סוחר שהיה, קלעצקר בנימין רבי החסיד את פעם שאלו

 ענה. במסחר העסק בשעת חסידות בענייני לעסוק אפשר איך
 מחשבות ליפול יכולות ה"הקב לפני שעומדים בשעה אם: להם

 שעוסקים שבשעה וכמה-כמה-אחת-על, העסק על זרות
 ... וקדושות טהורות מחשבות במוח שייפלו מקום יש במסחר

 

 התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר"
 אלוקים, רעה עלי חשבתם אתם. אני אלוקים

 (כ-יט, נ" )לטובה חשבה
 לכם ואטור אנקום לא אני, תפחדו אל להם אומר יוסף כלומר

 פועל אינני, כלומר" אני אלוקים התחת כי, "מידה כנגד מידה
 . לי גם טוב לאלוקים שטוב מה אלא ליבי שרירות אחר

", החיים אור" בעל עטר בן חיים מרבי שמעתיהחיד"א סיפר: 
 חכם תלמיד בכבוד שזלזל, למלכות קרוב תקיף בעשיר מעשה

. שלום ויעשה לעשיר שימחול" החיים אור"ה אליו פנה. אחד
 ונימק. לו מחלתי מעשה לאחר ומיד תיכף כבר: החכם השיבו

 ישראל של חטאים כי נאמר ובזוהר היות: זריזותו פשר
 שלא ורגע רגע כל, אפוא כן אם. השכינה כנפי על מכבידים

 נוספת מהכבדה לשכינה צער יש הרי, הלז העשיר לעוון אמחל
 צער למנוע זה ידי ועל, לו למחול מיהרתי לכן, בגללי שנגרמה

 . מהשכינה
 . מאוד עד נהנה – החכם נימוק את עטר בן חיים רבי כששמע

 מראית" בספרו. רבות פעמים זה סיפור ומשנן חוזר א"החיד
 יקר זה ועניין היות: ומציין. פעמים ארבע מביאו הוא בלבד" עין

 !הזמן כל, עליו לחזור צריך', ה בעבודת יסוד והוא, בעיני
 

 התחת כי תיראו אל יוסף אליהם ויאמר"
 אלוקים רעה עלי חשבתם ואתם אני אלוקים

 להחיות הזה כיום עשה למען לטובה חשבה
 (כ - יט, נ" )רב עם

 התחת לאחיו שענה יוסף דברי מבאר, למאה עשרה בספר
 חשבה ה"והקב לרעה וחשבו אותו מכרו אחיו כי, אנכי אלוקים
 אלוקים התחת כי, יכול אינו בהם לנקום ירצה יוסף ואם, לטובה

 אני אבל, טובה יצא שמרעה לעשות יכול ה"הקב רק כי, אני
 מן אינו כ"א טובה שיצא מבטיח מי רעה אעשה ואם ודם בשר

 . שאנקום המידה
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